JUNDROVSKÉ LESY

LESÍČKY ČI NAKONEC
JEN PARČÍK?

O NÁS

KDO JSOU JUNDROVÁCI?
Mimo obyvatel Jundrova je to také hnutí občanů této městské části,
kterým jde o Jundrov krásnější. Již 12 let jsme jako JUNDROVÁCI

JUNDROVÁCI se historicky snaží zvrátit nedobrý vývoj v jundrovských lesích,

nezpochybnitelným hlasem občanů v zastupitelstvu a radě. Vstoupili

ale mj. i kvůli tomu, že to nikdy nebyla priorita pro stávající paní starostku, se

jsme do politiky, aby nám nezastavěli Juranku 1 000 domy a nejezdili

výsledek nedostavil. Měli jsme vícero komunikací a dvě velká jednání i za

tam Kopretinovou. Současný stav je náš úspěch. Ve čtvrtek Jundrov

účasti ředitele Lesů města Brna (LMB), avšak bez jakýchkoli změn. Mantrou

nevypadá jako začouzená vesnice, to je náš úspěch. Jde-li o část

LMB je bod 1 jejich statutu - těžba dřeva. Budování laviček v lese, který

programu Otevřená radnice, pak informování lidí skrz web jundro-

přestává být lesem, je pak pouze lacinou úlitbou LMB pro veřejnost...

v.info, Zpravodaj s nezávislou redakční radou prezentující názory
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i opozice a jednání zastupitelstva na videu na www.jndrovskatelevi-

HISTORIE

Snažili jsme se zastavit či zvrátit rozšiřovaní zpevněné cesty okolo Holedné
včetně vykácení metrových pásů při obou okrajích, stejně jako jsme odmítali
strojní úpravy svahu u této cesty, jejímž výsledkem je zvýšená
eroze a paradoxně zhoršená sjízdnost.

ze.cz je taky náš úspěch. Že se Jundrovu vrátila polovina peněz,
které díky laxnosti zodpovědného úředníka mohla ukrást účetní,
je taky náš úspěch. Rozmarýnová ulice volná pro školáky bez parkovacích míst je naše dílo. A byli jsme to my, kdo v dotačním projektu
na zateplení školky, který zpracovala dnes již neexistující ﬁrma

Silná kandidátka pro volby do
Zastupitelstva MČ Brno-Jundrov

23. a 24. září 2022

utopená v kauze Stoka, našel chyby a zabránil
7 milionové pokutě. Před 10 lety měly
obecní byty 40 let staré koupelny
a několik domů bylo v havarijním
stavu. Analyzovali a prosadili jsme
prodej 3 domů na Veslařské,
soukromníci je opravili a vzniklo
několik nových bytů. Obecní bytový
fond je opraven a 100% využíván.

Pavel Tyleček

SOUČASNOST
Nad Jundrovem již mnoho let očividně neprobíhá žádná viditelnější výsadba, a to
i přes značný rozsah kácení. Navíc nemocných stromů (nejen jehličnanů), které
záhy zmizí, je zde bohužel stále ještě hodně. Vývoj tak směřuje k řídkému
lesoparku, ve kterém již nyní máme 1 strom na cca 20m2. Les tím přestává plnit
svoji funkci a vysychá. Za 19 let, co jsem v Jundrově, vidím pouze úbytek zales-
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nění a nárůst zklamání obyvatel Jundrova spolu s nárůstem asfaltových cest …
Je jasné, že okamžité řešení tento problém nemá, přičemž za naše tři volební období
na radnici (s převahou Zelených) se lesy v okolí spíše odzeleňují. A to mne dost mrzí.
Je nejvyšší čas to změnit!

ondrej@jundrovaci.cz
www.jundrovaci.cz
@jundrováci

Smutný, ale odhodlaný

Ondřej Šťastník

Fotograﬁe © Ladislav Jelinek
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srdcem

Pro krásnější Jundrov
s rozumem a srdcem!
w w w.j u n d rova ci. cz

T VÁ Ř E J U N D R OVÁ K Ů

P R O Č J U N D R OVÁC I ?

SILNÁ A KVALITNÍ
KANDIDÁTKA

Jundrováci chtějí pokračovat ve své práci pro Jundrov. Věcně, s rozmyslem
a bez hašteřivých půtek, kdo má tu největší pravdu, či kdo je naopak naprostým
nepřítelem Jundrova a světa…

Nežijeme ze zásluh, ale nabízíme opět nové tváře. Zároveň ale máme
kandidáty z dlouhodobou zkušenosti ze Zastupitelstva i Rady městské
části, kteří zaručují, ze víme o čem mluvíme a co lze relace prosazovat
přímo v Jundrově a z Jundrova

Mgr. Richard Hubl, Ph.D.

4 roky zkušeností
v Zastupitelstvu
a Radě Městské části

43 let, manažer rozvojových projektů MUNI

Garant sociálního
dobrovolnictví

Ing. Lenka Konopáčová

8 let zkušeností v Zastupitelstv
u
a Radě Městské části

7 let zkušeností se
zadáváním
veřejných zakáze
k na
krajském úřadě JM
K

Ing. Ondřej Šťastník
50 let, podnikatel v zemědělství

Ing. Zbyněk Lenomar
47 let, zaměstnanec veřejné správy

Garant pro
školství a komunitu

7 let zkušeností v Zastupitelstvu
a Radě Městské části

48 let, Psycholog/pedagog

části. Činíme tak bez nároku na funkce ve světle reﬂektorů, marketing v obecním časopise…prostě “jen” věnujeme svůj volný čas práci v orgánech a komisích

48 let, ﬁnanční ředitel

Ing. Michaela Rychtecká
Mgr. Petr Konopáč

39 let, metodik vzdělávání

38 let, právník, MUNI
zkušený
Mgr. Helena Vaňková

Garant sportu mládeže

43 let, speciální pedagog – logoped

Dobrý soused

Mgr. Šárka Švecová
40 let, vedoucí týmu

84 let, lékař na penzi

Jaroslav Knoll
54 let, podnikatel

Jakub Němec
53 let, stavební konzultant
Spraví cokoliv
a pomůže s čímkoliv

41 let, VŠ pedagog MUNI

Školská rada ZŠ Jasanová

Výborné podmínky pro vzdělávání

tva. Na našem transparentním účtu můžete sledovat veškeré ﬁnanční toky,

Jasanová tak, aby získala větší podíl z částky, kterou na ni Brno dostává

nepotřebujeme živit z veřejných peněz stranický aparát.

od Ministerstva školství.

Vždy hledáme řešení. K problémům přistupujeme racionálně, využíváme

Chceme proaktivní školskou radu, která bude pozitivně a účinně ovlivňovat

expertů, nenabízíme líbivá, laciná a nefunkční řešení. Za své například bereme

dění na ZŠ Jasanová, bude informovat rodiče o své činnosti a může sloužit

podíl na vymožení podstatné části peněz defraudovaných z účtu obce. Navrhli

také pro komunikaci rodičů s vedením školy.

jsme řešení přes kvalitního právního zástupce, našli a doporučili jej a moderovali

Budeme hledat možnosti ﬁnancování sociálního fondu na podporu účasti žáků

řešení, které se nakonec ukázalo nejlepší pro Jundrov. I díky naší aktivitě není

ze sociálně slabšího zázemí na vzdělávacích akcích školy (např. lyžařský kurz).

Juranka zastavěná developerskými projekty, při investicích se na radnici zvažují
různé varianty řešení a jejich přehled je pro občany k dispozici na internetu, dál
vysíláme veřejnosti přenosy ze zastupitelstva, abyste to viděli na vlastní oči.

způsobem snížilo pálení v naší malebné obci?

Navrhneme zaměření jedné z tříd MŠ Dubová přírodovědným směrem
a těsnější spolupráci MŠ i ZŠ s Rozmarýnkem.

Ekonomicky i sociálně udržitelný Jundrov
Naší prioritou je rozšíření lékařské péče. Chceme vytvořit nové prostory

NÁŠ PROGRAM

CO JUNDROVÁCI
PŘINÁŠÍ?
Zdravé prostředí pro život

pro zdravotníky, navázat spolupráci s dalším pediatrem a v případě zájmu
občanů zvážit možnost spolupráce s psychologem a psychoterapeutem.
Dále klademe důraz na sociální služby poskytované úřadem naší městské
části. Uvědomujeme si, že nabídka služeb není občany v současnosti plně
využívaná. A proto chceme prosadit, aby sociální pracovnice byly více
aktivní v terénních sociálních službách.
Budeme dál prosazovat pro velké investice promyšlené investiční záměry

Chceme změnu statutu Lesů města Brna tak, aby těžba dřeva nebyla prvním

včetně důkladné analýzy nákladů a přínosů, stejně jako jejich transparentní

bodem činnosti, ale spíše tím posledním. Procházky po lese, lesních cestách

a aktualizovanou prezentaci na obecním webu.

a zejména pak ke kdysi plným jezírkům, bychom chtěli opět učinit zážitkem.

Nechceme měnit zelené plochy na parkovací - Jundrov zkrátka z hlediska
parkování není nafukovací. Skutečné řešení parkovaní je tak, vedle
modrých zón, spíše v parkovacích domech a podzemí, samozřejmě při

Mgr. Ing. Antonín Továrek

ekonomické smysluplnosti.

48 let, advokát

Zajistíme instalaci WC, případně i pítek, na vybraných veřejných plochách

pitelstvu
4 roky zkušeností v Zastusti
a Radě Městské čá

níku tak, aby se např. po Optátově dalo projet bezpečně s kočárkem.

Budeme prosazovat změnu systému přerozdělovaní ﬁnancí pro ZŠ

Zeleň v obci může být zakládaná s větším rozmyslem a citlivě udržovaná.
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

ticky náročné, nevytvářející světelný smog a nezabírající polovinu chod-

městské části. Jundrováci mají jako jediní 100% účast na zasedání Zastupitels-

Ing. Pavel Tyleček

školky
Zakladatelka lesní vě
ro
Sojka v Jund

Prosadíme výměnu lamp pouličního osvětlení za moderní, méně energe-

Již tři volební období zastupujeme Jundrováky v Zastupitelstvu a Radě městské

Co nabízíme Jundrovu nyní, po 12 letech práce, díky které se mj. zásadním

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Zajistíme dostatek veřejných cvičebních prvků pro všechny věkové kategorie.

typu hřiště za Dubovou, hřiště Beruška …
Zajistíme místo pro venčení a výběh psů, koše se sáčky na sběr psích exkrementů.

Více nápadů
Na naší kandidátce se nedíváme na minulé zásluhy a opět se snažíme nabídnout co nejvíc kandidátů, kteří jsou noví a svěží. Jen tak můžeme mít nové
nápady a pohledy na věc. Naši kandidáti jsou lidé, kteří v osobním a profesním
životě uspěli a mohou a chtějí z vlastní vůle skutečně pomoci Jundrovu. Změna
je nejen dobrá ale i nutná, jinak přichází stereotyp, všeználkovství a třeba
i ublíženost, že nikdo nechápe, jak to myslíme po těch letech stále dobře.
Nemáme patent na rozum a naši první tři kandidáti jsou čestní, vzdělaní, ale
hlavně neokoukaní lidé, kteří mohou dát Jundrovu nový tah na bránu!

