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Mobilní ledová plocha je k dispozici dûtem i dospûl˘m.

Jak na Nov˘ rok...
...tak po cel˘ rok. To je známé rãení, které se v dne‰ním
úvodníku pokusím aplikovat na obecní finance. Od samého
poãátku roku 2007 platí, Ïe obecní finanãní prostﬁedky se budou vydávat v souladu se schválen˘m rozpoãtem na‰í mûstské ãásti. Tento závazn˘ a dÛleÏit˘ dokument pro hospodaﬁení s finanãními prostﬁedky v Îabovﬁeskách schválilo
Zastupitelstvo Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky na posledním
zasedání loÀského roku dne 14. prosince. Ti z Vás, kteﬁí mají
zájem o konkrétní informace, mohou pﬁijít - po pﬁedbûÏné domluvû - kdykoliv a nahlédnout do rozpoãtu. Pﬁíjmy zahrnuté
do rozpoãtu se skládají z tûchto ãástí:
dotace ze státního rozpoãtu
- na v˘kon státní správy (stavební úﬁad, matrika, a pod.)
- ‰kolství (dûti M· a Ïáci Z·)
dotace z rozpoãtu mûsta Brna
- úãelová (peãovatelská sluÏba)

Foto Petr Such˘
- neúãelová (poãet obyvatel, délka komunikaci, plocha zelenû)
- vlastní pﬁíjmy (ãinnost místní správy, daÀ z podnikání za
obce)
Celkové pﬁíjmy jsou schváleny ve v˘‰i
97,488.000,- Kã
Celkové v˘daje
97,488.000,- Kã
Rozpoãet je vyrovnan˘, tzn. utratíme pouze tolik, kolik
obdrÏí obecní pokladna.
Ve správû bytového fondu (rozpoãet VHâ) je naplánovaná
ãástka 41,000.000,- Kã. To jsou peníze urãené na správu,
bûÏné i velké údrÏby a dal‰ích ãinnosti.
Na‰í zastupitelé mají moÏnost pokusit se „nad plán“ získat
prostﬁedky ze státního rozpoãtu (v minulém volebním období
‰lo o 40 mil. korun) nebo jednáním „na mûstû“ získat finanãní
pﬁíspûvek na konkrétní stavby. Vût‰inou jde o investiãní akce
(viz úvodník ÎZ 12/2006).

Jednou z velice vydaﬁen˘ch investiãních akcí, zvlá‰tû pro
dûti a mládeÏ, bylo získání finanãních prostﬁedkÛ na umûlé
kluzi‰tû. UÏ tﬁetí sezónu dûlá velkou radost nejen mládeÏi, ale
i sportumilovné veﬁejnosti. Kdo jste tam je‰tû nebyl, pﬁijìte se
podívat. Kluzi‰tû je umístûno v lokalitû Îabovﬁesk˘ch luk
v blízkosti tenisov˘ch kurtÛ. Budete jistû spokojeni.
Od financí a sportu se pﬁesuÀme k pﬁíjemnûj‰ím stránkám
Ïivota. Rád bych Vás - Ïabovﬁeské sousedy - pozval jménem
na‰ich zastupitelÛ, ale i m˘m, na tradiãní
13. spoleãensk˘ ples Zastupitelsva Mâ Brno-Îabovﬁesky, kter˘ se uskuteãní dne 23. února 2007 v 19.30 hodin v kulturním domû Rubín.
Zábava, hudba, obãerstvení, program i tombola opût slibují
nev‰ední záÏitky pro v‰echny, kteﬁí pﬁijdou a budou se chtít
bavit, tanãit anebo si spolu popovídat. Pro vstup z pﬁízemí jiÏ
bude moÏno pouÏít i nov˘ panoramatick˘ v˘tah, ze kterého je
krásn˘ v˘hled do Ïabovﬁeské kotliny. Tû‰ím se na setkání
s Vámi.
VÁ· STAROSTA

Hejtman Jm kraje a starosta MâÎ
ocenili dûti ze Z· Sirotkova
V˘jimeãné setkání probûhlo v pátek 19. 1. 2007 v Z· Sirotkova. Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
spoleãnû s na‰ím starostou Mgr. Ale‰em Kvapilem a dal‰ími
hosty vyhlásili a odmûnili více neÏ tﬁicet ÏákÛ Z· Sirotkova.
Tyto Ïabovﬁeské dûti byly úspû‰né v rÛzn˘ch sportovních odvûtvích nebo skvûle reprezentovaly Brno ãi Jihomoravsk˘ kraj
v jednom z nejvût‰ích mezinárodních sportovních projektÛ
v Evropû s názvem Velk˘ sportovní projekt Brna a Jihomoravského kraje pod patronací Ing. Stanislava Juránka, hejtmana
Jm kraje a RNDr. Barbory Javorové, 1. námûstkynû primátora
mûsta Brna.

RUBÍNEK OÎÍVÁ
Nov˘ Ïabovﬁesk˘ stánek kultury Rubínek byl slavnostnû
otevﬁen 10. ﬁíjna loÀského roku a pﬁipraven poskytovat Ïabovﬁeské veﬁejnosti kulturní i spoleãenské zázemí. BohuÏel, je‰tû
neÏ se mohly v tomto novém zaﬁízení uskuteãnit první akce,
stal se Rubínek cílem nájezdu vandalÛ. V˘sledkem bylo zniãené vnitﬁní zaﬁízení a pozastavení provozu do skonãení policejního vy‰etﬁování.
Teprve nyní tedy Rubínek oÏívá - a hned ve velkém stylu.
Vedení KD Rubín, které zaji‰Èuje i chod Rubínku, se podaﬁilo
získat ke spolupráci v˘znamnou brnûnskou osobnost - cestovatele a fotografa Jiﬁího Kolbabu, kter˘ jiÏ v polovinû ledna zahájil cyklus pﬁedná‰ek a diaprojekcí ze sv˘ch zahraniãních expedicí. Pojìme se ohlédnout za prvním setkáním s panem
Kolbabou:
¤editelem tohoto projektu je Michael Svoboda a manaÏerkou Kateﬁina Svobodová, kteﬁí právû toto setkání pﬁipravili
a pozvali také mediálního partnera TVb1, která z této akce natoãila a odvysílala reportáÏ. Po uvítání hostÛ ﬁeditelkou ‰koly
Mgr. Niznerovou se uskuteãnila zajímavá debata pánÛ hejtmana a starosty se v‰emi dûtmi. Îáci dostali medaile a ceny
za atletiku, basketbal, ale také tﬁeba za zpûv, jazykové dovednosti nebo pomoc pﬁi poﬁádání sportovních akcí u nás v Îabovﬁeskách. Bûhem dvouhodinové náv‰tûvy si hejtman Ing. Juránek prohlédl budovu novû zrekonstruované ‰koly. Na závûr
podûkoval Mgr. Kvapilovi a v‰em pﬁítomn˘m za jejich vztah
a pﬁístup ke sportu a za spolupráci v rámci projektu, kter˘ má
jiÏ 8 let pod svojí patronací.
Na podzim leto‰ního roku bude pan hejtman opût pozván
k nám do Îabovﬁesk - tentokrát do Z· námûstí Svornosti, jejíÏ
Ïáci také pﬁíkladnû reprezentují svoji mûstskou ãást.
-RED-

Sultanát Omán
objektivem Jiﬁího Kolbaby
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I tak by se dala nazvat pﬁedná‰ka, která se uskuteãnila
v pátek 19. ledna v Rubínku.
Autor jí v‰ak dal podtitul Pohádky tisíce a jedné noci a jak
nás obrázky z Ománu pﬁesvûdãily, zcela právem. Bûhem
dvouhodinové velmi zajímavé
pﬁedná‰ky jsme vidûli krásná
mûsta plná bílozlat˘ch palácÛ,
usmûvavé tváﬁe arabsk˘ch
muÏÛ a tajemn˘ pÛvab zahale-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace ze 3. jednání Rady
konaného dne 20. prosince 2006
Rada:
• souhlasila s v˘sledky poptávkového ﬁízení a s textem smlouvy
o dílo s firmou FRAMA spol. s r.o. Souhlasila s v˘bûrem této
firmy na odstranûní havárie na objektu Z· nám. Svornosti 7
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 14,
Jindﬁichova 2 a bytu ã. 17, Vala‰ská 1
• souhlasila s pronájmem obecních bytÛ ã. 1-8 v domû Minská
36 v souladu s naﬁízením vlády zák. ã. 146/2003
Informace ze 4. jednání Rady MâÎ
konaného dne 3. ledna 2007
n˘ch Ïen, z pohádkov˘ch mûst jsme se pﬁesunuli do divoké pﬁírody a Ïasli nad její rozmanitostí. Cestování po
Ománu jsme ukonãili v pou‰ti a vyslechli vyprávûní
o specifiãnostech tohoto biotopu, kter˘ je jen zdánlivû
jednotvárn˘ a o dobrodrÏství pﬁi sjíÏdûní píseãn˘ch dun.
Poutavé vyprávûní (mimochodem - Jiﬁí Kolbaba hovoﬁí
brilantní ãe‰tinou) bylo ãasto okoﬁenûno vlastními postﬁehy a proÏitky tohoto v˘znamného cestovatele podávan˘mi s humorem a nadsázkou.
Jak se vlastnû ãlovûk stane cestovatelem? Jak Jiﬁí Kolbaba
sám ﬁíká, chce to jen zdraví a tro‰ku odvahy zariskovat. V jeho
pﬁípadû ne‰lo o jeden zásadní, osudov˘ okamÏik, kter˘ zmûnil
jeho Ïivot. Pﬁemûna v cestovatele a dobrodruha pﬁicházela pomalu, plíÏivû a najednou nebylo cesty zpût. Postupnû zaãal realizovat svoje dávné sny, které se pﬁemûnily ve smysl a cíl Ïivota. Není to v‰ak procházka rÛÏov˘m sadem. Jiﬁí Kolbaba se
na sv˘ch dobrodruÏn˘ch cestách nejednou dostal do extrémních situací, kdy ‰lo doslova o Ïivot. Neexistuje v‰ak síla, která
by ho vrátila do poklidného Ïivota, jak˘m Ïije vût‰ina z nás. Jiﬁí
Kolbaba nav‰tívil 136 zemí v‰ech kontinentÛ a na cestách tráví
pﬁibliÏnû sedm mûsícÛ v roce. Jeho nejvûrnûj‰í druÏkou na
cestách je jeho kamera. Díky ní a díky své cestovatelské posedlosti pak obohacuje posluchaãe na besedách fascinujícími
zábûry pﬁírody, zvíﬁeny i lidí v‰ech ras a kultur. Materiály nasbírané na expedicích zpracovává do mediálních projektÛ, organizuje fotov˘stavy po celé republice, vydává knihy. V celosvûtové kampani Keep walking byl Jiﬁí Kolbaba zaﬁazen do
elitní skupiny cestovatelÛ a dobrodruhÛ, je viceprezidentem
âeského klubu cestovatelÛ.
Ná‰ Rubínek se tedy stal dal‰ím místem setkání Jiﬁího Kolbaby s veﬁejností. Cestováním po Ománu zahájil cyklus pﬁedná‰ek a jiÏ tato první beseda zcela zaplnila sál. Tématem dal‰í
pﬁedná‰ky budou Ostrovy v Indickém oceánu, 6. února následuje Alja‰ka - fascinující zemû na severu. V pátek 30. bﬁezna
se mÛÏeme tû‰it na vyprávûní o Antarktidû - zemi tuãÀákÛ
a vûãného ledu. Prostﬁednictvím objektivu Jiﬁího Kolbaby poznáme to nejúÏasnûj‰í, co se na na‰í planetû nachází. Srdeãnû
v‰echny zveme.
Cestopisné pﬁedná‰ky Jiﬁího Kolbaby v‰ak nejsou tím jedin˘m, co Rubínek pro na‰e obãany pﬁipravuje. Dal‰ím pravideln˘m poﬁadem budou Swingové veãery v Rubínku. Zaãínají
7. února a budou pokraãovat kaÏdou první stﬁedu v mûsíci.
Tento nov˘ pravideln˘ poﬁad zahájí Gabriela Koãí & Jazz
Company. Gabriela Koãí patﬁí mezi nejv˘raznûj‰í tváﬁe brnûnského kulturního svûta. Vystupuje se sv˘m otcem Güntrem Koãím a tato spolupráce je zárukou kvalitní a dobré zábavy.
Z dal‰ích projektÛ kulturního zaﬁízení Rubínek bychom
rádi upozornili na pﬁipravovanou stálou prodejní v˘stavu
fotografií Roberta Popely, která bude nedílnou souãástí interieru. Pracovníci Rubínu i Rubínku srdeãnû zvou a tû‰í
se na Va‰i náv‰tûvu.
IVETA FI·EROVÁ

Rada:
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 265, pozemek zast. garáÏí o v˘m. 22 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s ukonãením nájmu pozemkÛ p.ã. 6098 o v˘m.
310 m2, p.ã. 6099 o v˘m. 234 m2, p.ã. 6110 o v˘m. 64 m2, p.ã.
6111 o v˘m. 60 m2, p.ã. 6122 o v˘m. 110 m2, p.ã. 6123 o v˘m.
59 m2 ke dni 23. 10. 2006 a s pronájmem ãásti p.ã. 6098, zahrada o v˘m. 284 m2, ãásti pozemku p.ã. 6126/2, zahrada
o v˘m. 67 m2, p.ã. 6099/1, zahrada o v˘m. 107 m2, ãásti pozemku p.ã. 6126/2, zahrada o v˘m. 59 m2, p.ã. 6110/1, zahrada
o v˘m. 22 m2, ãásti pozemku p.ã. 6104/2 o v˘m. 23 m2, ãásti
pozemku p.ã. 6111, zahrada o v˘m. 26 m2, ãásti pozemku p.ã.
6104/2 o v˘m. 20,5 m2, p.ã. 6122/1 zahrada o v˘m. 61 m2
a ãást pozemku p.ã. 6104/2, zahrada o v˘m. 57 m2, ãásti pozemku p.ã. 6123, zahrada o v˘m. 51 m2 a ãásti pozemku p.ã.
6104/2, zahrada o v˘m. 28 m2 - v‰e na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 18, Eli‰ky
Machové 53 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 68, VoronûÏská 9 na
dobu urãitou. V pﬁípadû neuzavﬁení nájemní smlouvy vybrala
dal‰ího, náhradního Ïadatele o pronájem obecního bytu
• na základû odmítnutí pﬁidûleného bytu Ïadatelkou revokovala
usnesení z 2. jednání ze dne 6. 12. 2006 a souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 4, Vychodilova 12 dal‰ímu Ïadateli
• souhlasila s pronájmem nebytového prostoru ã. 589, Kounicova 85 o v˘m. 175 m2 na dobu neurãitou za úãelem prodeje
obãerstvení a lahÛdek
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 7/2006
• schválila prodlouÏení smlouvy o pronájmu prostor v KD Rubín
pro Vlastivûdn˘ klub Petra Bezruãe na období leden-ãerven
2007
(Q)

Stalo se v Îabovﬁeskách...
Slova díkÛ za pomoc bliÏnímu zveﬁejÀujeme obzvlá‰È
rádi. Svûdãí to o tom, Ïe lidskost a slu‰nost se z na‰í spoleãnosti je‰tû zcela nevytratila.
Závûr loÀského roku mohla mít pokaÏen˘ paní MUDr. Milena
Dvoﬁáková z ulice Minské. Mezi jejím bydli‰tûm a Makovského
námûstím ztratila - aniÏ by to zjistila - pouzdro s osobními doklady. TéhoÏ dne veãer dostala zprávu od zamûstnankynû Ïabovﬁeské po‰ty, Ïe zde nûkdo nalezené pouzdro odevzdal
a pﬁíslib, Ïe druh˘ den budou doruãovatelkou po‰ty doklady
odevzány jejich majitelce. Paní MUDr. Dvoﬁáková povaÏuje za
povinnost obûma - poctivému nálezci i Ïabovﬁeské poboãce
âeské po‰ty - srdeãnû podûkovat a vyjádﬁit potû‰ení, Ïe u nás
Ïijí slu‰ní a ohleduplní lidé, kteﬁí vrácením dokladÛ zbavili jejich
majitelku vyﬁizování jejich duplikátÛ. O riziku pﬁípadného zneuÏití dokladÛ nemluvû. Za tento poãin paní MUDr. Milena Dvoﬁáková vyslovuje co nejupﬁímnûj‰í díky.
Velmi rádi se k podûkování paní MUDr. Dvoﬁákové pﬁipojujeme.
-RED-
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Rozpoãet mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky na rok 2007
Zastupitelstvo Mâ Brno-Îabovﬁesky na svém II. zasedání
dne 14. prosince 2006 schválilo rozpoãet Mâ Brno-Îabovﬁesky
na rok 2007. Rozpoãet byl projednán finanãním v˘borem dne
29. 11. 2006 a Radou MâÎ dne 6. 12. 2006. Rozpoãet je
schválen vyrovnan˘ v celkové v˘‰i 97.488 tis. Kã. Vlastní pﬁíjmy na‰í mûstské ãásti zÛstávají v úrovni roku 2006.
Ve v˘dajové ãásti rozpoãtu jsou zahrnuty v˘daje na provoz
základních a mateﬁsk˘ch ‰kol a ‰kolních jídelen, jejichÏ zﬁizovatelem je na‰e mûstská ãást. V roce 2007 poãítáme se zv˘‰en˘mi v˘daji na ãi‰tûní a údrÏbu místních komunikací, údrÏbu
veﬁejné zelenû, dále na provoz a vybavení KD Rubín a kulturního zaﬁízení Rubínek. Ve schváleném rozpoãtu nejsou zahrnuty v˘daje na sociální dávky. Tyto v˘daje budou zaﬁazeny do
rozpoãtu v prÛbûhu roku 2007 dle rozhodnutí KÚ JmK.

sport. zaﬁízení v majetku obce /kluzi‰tû /
vyuÏití volného ãasu dûtí
bytové hospodáﬁství - rekonstrukce byt. domÛ
údrÏba zelenû
údrÏba, odpady, skládky
sociální dávky
peãovatelská sluÏba
poÏární ochrana
zastupitelské orgány
ãinnost místní správy
z toho: - dary
daÀ za obce
V¯DAJE CELKEM

1.199
320
10.000
4.420
115
0
16.570
20
3.610
28.279
260
100
97.488

ING. UVAROVÁ LENKA
P ¤ Í J M Y:
Vlastní rozpoãtové pﬁíjmy
z toho: - poplatek ze psÛ
- správní poplatky
- v˘herní automaty
- popl.z veﬁej.prostranství
- odvod 6% v˘tûÏku z VHP

21.242
740
1.500
1.300
1.400
900

daÀ z podnikání za obce

2.800

dotace ze státního rozpoãtu
- státní správa
- ‰kolství

9.910
7.170
2.740

dotace z Magistrátu mûsta Brna
- úãelová - peãovatelská sluÏba - provozní
- investiãní
- neúãelová

53.536
14.545
550
38.441

pﬁevody z fondÛ hospodáﬁské ãinnosti
- rekonstrukce bytov˘ch domÛ, investice

10.587

P¤ÍJMY

98.075

financování
splátka pÛjãky z Magistrátu mûsta Brna
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P¤ÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

V¯DAJE:

VEDOUCÍ FINANâNÍHO ODBORU

rozpoãet 2007
v tis. Kã

97 488

rozpoãet 2007
v tis.Kã

komunikace
z toho - opravy a udrÏování
- ãi‰tûní komunikací

7.750
1.500
6.250

mateﬁské ‰koly
základní ‰koly
‰kolní stravování
termoregulaãní ventily do budov Z· a M·
ostatní ‰kolská zaﬁízení - Plovdivská

4.510
9.550
2.850
1.000
2.850

kulturní dÛm Rubín
místní noviny
Sbor pro obãanské záleÏitosti
z toho: - dary

3.535
530
280
170

Peãovatelská sluÏba zmûnila pouze
názvy poskytovan˘ch sluÏeb
Od zaãátku nového roku platí nov˘ zákon ã. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách. Mimo novinek v systému dávek sociální
péãe pﬁinesl i zmûny v peãovatelské sluÏbû, které v‰ak spoãívají pouze ve zmûnách pojmÛ, nikoliv ve spektru poskytovan˘ch sluÏeb. Abychom vnesli do celé záleÏitosti jasno, poÏádali
jsme vedoucí Ïabovﬁeské Peãovatelské sluÏby Evu Ma‰kovou
o vysvûtelní:
Co vlastnû obecnû pﬁedstavuje pojem peãovatelská
sluÏba?
Peãovatelská sluÏba je terénní nebo ambulantní sluÏba poskytovaná osobám, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu
vûku, chronického onemocnûní nebo zdravotní postiÏení a rodinám ve kter˘ch se narodila trojãata, jejichÏ situace vyÏaduje
pomoc jiné fyzické osoby. SluÏba se poskytuje ve vymezeném
ãase v domácnostech osob a zaﬁízeních sociálních sluÏeb.
Jedná se o úkony t˘kající se péãe o vlastní osobu vãetnû hygieny, pomoc pﬁi zaji‰tûní stravy a chodu domácnosti, sociálnû
terapeuetické ãinnosti vãetnû poradenství.
Co je k zavedení peãovatelské sluÏby zapotﬁebí?
Budoucí klient pﬁedloÏí doporuãení lékaﬁe, doklad o aktuální
v˘‰i dÛchodu, doklad o v˘‰i pﬁíspûvku na péãi dle zák. ã.
108/2006 Sb.,
Va‰imi klienty nejsou jen Ïabovﬁe‰tí obãané. Pro které
mûstské ãásti pracujete?
Na‰e peãovatelská sluÏba poskytuje potﬁebnou péãi také
obãanÛm Îabovﬁesk, Komína, Jundrova, Îebûtína a ãásti
Brna-stﬁedu.
A nyní jiÏ k nov˘m pojmÛm. MÛÏete specifikovat, jaké
konkrétní sluÏby klientÛm poskytujete?
Velmi roz‰íﬁenou sluÏbou je centrum denních sluÏeb. Obná‰í pomoc pﬁi osobní hygienû, pedikúru, masáÏe, podání
obûda, sociální poradenství.
Dal‰í hojnû vyuÏívanou sluÏbou je denní stacionáﬁ, kter˘
nabízí denní pobyt v na‰em zaﬁízení od 7.00 do 15.00 hodin,
a to v pondûlí aÏ pátek. Tato sluÏba je zaji‰tûna vãetnû dopravy.
Odlehãovací sluÏba - dﬁíve pﬁechodn˘ pobyt - je zaﬁízením
peãovatelské sluÏby pro staré obãany, o které je jinak peãováno v jejich pﬁirozeném sociálním prostﬁedí. V rámci této
sluÏby u nás klienti, kteﬁí ov‰em zvládnou alespoÀ ãásteãnou
sebeobsluhu, pob˘vají 24 hodiny dennû a je zaji‰tûn dohled
nad jejich denním reÏimem. KlientÛm podáváme obûd, veãeﬁi,
léky, pomáháme s oblékáním i s osobní hygienou. Tato péãe je
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vhodná v období, kdy pacient pﬁechází z nemocnice, pﬁípadnû
LDN do domácí péãe nebo v pﬁípadû nepﬁítomnosti rodiny, aÈ
uÏ z dÛvodu dovolené, nemoci ãi pracovního vytíÏení. Doba pobytu v rámci odlehãovací sluÏby je maximálnû 3 mûsíce.
Z celkového v˘ãtu zb˘vá jmenovat nejroz‰íﬁejnûj‰í, tzv. terénní sluÏby. Jedná se o dovoz obûdÛ a zaji‰tûní péãe v domácnosti na‰ich klientÛ.
Dal‰í informace rádi poskytneme na tel: 541 261 213,
a to v pondûlí aÏ pátek od 6.00 do 15.00 hodin. MÛÏete nás
rovnûÏ nav‰tívit na adrese Peãovatelská sluÏba Îabovﬁesky, Horova 77, Brno.
Dûkuji za informace.
IVETA FI·EROVÁ

Komunální odpad patﬁí
do sbûrn˘ch stﬁedisek
aneb co a za kolik
UpozorÀujeme obãany na platnost ceníku za odloÏení odpadÛ dle jejich druhÛ ve sbûrn˘ch stﬁediscích odpadÛ.
Obãané jsou pro úãely tohoto ceníku fyzické osoby s trval˘m pobytem na území mûsta Brna, kteﬁí platí místní poplatek
za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
Ostatní osoby jsou pro úãely tohoto ceníku fyzické osoby,
které nemají trval˘ pobyt na území mûsta Brna a fyzické osoby
oprávnûné k podnikání a právnické osoby.
Sbûrná stﬁediska jsou urãena k ukládání komunálních odpadÛ vznikl˘ch obãanÛm a dále v omezeném mnoÏství i odpadÛ vznikl˘ch ostatním osobám.
Omezení návozu - povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny.
Pokud v SSO nebude volná kapacita kontejnerÛ k uloÏení
odpadÛ, mÛÏe obsluha odmítnout odpady pﬁevzít a odkáÏe
osoby na jiné stﬁedisko.
KaÏd˘ náv‰tûvník stﬁediska se ﬁídí pokyny pracovníka ve
vûci eliminace objemu odpadu, roztﬁídûní, uloÏení do kontejnerÛ a sbûrn˘ch nádob a úhrady za odbûr odpadu.
Za odpad, u kterého nebyly provedeny objemové úpravy
(nábytek, dﬁevní odpad - celé vûtve apod.) bude úãtována
ostatním osobám dvojnásobná sazba.
Obãan zaplatí pau‰ální pﬁíplatek za provedení objemové
úpravy ve v˘‰i 50,- Kã/m3 neupraveného odpadu. UloÏení odpadu do sbûrn˘ch nádob provede obsluha nebo osoba aÏ po
dohodû na cenû za odbûr odpadu s obsluhou. Obsluhou stﬁediska musí b˘t vydán úãetní doklad opatﬁen˘ razítkem s názvem Statutárního mûsta Brna, kter˘ bude obsahovat jméno
a adresu fyzické osoby, katal. ãíslo odpadu, druh odpadu,
mnoÏství a celkovou cenu, u právnické osoby název, sídlo a Iâ,
katal. ãíslo odpadu, druh odpadu, mnoÏství a celkovou cenu.
Ceny uvedeny vãetnû DPH 19 %.
Îabovﬁesky jsou jedinou brnûnskou mûstskou ãástí disponující dvûma Sbûrn˘mi stﬁedisky komunálního odpadu, a to na
ul. Sochorova a Korejská.
Otevírací doba
Sochorova - 1. 11 - 30. 4.
ne, po
út - pá
9.00
so
9.30
Sochorova - 1. 5. - 31. 10.
ne, po
út - pá
9.00
so
9.30
Korejská - celoroãnû
út - so
9.00

- 12.00
- 12.00

- 12.00
- 12.00
- 12.00

Desatero k Va‰emu bezpeãí
Na území na‰eho mûsta se stále ãastûji vyskytují pﬁípady, kdy
se obûtmi trestné ãinnosti stávají star‰í spoluobãané. Vzhledem
k tomu, Ïe statistiky obûtí majetkov˘ch a násiln˘ch trestn˘ch
ãinÛ páchan˘ch na seniorech jsou alarmující a zpÛsoby jejich realizace vykazují nové formy, je rozumné pﬁipomenout si ono
známé rãení, Ïe opatrnosti není nikdy dost. Senioﬁi jsou z dÛvodu jejich nûkdy aÏ bezmezné dÛvûry pro pachatele velmi lehk˘m cílem.
K páchání tohoto druhu trestn˘ch ãinÛ dochází jak na veﬁejnosti, tak v bytech obãanÛ star‰í generace, kam pachatelé vniknou pod nejrÛznûj‰ími záminkami, aÈ uÏ jako pracovníci plynáren,
vodáren, elektráren, nebo jako zástupci odboru sociální péãe.
Je na místû poloÏit si otázku, co se dá udûlat proto, aby se
tento jev podaﬁilo zastavit, nebo alespoÀ sníÏit a zmírnit tak
obavy seniorÛ, kteﬁí se v dne‰ním svûtû jiÏ velmi tûÏce orientují.
Dovolte nám proto uvést desatero rad, které by mûlo pﬁispût k va‰emu bezpeãí.
1. Nevûﬁte v‰em pﬁíjemnû vystupujícím a elegantnû obleãen˘m
lidem, kteﬁí Vám nabízejí pomoc s Va‰ím nákupem, odemãení dveﬁí a podobnû.
2. Nevûﬁte v‰em cizím osobám, které se doÏadují vstupu do
Va‰eho bytu pod záminkou poskytnutí neobjednan˘ch sluÏeb.
3. Nevûﬁte v‰em lidem, kteﬁí pﬁedstírají, Ïe jsou pﬁátelé nûkterého ze ãlenÛ Va‰í rodiny a jeho jménem Vás poÏádají o pomoc.
4. Nevûﬁte v‰em podomním prodejcÛm, kteﬁí se Vám budou
snaÏit vnutit skvûlé produkty za úÏasné ceny.
5. Nevûﬁte v‰em lidem, kteﬁí po Vás budou chtít rozmûnit peníze, nebo jen pÛjãit drobné na telefon. Ve chvíli otevﬁení penûÏenky mÛÏete pﬁijít o cel˘ její obsah.
6. V pﬁípadû pochybností nemûjte obavu volat prostﬁednictvím
linky 158 Policie âR, nebo SENIOR-LINKU Mûstské policie
na ãísle 541 248 844.
7. V pﬁípadû ohlá‰en˘ch sluÏeb elektrárny, plynárny, vodárny,
telefonÛ a podobnû si vyÏádejte pﬁes zavﬁené dveﬁe Va‰eho
bytu jména, ãísla obãansk˘ch a pracovních prÛkazÛ povûﬁen˘ch pracovníkÛ tûchto firem. Tyto údaje pak v pﬁípadû nejistoty pﬁedejte na jiÏ zmiÀovaná telefonní ãísla Policie âR
a Mûstské policie.
8. V pﬁípadû, Ïe budete mít pocit, Ïe se Vás nûkdo pokou‰í
obelstít, se snaÏte zapamatovat si co moÏná nejpﬁesnûj‰í
popis této osoby a její zvlá‰tnosti, napﬁíklad barvu pleti, tetování, jizvy a její pﬁízvuk.
9. V pﬁípadû v˘bûru finanãní hotovosti z bankomatÛ a na po‰tách, si v‰ímejte, zda Vás nûkdo opodál nesleduje a nevydá
se za Vámi stejnou cestou.
10. V pﬁípadû, Ïe nevlastníte telefon, domluvte si spolupráci
tﬁeba se sousedem nebo se nestyìte o pomoc zavolat
i z okna.
Vûﬁte, Ïe Policie âR se snaÏí v této vûci udûlat maximum.
Vzhledem k tomu, Ïe dopadení pachatelÛ dané trestné ãinnosti
není snadnou záleÏitostí Vás Ïádáme o spolupráci a sepsáním
tohoto desatera chceme pﬁispût vût‰ímu bezpeãí.
Svoje podnûty a pﬁipomínky k bezpeãnosti a poﬁádku v okolí
svého bydli‰tû mÛÏete sdûlit na‰im kontaktním policistÛm:
Jundrov - pprap. Anna âíhalová
Komín - pprap. Luká‰ Beran
tel.: 974 624 291, 541 212 759
stará zástavba, staré Îabovﬁesky - pprap. Kvûtoslava Velebová
nová zástavba, sídli‰tû - pprap. Vladislava Valová
tel.: 974 624 219, 541 212 759

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

14.00 - 18.00

Podrobnosti o druzích komunálního odpadu a cenách
za jejich odloÏení zjistíte na www.brno.cz, sekce Aktuality
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ZA POLICII âR, OOP BRNO-ÎABOV¤ESKY
PPRAP. VLADISLAVA VALOVÁ
NPRAP. MGR. PAVLA SIGMUNDOVÁ

Ïe o její tvorbû v budoucnu
je‰tû hodnû usly‰íme. V˘stava bude pﬁístupná dennû
od 13 do 19 hodin, v sobotu
od 9 do 12 hodin. Vstup
voln˘.

Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

Nabídka na skvûlé prázdniny
V lednu se konaly stﬁediskové plesy. Klasick˘ pro dospûlé
i ma‰karní, kter˘ si uÏily hlavnû dûti. Tuto velkou dvoudenní
akci letos provázela sama Popelka se sv˘m princem. Bûhem
programu se uskuteãnila i soutûÏ o nejlépe zamaskovanou rodinu. Poslední lednovou sobotu se dûti vypravily na v˘let do
jundrovské obory. V nedûli poté jsme ve stﬁedisku mohli zhlédnout vystoupení divadelního souboru BedruÀka „Karlík a továrna na ãokoládu“. A 31. ledna si salesiáni pﬁipomínají svátek
Jana Boska, svého zakladatele.

V pátek 2. února budou mít dûti pololetní prázdniny. Stﬁedisko je otevﬁeno, ale nebudou probíhat Ïádné krouÏky. Dne
10. ledna bude dal‰í sobotní v˘let, tentokráte do okolí brnûnské
pﬁehrady. Ve dnech 12.-16. února jsou jarní prázdniny. Na
kaÏd˘ den tohoto t˘dne je pﬁichystán speciální prázdninov˘
program (v˘lety, turnaje, hry, atd.). Podrobn˘ rozpis je v akcích
níÏe a na stránkách na‰eho stﬁediska. Na vût‰inu z tûchto akcí
je tﬁeba se pﬁedem pﬁihlásit a je moÏné, Ïe je kapacita omezená, proto neváhejte. Dne 25. února jste pak zváni na divadelní pﬁedstavení BedruÀky „JabloÀová panna“.
AKCE V ÚNORU:
2. 2.
pololetní prázdniny - stﬁedisko otevﬁeno, ale neprobíhají krouÏky
10. 2.
sobotní v˘let k pﬁehradû a okolí
12.-16. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
12. 2.
fotbalov˘ miniturnaj
13. 2.
turnaj v kuleãníku
12.-14. 2. Hry bez hranic - tﬁi dny v âuãicích plné netradiãních
her pro dûti 6-10 let
15. 2.
Velká dobrodruÏná hra
Pﬁihla‰ovat na jednotlivé akce se mÛÏete na pÛjãovnû ve
stﬁedisku.

Olejomalba
s cyklu „Pepo‰ci“

Pﬁedná‰ka Ïabovﬁesk˘ch vãelaﬁÛ
vzbudila zájem
Vãelaﬁská organizace v Îabovﬁeskách uspoﬁádala
17. ledna v Rubínku pﬁedná‰ku, které pﬁedcházelo odevzdávání zimní „mûli“ (spadu pod zimujícími vãelami), ze
které se ve v˘zkumném ústavu zjistí zamoﬁení vãelstev parazitem zvan˘m varroa destructor - obecnû varoázou. Je
potû‰itelné, Ïe Ïabovﬁeská organizace patﬁí mezi ty, které
s tímto zamoﬁením, ale ani s dal‰ími vãelími chorobami nemají problémy.
Následující pﬁedná‰ky Ing. Antonína Pﬁidala se zúãastnilo
více neÏ 60 obãanÛ. Byla hodnocena jako mimoﬁádnû zdaﬁilá.
Zajímav˘mi a pro mnohé zcela nov˘mi byly informace o vãele,
jejich Ïivotních cyklech, její práci a zejména o jejích produktech.
Je aÏ neuvûﬁitelné, kolik a jak v˘znamn˘ch funkcí tento mal˘
tvor plní. Diskuze, která trvala témûﬁ hodinu, ukázala, jak hluboce toto téma na‰e obãany oslovilo.
Pﬁí‰tí vãelaﬁská pﬁedná‰ka se uskuteãní opût v Rubínku, a to
jiÏ 21. 2 . 2007 v 17.00 hodin. Téma této pﬁená‰ky - Chov matek a ‰lechtitelská práce ve vãelaﬁství - je sice urãeno spí‰e
vãelaﬁÛm, ale díky zku‰enému pﬁedná‰ejícímu Ing. Janou‰kovi
bude jistû srozumitelná a zajímavá i pro „nevãelaﬁe“. Vãelaﬁi
navíc pro tuto pﬁedná‰ku pﬁislíbili i men‰í prezentaci vãelích
produktÛ. Pﬁítomní se seznámí s produkty, které pomáhají nejen léãit, ale i udrÏovat Ïivotní vitalitu a krásu zejména Ïen.
Vãelaﬁi zvou k hojné úãasti.
-RED-

Zdravotní referent ZO pﬁi pﬁebírce vzorkÛ zimní mûli.

ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE

MARTIN LOUâKA

Studio IN v únoru - „Pepo‰ci“
Pﬁijìte se podívat na obrazy Veroniky ·trbíkové - mladé malíﬁky s obdivuhodnou fantazií. Její první v˘stava v Brnû se uskuteãní v Îabovﬁeskách, poﬁádá ji Studio IN, Minská 65. Byla by
‰koda nechat obrazy této v˘tvarnice bez pov‰imnutí. Zdá se,

Empík nadûloval ceny
TvÛrãí schopnosti i fantazie dûtí jsou takﬁka bez hranic a je
v zájmu celé spoleãnosti vytvoﬁit takové podmínky, které by
umoÏnily jejich dal‰í rozvoj. Jednou z takov˘ch akcí je i pﬁedvánoãní v˘tvarná, literární a technická soutûÏ poﬁádaná Mûstskou
policií Brno, nazvaná „Empík nadûluje“.
SoutûÏ je poﬁádána pro Ïáky základních i speciálních ‰kol
mûsta Brna a okolí. Úkolem soutûÏících je vyjádﬁit kresbou, mal-
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bou, literárním dílem ãi technick˘ch modelem svoje pﬁedstavy
nebo záÏitky spojené s ãinností policie, hasiãÛ nebo jin˘ch sloÏek integrovaného záchranného systému. Komise sloÏená z ﬁad
odborníkÛ pak vybírá nejlep‰í práce, jejichÏ autoﬁi se doãkají
ocenûní.
Leto‰ního 6. roãníku se zúãastnilo 32 základních a speciálních ‰kol z Brna i okolí s témûﬁ 600 pracemi, mezi kter˘mi se nacházela díla v˘jimeãná svojí kvalitou, technikou, rozmûry ãi
funkãností – napﬁíklad kreslen˘ plán mûsta s mnoÏstvím kﬁiÏovatek, slouÏící ÏákÛm k v˘uce a osvûÏení znalostí dopravních
pﬁedpisÛ.
V pátek 8. prosince nade‰el okamÏik, kter˘ dûtem pﬁiná‰í nejvût‰í radost, a tím je vyhlá‰ení vítûzÛ. Finále se tradiãnû poﬁádalo pﬁi pﬁíleÏitosti zahájení Vánoãních trhÛ v programovém
centru pavilonu B Brnûnského v˘stavi‰tû. Slavnostního vyhlá‰ení vítûzÛ jednotliv˘ch umûleck˘ch i vûkov˘ch kategorií se zúãastnil jak nov˘ brnûnsk˘ primátor pan Roman Onderka (kter˘
pﬁevzal nad celou akcí zá‰titu), tak i ﬁeditel Mûstské policie Brno
pan Daniel ·íma i dal‰í osobnosti mûsta. AutorÛm nejlep‰ích
prací byly pﬁedány diplomy i vûcné ceny a jejich díla mohli náv‰tûvníci obdivovat nejprve pﬁi náv‰tûvû Vánoãních trhÛ, pozdûji
i na brnûnské radnici.
MICHAL SIMANDL
ODBOR PREVENCE MP BRNO, ODB.PREVENCE@MPBRNO.CZ

vatelkám
za
skvûlou
prezentaci ‰koly,
dûti se u nás
rozhodnû nenudí!

MGR. LUKÁ· ULâ,
ZÁST. ¤EDITELKY

Sportovní turnaj Z· Jana Babáka
Ve ‰kole se konal turnaj ve florbale hochÛ a v pﬁehazované
dívek. Zúãastnily se v‰echny tﬁídy 2. stupnû. Po vyﬁazovacích
bojích v pﬁehazované se do semifinále probojovala 9. B a 7. B,
8. A a 6. A. Nakonec se z vítûzství radovaly dívky z 9. B, 2.
místo získala 7. B, 3. místo 8. A.
Ho‰i hráli celkem 12 zápasÛ ve florbale a byla to krásná podívaná. I men‰í ‰esÈáci dokázali b˘t dÛstojn˘m soupeﬁem star‰ím osmákÛm nebo deváÈákÛm.
Finále sehrála 9. B proti 8. A a byl to nejlep‰í zápas celého
turnaje. Nakonec se radovala z tûsného vítûzství 2 : 1 právû 9.
B, 3. místo obsadila 7. B.
Chtûl bych podûkovat v‰em zúãastnûn˘m za pûkn˘ záÏitek
a v‰ichni se tû‰íme na dal‰í sportovní akce, které budou následovat.
MGR. RADIM HELÁN

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol

UâITEL TùLESNÉ V¯CHOVY

Vzpomínka na Vánoce
ve ‰kolní druÏinû
Jako kaÏd˘ rok i letos na‰e dûti pod vedením vychovatelek
secviãily pásmo vánoãních písní, básní a tancÛ, se kter˘m vystoupily jednak v rámci Tradiãních vánoãních trhÛ na nám. Svobody, následnû je‰tû tﬁikrát pﬁedvedly své umûní v centrech
âeského ãerveného kﬁíÏe a v Domovû pro seniory v Îabovﬁeskách.
S obrovsk˘m zájmem se opût setkal také jiÏ tradiãní JARMARK v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ ‰kolní druÏiny, konan˘ v krásn˘ch
podkrovních prostorách. V˘robky z papíru, pﬁírodních materiálÛ
a keramiky zaujaly rodiãe natolik, Ïe praktick˘
kaÏd˘ si odnesl
nejen pûkn˘ pocit
z v˘stavy, ale
také
nûkter˘
z
vystaven˘ch
pﬁedmûtÛ
jako
vánoãní dáreãek.
TakÏe
velk˘
dík na‰im vycho-

Na‰e jedovaté rostliny
V zimním období, kdy ãastûji nav‰tûvujeme pﬁírodní enklávy
ve mûstech, jimiÏ jsou parky a hﬁbitovy, ãasto upoutá na‰i pozornost tmavozelen˘ keﬁ,
kter˘ svoje lístky neshazuje
ani v tûch nejsilnûj‰ích mrazech. Tento keﬁ se naz˘vá zimostráz vÏdyzelen˘ (Buxus
sempervirens L.), lidovû také
zvan˘ kru‰pánek.
Jedná se o keﬁ ãasto pﬁevy‰ující 1 metr v˘‰ky s mohutn˘m koﬁenov˘m systémem.
Kmen je pokryt Ïlutohnûdou
popraskanou kÛrou. Z krátk˘ch a siln˘ch vûtví vyrÛstají
tmavozelené vejãité lístky.
Kvûty
jsou
soustﬁedûny
v úÏlabních svazeãcích a jsou
velmi drobné. Uprostﬁed svazeãku jsou vÏdy kvûty samiãí,
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po stranách kvûty samãí. Zimostráz kvete v bﬁeznu aÏ dubnu.
Plodem je trojboká tobolka, obsahující leskle ãerná trojhranná
semena.
Zimostráz je památn˘ tﬁetihorní relikt, kter˘ se u nás ve
volné pﬁírodû jiÏ nevyskytuje. Divoce rostoucí zimostráz mÛÏeme nalézt je‰tû v oblasti Malé Asie (Kavkaz, Arménie) nebo
v nûkter˘ch enklávách ve Stﬁedomoﬁí (Sardinie, Korsika). Hlinité pÛdy nesná‰í, k úspû‰nému rÛstu potﬁebuje pÛdy s obsahem vápníku.
KÛra a listy obsahují silice a alkaloidy (buxin, buxicin
a dal‰í). Tyto jedovaté látky vyvolávají zvracení, prÛjem, kolikové bolesti a svalovou ochablost, která je pﬁíãinou povrchního
dechu. K úmrtí dochází pomûrnû brzy (do 24 hodin po poÏití)
a je doprovázeno siln˘mi kﬁeãemi. K bezdûãné otravû v‰ak
zpravidla nedochází, protoÏe chuÈ listÛ a kÛry je silnû odpudivá.
Pﬁi styku s rostlinou vût‰inou k otravû nedochází, pﬁesto v‰ak
po skonãení manipulace s rostlinou doporuãuji dÛkladné umytí
rukou.
V terapii se jiÏ nepouÏívá právû vzhledem k vedlej‰ím úãinkÛm obsaÏen˘ch látek. PouÏívá se snad pouze v homeopatii,
kde se nûkteré údaje zmiÀují o moÏnosti vyuÏívání ãerstv˘ch v˘honkÛ.
Zimostrázové dﬁevo se v‰ak hojnû vyuÏívá v ﬁezbáﬁství (je
nejhustûj‰í ze v‰ech dﬁev evropsk˘ch stromÛ a keﬁÛ), dále slouÏí
k v˘robû d˘mek a hudebních nástrojÛ (flétny, klarinety, hoboje
a fagoty).
Jako okrasná dﬁevina se u nás roz‰íﬁil hlavnû v období baroka
jako parková kultura, protoÏe velmi dobﬁe sná‰í zastﬁihování,
takÏe je‰tû dnes mÛÏeme v nûkter˘ch zámeck˘ch ãi klá‰terních
zahradách vidût zimostrázové keﬁe, zastﬁiÏené do rÛzn˘ch, nûkdy i bizarních tvarÛ. Oblíbenost tohoto keﬁe souvisí i s jeho
dlouhovûkostí, protoÏe se tato dﬁevina spolehlivû doÏívá aÏ 600
let.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC

Ekologická poradna Veronica
informuje
NA·E AKCE:
• 3.-4. února - Jak se do kraje volá II. - Druhé ze ãtyﬁ dvoudenních víkendov˘ch ‰kolení pro zástupce z obãansk˘ch sdruÏení a iniciativ je zamûﬁeno na téma FINANCOVÁNÍ/FUNDRISING. ·kolení probûhne v budovû Rychta Krásensko a je plnû
hrazeno fondy EU - programem Transition Facility. Zájemci
musí b˘t ãleny obãanského sdruÏení a je tﬁeba se pﬁedem nahlásit.
Poﬁádá Ekologick˘ institut Veronica, Hana Chalupská tel.:
542 422 757.
• 5. února - Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady - Biologická
ochrana rostlin, moÏnost vyuÏití volnû Ïijících i umûle chovan˘ch drav˘ch organismÛ na zahrádkách. Zasedací místnost
Domu ochráncÛ pﬁírody na Panské ulici 9 v Brnû.
Poﬁádá Ekologická poradna Veronica, Helena a Svûtlana
Vla‰ínová tel.: 542 422 757.
• 6. února - Certifikátor 2 - Dal‰í divadelní kus A.I.D.S. (autoﬁi Mojmír Vla‰ín a Michal Rezek) u pﬁíleÏitosti svátku svaté
Veroniky. Divadlo Barka, 18.30. Vstupenky budou v prodeji na
Ekocentru a u Kudrny. Info: Mojmír Vla‰ín, tel. 542 422 757,
mojmir.vlasin@veronica.cz.
• 20. února - Panelová diskuse - Cesty pro pû‰í, veﬁejné
prostrory - Diskuse pro odborníky i veﬁejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna VaÀkovka, Ve VaÀkovce 1 v Brnû
v 17 hod. v rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje
oz˘vá.
Poﬁádají Ekologick˘ institut Veronica, Hana Chalupská tel.:
542 422 757.

Seniorklub informuje:
Motto: Nejohavnûj‰í je ztráta ãasu
zpÛsobená nedbalostí. (Seneca)
Zveme na setkání dne 1. 2. s paní prof. Vrbickou, která
nám poví o dal‰ích zajímavostech na‰eho mûsta. Na‰e setkávání jsou kaÏd˘ 1. a 3. ãtvrtek v mûsíci o pÛl desáté v Rubínku na PoznaÀské 10. Srdeãnû zveme.
JANA HRÒZOVÁ

Tﬁicáté v˘roãí Charty 77
V médiích se v tûchto dnech pﬁetﬁásá tﬁicáté v˘roãí vzniku
Charty 77. Neu‰kodí zopakovat si nûkterá fakta. âeskoslovenská republika podepsala ve finsk˘ch Helsinkách v roce
1975 mezinárodní úmluvu o ochranû lidsk˘ch, obãansk˘ch
a hospodáﬁsk˘ch práv. Na‰e Federální shromáÏdûní ji ratifikovalo na podzim 1976 a ve Sbírce zákonÛ byla publikována
v ãástce 120 téhoÏ roku.
S my‰lenkou vyuÏít tento ná‰ dobrovoln˘ závazek a opﬁít se
o pﬁijaté dokumenty vyrukovali nezávisle dva rozdílní lidé – filozof Ladislav Hejdánek a reformní politik KSâ, dobﬁe znám˘
z roku 1968, Zdenûk Mlynáﬁ.
Iniciativa mûla vÏdy tﬁi mluvãí. Prvními byli Jan Patoãka, Jiﬁí
Hájek a Václav Havel.
V první várce bylo 242 signatáﬁÛ. Jednadvacet nás Ïilo
v Brnû. Z tûch brnûnsk˘ch za sebou mûla nadpoloviãní ãást pobyt ve vûzení, vût‰inou za „podvracení republiky“.
V nedûli 7. ledna 2007 jsem v poﬁadu 168 hodin na âT 1
sledoval jednu z pﬁipomínek Charty 77. Hlasatelka ﬁekla nûco
ve smyslu, Ïe její signatáﬁe spojovala zpoãátku jen „nenávist“
k reÏimu. Jak hluboce se m˘lila! CoÏpak pramení láska ke svobodû, odpor k nespravedlnostem a respekt k právÛm druh˘ch
z nenávisti?
Smyslem Charty 77 bylo pﬁipomínat reÏimu opakovanû, Ïe
lhát se nemá, a Ïe jednou pﬁijaté závazky je tﬁeba dodrÏovat.
Dalo by se ﬁíci, Ïe se jednalo o rozvedenou variantu ãasto opakované fráze o jednotû slov a ãinÛ. Konec koncÛ ‰lo o základní
hodnoty, které jsme si osvojovali uÏ jako dûti, jak pûknû pﬁipomíná americk˘ spisovatel Robert Fulghum ve své slavné
kníÏce: V‰echno, co opravdu potﬁebuji znát, jsem se nauãil
v mateﬁské ‰kolce.
Neodpustím si, abych na závûr své poznámky neocitoval
ãást textu ze zadní strany obálky tohoto dílka:
„O v‰echno se rozdûl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej vûci
tam, kde jsi je na‰el. Uklízej po sobû. Neber si nic, co ti nepatﬁí.
KdyÏ nûkomu ublíÏí‰, ﬁekni promiÀ...“
Pﬁeji Vám pûkn˘ den.
JAN ·ABATA 8. LEDNA 2007

Základní umûlecká ‰kola,
Brno, Veveﬁí 133
tel.: 541 424 411, e-mail: info@zusveveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz>
PROGRAM NA ÚNOR 2007
8. 2. 2007

Slavnostní koncert v 18.00 hod.
sál KVOP, Údolní 39, Brno
22.-24. 2. 2007 AMADEUS - mezinárodní klavírní soutûÏ
pro mladé klavíristy do 11 let,
Besední dÛm, Komenského nám. 8, Brno
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CVâ JabloÀka, KD Rubín a Radio Petrov
slaví spoleãnû

Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
Nabízíme volná místa v krouÏcích na druhé pololetí a to angliãtina – pﬁed‰kolní dûti zaãáteãníci a mírnû pokroãilí a dospûlí,
‰panûl‰tina – studenti a dospûlí zaãáteãníci.
Novû zaãíná klub maminek a dûtí MEDVÍDEK v pondûlí
17-18 hod. a smaltování pondûlí 14.30-15.30 hod.
Osobnostní rozvoj pedagoga – akreditovan˘ kurz s tématem Síla slov. Kurz se koná 2. 2. 2007 10-14 hod. v CVâ JabloÀka, Kroftova 64, tel.: 549 216 248 (604 932 340), pﬁihlá‰ky
telefonicky nebo e-mailem rcaslavova@seznam.cz.

Program ZOO Brno na únor
Dne 24. února 2007
poﬁádá brnûnská zoologická zahrada oblíben˘

Dûtsk˘ ma‰karní bál
uskuteãní se v pﬁedná‰kovém sále
správní budovy.
Dal‰í informace poskytne
Mgr. Vitulová na tel. 546 432 360.

Leto‰ní sezóna v KD Rubín je
opravdu pestrá

Pozvánka
CK Livingstone ve spolupráci se ZOO Brno zve na cyklus promítání a pﬁedná‰ek v pavilonu Anthropos, vÏdy ve
ãtvrtek v 18.00 hod. • Vstup zdarma.
25. 1. 2007
1. 2. 2007
8. 2. 2007
15. 2. 2007
22. 2. 2007
1. 3. 2007
8. 3. 2007
15. 3. 2007
22. 3. 2007
29. 3. 2007

L. Oplu‰til
Z. Hrub˘
J. Suchomel
V. Rudolf
M. Pi‰kula
R. ·vaﬁíãek
M. Audy
M. Hovorka
Z. Gavlasová
R. Zajíãek

5. 4. 2007
12. 4. 2007

P. Hejtmánek
D. Milo‰ová

Brnûnské Rádio Petrov je jedním z nev˘znamnûj‰ích mediálních partnerÛ na‰eho kulturního domu Rubín. Letos slaví 5 let
své existence a Rubín byl pﬁizván k úãasti na oslavách. V˘sledkem tohoto spoleãenství budou koncerty poﬁádané v KD
Rubín kaÏd˘ mûsíc po dobu celého roku.
Pro nejbliÏ‰í období jsou pﬁipraveny dva koncerty znám˘ch
umûlcÛ. Dne 2. února to bude Pavel Bobek a Malinaband koncertní vystoupení v duchu rock’n’rollu a country, pﬁipravené
ve spolupráci s muzikanty pod vedením Lubo‰e Maliny (kapelníka a banjisty skupiny Druhá tráva.) Skupina je sestavena
z ãlenÛ kapel Druhá tráva, Buty, AG Flek a dal‰ích.
V mûsíci bﬁeznu - konkrétnû 13. 3. - bude KD Rubín hostit
oblíbeného písniãkáﬁe Pavla Dobe‰e za doprovodu Tomá‰e
Kotrby.
Informace o dal‰ích akcích poﬁádan˘ch v rámci oslav
5. v˘roãí Radia Petrov získáte na www.kdrubin.cz, na plakátech a prostﬁednictvím Îabovﬁeského zpravodaje.
-FI·-

Ochrana sov v kulturní krajinû
Galapágy
Tajemn˘ tur z hor Filipín
Antarktida
Egypt – Rudé moﬁe
PURURAMBO – Nová Guinea
Venezuela
Îelvy v ohroÏení
·amani peruánské Amazonie
Za pralesy a querillami
Kolumbie
Afrikou na kolech
Indonésie není jen Bali

Máte rádi folk, rock ãi country? Berou Vás rytmy flamenca? Tanãíte rádi? Máte rádi divadlo?
To v‰echno a je‰tû mnohem více Vám v leto‰ní spoleãenské
sezónû nabízí kulturní dÛm Rubín. Ke zlat˘m hﬁebÛm sezóny
urãitû patﬁí dvû zahraniãní „lahÛdky“. První je SON CALIENTE
- energické pﬁedstavení plné Ïhav˘ch rytmÛ pohybu a improvizace kubánské skupiny z Havany. Skupina vystupuje v ‰esti
aÏ osmiãlenném sloÏení s vlastním i tradiãním repertoárem. Na
Kubû posbírali zku‰enosti z více neÏ desetiletého koncertování
v havansk˘ch klubech i na místních hudebních festivalech.
Skupina hraje ve sloÏení trubka, tres, perkuse, hlavní vokál
plus 2, bass kytara. Son Caliente pravidelnû vystupují po rÛzn˘ch klubech celé na‰í republiky a doslova uchvátili ãeské publikum. V KD Rubín vystoupí 6. bﬁezna 2007. Nenechte si ujít jedineãnou podívanou.
Druh˘m vrcholem spoleãenského dûní leto‰ní sezóny bude
vystoupení taneãního souboru Andalucia nazvané V rytmu
flamenca. Umûlci své publikum vÏdy strhnou taneãním mistrovstvím, kdyÏ pﬁedvádûjí v‰echny druhy tance umûní „flamenco“ - tango, bulerias, garotin, sevillanas, rumba, fandango,
solea... Program vyniká pestrostí, temperamentem, ‰panûlskou hudbou a hrou na kastanûty. Andalucia vystoupí v KD Rubín 19. dubna 2007.
JiÏ nyní jste srdeãnû zváni.

Dobrá zpráva pro bruslaﬁe

IVETA FI·EROVÁ

Mobilní ledová plocha v Îabovﬁeskách je stále pﬁipravena
k bruslení. Nachází se na Îabovﬁeské 3 (tenisov˘ areál CLASSIC).
Provozní doba:
Pondûlí - pátek

·koly
8.00-13.00

Sobota, nedûle, svátek

Vstupné:

dospûlí
dûti do 15 let

Veﬁejnost
Skupiny
14.00-16.30 19.45-23.00
17.00-19.00
9.00-12.00 19.45-23.00
13.00-15.30
16.00-19.00

40,- Kã
20,- Kã

Rezervace na tel.: 737 725 805
dal‰í informace na www.bruslení.unas.cz

Kulturní dÛm RUBÍN, Makovského nám. 3,
tel.: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci únoru 2007
5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.

Bajkal
Jan Vlasák
Vulkány Patagonie II. ãást prof. RNDr. Miroslav Druckmüller
Australské vnitrozemí
Mgr. Patrik Dekan
V˘roãní ãlenská schÛze VKPB

Pﬁedná‰ky se konají vÏdy v pondûlí od 16.30 do 18.00 hod.
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BVC Îabovﬁesky
zakonãil úspû‰n˘
sportovní rok
Basketbal veteran club Îabovﬁesky (BVC) zakonãil dne
17. 12. 2006 v hale Rosniãka úspû‰n˘ rok. Jeho ãlenové rekrutovaní z b˘val˘ch ‰piãkov˘ch sportovcÛ obhájili loÀské umístûní na basketbalovém turnaji - Memoriálu Jiﬁího Páleníka, kde
se utkali se soupeﬁi o generaci mlad‰ími. Zvlá‰tû v play off prokázali nad‰ení pro kolektivní pojetí hry a na pokraji sv˘ch moÏností dlouho drÏeli krok s pozdûj‰ími vítûzi - druÏstvem SK Îabovﬁesky C. Je‰tû pﬁed koncem roku na prvním tréninkovém
setkání v novém cyklu schválili svému prezidentovi - zaslouÏilému Mistru sportu Karlu Lázniãkovi nároãn˘ program roku
2007 a navzájem si slíbili, Ïe svoje umístûní v prestiÏním memoriálu v tomto roce pﬁinejmen‰ím obhájí.
JI¤Í BRZDA

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
ÚNOR 2007
2. 2. 2007
19.30 hod.

PAVEL BOBEK a MALINABAND
Koncertní vystoupení v duchu rock’n’rollu a country,
pﬁipravené ve spolupráci s muzikanty pod vedením
Lubo‰e Maliny (kapelníka a banjisty skupiny Druhá
tráva). Skupina je sestavena z ãlenÛ kapel Druhá
tráva, Buty, AG Flek a dal‰ích.

23. 2. 2007
19.30 hod.

13. PLES ZASTUPITELSTVA Mâ BRNO-ÎABOV¤ESKY
K tanci i poslechu hraje skupina PANORAMA. Dále se
mÛÏete tû‰it na skvûlého kouzelníka, taneãní vystoupení a pÛlnoãní pﬁekvapení.

25. 2. 2007
15.00 hod.

DùTSK¯ KARNEVAL ANEB STRA·ID¯LKA V RUBÍNU
- úãinkuje Divadelní studio Lídy Trnkové *vítané jsou
v‰echny masky - volíme „Miss JeÏibaba a Missák
Stra‰idlák“ *

Foto Petr Such˘

Program kina LUCERNA na ÚNOR 2007
1.2.+2.2.
3.2.+4.2.
1.2.-4.2.
1.2.-4.2.
3.2.+4.2.
5.2.-7.2.
5.2.-7.2.
8.2.-16.2.
17.2.+18.2.
8.2.-14.2.
10.2.+11.2.
15.2.-18.2.
15.2.+16.2.
17.2.+18.2.
19.2.-21.2.
19.2.-21.2.
22.2.-25.2.
22.2.-25.2.
24.2.+25.2.
24.2.+25.2.
26.2.-28.2.
26.2.
27.2.+28.2.

16:00
14:00
18:15
20:30
16:15
18:15
20:30
16:15
14:00
18:00 a 20:30
14:30
18:00
20:30
15:45 a 20:30
18:30
20:30
18:00
20:30
14:00
15:45
18:15
20:30
20:30

HAPPY FEET
Austr./USA, ã.d. – animovan˘
HAPPY FEET
Austr./USA, ã.d. – animovan˘
DOBR¯ ROâNÍK
USA rom.komedie
PRÁZDNINY
USA – rom.komedie
P¤ÍBùH ZROZENÍ
USA – dûjinn˘ pﬁíbûh
P¤ÍBùH ZROZENÍ
USA – dûjinn˘ pﬁíbûh
KRÁSKA V NESNÁZÍCHâR
témûﬁ romantická kom.
SPLÁCHNUTEJ
USA,ã.d. – anim.komedie
SPLÁCHNUTEJ
USA,ã.d. – anim.komedie
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE âR - drama
MRAVENâÍ POLEP·OVNA
USA,ã.d. – anim.komedie
BÍLÁ MASAJKA
Nûm. – romant.drama
VOLVER
·pan. – komedie/drama
VOLVER
·pan. – komedie/drama
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA A JARO… J.Korea - drama
NAUKA O SNECH
Francie – rom.drama
DOKONAL¯ TRIK
USA – drama
ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH
Nûm. – drama
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie,ã.d. – anim.rod kom
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA - komedie
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA - komedie
KUPEC BENÁTSK¯
USA/It. – komedie/drama
SKRYTÁ IDENTITA
USA - drama

Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438
www.kinolucerna.info
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„RUBÍNEK“
POZNA≈SKÁ 10, BRNO-ÎABOV¤ESKY
6. 2. 2007
18.00 hod.

JI¤Í KOLBABA
Alja‰ka - fascinující zemû na severu
Dal‰í beseda s brnûnsk˘ch cestovatelem nás tentokrát zavede do „Chrámu divoãiny“

7. 2. 2007
19.30 hod.

SWINGOVÉ VEâERY V RUBÍNKU“
s Gabrielou Koãí & Jazz Company
Od 7. února 2007 kaÏdou 1. stﬁedu v mûsíci. Gabriela Koãí patﬁí mezi nejv˘raznûj‰í tváﬁe brnûnské hudební scény a spolu se sv˘m otcem a dnes i spoluhráãem Güntrem Koãím jsou zárukou kvalitního hudebního záÏitku.
Pﬁipravujeme:

6. 3. 2007

SON CALIENTE
Energické pﬁedstavení plné Ïhav˘ch rytmÛ, pohybu
a improvizace kubánské skupiny z Havany.
Zmûna programu vyhrazena.

Pﬁedprodej vstupenek: KD Rubín, BKC - Bûhounská 17,
DÛm pánÛ z Lipé, Wolf Music - Dvoﬁákova 3,
Indies - KobliÏná 16, Kudrna - podchod nádraÏí âD,
Velk˘ ·palíãek, Akompas - ·tefánikova 51

Veveﬁí 118a (b˘valá Optika)
Tel.: 736 129 550, 724 935 654
Sortiment: produkty zdravé v˘Ïivy, bylinky, tinktury, doplÀkov˘
sortiment, keramika, drobné umûlecké práce, malá vinotéka
Otevírací doba:
po - pá 9.00-18.00 hod., so 9.00-12.00 hod.

I N Z E RC E
Chaloupky 3a
624 00 Brno
tel.: 541 223 073
mob.: 605 25 87 88
www.cal-liska.cz

HUBNOUCÍ PROGRAMY
pod vedením specialisty na v˘Ïivu.
Individuální pﬁístup • Volejte 775 178 102

STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

vykupují za hotové
• stﬁíbro • obrazy • sklo •porcelán •
nábytek • v˘kup cel˘ch pozÛstalostí aj.

Otevﬁeno: po-pá 8-18 hod.
Tel.: 541 217 026

Bankovní pÛjãky do 150 000 Kã.
Splátky jiÏ od 702 Kã/mûs. Zdarma!
Pro dÛchodce a podnikatele (i zaãínající).
Dagmar Zhánûlová, tel.: 737 301 970

MASÁÎE A EPILACE CELÉHO TùLA - KOSMETIKA
KADE¤NICTVÍ - INFRASAUNA - PEDIKÚRA - SOLARIUM

- zakázková v˘roba,
- v˘roba kﬁesel PRESIDENT,
- v˘roba u‰ákÛ (klasickou metodou),
- opravy ãalounûného nábytku,
- potahování stûn, dveﬁí…

opravy staroÏitného nábytku

Jeseníky - Ramzovské sedlo
Pronajmu komfortní, zcela nové apartmá pﬁímo na
Ramzovském sedle v tûsné blízkosti lyÏaﬁsk˘ch vlekÛ.
K dispozici 4-5 lÛÏek, vybavená kuchyÀka, koupelna,
terasa, TV, parkovi‰tû, krásn˘ v˘hled.
Bezprostﬁednû v místû je restaurace i sauna.
Velmi vhodné pro rodiny s dûtmi.
Víkendové i del‰í pobyty. Rozumné ceny.

ÎABOV¤ESKY, MUâEDNICKÁ 26 • TEL.: 541 210 388, 603 424 401

TECH MASÁÎE - PRO SEDAVÁ ZAMùSTNÁNÍ, PRÁCE S PC
INFRASAUNA • MASÁÎ ZAD, ·ÍJE, RUKOU • MIKROMASÁÎ
OâNÍHO OKOLÍ • ZÁBAL - Celkov˘ ãas o‰etﬁení cca 3 hodiny
S O L Á R I U M - NOVÉ TRUBICE !!!

www.sweb.cz/studiomacon

Kontakt: 602 757 500

Zde mohl b˘t
i Vá‰ inzerát.
Volejte
545 211 426,
545 212 151

SENIOR DOPRAVA
☎ 541 210 388, 603 424 401
ZdeÀka Jonesová Buãková

Jízda po Brnû 100,- Kã/osoba
Mimo Brno 8,- Kã/km
K LÉKA¤I A ZPùT, DO LÁZNÍ, NA PO·TU, PRO NÁKUP…
!!! PRACUJEME PRO V·ECHNY VùKOVÉ KATEGORIE !!!
➼
Ke kaÏdé jízdû dárek ➼

www.sweb.cz/studiomacon
PRONAJMU GARÁÎ
Ul. Matzenauerova, tel.: 776 723 618

OâNÍ OPTIKA
RUBÍN
• Zhotovení br˘lí
za pﬁíznivé ceny •
• Kontaktní ãoãky •
• Vy‰etﬁení zraku
optometristou •
• Nová vy‰etﬁovna •
• Bezbariérov˘
pﬁístup •

PODLAHÁ¤SKÉ PRÁCE
Minská 60, 616 00 Brno,
tel.: 549 244 925, tel./fax: 541 212 190
e-mail: schenk@nbox.cz
www.schenk-sport.cz

Makovského nám. 2 • 616 00 BRNO
Tel.: 541 248 446
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SIMPLY CLEVER

ČERVENÁ
NEBO ZELENÁ?
50

%

teď

50

%

potom

VYBRAT BARVU BUDE TO NEJTĚŽŠÍ

ROZHODNOUT SE PRO VŮZ FABIA
JE TEĎ TAK SNADNÉ.
Pořídit jej totiž můžete za polovinu
ceny a zbytek doplatit až za rok.
Třeba i prostřednictvím leasingu
nebo úvěru. Pokud se rozhodnete
například pro vůz Fabia Classic
v základní výbavě, stačí Vám jen
133 000 Kč. Nabídka se vztahuje
na všechny modely Fabia. Užijte si
přemýšlení o detailech!
Akce platí do vyprodání zásob,
a proto nás navštivte co nejdříve.
Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

Váš autorizovaný
prodejce vozů Škoda:

www.skoda-auto.cz

Autonova Brno
Masná 20, 657 79 Brno
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

BEZ STAROSTÍ - NA KLÍâ

KOUPELNY, modernizace bytÛ
Zajistíme po dohodû projekt, statick˘ v˘poãet, aÏ po stavební povolení.

Poradenská ãinnost, graf. návrh, cenová nabídka ZDARMA
BOSAN, s.r.o., Folt˘nova 1, Brno (areál SBD PrÛkopník)

mob.: 603 523 957

BRNO

P¤ÍJEM INZERCE
PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno,
tel.: 545 211 426, tel./fax: 545 211 505, e-mail: printdtp@rzone.cz

www.bosanbrno.cz

Kontakty na Úﬁad Mâ Brno-Îabovﬁesky: tel.: ústﬁedna 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky
Pﬁipomínky ke zpravodaji, pﬁíspûvky a dotazy zasílejte na Úﬁad mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky, Horova 28, 616 00 Brno, k rukám Ivety Fi‰erové,
tel. ã.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zaﬁazené pﬁíspûvky se nehonorují, nezaﬁazené se nevracejí. • Uzávûrka obvykle druhé pondûlí
v mûsíci. • Redakãní rada: Mgr. Jan ·abata - pﬁedseda, Ing. Gustav Závodsk˘, CSc., Mgr. Daniela Kabelková, Ing. Karel DoleÏal, Ing. Václav Vébr, Mgr. Vít
Cvrãek, Ing. Svatopluk Gabriel • Redaktor: Iveta Fi‰erová. • Náklad 12 100 v˘tiskÛ. • Zdarma. • Schváleno MK âR E 12125. • Inzerce, tisk, pﬁíprava a sazba:
PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno, tel.: 545 244 551, 545 211 426, tel./fax: 545 211 505, e-mail: printdtp@rzone.cz.

