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Filipika proti odpůrcům R-43 ve stínu "Našich novin"
Toto pokračování filipiky proti odpůrcům R-43 nese název:
"Odpůrci i mezi námi!"
Mám rád vtipy, jejichž pointa není přímo vyřčená, ale je výsledkem určité důvtipné kombinace, analogie a podobně.
Jedním z takových je například vtip, který za bolševika koloval o novinách. Říkalo se, že v nich jsou tři druhy zpráv:
pravdivé, pravděpodobné a ostatní. Pravdivé prý bývalo datum a pravděpodobné počasí. "Naše noviny" (dále NN) si formu
rozlišování pravdivosti zpráv, alespoň v případě R-43 a VMO, zjednodušily. Pravdivou část zpráv, informací, projevů či
komentářů prohlásily prostě za "emotivní", jejich obsah je nezajímá a odmítají je uveřejnit. Postačí jim pouze zprávy
"ostatní". Kdyby tomu tak nebylo, tak by v článku "V Žabovřeskách chtějí změnit VMO" ze dne 17.1.2002 musel zaznít
alespoň hlas ředitele školy na nám.Svornosti pana Mgr.M.Slámy, který jednoznačně, odůvodněně a rozhodně
"neemotivně" varoval před tím, aby se z ulice Zborovské, přilehlé k VMO a vedoucí zde bezprostředně kolem školy, hřiště
a mateřinky, stal přivaděč na VMO do směru na Královo Pole, Lesnou a Židenice prakticky z celých Žabovřesk. Zato se jim
výrazně hodilo uveřejnit názory pana Ing.K.Štěpaníka, který, ač je místopředsedou dopravní komise RMČ, členem
průřezové komise RMČ a místopředsedou Výboru ZMČ pro výstavbu, se navzdory všem věci se týkajících a demokraticky
schválených usnesení těchto orgánů včetně samotného Zastupitelstva MČ, rozhodl již delší dobu tato usnesení ignorovat
a vystupovat ve věci VMO a R-43 tak říkajíc "na vlastní pěst". Tím se moje započatá filipika proti odpůrcům R-43 dostala
do nové pozice, neboť tentokrát se našel její významný odpůrce i mezi zastupiteli MČ Žabovřesky.
Byl jsem dotčenými orgány Rady a Zastupitelstva MČ Brno Žabovřesky (ZMČBŽ) pověřen analýzou předmětného
článku a prezentovat tak ona "emotivní", ale jinak nikdy seriozně nevyvrácená stanoviska, která zazněla na jednání ZMČ
dne 13.12.2001.
Mezitím v NN č.3/2002 ze dne 14.3.2002 vyšlo pokračování páně Štěpaníkových názorů, které v mnohém objasňují,
proč jsou naši občané tak dezorientovaní. Vyskytuje se zde totiž postupně celá řada zavádějících nepřesných informací a
polopravd, ať již jde o množství vozidel na prakticky slepé ulici Korejské, o ulicích Luční a Zborovské jako o vhodných
přivaděčích do tunelů na VMO, o navýšení Hradecké o 3 m, o nedostatečných požadavcích MČŽ na vybudování
ochranných prvků kolem VMO a dále zde pokračují nekonečné dezinformace, týkající se Územního plánu města Brně a
nyní ze zákona primátorem města Brně potvrzené neplatnosti Územního plánu Žabovřesk. Je pravdou, ovšem pouze
částečnou, že členové průřezové komise byli překvapeni a zaskočeni prezentovanými názory, ale ani ne tak ve věci VMO,
ale zejména odmítnutím a zpochybněním výstavby R-43, která je ze strany většiny zastupitelů a Rady MČŽ jednoznačnou
podmínkou pro další výstavbu VMO.

Zastupitelstvo i Rada MČBŽ jsou si totiž dobře vědomy závažnosti této problematiky a proto detailní přípravu
dokumentů původně svěřilo tzv. průřezové komisi, složené ze zástupců a předsedů jednotlivých specializovaných komisí
Rady MČBŽ. Danou problematiku lze rozdělit v podstatě na tři zásadní otázky:
1. Ochrana VMO v Žabovřeskách
2. Připojení Žabovřesk na VMO
3. Rychlostní komunikace R-43
Ke všem uvedeným otázkám bylo v Žabovřeském Zpravodaji (ŽZ) č.3/2002, str.6, uvedeno podrobné stanovisko MČŽ
a není účelné je zde celé opakovat. Za nejdůležitější je snad možno uvést, že s ohledem na bytovou zástavbu a existenci
škol a zařízení pro mládež trváme na takovém odhlučnění, aby nebyly překročeny zákonem stanovené hodnoty 50/40 dB
(den/noc) a to všemi prostředky vnější i stavebně-technické ochrany budov. Z celkového výčtu požadavků, uvedených v
citovaném stanovisku, není nikterak zřejmá jejich nedostatečnost, na kterou Ing.Štěpaník v NN poukazuje.
Ve věci připojení Žabovřesk na VMO to je právě iniciativa Ing.Štěpaníka, která vzedmula hladinu adrenalinu
žabovřeských občanů a vyvolala řadu petičních a antipetičních aktivit včetně vylepování různých pomlouvačných letáků.
Jedná se zejména o snahu zrušit projektované připojení do tunelů na VMO nájezdovými rampami z mostu na ulici
Korejské přes VMO. Za tím účelem jsou mezi občany rozšiřovány zcela nesmyslné údaje o počtu cca 30 tis. vozidel/den
na ulici Korejské, která je ve své podstatě ulicí slepou a uvedená hodnota se blíží hodnotám pro hlavní přivaděče do
velkých měst. Tento počet platí snad pro hlavní směr pod mostem na ulici Korejské, ale ne na této ulici samé, pro níž
seriozní prognostika uvádí počet 3 tis. vozidel/den. Ze zkreslených informací pak vycházejí neopodstatněné obavy občanů
například o provoz chodců v této oblasti.
Nepřipojení Korejské by však mělo dalekosáhlý negativní dopad na celé Žabovřesky, neboť vozidla při najíždění do
tunelů by musela absolvovat okruh ulicí Korejskou, Jindřichovou a Zborovskou a zpět nahoru pod tentýž most, po kterém
by na tuto trasu najížděla. Prakticky by stejným místem projížděla dvakrát. Podobně při výjezdu z tunelů by vozidla musela
odbočit do ulice Luční, nahoru po Královopolské (nebo Topolkami), kolem Rubínu opět na most, pod kterým by před tím
projížděla. Samozřejmě že záleží na jednotlivých zdrojích a destinacích, ale pro většinu vozidel by tomu tak bylo.
Následovalo by enormní zatížení Zborovské a Luční, neboť jinak by se prakticky z tunelů do Žabovřesk nedalo odbočit
vůbec a do tunelů jen nahoru od Bráfovy ulice. Laskavý čtenář si může takto popsané trasy vyhledat a ověřit na barevné
příloze, která byla distribuována společně s číslem č.3/2002 ŽZ. Nechť se autoři takových řešení zamyslí nad jejich
důsledky pro celé Žabovřesky. Dost na tom, že máme podobné problémy s některými našimi bystrckými spoluobčany a
majiteli chat na státních pozemcích pro R-43, kteří hájí jen na své zájmy.
K této problematice Ing.Štěpaník uvádí, že: "Ukazuje se, že dosavadní orientace zastupitelstva na prioritní dokončení
R-43 nebyla prozíravá". Jím vyčíslený denní úbytek 9 tis. vozidel je mu málo a hodlá jej včetně tranzitní kamionové
dopravy ponechat na VMO v Žabovřeskách, kde jak víme se již v současnosti nedá v určitých dnech a hodinách projíždět.
Ve skutečnosti se opravdu počítá s tím, že R-43 by měla v r.2010 přenést z Žabovřesk asi 11 % tranzitní (zejména
kamionové) dopravy. Je možné, že limitní hodnota pro výstavbu je asi 10 %, Ing.Štěpaník si ji nechal vypočítat na 9 %, aby
tak výstavbu R-43 zpochybnil. Dokonce i NESEHNUTÍ ve svém pamfletu "Proč Brno nepotřebuje R-43" přiznávají hodnotu
15%, kterou ovšem v rámci jejich tzv. "nulové varianty" hodlají ponechat v Žabovřeskách. Jak kontraproduktivně však
působí tento "nepřesný odhad přesných čísel" ke katastrofickým scénářům týchž NESEHNUTých, kteří si před časem
povolali jakéhosi amerického "profesora na indukční dopravu", který během pouhých 24 hodin (!) zvládl celou problematiku
brněnské dopravy a následně hrozil, že když se postaví R-43, naindukuje se na ni neuvěřitelné množství vozidel a proto
prý se v USA od další výstavby takových silnic upouští. Pouhý takový pokus o srovnání R-43 s americkými dálnicemi musí
nutně vyvolat útrpný úsměv (případně pláč) nad takovou demagogií. Podobně chápu i apokalyptickou vizi odpůrce R-43
Ing.arch.K.Bystřičana asi v tom smyslu, že ve Skandinávii a v Pobaltí čeká na její dostavbu obrovské množství vozidel (v
Pobaltí zřejmě u nás ukradených), která se po ní rozjedou přes Brno-Bystrc do Istambulu. Že když R-43 nebude, pojedou
tato (i NESEHNUTými prolongovaná naindukovaná) vozidla přes Žabovřesky, to odpůrce R-43 vůbec nezajímá.
Protože snaha o vybudování R-43 je trvalým zájmem jak Zastupitelstva MČŽ, tak Rady MČŽ a potažmo i Rady města
Brna (viz její programové prohlášení na roky 1998-2002 - Haló Brno č.7/1999, str.9 i současné vyjádření pana primátora),
bylo její zpochybnění ze strany Ing.Štěpaníka předmětem diskuze na úrovni průřezové komise o oprávněností takového
postupu, a to zejména vzhledem k jeho funkci místopředsedy komise dopravy Rady MČŽ, která stanovisko k R-43
mnohokrát projednávala vždy se závěrem podpory její výstavby a veřejné zpochybňování jejího kolektivního rozhodnutí, a
to dokonce ve spojení s jedním z jejích největších odpůrců, totiž vydavatelem NN panem V.Mlčochem, je možno chápat
přinejmeším jako maření společné práce. Protože však Ing.Štěpaník byl v té době nemocen, diskuze na úrovni komise
dopravy byla odložena. Rada MČŽ mezitím ustanovila novou komisi VMO namísto původní průřezové komise. Tento krok
se uskutečnil zcela v kompetenci Rady MČŽ a informace v NN č.3/2002 o mé "zásluze" na této věci je lživá. To ovšem

mne, na základě osobních zkušeností s touto tiskovinou, nemůže nijak překvapit. Připomeňme si jen například klasickou
polopravdu v NN č.11/2001, jíž se pan V.Mlčoch prezentuje jako žabovřeský občan a odpůrce R-43 současně bez toho, že
by zdůraznil, že bydlí v Žabovřeskách teprve krátce a celou kampaň způsobil jako bystrcký občan a významný činovník
těchto aktivit. Podobně hlavní odpůrkyně R-43 paní J.Pálková při veřejném projednávání R-43 v Bystrci dne 19.3.2002 ve
svém dlouhém projevu (ostatní mohli mluvit jen 1 minutu) opět nenašla v sobě tolik cti, aby se na tomto fóru také zmínila,
že na pozemku dotčeném stavbou R-43 má chatu, která výstavbou přijde vniveč, ale NN jsou vždy ochotny její aktivity
horlivě podporovat. Vehemence jejího úsilí při prosazování vlastních zájmů pod pláštíkem "ochrany" přehrady je skutečně
obdivuhodná. Já se však na rozdíl od pana PhDr.Ivo Váchy z Luční 30 nedomnívám, že kvůli "hloučku" chatařů (viz ŽZ
č.10/2001, str.5), hospodařících na státem vykoupených pozemcích, má být navýšeným hlukem a exhalacemi bez R-43
zatížena obrovská spousta ostatních brněnských, zejména žabovřeských občanů. Z uvedeného bouřlivého projednávání
R-43 dne 19.3.2002, na němž byla za křečovitého odporu auditoria prezentována původní bystrcká trasa R-43, odborníky
vyhodnocená jako ekologicky i finančně nejvhodnější, stála za povšimnutí snad jen vystoupení žabovřeského občana pana
J.Ohnutka a též jedné členky Strany zelených, jejichž smysl jsem pochopil jako návrh na všeobecný návrat do jeskyní, což
by ovšem ocenily asi dva druhy motýlů, žijící podle pana Doc.RNDr.Zd.Šedy,CSc.*) právě na trase rozestavěné R-43.
Vášnivý odpůrce R-43 pan MUDr.M.Bouchal z Voroněžské ulice tentokrát mlčel. Asi mu jeho námitka, že most by narušil
klid jeho procházek pod přehradní hrází tentokrát skutečně připadala směšná, zato odpůrce R-43 pan Dr.L.Malý rovněž z
Voroněžské ulice změnil náhle taktiku a posuzovatele projektu obvinil z liknavosti, přestože on sám svými obstrukčními
návrhy 7 km dlouhých tunelů k urychlení realizace rozhodně nepřispěl. Ostatní jen do omrzení opakovali, že zde stavbu
nechtějí, zajímavé bylo absurdní srovnání již vybudované části trasy v Bystrci (chráněné již dnes okolo valy se vzrostlou
zelení a s obytnými domy vzdálenými více jak 100 m) se situací v Praze na přivaděči přes Václavské náměstí. Poslouchat
takovou demagogii a pak si ji ještě umocněnou číst v NN (a nejen v nich) je, při znalosti téměř katastrofické situace občanů
kolem VMO v Žabovřeskách, mnohdy nad lidské síly.
Ale já vždy, když mi je podsunuto další vydání "Našich novin", tak si ve smyslu úvodní úvahy o inteligentních vtipech
připomenu klasický rozhovor pana Wericha s panem Horníčkem:
Werich: "Vy jste od novin!"
Horníček: "Kde?"

Jedny z chat na trase R-43
Doc.Ing. Zdeněk Kolíbal, předseda komise dopravy

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 67. jednání Rady MČŽ,
konaného dne 3. dubna 2002
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/83, zast. plocha garáží o vým. 20 m21 K. Janeckému na dobu neurčitou s výší
nájmu 20,- Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 6235, zast. plocha garáží o vým. 18 m2 MUDr. Kadlčákové na dobu neurčitou s
výší nájmu 20,- Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem bytu č. 71, Voroněžská 6 D. Hofmannovi, bytem Dětský domov Dagmar, na dobu určitou
- souhlasila se změnou nájemní smlouvy k bytu č. 4, Tábor 30a z doby určité na dobu neurčitou
- vyjádřila nesouhlas s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7, Minská 32 uzavřené na dobu určitou
- souhlasila s podnájmem bytu č. 3, Jindřichova 15 na dobu určitou od 1.3.2002 do 30.6.2002 mezi nájemcem M.
Sedláčkem a podnájemníkem J. Polákem
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v domě Kounicova 75 H. Bednářové na dobu neurčitou s nájemným ve výši
78.700,- Kč/rok za účelem provozování prodejny chovatelských potřeb
- vyjádřila nesouhlas se zachováním původní výše nájemného za užívání nebytových prostor v domě Voroněžská 6
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v domě Minská 32 Mgr. Kvapilovi na dobu neurčitou s výší nájemného
180.621,- Kč/rok - po vyklizení uvedených prostor firmou Soliter, a.s. za účelem provozování prodejny foto, kožená
galanterie, textil
- vybrala firmy, které budou vyvány k podání nabídky na veřejnou zakázku Regenerace bytového panelového domu
Vychodilova 12
- odvolala Mgr. Pšenicu z funkce vedoucího majetkového a bytového odboru, stanovila podmínky uvedené ve výběrovém
řízení na tuto funkci
- souhlasila s výběrem firem , které budou vyzvány k podání nabídky na drobné opravy a úpravy chodníků
- souhlasila s parkovou úpravou plochy kolem sochy Matka s dítětem v parčíku u Makovského náměstí - s 1. etapou v
ceně do 40.000,- Kč. Pro realizaci vyabírá firmu Sadovnictví Líšeň, termín duben-květen 2002
- souhlasila s vyčleněním částky do výše 200.000,- Kč na vypracování urbanistické studie potřebné pro zpracování TEZ
investiční akce Rekonstrukce vnitrobloku Kounicova-Šumavská-Pod Kaštany-Šelepova s podmínkou účasti zástupce
MČŽ při jednání komise
- nedoporučila změnu v příloze č. 4 k Vyhl. MMB č. 10/2001 ve znění Vyhl. č. 22/2001 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v městě brně, týkající se MČŽ. Souhlasila se stávajícím zněním, které zní: "Městská část BrnoŽabovřesky nestanovuje na svém území konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren
a obdobných provozoven služeb"
- schválila uzavření smlouvy o spolupráci s M. Svobodou na dobu určitou od 1.4.2002 do 31.12.2002 za paušální částku
7.000,- Kč/měsíčně
- schválila finanční dary pro zajištění oslav Dne dětí v mateřských školách
- schválila finanční dary organizacím pro rok 2002
- schválila prodej automobilu Pečovatelské služby Žabovřesky za cenu stanovenou soudním znalcem prostřednictvím
autobazaru
- schválila nákup 15 ks pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků od firmy Audy, s.r.o., zdravotnická a rehabilitační
technika
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí ekonomického, účetního a daňového poradenství s firmou MLC, s.r.o. na dobu
určitou
- schválila termính konání Jarní slavnosti v Žabovřeskách dne 25. 5. 2002 vč. výše finanční částky na realizaci
- schválila program mimořádného zasedání ZMČŽ dne 25. 4. 2002
(H)

Nabídka volného místa
Úřad městské části Brno-Žabovřesky
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
vedoucího majetkového a bytového odboru.

Podmínky:
- vzdělání VŠ, příp. Bc., - státní správa
- min. 5 let praxe ve státní správě
- morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
Nabídky adresujte do 15. 5. 2002
na Úřad MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
k rukám tajemnice Bc. Naděždy Hammerové

Z ohlasů na naši městskou část...
...tak se jmenuje rubrika, kterou dáváme možnost našim spoluobčanům reagovat na dění v Žabovřeskách. Rozsah je
orientačně určen formátem A5 - dáno počtem znaků 1.950 vč. mezer. Názory čtenářů zveřejněné v této rubrice se nemusí
shodovat s názory reakce. Redakční výbor si vyhrazuje právo posunutí zveřejnění příspěvků do některého z příštích čísel
ŽZ, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud obsah příspěvku bude zveřejňovat zpracování odborného stanoviska.
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 28.3. na besedě s občany v KD Rubín se probíralo téma VMO v Žabovřeskách. Rád bych vás seznámil se
závěry, z tohoto jednání vyplývající:
Každý z obyvatel Brna chápe neútěšnou situaci čehokoliv, souhlasí s nezbytným řešením, ale pouze za podmínky, že
to nijak neomezí právě jeho. Co se dopravy týče, stavět ano,jen ne před mým bydlištěm a jezdit zásadně jinudy. Ten, který
bude výstavbou postižen, nemůže předpokládat podporu nedalekého okolí, neboť ti, kteří bydlí v klidné zóně, musí přece
svým autem komfortně najíždět na výpadovky a městský okruh.
Řešení VMO, vyústění tunelů a návazných křižovatek coby stavbu ve veřejném zájmu nám v optimálním provedení
(=postižení se týká nejmenšího počtu obyvatel) vybrali renomovaní odborníci a modelově spočítali, že okolí nebude
zatěžováno hlukem, přesahujícím limit daný předpisy. Po dobu stavby nelze zabránit většímu hluku, neboť hlukové bariéry
se mohou vybudovat až při dokončovacích pracích.
Rozhodnutí o překrytí zářezu Žabovřeské v úseku od Korejské po Hradeckou deklarované v ÚPZ (územní plán) MČ
Brno-Žabovřesky z r.1994 je neplatné (odporovalo obecně závazným předpisům). Varianta tohoto překrytí v nové výstavbě
má shodné hlukové parametry s jiným, nezakrytým řešením a poněvadž je nesrovnatelně nákladnější, překrytí nebude.
Spojení s VMO pro (nejen) obyvatele Žabovřesk bude pomocí rampy z mostu na Korejské a není vyloučeno, že Korejská v
budoucnu bude propojena na Hradeckou (v současnosti zamítnuto).
Souběžně s Hradeckou je ponecháno území pro tramvajový diametr, který z města půjde v tunelu a u školy v Táboře
vyjede na povrch - realizace v nedalekých 5-10 letech…
R43 se výstavbou za VMO opozdí nejméně o 3 roky (pokud vůbec bude) a vliv vozidel hypoteticky jedoucích v
budoucnu po tomto obchvatu nijak dramaticky dočasně ( ? ) nezhorší situaci v Žabovřeskách, ač se tímto komunikace v
samém středu sídliště blíží parametrům dálnice…
Nová vyhláška limitů hluku (vnější hluk, měřený 2 m od fasády domu) s přihlédnutím k důležitosti komunikace
stanovuje limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci a platí pouze pro objekty v dotyku s novými stavbami. Objekty poněkud
vzdálenější mají smůlu, tam platí stará vyhláška, kde limit je o 12 dB vyšší. Nezaznělo však na tomto besedování, pro hluk
uvnitř bytů platí nová vyhláška, bez obezličky nové stavby. Tento limit je v blízkosti Hradecké a Žabovřeské překračován již
nyní, odpovědné orgány o tom ví a poněvadž nejsou peníze, úspěšně hrají pozici "mrtvého brouka" (už jste si na hluk
stěžovali ?).
Zájem spokojených automobilistů je nadřazen zájmům lidí zde bydlících. Čím dříve se vyrovnáte s touto
bezvýchodnou a beznadějnou situací, tím lépe pro vás. Nebo si ještě pořád myslíte, že něco ve svůj prospěch změníte ?
Zapomeňte !
Já sám bydlím v nejpostiženějším domě této lokality, věžák v křižovatce, Voroněžská 8. Určitě uvítáte vzletné, nic
neřešící stanovisko našich zastupitelů, pokud nějaké vzejde …
Ing. Zdeněk Fučík

VMO - křižovatka Hradecká/Žabovřeská a přilehlé komunikace
Historie a současný stav
My občané bydlící v blízkosti této křižovatky - převážně členové SBD
Průkopník jsme byli ubezpečováni, že nové sídliště Žabovřesky bude
zónou klidného a čistého bydlení. Bylo tomu tak jen dva roky.
Pak se přímo před našimi okny vybudoval dálniční přivaděč a po
dalšich pár letech hrozná mimoúrovňová křižovatka. V době výstavby zde
nebylo možné spát ani bydlet. Nic nepomohly protesty a stížnosti u
primátora, interpelace přes poslance atd.
Po dobu 25 let jsou lidé zamořováni zplodinami ze spálených
pohonných hmot, prachem a hlukem překračujícím veškeré zákonné
limity (viz dvě nezávislá měření - za zavřenými okny v bytě 65-86dB).
Vysoké hladiny hluku a zplodiny z motorů způsobují zhoršení zdravotního
stavu obyvatel v blízkosti této komunikace. V domě na Záhřebské 33 již
dva lidé v produktivním věku zemřeli na rakovinu, další je v invalidním důchodu.
Dva projektanti na magistrátě města Brna sedí v kancelářích kousek od sebe. Jeden projektuje nové sídliště a druhý
ve stejné době a na stejném místě dálniční přivaděč. Nejsou schopni se domluvit na nekolizním řešení. Jsou to idioti, nebo
zločinci ? To bylo před třiceti roky, dnes mají věrné, velmi arogantní následovníky.
Nový projekt křižovatky Hradecká/Žabovřeská a přilehlých komunikací nejen, že zoufalou situaci této lokality neřeší,
naopak on ji ještě navíc pronikavě zhoršuje. Frekvence dopravy několikanásobně vzroste, současná křižovatka bude
přebudována na ještě větší, třípodlažní monstrum s komforním napojením, jež sem přivede tranzitní kamionovou dopravu.
Toto napojení způsobí že dálková doprava nepojede do tunelu, ale po Hradecké.
Po protestech našeho občanského sdružení projektant uvažuje jen s kosmetickými úpravami (protihlukové stěny naprosto neúčinné pro lidi bydlící ve vyšších patrech okolních domů atd.).
Požadavek umístit vše pod zem odmítá - brání tomu sjížďák na Korejské, který sám a proti protestům i vyjádření MŽP
prosazuje. Naopak zvýšením dálničního přivaděče na Hradecké o 3m zamoří i dosud poměrně chráněné domy na
Záhřebské u křižovatky s Královopolskou !
Zákony EU i Stanovisko MČ jasně říkají max. hluk ve dne 50 dB, v noci 40 dB. Tuto normu navrhované řešení není
schopno dodržet. Na veřejném slyšení projektant prohlásil, že pro něj je limitní úroveň 72 dB ! Tento bezohledný projekt
odsuzuje zdejší obyvatele nést veškeré důsledky do konce života - tyto byty vám nikdo nevymění ! A co riskuje projektant
? Ten neriskuje naprosto nic. Proto žádáme, aby celý kontrakt obsahoval zádržku 15% z ceny kontraktu za nedodržení
zákonných limitů hluku, emisí NOx a prachu). Pak si stavař pohlídá, aby projekt byl kvalitní !!!
Požadavky občanů ze Sdružení VMO Brno - bydlících v blízkosti zmíněné křižovatky
1.V oblasti Králova Pole, kde dle projektu bude provoz sotva poloviční, je vše projektováno pod zemí v tunelech, občané
budou ušetřeni negativních dopadů dopravy z VMO. My, občané Žabovřesk bydlící v blízkosti zmíněné křižovatky
Hradecká/Žabovřeská a přilehlých komunikací, žádáme stejné řešení i v naší lokalitě. Mělo by to být samozřejmé, že kde
je větší provoz, tam musí být větší ochrana a ne naopak!
V případě, že tento požadavek nebude respektován, pak se jedná o záměrnou diskriminaci skupiny osob. Občanské
sdružení VMO pak uvítá jakoukoliv právní pomoc při podání trestního oznámení na Magistrát města Brna.
2. Ještě před zahájením stavebních prací musí být provedena opatření chránící občany před negativními důsledky této
stavby. Toto musí být již v projektu ošetřeno v kapitole Vyvolané investice.
2.1 V případě že křižovatka Hradecká/Žabovřeská a přilehlé komunikace nebudou v provedení pod zemí, nebo překrytím
souvislou střechou, pak je nutné v předstihu postavit pro občany v postižených domech nové domy stejné kategorie a
za
stejné nájemné v klidné lokalitě Brna (např. Ivanovice, Česká), kde není ani v budoucnu uvažováno s většími
komunikacemi, či jinými nepříznivými vlivy na životní prostředí.
2.2 V případě, že tato křižovatka Hradecká/Žabovřeská a přilehlé komunikace budou v provedení pod zemí, nebo
zastřešené,
pak je nutné ještě před zahájením stavebních prací provést ochranu občanů před hlukem a prachem z
výstavby. Jako
minimální kompenzace požadujeme protihlukové a tepelné izolace stěn domů, protihluková plastová
okna, lodžie
švédského typu (jaké jsou budovány v Bystrci) a nové izolace střechy. (S tímto požadavkem souhlasí i
současná radnice
MČ Žabovřesky, včetně starosty). Musí to být v projektu i rozpočtu v kapitole Vyvolané investice, jež
budou realizovány
ještě před zahájením vlastní stavby (celková částka činí asi 1% z rozpočtu stavby).
Březnový Žabovřeský zpravodaj poskytnul svým čtenářům Stanovisko MČ k územnímu řízení stavby "Silnice I/42
VMO tunely Dobrovského". Přínosem jsou především počítačové animace budoucích křižovatek. Mnozí naši občané se
tak poprve alespoň částečně seznámili s projektem této stavby. Bohužel naši zastupitelé se hlavně soutředili na
zprovoznění R43 v Bystrci, před zahájením stavby na svém území. Toto mělo odlehčit naše komunikace od tranzitní
dopravy a snížit dopravní zatížení na křižovatce Hradecká/Žabovřeská asi o 30%. Dnes je jasné, že R43 nebude
zprovozněna před stavbou v Žabovřeskách a účelnějším bylo věnovat úsilí na větší ochranu občanů před negativními vlivy

z křižovatky Hradecká/Žabovřeská a přilehlých komunikací. Také tabulka modelové intenzity dopravy v r.2010 vychází z
předpokladu zprovoznění R43 a je tedy zcela zkreslená.
Veřejné slyšení 28. 3. zanechalo na účastnících dojem, že obě radnice MČ Žabovřesky a Královo Pole pohrdají
občany. Jinak by nebylo možné, aby stanovisko k této stavbě ze stavebního odboru MČ Královo Pole bylo odesláno těsně
před tímto slyšením. Pořadatel nechal velký prostor pro projektanta a teprve po protestech občanů byla dána možnost, aby
i oni přednesli své dotazy.
Čas na dotazy byl velmi omezený a na mnohé se nedostalo. Vůbec již nebyl prostor na to, aby občané mohli říci svůj
názor na stavbu, nebo se mluvilo o jiných variantách. Po celou dobu se promítaly animace budoucích křižovatek, ale
nenašela se ani minuta na to, aby byl promítnut snímek buldozeru přímo pod mým balkonem pořízený v době výstavby
naší křižovatky (viz foto). Celá akce byla zmanipulovaná a občané si to nechali líbit. Pak je náměstek Zbytek pochválil za
slušné chování, to v Bystrci je tamní občané málem vypískali.
Bylo jasné, že projektant nehodlá na svém výtvoru nic měnit, a to přesto, že projekt této stavby je v rozporu se
stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR, stanoviskem MČ Žabovřesky i SBD Průkopník a naprosto odporuje
normám Evropské unie, do které by v době zahájení stavby měla již ČR patřit !!!
Je typické pro zastupitele MČ Žabovřesky, že nevznesli žádné námitky k projektu a prohlášením projektanta, která
jsou v rozporu se Stanoviskem MČ zveřejněným v březnovém čísle. Zcela otřesný je přístup zástupce SBD Průkopník,
jehoř přítomnost si družstevníci vyžádali.
Družstevníci ze stavbou nejvíce ohrožených domů na Záhřebské 31-41, žádali předsedu SBD Průkopník o jeho
osobní zastupování družstva při jednáních o monstrózní křižovatce VMO Hradecká/Žabovřeská. Pro nej osobně zajistili
pozvánku na Veřejné slyšení ke stavbě VMO tunely Dobrovského, křižovatka Hradecká/Žabovřeská, které se konalo 28. 3.
2002.
Na toto jednání však delegoval svého náměstka Mahelku. Tvrdil, že jeho náměstek bude dobře připraven a na
jednání přednese připomínky SBD k této stavbě, včetně požadavků na nutné protihlukové a tepelné izolace stěn, lodžie,
protihluková okna a izolace střech, jež musí být provedeny ještě před zahájením stavby. Také jsme doufali, že naše SBD
bude požadovat kompenzace za znehodnocení tržní ceny bytů v domech sousedících s křižovatkou Hradecká/Žabovřeská
a přilehlými komunikacemi.
Nestalo se tak. Náměstek Mahelka přes naše požadavky opakovaně odmítal na jednání vystoupit. Nakonec prohlásil,
že SBD Průkopník pošle k této stavbě písemné stanovisko. Protestujeme proti tomu, aby tento člověk zastupoval naše
SBD, podobný názor mají i družstevníci z Bystrce. Zásadně protestujeme proti pokusům stavět proti sobě družstevníky z
Bystrce a ze Žabovřesk, tvrdit, že kvůli jedněm se SBD nemůže zastat druhých. Naše požadavky jsou naprosto nezávislé
na tom, zda bude, či nebude zprovozněna R 43.
A co bude dál ?
1. Musí následovat odvolání na Magistrát. Pomoci mohou i trestní oznámení ...
2.Budou volby, občané snad již pochopili, že v místních volbách nezáleží na stranách, ale na tom, aby zastupitelé hájili
zájmy občanů a ne nějaké betonové lobby. Volte proto ty kandidáty, kteří bydlí v blízkosti táto stavby. Jen ti se budou
opravbu starat o to, aby negativní dopady z této stavby byly minimalizovány.
3.Naše republika usiluje o vstup do EU a chce od ní získat nějaké finance na tuto stavbu, ale projekt této stavby je v
rozporu se zákony EU. Nebudou-li naše požadavky respektovány, pak musí následovat stížnost u orgánů EU. Asi teprve
pak naši úředníci pochopí, jaké jsou jejich povinnosti.
4.Naši občané jsou chváleni za jejich beránčí povahu. V tomto světě prosby, žádost a protesty jsou mocným jen pro smích.
Oni reagují jen na tvrdé argumenty. Nepomůže-li demonstrace před Magistrátem, tak můžeme zkusit zablokovat dálniční
přivaděč přímo v místě stavby. Předpokládám, že naše radnice (po té, co její stanovisko projektant nerespektuje), nám k
tomu dá povolení.
5.Existují i další formy občanské neposlušnosti v souladu s právy občanů v demokratickém státě.
Ing. Lubomír Koutný, mluvčí OS VMO Brno

Upozornění
Rekonstrukce ulice Březinovy znepříjemňuje život jejím obyvatelům a blízkému okolí. Chci proto informovat občany,
že Úřad MČ Brno-Žabovřesky - speciální stavební úřad vydal dne 27. 3. 2002 rozhodnutí (stavební povolení) pro stavbu
plynovodu STL, NTL a domovní přípojky STL a NTL (středotlak a nízkotlak) celkem v počtu 55 ks. Práce budou dokončeny
do 31. 7. 2002.
Ing. Radovan Kojecký, místostarosta

Vzpomínka na významnou osobnost Žabovřesk
Dne 15. 3. 2002 náhle zemřel významný český právník Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc., který žil v letech 1970-1978 a
poté od roku 1999 až do své smrti v Žabovřeskách, naposledy v ulici Bochořákova.
Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc., se narodil dne 5. 7. 1928; mládí prožíval v rodném Mistříně a v Hodoníně. Záhy jej
zaujala filosofie, které zůstal věrný po celý život. Vřelý vztah měl i k hudbě. Ovládal hru na několik hudebních nástrojů a v
mládí získal v této oblasti řadu ocenění.
Po válce studoval práva v Brně a později v Bratislavě. Jeho učitelem byl i prof. F. Weyr, jehož "bytových" seminářů se
zúčastňoval. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník a později jako soudce. V roce 1970 odešel z Krajského
soudu v Bratislavě na obnovenou Právnickou fakultu v Brně, které zůstal věrný až do odchodu do důchodu.
Prof. Macur byl nejen vynikajícím vědcem, ale i velkým člověkem. Studenti Právnické fakulty na něj vzpomínají jako
na výborného a laskavého učitele. S prof. Macurem, který zemřel náhle dne 15. března 2002, odešel člověk skromný,
pracovitý, jehož hlavním potěšením byly vědecká práce a rodinný život. Bude velmi chybět nejen nám všem, kteří jsme jej
blíže znali, ale i celé české právní vědě.

Informace o činnosti městské policie za měsíc březen
V uvedeném období strážníci řešili 178 přestupků, ve třech případech s podezřením na spáchání trestného činu. Byla
zadržena hledaná osoba a vyrozuměno obvodní oddělení Policie ČR k dalším provedeným opatřením, řešilo se 11
přestupků proti majetku, krádeže v obchodních domech (7x Delvita, 4x Billa). Policisté řešili 16 případů znečištění
veřejného prostranství a v 39 případů černé skládky různého odpadu, dále 2 případy porušení občanského soužití
(schválnosti - majetkové neshody, spory mezi osobami blízkými), 6x nález osobních dokladů a věcí
(peněženky,OP,ŘP,TP). Ve čtrnácti případech byla v souvislosti s venčením psů porušena vyhl.č.10/2001 čl.3 odst.1-5.
Policisté v 11 případech volali protialkoholní záchytnou stanici a Policii ČR včetně vyžádaných asistencí, 12x řešili zábory
veřejného prostranství - vraky vozidel. V blokových pokutách bylo uloženo celkem 12 000,-Kč.
Strážníci svou činnost zaměřují především na kontrolu parkovišť a garáží, a to jak v nočních, tak i denních hodinách.
Celý měsíc byl zvýšený dohled na přechodech pro chodce se světelným signalizačním zařízením S9a,b, (někde i 2
hodinové dohledy), v některých případech byla uložena bloková pokuta. Při kontrole parkovišť spatřila hlídka muže, který
odcizil poklice ze dvou zaparkovaných vozidel, veškeré poznatky k dopadení pachatele byly předány na obvodní oddělení
Policie ČR. Při další podobné kontrole bylo zjištěno rozbité okénko a spínací skříňka u osobního vozidla. Na žádost Policie
ČR bylo vozidlo zajištěno proti pohybu do doby, než se zjistil a vyrozuměl majitel.
Hlídka městské policie byla přivolána na ul.Minská k fyzickému napadení mladé ženy v tramvaji starším mužem. Žena,
která telefonovala, vyvedla z míry staršího občana, a ten jí udeřil otevřenou dlaní. Po příjezdu strážníků se muž k činu
doznal a s uložením blokové pokuty 1000,-Kč se ženě nakonec i omluvil.
Řidič vozidla s těžkým skříňovým návěsem měl v úmyslu projet kolem Rubínu na Makovského nám.. Výška návěsu však
neodpovídala přípustnosti nadchodu, který spojuje ul.Mozolky. Řidič byl nucen vycouvat, ale nezvládl vozidlo na úzké
vozovce a poškodil tak pás zeleně v hloubce 30cm.a v délce několik metrů. Vše bylo za dokumentováno a předáno k
dořešení na příslušný úřad k dalším opatřením.
René Loubek,zástupce vedoucího revíru MP Tábor

Zpráva o bezpečnostní situaci za měsíc březen 2002
Během měsíce března 2002 došlo na území Městské části Brno-Žabovřesky ke spáchání 65 trestných činů.
Objasněno bylo 20 trestných činů, což činí 30,77%. Způsobená škoda činí 4,441.700,- Kč.
Ze závažnějších trestných činů uvádíme:
1 ublížení na zdraví
1 únos
2 vloupání do chaty
1 vloupání do bytu

20 vloupání do vozidel
9 odcizených vozidel
2 poškození vozidla
7 vloupání do objektu
V závěru měsíce března se podařilo objasnit sérii vloupání do chat na území Žabovřesk (Pod Palackého vrchem) a
na území Králova Pole a Jundrova. Pachatelům Tomáši S.(1983), Petrovi J. (1973) a Danielu H. (1978) se podařilo
prokázat vloupání do několika desítek chat, kde zcizili různé předměty, které prodávali do zastaváren či náhodným
známým v restauracích. Způsobili škodu v hodnotě několika desítek tisíc korun, a to jak odcizením věcí, tak poškozením
zařízení chat. Pachatelům bylo sděleno obvinění pro trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí
věci a jsou stíháni vazebně.
Dne 4. března 2002 bylo sděleno obvinění pro trestný čin loupeže třem pachatelům Pavlovi J (1978), Jaroslavu S.
(1978) a Evženovi S. (1979), kterého se dopustili dne 28. 2. 2002 útokem na občana J.Š., kterému za pomocí fyzického
násilí, poté, co otevřel dveře do bytu, odcizili bundu s finanční hotovostí. Způsobili škodu ve výši 2.300,- Kč.
V měsíci březnu bylo také prokázáno a následně sděleno obvinění pro trestný čin krádeže Josefu N. (1982), který v
nočních hodinách spolu s dosud neustanovenými pachateli na ulici Plevova odcizil z osobního auta Škoda Fábia 4 ks
kompletních litých kol s pneumatikami Goodyear v hodnotě 22.500,- Kč. Krátce po činu byl obviněný zadržen Policí ČR.
V období od začátku roku do 31. 3. 2002 bylo na obvodní oddělení Policie ČR Brno-Žabovřesky oznámeno spáchání
celkem 744 trestných činů. Objasněno bylo 184 trestných činů, což činí 24,73%.
kpt. Libor Gryc, vedoucí oddělení

Poplatek ze psů
Majitel psa s trvalým bydlištěm v MČ Žabovřesky platí poplatek za psa staršího šesti měsíců. Ve vícebytových
domech činí poplatek 1.000,- Kč, v rodinných domech 400,- Kč, osoby pobírající starobní, vdovský nebo invalidní důchod,
pokud je jedinným zdrojem příjmu, platí 200,- Kč. Držitelé průkazky ZTP/P jsou od placení poplatku osvobozeni. Majitel
psa který prokáže, že má psa z útulku, je osvobozen od poplatku po dobu jednoho roku.
Poplatek 200,- Kč a 400,- Kč je splatný do 31.3. 2002, poplatek 1.000,- Kč je možno zaplatit ve čtyřech splátkách se
splatností 31.3., 31.5., 31.8. a 31.11. 2002. Poplatek lze zaplatit na pokladně Úřadu MČ (přízemí) v pondělí a ve středu
vždy v pokladních hodinách - 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
Upozorňujeme majitele psů, že všechny psy je nutno přihlásit k poplatku na Úřadě MČŽ (1. posch., dv. č. 14) a psi
musí nosit přidělenou známku. Plnění této povinnosti bude i nadále kontrolováno a majitelé nepřihlášených psů i majitelé
psů s neuhrazeným poplatkem budou v souladu s vyhláškou o místních poplatcích sankcionováni. V případě odhlášení
psa se přidělená známka vrací.
Ing. Lenka Uvarová, vedoucí finančního odboru

Vakcinace psů a koček
proti vzteklině se uskuteční
ve dnech 15. až 17. května 2002
vždy
od 14.00 do 18.00 hodin
na Veterinární klinice Luční 62 v
Brně-Žabovřeskách.
Cena vakcíny 65,- Kč.

Soutěž internetových stránek
Zastoupení České centrály cestovního ruchu v Rakousku přihlásilo internetové stránky Karlových Varů a Jižní Moravy do
celostátní rakouské soutěže. V laickém hodnocení můžete tyto stránky podpořit na www.karlovyvary.cz a na www.jiznimorava.cz.

Seniorklub informuje
Francouzské přísloví: Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.
Ve čtvrtek 2. května v 9.30 hodin v KD Rubín pohovoří Marie Šedivá na téma "Ozdravné dotyky, které léčí tělo i duši".
Teorie i praxe.
Ve čtvrtek 16. května v 9.30 hodin tamtéž je připravena přednáška Ing. Zdeňka Pospíšila o putování po italských
městech. Přednáška je doplněna barevným,i diapozitivy a uskuteční se ve velkém sále.
Za výbor klubu srdečně zve Květoslava Sekničková

Nepodceňujme prevenci
Vážení spoluobčané, milí pacienti,
Zdravotní středisko "Medispol" na Makovského náměstí 2 v Rubínu
a

urologické středisko Urocentrum Brno
pořádají v sobotu dne 18. května 2002
preventivní zdravotní prohlídky
za účelem včasného odhalení nádorových onemocnění močových cest, které patří k nejčastějším příčinám úmrtí mužů v
České republice.
Prohlídky se týkají rizikové kategorie tj. mužů starších padesáti let. Pacienti v péči praktických lékařek zdravotního
střediska Medispol byli buď pozváni již na termín 20. dubna nebo jsou pozváni na termín 18. května osobním dopisem s
uvedením hodiny vyšetření.
V případě, že nejste v péči níže podepsaných lékařek, ale spadáte do uvedené věkové kategorie, pak jste také Vy srdečně
zván na tyto prohlídky. V případě Vašeho zájmu si přijďte osobně domluvit vyšetření v sobotu 18. května mezi 9 až 15
hodinou na polikliniku Rubín.
V případě, že jste dřívější termín prohlídek nestihli, také se můžete dostavit v novém termínu 18. května.
Vyšetření zahrnuje ultrazvukové vyšetření prostaty a močového měchýře a vyšetření moče na přítomnost krve. Vyšetření
není spojeno s žádným odběrem krve, trvá jen několik minut a je zdarma. Závěrem prohlídky dostane každý pacient
brožuru o onemocněních prostaty.
MUDr. Benešová MUDr.
Dreslerová MUDr. Floriánová
MUDr. Kriftová MUDr. Nakládalová
lékaři zdravotního střediska Medispol
a MUDr. Skoumal za lékaře Urocentra Brno

Sdružení zdravotně postižených informuje
Smíšená organizace zdravotně postižených II/2 Městské části Brno-Žabovřesky poskytuje své služby všem zdravotně
postiženým spoluobčanům bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení.
V rámci finančních možností byly poskytnuty v roce 2001 následující služby:
Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci byl vyhrazen právnímu poradenství, kde pracovníci odpovídali a řešili na 150 nejrůznějších
podání.
V rámci rehabilitace byla zajištěna pravidelná rehabilitační cvičení, a to každou středu v tělocvičně ZŠ Veveří 28 od
15.30 do 16.30 hodin. Ve spolupráci s Městským výborem STP se konalo plavání - každou sobotu od 14.00 do 15.00
hodin v bazénu Tesly na Lesné, každé úterý od 17.00 do 18.00 hodin v bazénu Ponávka, každou středu od 17.00 do 18.00
v bazénu Rašínova.
Uskutečnily se týdenní rehabilitační pobyty v Hodoníně u Kunštátu a v rekreačním zařízení Jelenovská.
Pořádali jsme dva poznávací zájezdy - do Prahy s prohlídkou reprezentačních sálů Pražského hradu a Vyšehradu,
druhý zájezd směřoval do Křtin, Boskovic, Lysic.
K našim dalším prospěšným aktivitám patřila organizace Společenského večera v hotelu Voroněž, spolupráce s
Centrem služeb pro zdravotně postižené s cílem informovat občany o nových zákonech a vyhláškách, spolupráce s firmou
Autoservis NIKI GARAGE umožnila dvakrát za rok bezplatnou prohlídku osobního automobilu zdravotně postiženého
řidiče.
Najdete nás každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin v kanceláři Evangelické církve, Mezníkova 16,
Brno-Žabovřesky.
Karel Fabian

Centrum Harmonie
Dne 18.5. 2002 regenerační den pro zdraví v termálu - Mosommagyaróvár - Maďarsko
Chemické složení geotermální vody podle zkušeností lékařů má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, páteře a
svalové únavy, stresu a celkově přispívá k regeneraci organismu. V ceně 370,- Kč je zahrnuta doprava autobusem a
speciální program - cvičení a masáže ve vodě pod vedením zkušené lektorky M. Šedivé.
Informace: 0732 887350
Úterý 28. 5. 2002 17.30 - 18.30 hodin v KD Rubín
přednáška na téma Život probouzí láska v rámci cyklu Poznej sama sebe, pomoz sama sobě
Ve dnech 14. - 23. 6. 2002 desetidenní "Ozdravný pobyt u moře" - Chorvatsko, Makarská riviera.
Naučíte se jak regenerovat a harmonizovat své tělo i duši v duchu zdraví a pohody v krásném prostředí.
Informace na tel.č. 0732 887350.

Pozvání na koncert
Ve středu 1. 5. 2002 v 19 .30 hodin a ve středu 15. 5. 2002 v 19.30 hodin
se v brněnské katedrále s. Petra a Pavla na Petrově uskuteční
benefiční koncerty
na podporu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Vystoupí:
Richard Novák - bas sólista opery Národního divadla Brno
Magda Kloboučková - soprán sólistka opery Národního divadla Brno
Břetislav Vojkůvka - tenor
Petr Kolář - varhany ředitel kůru brněnské katedrály sv. Petra a Pavla
uvádí Jiří Dušek - herec, recitace
Dómský smíšený sbor
během koncertu vystoupí vokální skupina H.U.P. Klasického gymnasia Plovdivská ve složení Hana Crháková, Alice
Kučerová, Lucie Reiglová, David Autrata
vstupné na stání dobrovolné
příspěvek na hospic sv. Josefa u vchodu do katedrály nebo na konto hospice: 1583741-621/0100 VS 38
vstupenky na sezení 200,- Kč v předporodejích nebo u vchodu do katedrály (výtěžek bude věnován hospici v Rajhradě).

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Obyvatelé Žabovřesk mohou navštěvovat jednu z největších poboček Knihovny Jiřího Mahena na ulici Mozolky. Fond
této pobočky obsahuje přes třicet tisíc knih, je bohatě zásobená knižními novinkami i pestrým výběrem časopisů.
Žabovřeská pobočka úzce spolupracuje se školami - za rok se zde uskuteční přes 60 literárních besed pro děti.
Poslední společnou akcí bylo výstava prací dětí z Mateřské školy Žižkova na velikonoční téma.
Díky finančnímu příspěvku Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ve výši 10.000,- Kč byla v loňském roce
pobočka zvýhodněna při nákupu nové literatury.
Půjčovní doba knihovny Mozolky:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

13.00 - 18.00
9.00 - 12.00
13.00 - 18.00
13.00 - 18.00
9.00 - 12.00
13.00 - 18.00
Alena Blížilová, vedoucí pobočky

Děti vítaly Velikonoce
Velikonoce jsou nazývány Svátky jara. Děti s radostí zdobí vajíčka, vytvářejí velikonoční přání a dekorace do tříd - a nejen
to. Nenechaly v nečinnosti ani paní učitelky, které navázaly na několikaletou tradici a opět se společně s dětmi daly do
jarního tvoření. Vyzdobily opět prostory Knihovny Jiřího Mahena v Žabovřeskách, kde svými dílky přispěly
k milému zastavení v předvelikonočním shonu všech návštěvníků knihovny - dětí i dospělých.

Miroslava Řeháčková, ředitelka MŠ Žižkova

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené Kociánka
nabízí
- péči rodičům dětí s postižením pohybovým, neurologickým v kombinaci s lehkou mentální retardací, zdravotně
oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim, a to ve formách
- denního pobytu
- týdenního pobytu
- celoročního pobytu
- pobytu s nepravidelnou docházkou
- péči zdravotní, rehabilitační, psychologickou, logopedickou - odborná vyšetření- saunu, plavání, canisterapie, hipoterapie
- služby speciálně pedagogického centra, poradenství pro rodiče, učitele, zákonné zástupce tělesně postižených dětí od 0
do 7 let, a to bezplatně
- práci speciálně pedagogickými metodami a využívání stimulačních programů
- půjčování kompenzačních pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury
Komplexní péče je zajištěna ve spolupráci s odborníky ÚSP Kociánka.

Na požádání přijedeme za Vámi.
Vaše dotazy zodpovíme na tel.č. 05/4132 1200 kl. 375, 247.

Slavnost v Základní škole Jana Babáka
V pátek 3. května 2002 se uskuteční v prostorách Základní školy Jana Babáka v Brně - Žabovřeskách sportovní
slavnostní dopoledne. Jak jsme vás již v minulém čísle ŽZ informovali, Základní škola Jana Babáka zvítězila ve Velké
atletické soutěži škol, která je pod patronací Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje a do které je
zapojeno přes
30 000 dětí a mládeže.
Bude předána řada cen a odměn žákům této školy, pohár a pamětní listina za celkové vítězství v absolutním pořadí
základních škol a zároveň se uskuteční sportovní dopoledne. Mezi pozvanými jsou Ing. Stanislav Juránek, hejtman
Jihomoravského kraje, JUDr. Jiří Helán, starosta MČ Brno - Žabovřesky a další významní hosté.
Michael Svoboda, vedoucí projektu Velké atletické soutěže škol

Klub Altego v Brně -Žabovřeskách
vzdělávací a kulturní centrum pro veřejnost
pořádá pravidelně každý měsíc řadu zajímavých přednášek a seminářů, která napomáhají při orientaci v současném
světe, poznávání sebe sama i zlepšení mezilidských vztahů, rovněž zdravotnické a cestopisné přednášky.
Klub Altego také nabízí také pronájem prostor přednáškového sálu, využití pro pořádání kurzů, školení, prezentace vybaveno technickým zázemím a příslušenstvím.
Veškeré informace na tel. č. 0776 680255
aktuální program na další měsíc: www.altego.cz
e-mail: nahir@seznam.cz

Klubko v květnu
Pondělí 6. 5.

MUŽ A ŽENA - LZE SI POROZUMĚT?
Beseda o partnerském soužití.
Pondělí 20. 5.
MALOVÁNÍ NA SKLO
Tvořivé dopoledne - ozdobné skleničky s sebou.
Po oba dny 9:30 - 11:30 h, Salesiánské středisko mládeže, Foerstrova 2, 616 00 Brno

Program kina Lucerna
25. 4. - 28. 4.
29. 4. - 1. 5.
6. 5. - 8. 5.
6. 5. - 12. 5.

Princezna a bojovník
Vanilkové nebe
Výlet
Milionový závod

Pozvánka ZUŠ Veveří
Dne 2. 5. v 18.00 hodin
Dne 8. 5. v 17.00 hodin
Brno
Dne 9. 5. v 18.00 hodin

Slavnostní koncert v Malé sněmovní síni na ul. Dominikánská 2
Vystoupení literárně-dramatického a tanečního oboru a Junior Big Bandu v Mahenově divadle
Slavnostní koncert hudebního oboru ZUŠ v Besedním domě, Komenského nám. 8, Brno.
Mgr. Eva Chlebníčková, ředitelka školy

Pojďte s námi v květnu na výlet
O jarních prázdninách se některé děti vydaly do říše fantazie, aby ji spolu s Falkem , Kamenožroutem a dalšími
zachránily před zkázou.
Děti z dramatického kroužku o jarních prázdninách pátraly po tajemství obrazu záhadné dívky, navštívily podivuhodné
ostrovy s ještě podivuhodnějšími obyvateli. Kromě toho ušly desítky kilometrů v okolí Fryštáku cestami, které byly strmé a
příkré, kamenité i bahnité. Ale nakonec všichni v pořádku dorazili domů.
Před velikonocemi proběhla velikonoční dílna, kde vznikaly krásné výtvory: malované květináče, panenky z lýka (ty se
pro velký úspěch vyráběly i na Zelený čtvrtek), papíroví ptáčci do květináče a velikonoční prostírání zdobené vlastní
kresbou, tiskátky nebo ubrouskovou technikou.
Na Zelený čtvrtek jsme pekli jidáše, zdobila se vajíčka, kluci si mohli vlastnoručně uplést pomlázku (ale zájem o
vlastnoručně upletenou žílu měly i holky).
Příznivcům počítačových her jistě neunikl turnaj ve strategické hře Warcraft, který se konal v pátek 5.dubna. Celkem
se jej účastnilo 20 dvoučlenných týmů. Hra probíhala celkem ve čtyřech kolech. Po prvních dvou kolech postoupilo 8
nejlepších dvojic, ve finále se utkaly 4 týmy v souboji všichni proti všem. Vítězem se stal tým Stonehenge ve složení
Marián Nevrlý a Zbyněk Ošmera.
Všichni, kterým je 15 a více, jsou zváni ve středu 1. května na výlet. V květnu budeme ve výtvarné dílně zkoušet, co
všechno se dá vyrobit z lýka - košíčky, misky, panenky.
Dne 8. května bude středisko i hřiště zavřené.
Program na květen:

1.5. Výlet pro mládež od 15 let

10.5. Vyrábíme z lýka

10.5. Diskotéka
11.5. Výlet na Velehrad
17.5. Vyrábíme z lýka
19.5. Bedruňka
31.5. Diskotéka
2.6. Dětský den

za Salesiánské středisko mládeže Jaroslava Lišková

Turistický oddíl Spirála příjme nové členy
Členové turistického oddílu TOM 0417 Spirála by rádi mezi sebe přijali kamarády a kamarádky z 1. a 2. tříd ZŠ a dívky
od třetí třídy.
Čím bychom své budoucí kamarády mohli zaujmout? Čím bychom je mohli upoutat, aby neváhali a přidali se k nám?
- hrajeme spoustu zajímavých her jak etapovou hru pod vedením Fakíra, která popisuje život Templářů, tak spousty
bojových her, které si připravujeme sami.
- učíme se přežívat v přírodě: rozdělávat oheň, pozorovat přírodu, poznávat ji, nacházet v ní taje a kouzla, učíme se
rozšifrovat složité zprávy, dorozumívat se pomocí morseovky, využívat správně uzly ve správnou chvíli, a především se
snažíme být si spolehlivými a dobrými kamarády, kteří nezradí.
- řídíme se oddílovými zákony, které se vám určitě zalíbí.
- plníme Nováčkovskou zkoušku a podmínky ve Stopě, abychom se neustále zdokonalovali, byli obratnější a bystřejší.
Vydáváme vlastní oddílový časopis.
- máme rádi přírodu a byli bychom velmi rádi, kdybyste se přidali k nám, abyste společně s námi mohli prožívat
dobrodružství, která se odehrávají v knížkách, naživo.
- schůzky míváme každý čtvrtek od 16.00 do 17.40 hodin v naší klubovně na Rosničce. Přes rok jezdíme na jednodenní i
vícedenní výpravy a v letě na tábor.
Více informací se dozvíte na: www.spirala.zde.cz nebo na tel:
0604 536 796 - Aleš Taufar - vedoucí oddílu, 49 24 76 98 (zaměstnání) - Ing. Jaroslav Mikšík nebo Ing. Silvie Mikšíková zástupci vedoucího oddílu.

JARNÍ SLAVNOST V ŽABOVŘESKÁCH
- sobota 25. května 2002
areál Kulturního domu RUBÍN , Makovského náměstí
V letošním roce Zastupitelstvo Statutárního města Brna, Městská část Brno - Žabovřesky pořádá již jedenáctou Jarní
slavnost v Žabovřeskách.
Tato tradiční společensko-kulturní událost nabídne od 14.00 hodin dětem i dospělým bohatý kulturní program, který
bude zakončen ve 22.00 hodin komponovaným ohňostrojem.
V sále KD Rubín budou promítány od 14.00-18.00 hodin filmové grotesky pro děti.
Na venkovním prostranství připravujeme pro radost dětí jízdu na ponících.
Program venkovního pódia s moderátorkou MARTINOU VÍTKOVOU :
14.00 hodin Zahájení slavnosti - BRNĚNŠTÍ GAJDOŠI
14.30 hodin DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ BLOK, ve kterém vystoupí amatérské a profesionální soubory:
- Kouzelnická veselice s mágy Fernandem a Anetkou
- Pohádky ze špalíčku /soubor MORDYJÉ Brno/
- Šermířská skupina ASMODEUS - scénka Podivné dědictví

- Jarmareční písně
- Zábavné soutěže pro děti
17.50 hodin Hudební skupina LOS BRŇOS
18.30 hodin KAMIL EMANUEL GOTT
19.30 hodin THE FIREBALS - rock and rollové hity
20.30 hodin GLASS ONION
22.00 hodin Ukončení slavnosti komponovaným ohňostrojem
Vstup volný! Změna programu vyhrazena
V areálu Makovského náměstí budou umístěny zábavné a kolotočové atrakce pro děti i mládež.
V případě deštivého počasí bude program venkovního pódia přesunut do sálu KD Rubín.

Program ZOO Brno v květnu a červnu
1. 5. 2002
1. MÁJ VE STYLU COUNTRY
1. máj přivítáme country písničkami - hrát a zpívat budou KASKADÉŘI, ZIMOUR, DRACI a ukázky country tanců
předvedou taneční skupiny: la QUADRILLA, VIRGINIA, LIŠČATA a NOVOVESKÁ ŠTÍSTKA.
19. 5. 2002 DEN S CENTREM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
k 10. výročí práce Centra je připraven zábavný program pro návštěvníky na pódiu u Tropického království
25. 5. 2002 BRNO - ZDRAVÉ MĚSTO
doprovodnou akcí je setkání FANCLUBU HONZY MUSILA spojené s autogramiádou od 15.00 hod.
1. 6. 2002
DEN DĚTÍ S GE CAPITAL BANK a rádiem FREKVENCE 1
bohatý kulturní program v areálu ZOO se spoustou soutěží pro děti
Pozor na změnu otevírací doby: 1.4. - 30.9. od 9.00 do 18.00 hodin.
S případnými dotazy se obraťte na adresu kubinova@zoobrno.cz.
Více informací na www.zoobrno.cz

OS Masarykova čtvrť - kontakt
Občanské sdružení Masarykova čtvrť pořádá pravidelná setkání členů i nečlenů a besedy s odborníky. Veškeré informace
na adrese: OS Masarykova čtvrť, Havlíčkova 38, 602 00 Brno, e-mail: masarykova_ctvrt@c-mail.cz. Další informace na
www.masarykovactvrt.zde.cz .

PROGRAM KD RUBÍN
Filmová představení v kinokavárně RUBÍN
v měsíci květnu 2002

Úterý 14. 5. 2002, začátek v l9.30 hodin - HONEM! HONEM!
Film Švédsko, české titulky, přístupný od 12 let.
Skvělá komedie pojednávající o dvou přátelích, kteří si vydělávají pečováním o místní
park. Do jejich bezstarostného života vstoupí ženy a najednou je vše jinak.
Nejúspěšnější švédský film roku, který byl nominován na Oskara.
Úterý 21. 5. 2002, začátek v 19.30 hodin - AMÉLIE Z MONTMARTRU
Film Francie a SRN, trvání 123 minut, české titulky, přístupný.
Pro velký zájem již několikrát opakujeme !
V současnosti nejúspěšnější francouzský film, poetická komedie o plaché servírce, která ovlivňuje životy lidí ve svém okolí.
Úterý 28. 5. 2002, začátek v 19.30 hodin - VÝLET
Film ČR a SR, doba trvání 100 minut, přístupný od 12 let.
Poslední film režisérky Alice Nellis, která upoutala pozornost svým filmem Ene bene.
Opět do hlavní role obsadila Ivu Janžurovou, nyní i obě její dcery.
Příběh o jedné rodině, která se vydává na cestu z Rokycan do Nového Města, aby splnila
přání mrtvého dědečka o uložení urny s jeho popelem na rodném Slovensku.
Cesta je dlouhá, zastávky nutné a najednou je plno času si říci věci, na které v denním
shonu nikdy nebyl čas.
Těšíme se na Vaši návštěvu !

Vlastivědný klubu Petra Bezruče
kulturní dům Rubín
6. 5.

Brněnská podzemí
(EPIDIASKOP)

Ing. Aleš Svoboda

13. 5.

Krásy korsických hor

prof. RNDr. Miloslav Druckmuller

20. 5.

Krásy Skandinávie II

27. 5.

Rusko

Ing. Zdeněk Pospíšil
Ing. Ladislav Vavřinec

Vlastivědné přednášky se konají vždy každé pondělí od 16.30 - 18.00 hodin.

TANČÍRNA 2002 - ve středu 15., 22. a 29. května 2002 od 17.30 - 21.30 hodin.
Taneční pořad, příjemné prostředí a skladby na přání. Vstupné 40,- Kč

