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Parčík při ulici Bráfova skýtá možnost odpočinku a posezení v zeleni. V parčíku se nachází hydrovrt, o kterém píšeme v
tomto čísle Žabovřeského zpravodaje.
Foto Petr Suchý

Vážení občané žabovřeští,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na Jarní slavnost v Žabovřeskách, která se letos uskuteční již po dvanácté.
Tradice Jarní slavnosti v Žabovřeskách vznikla v roce 1992 a nesledovala jiný jiný cíl, než připravit občanům
Žabovřesk příjemný oddechový den, nabídnout zábavný program pro všechny věkové kategorie, vytvořením nové
žabovřeské tradice posílit pocit soudržnosti a identity našich občanů. Mohu říci, že svému poslání zůstala věrná po
všechny roky a věřím, že vešla do podvědomí našich občanů jako příjemný den, na který se těší a který si nenechají ujít.
Za 11 let konání Jarní slavnosti v Žabovřeskách hostil kulturní dům Rubín celou řadu známých i méně známých
umělců. Namátkou jmenujme Karla Zicha, Ivana Mládka, Petru Černockou, Ivana Hlase, dvojici imitátorů Izer a
Dobrodinský, skupiny Mefisto, Kern, Buty, Druhá tráva s Robertem Křesťanem a mnoho dalších. Prostor získaly i
osobnosti brněnské umělecké scény, divákům se představily dětské národopisné soubory a pěvecké soubory našich škol.
Změna je život, a tak i my jsme letos Jarní slavnost v Žabovřeskách pojali v trošku jiném, historickém duchu.
Zachovali jsme dětské sportovní hry a soutěže a na své si přijdou i sportovně založení dospělí návštěvníci - v rámci
slavnosti se uskuteční basketbalové soutěže pod patronací našeho slavného klubu BK Gambrinus JME Brno. Ostatní
účinkující - snad s výjimkou country skupiny Kaskadéři a večerního koncertu revivalové skupiny The Fireballs, se kterou si
zavzpomínáme na rokenrolovou éru 50. a 60. let - nás přenesou do dob dávno minulých. “Středověk po žabovřesku“
začne ve 14 hodin čestnou salvou mušketýrské jednotky, celá slavnost se pak ponese v historickém duchu a ani stánky s
občerstvením tento ráz neporuší. Přijďte se přesvědčit, zdali ten středověk byl skutečně tak temný, jak se píše v
učebnicích. Jste srdečně zváni.
Váš starosta

Sobota 7. června 2003, Makovského náměstí

Jarní slavnost v Žabovřeskách
tentokrát v historickém ležení s dobovými stany a stylovou hospodou s občerstvením.
10.00 - 14.00 Dětské pohádkové pásmo - sál KD Rubín
14.00 - 17.00 Sportovní odpoledne pro děti
17.00 Vyhlášení vítězů
Hlavní pódium
14.00 - 14.10 Zahájení
14.10 - 14.30 Mimi Fortunae taneční divadlo - “Gotická hospoda“
14.35 - 15.00 DKS Štvanci - pohádka O šaškovi
15.05 - 15.20 Rudi Harden - kejkle a žonglování
15.25 - 16.55 Hudební skupina Kaskadéři - country styl
17.00 - 17.20 Vyhlášení výsledků soutěží
17.25 - 17.45 In Flamenus - orientální tanec, lehání na hřebíky, chůze po střepech
17.50 - 18.20 Gabriela Kočí - Dixon & Music Company
18.25 - 18.30 Rudi Harden - vystoupení s loutkou
18.35 - 18.45 DKS Štvanci - šermířské vystoupení
18.50 - 19.20 Mimi Fortunae taneční divadlo - „Ber kde ber“
19.25 - 19.35 Rudi Harden - ekvilibristika - práce s rovnováhou
19.40 - 21.45 Koncert The Fireballs - rock´n´roll 50. léta
21.50 - 22.00 Závěrečný ohňostroj
Pro děti i dospělé po celou dobu programu skákací stěna “moucha“. V případě nepřízně počasí - program v sále.
Vstup volný.
Odpolední program pro všechny děti a mládež bude zahájen na hlavním pódiu již tradiční a velmi oblíbenou "Velkou
soutěžní hrou o ceny pro všechny příchozí děti a mládež". Bude připraveno 20 - 30 otázek z oblasti světového a domácího
sportu, filmu, hudby, rekordů a kuriozit i pohádek. V průběhu zahájení sportovního odpoledne budou otázky postupně
vyhlašovány do mikrofonu a nejrychlejší správné odpovědi budou ihned na pódiu odměněny cenami. Sportovní odpoledne
bude dále pokračovat na malém parkovišti u KD Rubín.
Součástí bohatého programu budou také sportovní zábavné soutěže slalom s balónem na čas, skok do dálky z místa
a další zábavné soutěže - žabovřeská soutěž v kreslení, trefování míčků do různě vyrobených otvorů házením i hokejkami,
házení na žáby, korunky atd. U každé disciplíny budou postaveny 3 závodní tratě, soutěžit mohou dívky a chlapci ve
věkových kategoriích do 9 let, do 11 let, do 13 let, nad 14 let. Na závěr odpoledního programu pro děti a mládež bude opět
na hlavním pódiu slavnostní vyhlášení nejlepších dívek a chlapců ve všech věkových kategoriích. V prostorách mimo
pódium od 14.00 do 18.00 hodin jsou také připraveny dobové hry (střelba z luku a kuše, chůze na chůdách), jízda na
ponících.

Pietní akt v Žabovřeskách
Ve středu 7. května se na památných místech v Žabovřeskách uskutečnil pietní akt k výročí osvobození naší
republiky. Tohoto slavnostního aktu se tentokrát zúčastnili i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, kteří spolu s
představiteli žabovřeské radnice položením květin uctili památku obětí druhé světové války.

Na fotografii zleva:
Místostarosta Ing. Jiří Černý, starosta Mgr. Aleš Kvapil, místostarosta JUDr. Jiří Helán, předseda žabovřeské organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu Prof.,PhDr. Milan Jelínek

Účastníci pietního aktu před pomníčkem obětí 1. a 2. světové války a komunistické totality na Burianově náměstí.
Foto Petr Suchý

Volební období 2002 – 2006

Programové prohlášení Rady Městské části Brno–Žabovřesky
Rozvoj městské části
- aktivně se podílet na přípravě nového územního plánu města Brna
- systematicky mapovat konfliktní a problémové oblasti městské části
Bydlení
- prioritou v oblasti bydlení bude zvyšování kvality bydlení v obecních nájemních bytech (regenerace domů, údržba a
obnova zeleně)
- důsledně vybírat nájemné a zajistit jeho důsledné vymáhání včetně poplatků z prodlení
- zamezit neoprávněnému užívání bytů
- dokončení prodeje bytových domů a bytů podle jednoznačně daných pravidel s důrazem na rychlost procesu
Doprava
- odvedení tranzitní dopravy na VMO
- postupná reorganizace dopravy s požadavkem na celkové zklidnění dopravní situace v Žabovřeskách
- podpora budování souvislých tras cyklistických stezek v souladu s generelem, vypracovaným Brněnskými komunikacemi,
a.s.
- podpora urychlené realizace R43 v brněnské trase s nezbytnou protihlukovou ochranou

Školství, mládež, sport
- trvalá podpora organizátorů volnočasových aktivit mládeže v Žabovřeskách
- zkvalitňování materiálních podmínek pro základní školy a školská zařízení, zřízená Městskou částí Brno–Žabovřesky
(opravy a rekonstrukce školských objektů, modernizace školních jídelen, postupná obnova vnitřního zařízení základních a
mateřských škol, údržba a dovybavení dětských hřišť a zahrad předškolních zařízení)
- podpora obnovení provozu sjezdovky ve Wilsonově lese v původním rozsahu
- podpora využití školních hřišť veřejností v odpoledních hodinách a o víkendech
- podpora tradičních sportovních akcí
- podpora výkonnostního a vrcholového sportu v Městské části Brno- Žabovřesky- maximální úsilí k navýšení finančních prostředků pro zajištění sportovních aktivit občanů Městské části Brno-Žabovřesky
Veřejné služby, pořádek a bezpečnost
- zlepšit spolupráci úřadu s orgány policie při řešení stížností občanů
- pravidelná kontrolní činnost zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných vyhlášek města
- zřízení přestupkové komise s účastí zastupitelů
- pravidelná kontrola kvality prací, hrazených z rozpočtu městské části (bloková čištění, údržba a obnova zeleně)
Sociální oblast
- podporovat společenské aktivity seniorů v občanských klubech Městské části Brno-Žabovřesky
- rozšiřovat a zvyšovat dostupnost zařízení poskytujících sociální služby
- nadále vytvářet podmínky pro působení lékařů v objektu radnice Městské části Brno-Žabovřesky
Kultura
- podpora projektů odboru zájmového a společenského vyžití (kulturní dům Rubín)
- podpora organizátorů kulturních akcí
- dosáhnout za pomoci prostředků Statutárního města Brna rekonstrukce objektu kulturního domu Rubín, která by
umožnila - další rozšíření jeho využití a zároveň minimalizovala dopad provozu kulturního domu na okolní bytovou
zástavbu
Životní prostředí
- podpora obnovy uličních stromořadí i výsadby jednotlivých stromů
- kultivace ploch veřejné zeleně ve správě Městské části Brno-Žabovřesky s důrazem na odborné ošetření stávajících
perspektivních dřevin a výsadbu nových, včetně oprav parkových cest
- veřejnou zeleň doplňovat dětskými hřišti a výbavou pro pohybové aktivity
- pokračovat ve zřizování výběhů pro psy
- postih každého znečištění či ohrožení kvality životního prostředí

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 10. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 23. dubna 2003
Rada:
- souhlasila s výstavbou bytového domu BD5 dle přiložené situace, s nabízenými opravami terénu a sadovými úpravami
nákladem investora a s úpravou smlouvy na státní dotaci na technickou infrastrukturu (převod závazků z výstavby
nerealizovaného domu BD4 na BD5)
- souhlasila s úpravou horní části úvozové cesty (pozemek p.č 5443/1) jako pojízdného chodníku na náklad stavebníků s
tím, že pojízdný chodník bude předán po kolaudaci městu Brnu a údržbu zajistí stavebníci svým nákladem
- souhlasila s uzavřením smluv o dílo na realizaci oprav chodníků schválených na 8. jednání Rady MČŽ ze dne 12.3. s
vybranou firmou DIRS
- vzala na vědomí doplnění soupisu vývěsek umístěných bez stavebního povolení na území MČŽ o vývěsku užívanou
KSČM na ulici Šmejkalova a uložila OVŠ její odstranění
- v souladu s návrhem pracovní komise vybrala firmu OZIS Group, spol. s r.o.Brno na dodávku a montáž podlahových
krytin, malířské práce vč. úklidu a další související práce v objektu Úřadu MČŽ za celkovou cenu 502 tis Kč
- schválila prodej automobilu Renault Trafic za cenu obvyklou podle § 39 odst.2, zák. 128/2000 o obcích prostřednictvím
autobazaru nebo protiúčtem.

- schválila zakoupení automobilu Renault Trafic typ L1 H1 P1 1.9 DCi za max. cenu 600 tis. Kč pro pečovatelkou službu a
vyzvala firmy ASC Autotech, s.r.o., Auto pokorný, s.r.o., Opportunity, s.r.o. k podání nabídky
- schválila seznam jednotlivých oprav a rekonstrukcí školních budov takto: ZŠ nám. Svornosti - výměna podlahové krytiny
(340.000,- Kč), výměna oken (700.000,- Kč), MŠ nám. Svornosti - rekonstrukce schodiště (950.000,- Kč), výměna oken
(1,100.000,- Kč) MŠ Plovdivská - rekonstrukce schodiště (950.000,- Kč), souhlasila se zadáním zakázky na výměnu oken
a podlah v ZŠ nám. Svornosti a výměnu oken v MŠ nám. Svornosti firmě Frama s.r.o. za cenu 2,140.000,- Kč a vybrala
firmy Ing. Karel Ohnesorg, Žáček a Hanák, v.o.s., HN s.r.o., Moravostav, a.s., Renas, s.r.o. a OSS Brno, s.r.o.k podání
nabídek na rekonstrukci schodišť v MŠ nám. Svornosti a v MŠ Plovdivská
- zrušila pověření majetkového a bytového odboru k vydávání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ustanovení § 706 a
708 obč. zákoníku schváleného na 46. jednání Rady MČŽ dne 17.1.2001
- zrušila pověření majetkového a bytového odboru k vydávání souhlasu s výměnou bytů a se společným nájmem bytu
schváleného na 26. jednání Rady MČŽ dne 8.3.2000.

Informace z 11. jednání Rady MČŽ
konaného dne 7. května 2003
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4875/2, zahrada o vým. 1.014 m2
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 221, zast. plocha garáží o vým. 19 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 226, zast. plocha garáží o vým. 20 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/18 zast. plocha garáží o vým. 20 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5988 zast. plocha garáží o vým. 20 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 6242 zast. plocha garáží o vým. 18 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v domě Zborovská 11 na dobu neurčitou s ročním nájemným ve výši
39.595,- Kč
- souhlasila s ohledem na ust. § 5b nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv spojených s užíváním bytu č. 24,
Voroněžská 18
- konstatovala, že nebyly splněny podmínky pro přechod nájmu bytu č. 1, Mozolky 55 ve smyslu ust. §706, obč. zák. z
nájemce, který v lednu t.r. zemřel na žadatelku. Z důvodu dořešení rodinných vztahů doporučila prodloužit lhůtu pro
vyklizení bytu o 6 měsíců
- souhlasila s pronájmem bytu č. 8, Pod Kaštany 9 na dobu určitou
- souhlasila s textem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na zřízení regulace ústředního vytápění - Žabovřesky r.
2003 a vybrala firmy ENBRA, spol. s r.o., VUSTE SERVIS BRNO, spol. s r.o., Techem, spol. s r.o., Viterra Energy
Service, spol. s r.o., Harák, spol. s r.o., které budou obeslány touto výzvou
- v souladu s rozhodnutím komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala firmu VUSTE SERVIS BRNO, spol. s r.o.
na dodávku a montáž vodoměrů v domech Pod Kaštany 5,7,9,11,13,15 a 17
- v souladu s rozhodnutím komise pro posouzení a hodnocení vybrala firmu INTER-STAV spol. s.r.o. na opravu rozvodů
vody v bytových domech Pod Kaštany 5,7,9,11,13,15 a 17
- v souladu s rozhodnutím komise pro posouzení a hodnocení vybrala firmu RENAS, spol. s r.o. na regeneraci bytových
panelových domů Jindřichova 2 a 8
- v souladu s rozhodnutím komise pro posouzení a hodnocení vybrala firmu FRAMA, spol s.r.o. na regeneraci bytových
panelových domů Poznaňská 3,20,22
- souhlasila s nabídkou sdružení Kejduš-Urbášek na výkon technického dozoru investora při regeneraci bytových
panelových domů Jindřichova 2,8, a Poznaňská 3,20,22
- vzala na vědomí studii úpravy nám. Svornosti přepracovanou Ing. Žižlavskou, schválila zpracování projektové
dokumentace dle studie v ceně 80.000,- Kč
- schválila program VI. zasedání Zastupitelstva MČŽ
- souhlasila s úpravou spodní části úvozové cesty (pozemek p.č 5402/1) jako pojízdného chodníku na náklad stavebníků s
tím, že pojízdný chodník bude předán po kolaudaci městu Brnu a údržbu zajistí stavebníci svým nákladem
- schválila Programové prohlášení Rady MČŽ na volební období 2002-2006
- odvolala Ing. Lenku Uvarovou z funkce člena komise pro pomoc při privatizaci bytového fondu a touto funkcí jmenovalo
Miroslavu Cihlářovou
- seznámila se s podnětem Ing. Pavlíčka ve věci odprodeje obecních domů a současně změnila název "komise pro pomoc
při privatizaci bytového fondu" na "komise pro pomoc při prodeji bytového fondu"
- navrhla změnu čl. 3, odst.2 Vyhlášky Statutárníého města Brna k venčení a pohybu psů na veřejně přístupných místech

takto: “Venčení a pohyb psů jsou možné pouze s použitím vodítka, jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka
pouze s náhubkem. Osoba venčící psa je povinna mít psa pod neustálým dohledem“.
(Q)

Informace k referendu
Ve dnech 13.a 14.června 2003 proběhne referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Referendum v
naší městské části proběhne obdobně jako probíhají volby a to v 25 okrscích. Starosta naší městské části zveřejní 15 dnů
přede dnem konání referenda oznámení o době a místě konání referenda v obci. Oznámení bude zveřejněno na úřední
desce a v informačních skříňkách na území naší městské části. V oznámení budou uvedeny adresy místností pro
hlasování v referendu a informace o místě, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii.
Hlasovací lístky budou dodány přímo okrskovým komisím, občanům n e b u d o u dodány do místa jejich trvalého
pobytu. Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den konání referenda dosáhl
věku 18 let. Oprávněnému občanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá / zašle/
obecní úřad na jeho žádost nejdříve 15 dnů přede dnem hlasování hlasovací průkaz, na základě kterého mu bude
umožněno hlasovat.
JUDr. Jana Doležalová,
vedoucí všeobecného odboru

Volební okrsky
V okrsku č. 81 je místnost v ZŠ Jana Babáka 1
Pod Kaštany
V okrsku č. 82 je místnost v ZŠ Jana Babáka 1
Jana Babáka 1; Kounicova 69-93 lichá; Šelepova 3-7 lichá;
Šumavská 28-42 sudá
V okrsku č. 83 je místnost v ZŠ Jana Babáka 1
Tábor 1-36
V okrsku č. 84 je místnost v: ZŠ Jana Babáka 1
Korejská; Zborovská
V okrsku č. 85 je místnost v ZŠ Jana Babáka 1
Chládkova
V okrsku č. 86 je místnost v ZŠ Jana Babáka 1
Bezejmenná; Klímova 11 do konce; Minská 2-38 sudá; Spojovací;
Veveří 102 do konce sudá
V okrsku č. 87 je místnost v ZŠ Sirotkova 36
Eliášova; Klímova 2-10 sudá; Minská lichá; Minská 40 do konce sudá;
Sirotkova; Šeránkova
V okrsku č. 88 je místnost v ZŠ Sirotkova 36
Lužická; Matzenauerova; Mezníkova; Mučednická; Náhorní;
Tolstého; Veveří 117 do konce lichá; Žižkova 52 do konce sudá;
Žižkova 57 do konce lichá
V okrsku č. 89 je místnost v ZŠ Sirotkova 36
Eleonory Voračické; Foustkova 1-9; Hvězdárenská; Kameníčkova;
Králova; Nárožní; Tůmova; Zábranského
V okrsku č. 90 je místnost v ZŠ Sirotkova 36
Březinova; Gogolova; Jelínkova; Krondlova sudá; Šmídkova;
Tichého; Zeleného 1-49
V okrsku č. 91 je místnost v ISŠ automobilní Dunajevského 1
Čajkovského; Fanderlíkova; Marie Steyskalové; Slezská;
Šmejkalova,Junácká
V okrsku č. 92 je místnost v ISŠ automobilní Dunajevského 1
Bráfova; Drnovická; Dunajevského; Elišky Machové; Horákova;
Jana Nečase; Nohavicova; Pernštejnská; Petřvaldská;
Zeleného 50 do konce; Žabovřeská 16

V okrsku č. 93 je místnost v ZŠ Sirotkova 36
Burianovo nám.; Doležalova; Haasova; Horova; Kallabova;
Kovařovicova; Puškinova
V okrsku č. 94 je místnost v ZŠ nám. Svornosti 7
Blatného; Kozákova; Luční 1-11 lichá; Luční 2-24a sudá;
Luční 36-48 sudá; Luční 54-64 sudá; Maničky; Mozolky 1-47;
Navrátilova; Postranní; Rosického nám.; Sochorova; Stránského;
Štursova 1-33; Štursova 35; Topolky; Zemkova
V okrsku č. 95 je místnost v ZŠ nám. Svornosti 7
Colova; Královopolská 1-84; Kroftova; Přívrat; Sovova;
Veslařská 4; Veslařská 25
V okrsku č. 96 je místnost v ZŠ nám. Svornosti 7
Ostrá; Příkrá; Strmá; Vrázova; Zákoutí; Závětří; Zeyerova
V okrsku č. 97 je místnost v ZŠ Plovdivská 8
Sabinova; Vychodilova
V okrsku č. 98 je místnost v KG Plovdivská 8
Bochořákova; Chlubnova; Kainarova; Plevova; Terasová
V okrsku č. 99 je místnost v KG Plovdivská 8
Fričova; Gabriely Preissové; Horská; Královopolská 135-139 lichá;
Kvapilova; Skalky; Technická lichá; U vodárny
V okrsku č. 100 je místnost v KG Plovdivská 8
Lipská; Plovdivská; Poznaňská
V okrsku č. 101 je místnost v KG Plovdivská 8
Záhřebská
V okrsku č. 102 je místnost v ZŠ nám.Svornosti 7
Luční 13 do konce lichá; Luční 26-34 sudá; Luční 50-52 sudá;
Luční 66 do konce sudá; náměstí Svornosti
V okrsku č. 103 je místnost v ZŠ nám.Svornosti 7
Foerstrova; Makovského nám.; Mozolky 48 do konce
V okrsku č. 104 je místnost v ZŠ nám.Svornosti 7
Voroněžská
V okrsku č. 105 je místnost v ZŠ nám.Svornosti 7
Jindřichova; Klímova 1-5 lichá; Kubánská

Pronájem obecních bytů
Bydlení patří k základním lidským potřebám a ať už bydlíme ve svém nebo v nájmu, každý máme zájem na tom, aby
obydlí bylo dobře spravováno a přístup k němu nepodléhal nejasným a nespravedlivým pravidlům. Nechci se pouštět do
právních rozborů. Rád bych ale konstatoval, že Zásady postupu při pronájmu obecních bytů, které nedávno přijalo
žabovřeské zastupitelstvo, mají problematická místa.
Nejvážnější se mi zdá chyba obsažená v závěrečném ustanovení: „Bytová a majetková komise a rada MČŽ může při
pronájmu obecního bytu učinit z těchto Zásad výjimku.“ To ustanovení umožňuje vlastně neprůhlednost rozhodování,
komu byt přidělit a komu nepřidělit. Výjimky jsou samozřejmě nutné, protože život není jednobarevný, ale jejich udělování
by mělo podléhat kontrole občanů.
Navrhujeme proto dva kroky. Případné výjimky musí jednak schválit zastupitelstvo a za druhé budou automaticky
zveřejňovány v Žabovřeském zpravodaji, aby obyvatelé naší městské části věděli, kdo a proč k nestandardnímu řešení
přistoupil.
Dalším bodem, který považujeme za sporný, je způsob hodnocení žadatele. Bodování nám nepřipadá spravedlivé a
myslíme, že by bylo dobré vést o něm veřejnou debatu a případně ho změnit.
Třetí a závěrečná připomínka se týká časové účinnosti zásad. Některé žádosti už byly podány a platí, že čin je
posuzován podle předpisů, které existují v okamžiku jeho realizace. Nevím přesně, jaký bude další postup, ale věta
„dosavadním žadatelům budou postupně vráceny původní žádosti i veškeré doklady“ zní tak, jako by tuto zásadu popírala.
Vracím se na začátek: přijetím pravidel problematika bydlení pro naše občany nekončí a jistě se budeme dále snažit,
aby nemohlo být zpochybňováno, že pronájmy obecních bytů jsou spravedlivé a průhledné.
Jan Šabata
(předseda společného klubu zastupitelů ČSSD
a Strany zelených v Žabovřeskách)

Otevřena senátorská kancelář
Dne 3. 3. 2003 otevřel senátorskou kancelář senátor Jiří Zlatuška zvolený v podzimních volbách do Senátu
parlamentu ČR za volební obvod č. 60. Senátorská kancelář je umístěna v budově v Dům Scala na Moravském nám. 3,
tel. 542 519 185,
s úředními hodinami pro osobní nebo telefonický kontakt v pondělí v době od 13 do 16 hodin..
Senátor Zlatuška je členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Středoevropské iniciativy,
kde se věnuje problematice vzdělávání a výchovy mládeže jako předpokladu prosperity a zvyšování životní úrovně všech
věkových skupin obyvatelstva, stejně jako významu zkušeností a spolupráce středoevropských zemí zejména vzhledem k
uplatňování
společných zájmů vzhledem k budoucímu členství v Evropské unii.

Prázdninový provoz v žabovřeských mateřských školách
MŠ G. Preissové 8
MŠ Plovdivská 6

od 30.6.2003 do 25.7.2003
od 28.7.2003 do 22.8.2003

V týdnu od 25.8. do 29.8.2003 bude zajištěn provoz ve všech MŠ. V období letních prázdnin budou v žabovřeských
mateřských školách probíhat stavební práce, které budou ztěžovat provoz ve školkách. Prosíme proto rodiče, aby v době
letních prázdnin přihlašovali své děti do MŠ jen v nejnutnějších případech. Děkujeme za pochopení.
PhDr. Božetěch Šimeček
vedoucí odboru soc. péče, školství, tělovýchovy a
mládeže

Náš hydrovrt opět v provozu
V roce 1993 byl proveden hydrogeologický průzkum z důvodů zajištění vody pro zavlažování zeleně vysazované v
rámci vegetačních úprav VMO Bráfova. Závěrečná zpráva uvádí, že se jedná o podzemní vodu velmi dobré kvality, pouze
se zvýšeným obsahem železa přírodního původu. Doporučené množství odběru je 7,0 l/s.
Téhož roku byl proveden vrt do hloubky 80 m. Svrchní část sedimentů tvoří písčité jíly, které vytvářejí v hloubce 12-66
m dokonalý stropní izolátor znemožňující pronikání znečištění povrchové vody do tzv. vody hlubinné, akumulované v
podložních sedimentech v hloubce pod 66 m.
Vrt HV-100 slouží jako doplňkový zdroj pitné vody mimo zásobovací vodovodní řád. Z důvodů zajištění obměny vody
je využíván také pro technické účely.
Kvalita vody je pravidelně kontrolována akreditovanou zkušební laboratoří GEOtestu Brno a.s. podle vyhlášky MZ
376/2000 Sb.
Z výsledků prováděných rozborů vyplývá, že voda dlouhodobě splňuje požadavky na pitnou vodu dané citovanou
vyhláškou a je bakteriologicky nezávadná.
Překročeny jsou pouze limitované hodnoty obsahu železa ( koncentrace kolísá v rozmezí cca 1 - 5 mg/l podle
okamžitého množství čerpané vody ). Železo obsažené v podzemní vodě je přirozeného původu a z hlediska zdravotního
se nejedná o rizikový faktor.
Velmi příznivé složení vykazuje voda vzhledem k anorganickým dusíkatým látkám. Obsah dusičnanů je pod mezí
stanovitelnosti použitých analytických metod (naměřené hodnoty jsou nižší než 3mg/l; povolený limit dle uvedené vyhlášky
stanoví 50 mg/l).
Obsah ostatních dusíkatých anorganických látek - dusitanů a amonných iontů - je rovněž hluboce pod povoleným
limitem.
Hydrovrt HV-100 byl dočasně mimo provoz z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Nyní je opět v provozu.
Ing.,Bc. Milan Hubáček
všeobecný odbor - životní prostředí

Informační centrum stavby VMO Dobrovského
Od 11. června 2003 bude pro veřejnost otevřeno informační centrum stavby „Silnice I/42 Brno VMO Dobrovského“ na
ulici Košinova v prostoru zařízení staveniště - vstup z křižovatky ulic Košinova-Miličova.
Informace o této významné stavbě zde budou poskytovat pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin zástupci
investora, kterými jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Brno zastoupené akciovou společností Brněnské
komunikace a projektant stavby.
V tuto dobu lze využít i telefonní linky infocentra 549 523 816.

Seznamte se...
Žabovřeský zpravodaj je všeobecně informační tiskovina, jejímž úkolem je seznamovat žabovřeské občany nejen s
děním v městské části, na radnici, v zastupitelstvu atd., ale i nabídnout možnosti společenského, kulturního či sportovního
vyžití v našem městě. Proto otvíráme novou rubriku, ve které Vás čas od času budeme seznamovat se známými či méně
známými, zato však zajímavými osobnostmi Brna. Možná, že po přečtení některého našeho rozhovoru Vás napadne, že
by stálo zato zajít zase po čase do divadla, na koncert či na výstavu. Takže dnes poprve ... Seznamte se ... tentokrát
s Petrem Gazdíkem, hercem Městského divadla Brno, zakladatelem soukromého nahrávacího a divadelního
studia v Brně.
Začneme obligátní otázkou. Narodil jste se v Brně?
Ano, narodil jsem se v Brně. Maminka je z Otrokovic, dědeček byl důstojník a ti se jak známo hodně
stěhovali to platilo i pro naší rodinu. Ale moje sestra i já jsme již rodilí Brňáci.
Pocházíte z herecké rodiny. Maminka je herečka Jana Gazdíková a do divadla Vás vodila od
malička. Kde se tedy u Vás vzal vztah k divadlu je zřejmé. Přesto by mě zajímalo, jestli Vaše
cesta na divadelní prkna byla tak přímočará nebo zda jste se prošel rebelským údobím, kdy jste
chtěl být vším možným, jen ne hercem?
Jelikož jsme se sestrou vyrůstali bez tatínka, zastával jsem vlastně roli „hlavy rodiny, “ takže na nějaké
rebelie nebyl čas, ale ani je nemám v povaze. Jako asi u většiny hereckých dětí, které mnohdy nechtějí
jít ve stopách svých rodičů, to bylo podobné i u mě, ale nakonec pro mě konzervatoř byla jasnou volbou. Především proto,
že se u mě puberta projevovala zhoršením známek a ke konci základní školy jsem měl na vysvědčení dvě trojky, což zvláště v našem silném ročníku 1975 - přijetí na gymnázium téměř vylučovalo. Ovšem ani na konzervatoř jsem zpočátku
nebyl přijat, a to z politických důvodů vzhledem k postoji mých rodičů k bývalému režimu. Při přijímacích zkouškách na
konzervoř jsem se však dostal v talentových zkouškách mezi nejúspěšnější uchazeče, někdo se za mě přimluvil na
krajském výboru strany, a tak mě nakonec naštěstí přece jen vzali.
Jaký obor jste vystudoval a jak na tuto školu vzpomínáte?
Vystudoval jsem hudebně dramatický obor, což je herectví spojené se zpěvem a tancem – taková předpříprava na
muzikál. Na brněnskou konzervatoř vzpomínám moc rád. Byla to skutečně dobrá škola, hlavně v přístupu ke studentům.
Nikdo nás do ničeho nenutil, učitelé k nám přistupovali jako k lidem, kteří ví, co chtějí, proč si zvolili právě tuto školu a jaké
jsou jejich priority, což mělo velmi pozitivní efekt. Zcela opačná situace byla na brněnské JAMU, kam jsem později
nastoupil. Tam nehrálo roli, že talentem vynikáte v tom či onom - stačilo dvakrát nepřijít na hodinu a nedostal jste zápočet
kvůli procentuálně nenaplněné docházce. V té době již přicházely nabídky na zajímavé role - Tony ve West Side story,
Essex v Alžbětě anglické. Tehdejší děkan mi dal zcela nelogickou a nesmyslnou podmínku - buď budu hrát nebo studovat
– co na to odpovědět..?
Vaše maminka i sestra Johanka jsou profesinálními herečkami. Do jaké míry tahle společná profese prorůstá do
Vašeho soukromí? Umíte si povídat o něčem jiném, než je divadlo? Vaše matka Vás mohla vést a formovat jen do
určitého věku. Dnes jste již dospělý a vyzrálý herec. Pokud se jí na Vaší práci něco nelíbí, snaží se Vás ovlivnit,
přesvědčit?
My se doma o divadle příliš nebavíme. Což je nezvyklé, protože sejde-li se herecká parta, většinou se debata nejdříve
stočí k divadlu a teprve po delším čase se řeší dálší témata. A pokud jde o maminčino ovlivňování, na její názor dám. Ona
má na mou práci střídmý pohled a je pro mě nejlepším kritikem i rádcem. Víte, herecká práce je zvláštní v tom, že každá
role znamená nový začátek. Samozřejmě, že ke slovu přichází znalost hereckých technik a zkušenosti, ale žádný herec

není natolik vyzrálý, aby si vždy a se vším věděl rady.
Když jsem Vás viděla v roli nešťastného zvoníka Quasimoda, který zpíval své vyznání Esmeraldě, bylo to tak
opravdové, až z toho běhal mráz po zádech. S každou rolí se tahle ztotožňujete?
To je dost těžké vysvětlit. Já jsem vyznavačem opravdového herectví, kdy herec na jevišti nic nepředstírá, ale svou rolí by
měl skutečně žít. Nejde o žádnou schizofrenii, ať hraji kohokoliv, stejně vždy na jeviště přichází Petr Gazdík, který svou
vlastní osobnost přenáší do osobnosti jiné a prožívá to tak, jako by třeba právě jemu zemřela jeho Esmeralda zůstaneme-li u toho zvoníka. Ke slovu přichází jak herecká technika a zkušenost, o které jsme si již povídali, tak
především prožitek. Emoce pak rozhodně více, než je tomu v civilním životě, protože já jsem jinak vcelku spíše introvertní
člověk.
Herec - introvert? Jde to vůbec k sobě?
Život se dvěma extrovertními herečkami pod jednou střechou mě to naučil. A pokud jde o psychickou náročnost při
ztotožňování se s rolí, tak to je přesně naopak. Výhodou našeho povolání je, že nám umožňuje uvolnit své emoce
prostřednictví rolí. Myslím, že herci nepotřebují příliš psychoanalitika, své emoce v sobě nedusí. Herec si nalíčí tvář,
oblékne kostým, za který se v případě trémy a ostychu může někdy i trochu schovat a hraje-li opravdově, pak zároveň
postupuje onu psychoterapii.
Po listopadu 1989 česká i moravská divadla tak trochu skomírala. V posledních letech naštěstí opět nastal
vzestup, který je obzvlášt markantní u Městského divadla Brno, jehož jste členem. Jak si to vysvětlujete?
Každé divadlo potřebuje nejen dobré herce a režiséry, ale i dobrého manažera. V případě Městského divadla Brno je
úspěch spojen s osobou Stanislava Moši, který, když divadlo převzal, byl schopen navázat na to, co v něm bylo dobré.
Navíc přizval tým mladých talentovaných lidí, kterým dal příležitost tím, že je jednoduše hodil do prudké vody, ať plavou. A
oni tím, že byli mladí, talentovaní a nadšení, se v tom proudu udrželi a připočteme-li i nezbytnou špetku štěstí, máme zde
úspěšné a stále vyprodané divadlo. Ale to je až moc jednoduché vysvětlení, za vším je samozřejmě moc a moc práce –
principem divadla však je, aby vše vypadalo lehce, jakoby nic....
Mladá herecká garda z MDB, to jsou samé herecké individuality - Roman Vojtek, Alena Antalová, Markéta
Sedláčková, Petra Jungmanová, Igor Ondříček, Jana Musilová a mnozí další. Některé z Vašich hereckých kolegyň
dokonce získaly cenu Thalie. Pro diváky je to veliké pozitivum a silný zážitek, ale jaké je to v zákulisí? Jste dobrá
parta nebo jste se setkal projevy zášti, nevraživosti, intrikami?
Ti, které jste jmenovala, to je myslím už dlouho skutečně dobrá parta. A alespoň pro mě něco jako širší rodina. Pokud bych
zvažoval nějaký nový umělecký projekt (nedávno se v hale Rondo uskutečnil velkolepý projekt Viva musical, který byl
průřezem světovými muzikály a jehož tvůrcem a producentem byl Petr Gazdík - pozn. red.), pak jsou to právě oni, se
kterými bych do toho šel přednostně. A co se týče těch negativních projevů, tak pokud se vůbec děly, bylo to v míře tak
malé, že o tom ani nevím, nenecháván na sebe příliš podobné věci působit. Víte, herci jsou jako děti, provedou vám třeba
nechtěnou schválnost, ale ne proto, že by vám chtěli ublížit. Alespoň já jsem o tom přesvědčen.
A co Praha? Nevěřím, že žádná nabídka dosud nepřišla.
To klidně věřte. Já jsem člověk sice kosmopolitní, ale současně i lokální patriot. A s tou partou lidí, která je zde a o které
jsme mluvili, je pro mě Brno nenahraditelné. Tady jsou lidé, kteří umí dělat hudební divadlo tak, jak by mělo podle mě
skutečně vypadat. Měl jsem možnost viděl hodně světových divadel - londýnské, rakouské, německé, dva muzikály jsem
viděl i v Montrealu. Divadlo, tak jak se o ně snažíme my, se těm světovým produkcím dle našich možností nejvíce
přibližuje, i když zdaleka nemáme takové, především technické podmínky jako světová divadla. Ale potřebný náboj,
entuziasmus a skvělý tým interpretů máme, a proto si myslím, že v tomto smyslu je Brno současnou špičkou v oblasti
hudebního divadla. Způsob, jakým se dělají muzikály v Praze, jde podle mě nesprávnou cestou. Pražské produkce staví
muzikál na osobnostech popmusic, ale skutečných specialistů na muzikál je jako šafránu.
Jste členem prestižního divadelního souboru, dostáváte zajímavé role. Hrál jste Tonyho ve West Side Story,
Romea, Radúze, Essexe v Alžbětě anglické a další. Že by Váš talent nebyl využit, to se říci nedá. Proč tedy vlastní
divadelní scéna? Investoval jste nemalé finanční prostředky, proč jste podstoupil tak riskantní krok?
Opravdu jsem investoval nemálo finančních protředků a trošku věřil tomu, že si toho někdo, třeba Město Brno, všimne a
podpoří nás. Bohužel se tak nestalo, ačkoliv zpočátku to bylo právě Město Brno, které stálo u zrodu tohoto divadla (Gstudio centrum- pozn.red.). Bohužel se tak nestalo. Vzhledem k této situaci nemůžeme příliš expandovat, zatím se
snažíme o udržení, což je škoda, protože všechny ostatní aspekty se ukázaly jako velmi pozitivní. Svého kroku však určitě
nelituji, spíš teď stojím před rozhodnutím, kam divadlo směrovat dál.
Máte krásný, podmanivý hlas. Jak o něj pečujete? Nekouříte, chodíte brzy spát....
Spát chodím sice pozdě, ale to sebou nese moje profese. Nežiji žádným bouřlivým nočním životem. Doma si po příchodu z

představení pustím televizi, ale spíše jako kulisu. Bývám po celém dni tak unavený, že ani příliš nevnímám, na co se
vlastně dívám. O svůj hlas žádným zvláštním způsobem nepečuji, jen se snažím vyvarovat se všeho, co mu škodí. Je
pravda, že nekouřím, i když občas si rád vychutnám doutník. A nedávno jsem objevil další skvělou věc - vodní dýmku.
Takže pokud mám trochu času, zajdu si do jedné brněnské čajovny, pokuřuji si vodní dýmku a je mi fajn. Žádná pravidelná
hlasová cvičení sice neprovádím, ale dnes se před představením rozezpívávám, což jsem dříve pravidelně nedělal. Je to
lepší, na jevišti pak vydržím zpívat déle a bez pocitu únavy.
Máte za sebou zahraniční turné. Kde všude jste vystupoval a v jakých rolích?
Vystupoval jsem téměř v celé Evropě - v Holandsku, Lucembursku, Německu, Finsku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii.
Převážně jsme vystupovali s West Side Story, s projektem Viva musical jsme absolvovali turné po Rakousku, Švýcarsku a
Německu a s Golden Broadway ve Španělsku a Lucembursku.
V České televizi teď jde divácky úspěšný seriál Četnické humoresky, kde se objevuje řada Vašich
kolegů z divadla. Proč ne Vy?
To se musíte zeptat v televizi. Možná nejsem typ na kameru. Ale především - bohužel nemám rád
všechny ty konkurzy, castingy. Nezúčastňuji se jich, nenabízím se, a tím je to možná také dáno. Casting
nemám rád už proto, že pro mě je obtížné jen tak někde na zkušebně, bez kulis, bez kostýmu, bez
atmosféry naplno a procítěně zpívat třeba toho zvoníka – mám pocit zbytečné exhibice. Nedokážu před
pár lidmi jen tak na zkoušku projevit onu potřebnou emoci, o které jsme hovořili a když to není opravdové,
je mi spíš hanba, že se předvádím. To je možná i důvod, proč narozdíl od mnoha svých kolegů nerad
zkouším. O své roli hodně přemýšlím především mimo jeviště, ale přistupuji k ní i hodně intuitivně.
Muzikálové herectví - to je zpěv, činohra, tanec. V čem je Vaše slabina?
Na to je odpověď velmi jednoduchá - určitě v tanci. Jsem člověk v mnohém velmi pracovitý, ale v něčem i líný. A na
školách, kterými jsem prošel, jsem nepotkal osobnost, která by u mě o tanec vzbudila opravdový zájem. Když už musím na
jevišti tančit, pak raději sólově, protože při mé vysoké a mohutné postavě v kontrastu s ostatními tanečníky působí můj
tanec poněkud „medvídkovsky“.
Jaký je Petr Gazdík v soukromí? Jak byste sám sebe charakterizoval? Máte nějakou vlastnost, kterou byste rád
změnil?
Snad to nevyzní jako přehnaná sebejistota, ale neuvědomuji si u sebe žádnou vlastnost, která by mi vysloveně vadila.
Nebo-li kdyby taková byla, dávno bych ji změnil. Nedávno po jednom představení se Zdeněk Merta ptal mé matky, jakou
ten Petr má špatnou vlastnost, nějaké stinné stránky. Maminka si postěžovala, že po sobě neuklízím. To se snad dá snést,
říkal Zdeněk.... A navíc to není pravda, říkám já...:-)
Jste člověk velmi vytížený, ale i Vy přece musíte odpočívat. Jak trávíte volný čas? Vyhledáváte samotu, máte
nějaké tajné místečko, kam utíkáte před ostatními?
Neexistuje. U nás doma žijeme v tak vzájemném úzkém sepjetí a náš niterný život je natolik podobný, že se nepotřebuji
izolovat od rodiny a většinou ani od okolního světa. Když potřebuji takzvaně vypnout, spíše se uzavírám do sebe, do
svého vnitřního světa, aniž bych se musel fyzicky vzdalovat lidem kolem mě. K duševní pohodě přispívají i zvířecí členové
naší rodiny - máme třii psy a dvě kočky a povím vám, že jejich věrnost a bezprostřednost je nekonečná. Můžu být
unavený, vzteklý, rozladěný sebevíc, ta zvířecí smečka mě vítá stejně nadšeně – to my "Páni tvorstva" zdaleka
neztvládáme.
Končí máj, měsíc lásky, takže další otázka se nabízí sama. Co Vy a ženy, rozumíte jim?
Ženy mám rád a velmi si jich vážím. Byla by asi veliká odvaha tvrdit, že ženskému světu rozumím, ale vzhledem k tomu,
že jsem vyrůstal obklopen samými ženami, umím je pochopit a mám pro ně možná více porozumění. Jednoznačně mohu
říci, že můj vztah k ženám je velmi, velmi vřelý.
Děkuji za rozhovor.
Iveta Fišerová

Základní umělecká škola Brno,
Veveří 133
6. 6. 2003 muzikál "Cesta" v 18.00 hod.,
Studio G, Brno, Kounicova 22 - Stadion
9. 6. 2003 muzikál "Cesta" v 18.00 hod.,
Studio G, Brno, Kounicova 22 - Stadion

Plody úspěšně dokončeného ozdravného procesu
(Hospodářské výsledky společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o. za rok 2002)
Po předchozím orgánu zdědilo minulé zastupitelstvo padesátiprocentní obchodní podíl na společnosti .A.S.A. Služby
Žabovřesky, spol. s r. o. (Technické služby Žabovřesky, spol. s r. o. ). Tato společnost se v roce 1999 octla v kritické
situaci: stáli jsme před rozhodnutím, zda se společnost pokusíme ozdravit, či budeme nuceni - jako společníci - donutit
jednatele organizace podat návrh na konkurz.
Vůči dodavatelům, naší městské části, finančnímu úřadu, Městské správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám měla společnost tak vysoké závazky, že ve všech důsledcích zamezovaly jakoukoli účast firmy při zadávání
veřejných zakázek. Po provedení předběžné analýzy a několika jednáních s možným investorem, jsme se rozhodli pro
první variantu řešení tak vážné krize, tedy o pokus společnost radikálně ozdravit.
Prvním krokem k úspěšné realizaci našeho záměru byl vstup silného partnera a náhrada dosavadních společníků.
Novým partnerem se stala společnost .A.S.A., spol. s r. o., náležející do významné nadnárodní skupiny firem .A.S.A..
Dalším úkolem bylo zvýšení základního kapitálu společnosti, umožňující úhradu velké části již splatných závazků.
Souběžně s těmito kroky došlo ke změně oborové orientace společnosti na trhu, kdy se nosným předmětem
podnikání společnosti stala údržba veřejných komunikací a péče o veřejnou zeleň.
Posledním krokem ozdravného procesu byla následná fúze se společností JAVA – Technické služby, spol. s r. o.,
která se uskutečnila v minulém roce. Výhodné splynutí využilo všech výhod obou fúzujících společností.
Společnost .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o. se tak stala silným a spolehlivým subjektem, který je nyní
schopný úspěšně podnikat v oblasti údržby veřejných komunikací a péče o veřejnou zeleň v celém Jihomoravském kraji.
Dne 29. 4. 2003 řádná valná hromada společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o., prezentovala mimo jiné
hospodářské výsledky za rok 2002, z nichž vyplynulo, že v minulém roce společnost při realizaci výkonů ve výši 50,9 mil.
Kč dosáhla zisku před zdaněním ve výši 3,589.000,- Kč.
Část takto vytvořeného zisku se po uhrazení ztrát předchozích období rozdělí mezi společníky, přičemž naše
městská část obdrží částku 107.918,- Kč.
Dále se společnost .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o., rozhodla naší městské části poskytnout dar ve výši
358. 900,- Kč pro účely rozvoje ekologické výchovy, dětských aktivit, kulturní účely.
Rádi konstatujeme, že investice naší městské části se tak konečně začínají vracet.
Jak jsme již uvedli, společnost .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o., patří do skupiny společností .A.S.A., kterou
nyní tvoří .A.S.A. International Environmental Services GmbH, Rakousko (59 %), Václav Vincenc (30 %) a Město Brno,
Statutární město Brno - Městská část Brno – Žabovřesky (11 %).
Mgr. Filip Leder, MVDr. Martin Hovorka
radní Městské části Brno - Žabovřesky
a zástupci v orgánech společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, spol. s r. o.
navržení Městskou částí Brno-Žabovřesky

Jabloňka pro Vás
V pondělí 28. dubna se na ulici Kroftova v Žabovřeskách slavnostně otevřelo centrum volného času Jabloňka. Jde o
detašované pracoviště Domu dětí a mládeže z ulice Helceletova. Budovu, ve které Jabloňka provozuje svou činnost,
dostalo centrum do pronájmu od naší radnice - dříve sloužila jako školní družina ZŠ Horova. Stav objektu si od pracovníků
centra vyžádal obrovské úsilí, budova potřebovala komplexní úpravu interiéru. Navíc v zimním období postihla centrum
malá katastrofa - v nevytápěné budově prasklo vodovodní potrubí a dílo zkázy bylo dokonáno. Nakonec se však díky
pracovnicím Jabloňky za pomocí dětí podařilo vše zvládnout, a tak jsme mohli být přítomni slavnostnímu zahájení - jak
jinak než zasazením mladé jabloňky. Tohoto čestného úkolu se zhostil místostarosta MČŽ Ing. Jiří Černý za účasti

pracovníků odboru sociální péče, školství, tělovýchovy a mládeže. Popřejme jabloňce, ať rostě a vzkvétá a Jabloňce
hodně úspěchů a radosti při práci s dětmi i mládeží.

Foto Petr Suchý
-fišVážení rodiče, milé děti,
na prázdniny pro Vás centrum Volného času Jabloňka připravilo několik příměstských táborů.
V termínech 30. 6. - 4. 7. a 7. 7. - 11. 7. 2003 se na Vás těší Lenka Pelánková. Bude se hrát celotáborová hra, výlety,
výtvarné aktivity, hry a tvoření v přírodě, poznávání okolí, koupání. Určeno pro děti od 1. do 5. tříd. Cena činí 350,Kč/týden.
Ve dnech 25.8. - 29.8.2003 projdeme s Radkou Čáslavovou Z pohádky do pohádky. Každý den jiná pohádka, výtvarné
tvoření, hry a soutěže, výlety do přírody a koupání dle počasí. Na závěr si uspořádáme karneval. Určeno pro děti od 1. do
4. tříd. Cena 250,- Kč/týden.
Srdečně Vás zveme na oslavu Dne dětí 2. 6. 2003 od 15.00 do 18.00 hodin. Připravujeme pro Vás hry a soutěže a
taky trochu tvoření. Přijďte si vyzkoušet, jak jste šikovní. Těší se na Vás
Mgr. Zdeňka Říhová,
ředitelka CVČ Jabloňka s kolektivem
.

Seniorklub informuje
„Budete-li mít štěstí jako my, budete taky jednou staří“
Ve čtvrtek 5. června v 9.30 hodin v KD Rubín porozpráví Doc. Dr. Zdeněk Soušek, emeritní operní sólista na téma “Co
jsem zdědil po předcích“.
Ve čtvrtek 19. června v 9.30 hodin tamtéž je připraveno pokračování cyklu přednášek Jaroslavy Vrbické o
pozoruhodnostech našeho města.

Vydařené léto našim příznivcům za výbor klubu
přeje
Květoslava Sekničková

Nábor oddílu dívčí kopané
Děvčata, která máte zájem hrát závodně kopanou (1. ligu) a jste narozené v roce 1990 a mladší, můžete přijít vždy ve
středu a pátek v 17.00 hodin na hřiště v Horních Heršpicích, ul. Sokolova 2. Uvítáme také dobrovolné funkcionáře, kteří by
měli zájem pracovat u mládežnických mužstev kopané děvčat.
Bližší informace na tel.č. 606 584803.
za Lokomivu Brno-Horní Heršpice, oddíl kopané žen
Zdeněk Hanke

Blokové čištění v červenci
1.7.

Hvězdárenská, Lužická, Matzenauerova, Náhorní, E. Voračické, Mezníkova, Králova, Žižkova, Mučednická,
Březinova

2.7

Foustkova, Gogolova, Kameníčkova, Krondlova, Nárožní, Sirotkova, Šmídkova, Tichého, Tolstého

3.7.
4.7.
21.7.
23.7.
24.7.
25.7
28.7.
30.7.
31.7.

Eliášova, Jelínkova, Zeleného, Tůmova, Zábranského, Šeránkova
Burianovo nám. za kapličkou, Drnovická, E. Machové, Fanderlíkova vč. prostor kolem MŠ, J. Nečase,
Nohavicova, Pernštějnská, Petřvaldská, Slezská, Dunajevského, Haasova
Bráfova mimo MHD, Čajkovského, Horákova, M. Steyskalové, Šmejkalova
Puškinova, Doležalova, Kubánská, Jindřichova mimo MHD, Klímova, Bezejmenná, Lipská, Záhřebská,
Korejská mimo MHD
Spojovací, Chládkova vč. odstavných ploch, Zborovská (slepá část), vnitroblok Kounicova-Šelepova-TáborŠumavská-Pod Kaštany sudá i lichá, Voroněžská, Tábor mimo MHD
Plovdivská, Poznaňská, Skalky, G. Presissové, Kainarova, Foerstrova, Topolky, Mozolky
Colova, Horská, Chlubnova, terasová, Sabinova, Fričova, Kvapilova
Bochořákova, Plevova, Sovova, Závětří, Zemkova, Zeyerova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní
Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Kallabova, Kovařovicova, Blatného, Sochorova, Stránského po park.

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí se blokové čištění
neuskuteční.
Základní komunikační systém - 4.8., 5.8., 6.8., 7.8. 2003
J.Babáka, Bráfova, Horova, Hradecká, Jindřichova, Královopolská, Korejská, Kroftova, Kníničská, Kounicova, Luční včetně
prostranství za domy 26-30, Minská, Pod Kaštany, Přívrat, Rosického nám., Šumavská, Štursova, Technická, Tábor s
MHD, Veveří, Veslařská, Vychodilova, Zborovská, Žabovřeská vč. VMO.
JUDr. Jana Doležalová, vedoucí všeobecného odboru

Sběr kovového odpadu v Žabovřeskách
V měsíci červnu se v naší městské části uskuteční sběr kovového odpadu. Kontejnery budou přistaveny v následujících
termínech a místech:
7. - 8 .6. 2003

Šmejkalova-Jana Nečase

14. - 15.6. 2003
21. - 22.6. 2003
28. - 29.6. 2003

u Kaunicových kolejí
parkoviště Záhřebská
Horská-Terasová
Gabriely Presissové-Sabinova-Chlubnova
Vychodilova-konečná trolejbusu
Vrázova-Kroftova
Burianovo náměstí
Ing., Bc. Milan Hubáček
všeobecný odbor-životní prostředí

Brno - město uprostřed Evropy
... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
30. 5. - 8. 6. 2003
IGNIS BRUNENSIS – soutěžní přehlídka ohňostrojů
BALLOON JAM – svátek balónového létání
AUTOSALON RALLYE BRNO – automobilová soutěž
EKOL SUPERPRESTIGE – světová série v triatlonu
1. FC BRNO – 90 let kopané
POULIČNÍ DIVADLO v ulicích Brna
ZÁBAVA POD HRADBAMI s hradní slavností
DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy
AUTOsalon BRNO 2003 – veletrh osobních automobilů

30.5. –
30.5. –
30.5. –
30.5. –
31.5. –
6.6. –
6.6. –
7.6. –
7.6. –

8.6.
8.6.
31.5.
1.6.
1.6.
7.6.
8.6.
8.6.
12.6.

Další informace získáte na www.bmue.cz.

Z aktivit žabovřeského Sokola
TJ Sokol Žabovřesky - tenisový oddíl uspořádal jako každoročně ve dnech 10. - 12. 5. 2003 Přebor města Brna
mladších žáků. Přeboru se zúčastnilo 59 hráčů. Byl to největší počet za posledních 7 let.
Vítězem turnaje se stal Michal Nešpor z oddílu Start Brno. Ve čtyřhrách zvítězila dvojice Jiří Klobása z TC Brno a
Dominik Matoušek z TC MJ Brno.
Tj Sokol žabovřesky připravuje na prázdniny Tenisové kempy pro děti, a to v termínech 30.6.-4.7., 7.7.-11.7., 4.8.8.8. a 25.8.-29.8.2003. Denní program je připraven od 9.00 do 15.00 hodin. Cena týdenního kempu je 1.750,- Kč, zálohu
1.000,- Kč je třeba zaplatit do 14.6.2003. V ceně je zahrnut kurt, trenér, míčky, nahrávací stroj, zapůjčení sportovního
náčiní, oběd. Bližší informace podá Zdeněk Sobotka na tel.č. 547 354 447, 603 318851 nebo přímo na tenisových
dvorcích.

Collegium pro vita creante
zve zájemce o výrazový tanec na otevřené hodiny:
Taneční přípravka (MŠ)
Mladší žákyně (1.–2. tř.)
Starší žákyně (3.–5.tř.)
KD Rubín – Gymnastický sál
Makovského nám.
Brno – Žabovřesky

Pondělí 23.6.
Pondělí 23.6.
Čtvrtek 19.6.

16–17 h
17–18 h
17–18 h

Informace: Dagmar Augustová
721 383 735

Program kulturního domu Rubín
Makovského náměstí 3
tel.č. 541 213 632, 541 213 704
TANČÍRNA 2003 - taneční podvečer s AJ Capellou
Pravidelně každou středu od 17.30 do 21.30 hodin.
Vstupné 45,- Kč
Předprodej: pokladna KD Rubín
Sobota 7. 6. 2003
Jarní slavnost v Žabovřeskách - viz úvodní část ŽZ

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
2. 6.
9. 6.

Hory a sopky Kanárských ostrovů - Tenerife III.
Naše a evropské kláštery

Přednášky se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hod.
Vedoucí přednášek VKPB - Milada Muselíková

Prof. RNDr. Miloslav Druckmuller
Mgr. Jiří Mihola

