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Rozzářená vánoční světla, svižná polka na úvod a pásmo koled na závěr v podání dechové hudby Zlaťanka, krásné hlasy
brněnských konzervatoristů, vůně svařeného vína a punče, svátečně naladění lidé ... takové bylo vítání adventu v
Žabovřeskách.

Všechno nejlepší do nového roku
Vám všem a každému, kdo právě teď drží v ruce nové číslo našeho Žabovřeského zpravodaje
Scházeli jsme se spolu pravidelně po celý rok na úvodní stránce. Povídali jsme si o svých radostech i plánech. Rok
2003 nebyl pro Žabovřesky marný. Podařilo se nám společně o něco víc, než jsme původně plánovali:
- kolaudace ZŠ Sirotkova, která se opravila nákladem 70 milionů
- regenerace a zateplení panelových domů cca 30 milionů
- oprava rozvodů vody Kounicova, Pod Kaštany - 10 milionů
- opravené chodníky za 3,5 milionů
- dokončila se výměna oken v ZŠ Svornosti
Výčet oprav v mateřských a základních školách by mohl pokračovat stejně jako výčet dalších investic do obecního
bytového fondu. Ale Vánoce a Nový rok nejsou jen bilancí toho, co se událo.
Vánoce jsou také časem příprav a chystání. Někteří spěchají, aby dohnali poslední předvánoční úkoly. Někteří s
povzdechem volají ...“už aby to bylo za námi!“ Sháníme dárky, nakupujeme jídlo a pití, vybíráme vánoční stromky, ozdoby
... je to blázinec. Podle sociologů a ekonomů upouští svět od koncepce, že šetřit je dobré. Chuť utrácet platí obzvláště pro
mladší generaci. Na letošní Vánoce - podle odhadů - Češi utratí více než kdy jindy. Půjčky jsou snadno dostupné, žije se

tak trochu na dluh budoucnosti. Je to moudré, není to moudré? Každý musí posoudit sám.
Vánoce jsou také časem zamyšlení. Zamyšlení každého z nás nad svými blízkými, přáteli, známými. Myslíme i na ty,
kteří jsou osamoceni. Je to čas úvah o dobru a zlu. Mikuláš je ztělesněním moudrosti a štědrosti. Anděl ztělesněním
laskavosti, dobra a čert je ztělesněné zlo. I my sami ve svém srdci máme ukryto dobro i zlo, oddělené úzkou hranicí.
Přemýšlejme i o sobě, o poměru dobra a zla v každém z nás.
Přeji Vám, aby to dobro vždy vítězilo nad zlem. Aby mělo větší část Vašeho srdce. Udělejme si tyto Vánoce trošku
hezčí pro sebe i ty druhé.
Všechno nejlepší do nového roku Vám všem a každému, kdo právě teď drží v ruce nové číslo našeho Žabovřeského
zpravodaje.
Váš starosta

Má Městská část Brno-Žabovřesky dluhy?
Tuto otázku jsem si položil v okamžiku, kdy se mi do ruky dostaly tabulky přehledu zadluženosti městských částí.
Tato otázka mě napadla i ve spojitosti s polemikou, která nedávno proběhla v tisku.
Tvrzení o naší zadluženosti pochází z dílny magistrátních úředníků, tytéž informace podal tisku i pan primátor. Jaká je
však skutečnost? Rozpočet naší městské části byl a je přísně vyrovnaný. To znamená, že příjmy se rovnají výdajům.
Nikomu nedlužíme, nic nesplácíme. V minulosti však žabovřeská radnice zbudovala střešní vestavby a nástavby pro naše
občany. Peníze na tuto investici jsme vybrali od budoucích nájemců formou tzv. předplaceného nájemného. K tomu jsme
přidali dotaci od státu. Vznikl tak majetek, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna, aniž by za něj město Brno vydalo
jedinou korunu.
Investorem v tomto okamžiku byla Městská část Brno-Žabovřesky a dlužníkem Město Brno. Když tento majetek
Město Brno svěřilo zpět městské části, svěřilo ho jako zadlužený.
Přesto, že nájemníci nově zbudovaných nástaveb a vestaveb řešili svou tíživou bytovou situaci zainvestováním
výstavby bytů, zaplacením nájemného tzv. dopředu (někdy až do výše milionu korun), jakoby se tyto jejich peníze v
účetnictví ztratily. Městská část tyto prostředky použila na výstavbu bytů.
Znáte systém vedení rozpočtů domácností z obálek? Jedna obálka je na jídlo, druhá na dovolenou, třetí na oblečení,
čtvrtá na inkaso atd. Přijde podzim, a Vy v obálce na oblečení máte 1.000 Kč. Kabát stojí 2 000 Kč. Z obálky dovolená
půjčíte tisícovku do obálky ošacení. Jste dlužník? Asi ne. Člověk pevných morálních zásad příští měsíc půjčenou tisícovku
z obálky dovolená vrátí zpět. V obálce dovolená tedy budou tisícovky dvě a v obálce ošacení bude prázdno. Ve skříni však
bude viset kabát za 2 tisíce.
Náš případ s byty je podobný. Magistrát získal byt (to je náš kabát), teď by měl vrátit do VHČ městské části peníze
(do obálky dovolená), ale nechce tak učinit. Místo toho svého věřitele - městskou část - jednoduše nazve dlužníkem. Je
nezbytně nutné, aby si Magistrát ve své metodice účtování udělal pořádek a nazýval věci pravým jménem.
Jeden vtip nakonec:
Potká Petr Pavla a říká: „Pavle, půjč mi stovku“. „Nemůžu“, říká ten druhý. „Mám u sebe jen 50 korun.“ „To nevadí,
tak mi půjč tu padesátku a padesát mi zůstaneš dlužen“.
A jak by tento vtip dohrál Magistrát? Započetl by dlužnou padesátku oproti zapůjčené a tím by vše skončilo. Petr se
poměl a Pavel ostrouhal mrkvičku.
Hezké Vánoce.
Váš starosta

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 23. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 13. listopadu 2003
Rada:
- vybrala projekční firmu Architektonika 3000 ke zhotovení objemové studie uvažovaných objektů na ulici Minská na

parcelách 2510/1 a 2507/6
- vybrala projekční firmu Stavoprojekta, spol. s r.o. ke zhotovení objemové studie a projektové dokumentace na stavební
povolení bytové nástavby a regenerace objektu Gabriely Preissové 1
- vybrala firmy Ekodlažba, spol. s r.o., INTER-STAV, spol. s r.o., COOPTEL, a.s. k vyhotovení nabídky na provedení
sanačních opatření I. PP Pod Kaštany 18 a 20 II. etapa
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 16, Voroněžská 16 na dobu 5 let s nájemným ve výši 3.772,- Kč/měsíc. Nový
nájemce se zavázal opravit byt na vlastní náklady v celkové výši 110.000,- Kč, vložené náklady budou nájemci
umořovány v měsíčním nájmu
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 28 v domě Voroněžská 2 z důvodu mimořádně tíživé sociální situace na dobu
určitou s nájemným ve výši 1.845,- Kč/měsíc
- souhlasila se záměrem zpracovat dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí BrnoŽabovřesky a firmou STOZ-TZ Brno, v.o.s. a se záměrem zpracovat úplné znění smlouvy o pronájmu domovních kotelen,
výměníkových, boilerových a hydroforních stanic ze dne 25.4.1996 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí
Brno-Žabovřesky a firmou STOZ-TZ
- vzala na vědomí jmenování Mgr. Jarmily Klímové do funkce ředitelky MČ Brno, Fanderlíkova 9a od 1.2.2004.

Informace z 24. jednání Rady MČŽ
konaného dne 3. prosince 2003
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4644, zast. plocha garáží o vým. 17 m2 na dobu neurčitou s nájemným ve výši 20,Kč/m2/rok
- vyjádřila nesouhlas s výměnou bytů č. 6, Voroněžská 16 a č. 4, Kroftova 84 a pověřila právničku podáním žaloby na
přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 6, Voroněžská 16 z důvodu, že nájemkyně je spoluvlastníkem jiných objektů k
bydlení
- souhlasila s výměnou bytu č. 9, Vychodilova 9 a bytu č. 32, Olbrachtovo nám. 8
- souhlasila s výměnou bytu č. 10, Dřevařská 31 a bytu č. 6, Pod Kaštany 9
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 67, Voroněžská 3 ze zemřelého
nájemce na jeho syna
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 7, Jindřichova 2 z nájemkyně, která
trvale opustila společnou domácnost, na jejího syna
- konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 39, Vychodilova 12 ze zemřelého
nájemce na jeho prasynovce
- konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 29, Voroněžská 9 ze zemřelé
nájemkyně na jejího syna
- vyjádřila nesouhlas se snížením nájemného u bytu č. 13, Pod Kaštany 15 na maximální základní výši, jak bylo
regulováno Výměrem MF č. 6/2002 před jeho zrušením
- nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Mozolky 53, prodloužila termín pro vyklizení předmětného bytu
o 3 měsíce - do 31.3.2004. V případě nesouhlasu nájemkyně pověřila rada právničku ÚMČŽ k podání žaloby na vyklizení
bytu v lednu 2004
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3, Jindřichova 2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem garáže v domě Poznaňská 22 na dobu neurčitou s nájemným ve výši 853,- Kč/m2/rok
- souhlasila s ukončením nájemního vztahu na nebytový prostor v domě Pod Kaštany 14 dohodou k 31.12.2003,
nedoporučuje nadále tento nebytový prostor nabízet k pronájmu
- souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě Kounicova 75 o společnici
- konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. §706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 20, Pod Kaštany 11 ze zemřelého
nájemce na jeho neteř
- nesouhlasila s podnájmem bytu č. 18, E. Machové 53
- souhlasila se žádostí o poskytnutí návratné účelové půjčky z fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci
bytových domů ve výši 7,230.000,- Kč na akce zahrnuté v plánu velké údržby bytového fondu MČŽ na rok 2004 a
doporučuje ZMČŽ ke schválení
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem tepelných zdrojů s tepelným zásobováním Brno,
a.s. Předmětem dodatku je změna rozsahu provozovaných zdrojů tepla v rámci prodeje obecních bytových domů MMB
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou COOPTEL, a.s. na první etapu sanačních opatření PP obytných domů Pod
Kaštany 18 a 20
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou Stavoprojekta na regeneraci bytových panelových domů Mozolky 55,57,59,61
jako zhotovitele sanace PP domů Pod Kaštany 18 a 20 II. etapa , stoka “A“ a “B“ vybrala firmu EKOdlažba, spol. s r.o. za
max. cenu 704.467,- Kč
- jmenovala příslušné komise pro otevírání obálek a vyhodnocování nabídek na akci „Mobilní ledová plocha v MČŽ“.
Složení komise pro výběr zhotovitele: Mgr. Kvapil, Ing. Černý, Ing. Procházka, Mgr. Leder, I. Fučík

jako zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu 10 malometrážních bytů formou nástavby MŠ Plovdivská vybrala
firmu Ing.arch Hudec, atelier ELAM za max. cenu 499.000,- Kč
- schválila navýšení rozpočtu 2003 v části příjmové i výdajové o částku 13,895 tis. Kč:
- 3.585 tis. Kč - neinvest. dotace ze SR na panelové vady
32 tis. Kč - dotace na CVČ mládeže
- 847 tis. Kč - inv. dotace MMB z FBV
- 431 tis. Kč - inv. dotace MMB z FBV
- souhlasila se zakoupením myčky nádobí do školní kuchyně v MŠ Fanderlíkova v ceně 55.000,- Kč
- schválila navržené odměny ředitelům školských zařízení
- vzala na vědomí dočerpání finančních prostředků ze schválených odpisů v částce do 132 tis. Kč při výměně 5 ks oken.
Školní jídelna se bude podílet finanční částkou z uspořených finančních prostředků do 25 tis. Kč
- souhlasila s bezplatným pronájmem sálu v KD Rubín pro maškarní ples a Miss žabka
- souhlasila s pořádáním 10. společenského plesu pod záštitou ZMČŽ dne 6. února 2004 a předpokládaný výdaj ve výši
cca 49.000,- Kč
- souhlasila s bezplatným pronájmem sálu v KD Rubín DD Dagmar na oslavu 75. výročí založení dne 6. 12.2003
- schválila pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností
- schválila termíny jednání Rady MČŽ v roce 2004 a termíny zasedání Zastupitelstva MČŽ v roce 2004
- schválila program IX. zasedání ZMČŽ dne 18. 12. 2003
- vzala na vědomí návrh etap regenerace panelového sídliště a finanční zajištění jednotlivých akcí začleněných do etap I.V. v letech 2004-2006.
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou Frama, spol. s r.o. na regeneraci byt. panelových domů Poznaňská 3,20,22.
(Q)

Termíny jednání Rady a zasedání Zastupitelstva MČŽ v roce 2004
Rada:
14.1., 4.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.,

Zastupitelstvo:
26.2., 27.5., 26.8., 21.10., 16.12.

Anketa projektu regenerace panelového sídliště Žabovřesky
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Žabovřeského zpravodaje v současné obě probíhá zpracování podkladů k
projektu Regenerace panelového sídliště. Cílem projektu je vypracování a posouzení seznamu konkrétních kroků
vedoucích ke zlepšení našeho života na sídlištích:
- zkvalitnění obytného prostoru a vzhledu sídlišť včetně řešení bezbariérových úprav veřejných prostranství, dětských hřišť
a městské zeleně
- zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury včetně parkovacích stání, cyklistických stezek, řešení a úprav obytných
ulic
- zvýšení kvality životního prostředí se zřetelem na shromažďování, třídění a odvoz domovních odpadů, budování
ohrazených výběhů pro psy, řešení chybějícího městského mobiliáře
- zkvalitnění obytného prostoru sídlišť z hlediska drogové a kriminální prevence mládeže, se zaměřením na budování
veřejných rekreačních ploch a volnočasových aktivit.
Nedílnou součástí těchto podkladů je i anketa mezi obyvateli, která mapuje nejen dobře známé problémy panelového
sídliště, ale zjišťuje rovněž Vaše názory a potřeby na život v sídlišti.
Dotazník najdete jako přílohu v tomto čísle Žabovřeského zpravodaje. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání. Anketu
můžete odevzdat nebo jinak doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-Žabovřesky, Horova 28.
Anketu zároveň doručíme rodičům po jejich dětech prostřednictvím mateřských a základních škol v Žabovřeskách a
stejnou cestou provedeme sběr těchto anket. S výsledky ankety Vás seznámíme prostřednictvím zpravodaje.
Dotazník je anonymní, slouží ke zjištění Vašich názorů a potřeb a v ničem Vás nezavazuje. Údaje v něm uvedené
budou považovány za důvěrné a poslouží k zohlednění i Vašich připomínek při provádění regenerace našeho panelového
sídliště.
Děkujeme za spolupráci.
JUDr. Jiří Helán,
místostarosta

Záměr
V souladu s ustanovením §39, odst.1 zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích, zveřejňujeme záměr Statutárního
města Bra – MČ Brno-Žabovřesky pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, svěřený MČ Brno-Žabovřesky.
Doba zveřejnění: od 19.12.2003 do 14.1.2004
Pronajmout nebytový prostor v přízemí bytového domu Pod kaštany 12, Brno využívaný v současné době jako
vzorková prodejna
- tj. místností o celkové výměře: 122,40 m2
- místnost č.1 75,60 m2
- místnost č.2 11,70 m2
- místnost č.3 16,90 m2
- místnost č.4 1,80 m2
- místnost č.5 2,05 m2
- místnost č.6 2,40 m2
- místnost č.7 11,95 m2
- minimální sazba nájemného:Kč/m2/rok:
u místností č.1,2,3,7 (dle typu prostoru)- obchodní, kancelářské, restaurační..........1.017,- Kč
- školské zdravotní, sociální....................................................................................509,- Kč
- výrobní, dílenské..................................................................................................904,- Kč
- společenské, kulturní, sportovní, sklady.................................................................452,- Kč
u místností č.4,5,6 - ostatní provizoria....................................................................293,- Kč
Nabídku uchazeč podá poštou nebo osobně v uzavřené obálce s označením „Pronájem nebytového prostoru v
objektu na ul. Pod kaštany 12, Brno“ na podatelnu ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno.
Uchazeč ve své nabídce uvede následující údaje:
- název a sídlo zájemce
- IČO, rodné číslo
- nebytový prostor, o který žádáte (ulice a č.or., popř. č. prostoru)
- předmět podnikání
- nabízený sortiment zboží nebo služeb
- maximální akceptovatelná výše nájemného za m2/rok
a doloží:
- čestné prohlášení, že nemá nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění a na penále k nim
- čestné prohlášení, že nedluží na nájemném městu Brnu
- doklad o podnikatelském oprávnění
V případě nedoložení kteréhokoliv požadavku, uvedeném ve zveřejněném záměru, bude důvodem vyřazení nabídky
z dalšího projednávání v orgánech MČ Brno-Žabovřesky.
Nabídky o pronájem nebytového prostoru podávejte na podatelnu ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno,
pouze do termínu zveřejnění , tj. do 14.1.2004 do 12.00 hod.
Nabídky podané na ÚMČ Brno-Žabovřesky po termínu zveřejnění nebudou projednány v orgánech MČ BrnoŽabovřesky.

Upřímné blahopřání
Zcela mimořádného životního jubilea 102 let se dne 2. prosince 2003 dožila žabovřeská občanka paní Marie
Hortová. Obdiv si zaslouží nejen pro tento úctyhodný věk, ale i vitalita, energie i rozhled vážené jubilantky. I když její věk
sebou nese různé zdravotní problémy, paní Hortová zvládá nejen každodenní výstup do třetího patra, nebo´t žije v domě
bez výtahu, ale i jinak je v běžném životě zcela soběstačná.
Na váženou jubilantku dodnes rádi vzpomínají v jejím bývalém působišti v Brněnských vodárnách a kanalizacích, kam
nastoupila ve třicátých letech minulého století a pracovala převážně na osobním oddělení. Do vysokého věku témeř sta let
se aktivně podílela na činnosti “vodárenského“ Klubu důchodců, velmi ráda se zúčastňovala pořádaných zájezdů, návštěv
divadel, setkání s členy klubu při různých příležitostech. Ani vedení Brněnských vodáren a kanalizací na bývalou kolegyni
nezapomnělo a k jejímu vzácnému jubileu jí poblahopřálo.
Vážená paní Hortová, ještě jednou Vám blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, stále tolik elánu a ať
Vám život přináší spoustu každodenních drobných radostí.
Iveta Fišerová
Sbor pro občanské záležitosti

Paní Marie Hortová přijímá z rukou starosty Mgr. Aleše Kvapila kytici a blahopřání ke svým 102. narozeninám.

Zápis do 1. tříd
V Městské části Brno-Žabovřesky se nacházejí tří základní školy - ZŠ Jana Babáka 1, ZŠ Sirotkova 36, ZŠ nám.
Svornosti 7.
ZŠ Jana Babáka pracuje se vzdělávacím programem „obecná škola“, je členem Asociace českých daltonských škol.
Na škole je rozšířená výuka hudební výchovy a jazyků (angličtina, němčina). Hudebně nadané děti působí v pěveckém
souboru Rosa, který získal řadu ocenění i v zahraničí. V letošním školním roce navštěvuje školu 490 žáků. Ředitelkou
školy je Mgr. Iva Grmolcová. Podrobnější informace získáte na www.zsbabak.cz.
ZŠ Sirotkova je zaměřena na matematiku a informatiku. Pracuje se vzdělávacím programem „základní škola“. V
letošním školním roce navštěvuje školu 670 dětí. Ředitelkou je Mgr. Jana Niznerová. Další informace na
www.zssirotkova.cz.
ZŠ nám. Svornosti pracuje se vzdělávacím programem „základní škola“. V rámci tělesné výchovy je zde využíván
vlastní plavecký bazén. V letošním roce školu navštěvuje 578 dětí. Ředitelem je Mgr. Miroslav Sláma.
Tolik souhrn obecných informací o žabovřeských školách. Níže uvádíme termíny zápisu do prvních tříd a podrobnější
informace, jak nám je poskytla vedení jednotlivých škol.
Ivana Kočková
referent pro školství
Zápis do 1. tříd ZŠ Jana Babáka
se koná ve čtvrtek 15. 1. 2004 od 14.00 do 18.00 hodin
a v pátek 16. 1. 2004 od 14.00 do 18.00 hodin.
Náhradní termín zápisu je úterý 27. ledna 2004 od 15.00 do 17.00 hodin.
Letos opět otvíráme i 1. třídu s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Informace o škole naleznete na
www.zsbabak.cz. Všechny žáky a jejich rodiče co nejsrdečněji zveme a těšíme se na shledanou.

Zápis do 1. tříd ZŠ Sirotkova
se koná v pátek 16. 1. 2004 od 13.00 do 19.00 hodin

a v sobotu 17. 1. 2004 od 9.00 do 12.00 hodin.
Náhradní termín zápisu je 20. 2. 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.
.
Škola se zaměřením na matematiku a informatiku
.Nabízíme: systém vyučování Základní škola
- individuální přístup
doplňkové aktivity a kroužky:
- plavání, bruslení, pohybové hry, sauna,
- keramika,
- turistický, taneční, logopedický, dramatický kroužek
- „hravá“ angličtina,
- přípravná hudební výchova, pěvecký sbor, zpívání s flétnou, výuka hry na flétnu,
- spolupráce se Sportovní školou míčových her (výchova basketbalového dorostu)
- dopravní výchova,
- školy v přírodě,
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
- výukové programy v centrech volného času se zaměřením na přírodu a ekologii,
- volný přístup žáků k internetu s možností zřízení vlastní e-mailové schránky na našem serveru
- moderní a příjemné prostředí nově zrekonstruované budovy
Všechny děti a rodiče zveme na Den otevřených dveří dne 8. 1. 2004 od 8.00 do 16.00 hod., kde bude možné
získat podrobnější informace od vyučujících, popř. vedení školy. K dispozici je Vám též telefonní číslo
541 211 945 nebo internetová adresa školy www.zssirotkova.cz
Přijďte, těšíme se na Vás!
Zápis do 1. třídy ZŠ nám. Svornosti
se koná v pátek 16. 1. 2004 od 13.00 do 17.30 hodin
sobotu 17. 1. od 9.00 do 12.00 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční 13. 1. 2004 od 8.00 do 12.30 hodin.
Vážení rodiče,
jistě pečlivě zvažujete, do které školy zapíšete své dítě. Abychom Vám usnadnili Vaše rozhodování, uvádíme přehled
možností, které nabízíme pro Vaše dítě během školní docházky:
- vyučujeme podle projektu Základní škola
- od čvrté třídy vyučujeme cizí jazyk (anglický nebo německý)
- od první třídy děti mají možnost navštěvovat placenou výuku angličtiny
- v rámci tělesné výchovy vyučujeme plavání ve vlastním bazénu
- od 7. ročníku rozvíjíme individuální vlohy každého žáka ve volitelných předmětech, např. základy administrativy,
francouzština, informatika, užité výtvarné činnosti, semináře ze společensko-vědních a přírodovědných předmětů,
konverzace v anglickém jazyce, domácnost atd.
- žáci 7. - 9. ročníku mají možnost se v rámci výuky zúčastnit pravidelných lyžařských kurzů pořádaných školou
- ve škole pracujeme v počítačových učebnách s připojením na Internet
s dětmi s vadou výslovnosti pracuje náš speciální pedagog
- pro pomoc žákům s výukovými nebo výchovnými problémy spolupracujeme s psychology pedagogicko-psychologických
poraden
- děti mají možnost přímo ve škole navštěvovat výuku hry na hudební nástroj, pracovat v přípravce hudebně dramatického
oboru Umělecké školy Orchidea a ZUŠ Veveří, učit se základům cizího jazyka v jazykových školách Pretorian, Format,
Barevná angličtina. Ve škole se také učí italština a španělština (placená)
- pro žáky 1. stupně je k dispozici hezky vybavená školní družina
- učitelé pravidelně vyjíždějí s dětmi do škol v přírodě
- stravování dětí zajišťuje naše školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel.
Další informace Vám rádi poskytneme na našem telefonním čísle 541 213 250 (kancelář školy).

Vánoční koledování
Začátkem prosince vystoupily děti z Mateřské školy Žižkova v tradičním oblečení
starodávných koledníků na nám. Svobody a předvedly své vystoupení. Přišli je podpořit
nejen rodiče, ale i příznivci školy a také jejich kamarádi z ostatních tříd. Děti se tak
připojily ke krásné brněnské tradici předvánočního času. Poděkování patří nejen dětem,
ale i tvůrci pásma paní učitelce Miluši Fikarové

.
Miroslava Řeháčková, ředitelka MŠ

Poděkování
Jistě není pochyb o tom, že důchodci v našem státě mají dosti důvodů k nespokojenosti. Senioři v Žabovřeskách
však mají něco, co jim mohou jejich kolegové v jiných částech Brna i v mnohých našich městech závidět. Je to Domov
penzion pro důchodce na ulici Vychodilova, kde se stravují nejen obyvatelé penzionu, ale také dříve narození, osamělí i
tělesně postižení občané ze širokého okolí. Podobných institucí je v Brně i jiných městech a obcích jistě velký počet, ale
žabovřeský penzion na Vychodilově je výjimečný v tom, že se tam vaří skutečně výborně a za přijatelný poplatek. Jako
jeden z mnoha strávníků, i když pouze příležitostných, jsem přesvědčen, že kolektiv kuchyně, vedený šéfkuchařem
Josefem Petřekem, si plně zasluhuje vřelého poděkování. Činím tak nejen jménem svým, ale i jménem všech spokojených
strávníků, kteří si obědy nemohou vynachválit, protože na každém jídle si opravdu pochutnají. Je pouze škoda, že přístup
do jídelny od konečné zastávky trolejbusu č. 34 je příliš příkrý, takže pro řadu těžce se pohybujících občanů je jídelna
nedostupná. Nestálo by za to provést takovou úpravu, aby jídelna byla přístupná i kolečkářům?
Arnošt Brůžička

Seznamte se....
... dnes s legendou české pop music Václavem Neckářem, který byl hostem KD Rubín v Žabovřeskách.
Nabitý sál, ovace ve stoje, výkřiky obdivu a slzy dojetí v očích diváků a na konec i v očích umělcových - taková byla
atmosféra v kulturním domě Rubín při koncertě Václava Neckáře. Publikum tak spontánně vzdalo hold oblíbenému
zpěvákovi, který silou vůle vzdoroval nepřízni osudu a po roce se vrátil ke svým posluchačům. Václav Neckář, ač unaven,
nám po koncertě neodepřel krátký rozhovor. Děkujeme i jeho bratrovi Janu Neckářovi, který byl u rozhovoru přítomen a
některé údaje doplnil.
Jak se Vám líbil koncert, jaké je žabovřeské a brněnské publikum?
Zdejší publikum mě přijalo krásně. Já jsem tady v Rubínu vystupoval v říjnu loňského roku a pár dnů na to - 15. listopadu
mě postihla mozková příhoda. Jsem šťastný, že publikum na mě nezapomnělo, že je vstřícné a že po roce a několika
týdnech mohu zase stát na tomto pódiu a zpívat zdejším lidem.
Váš dnešní koncert je současně oslavou Vašich šedesátých narozenin. Na který den připadá toto výročí?

Šedesátiny jsem oslavil už v říjnu. Ve skutečnosti je celé naše turné jednou
velkou oslavou a doufáme, že to ještě potrvá a budeme slavit celý rok. Začali
jsme tři dny před narozeninami v Lucerně, v den mých šedesátin 23. října
jsme vystupovali v Hradci Králové, následovalo Ústí nad Labem, kde se
narodil můj o šest let mladší brácha, pokračovali jsme v rodišti našeho táty v
Pardubicích, no a teď jsme v Brně.
Když už jste zmínil rodiče, Vy i Váš bratr jste celý život muzikanti. Jsou
to zděděné geny?
My jsme vyrůstali částečně v zákulisí opery v Ústí nad Labem, kde se - jak
jsem již předeslal - narodil brácha, a kde tatínek byl v angažmá, mě zase
maminka přebalovala v divadelní šatně v Pardubicích, když tam táta působil
v operetě. Takže my s bráchou jsme vlastně na každém jevišti doma - i tady
v Žabovřeskách.
Vy jste se tedy narodil v Pardubicích?
Kdepak, já jsem Pražák, Žižkovák.
Blíží se Vánoce, jak je trávíte? Tradičně nebo máte nějaké svoje zvláštní rodinné zvyky?
Tradičně, určitě tradičně. Mám pocit, že jsme na Vánoce nikdy nebyli v Austrálii.
A Vaše plány v příštím roce? Chystáte nový projekt?
Neradi hovoříme o plánovaných projektech, protože se nám to již několikrát vymstilo, takže nechceme nic zakřiknout.
Určitě budeme pracovat, ale trochu i odpočívat.
Za všechny Vaše příznivce Vám děkuji za statečnost, s jakou jste se popral s nemocí, která Vás loni postihla, přeji
Vám hodně práce, která Vás bude těšit, protože není nic horšího než nedobrovolná, vynucená nečinnost, hodně
zdraví, krásné Vánoce a budu se těšit, že zase někdy přijedete zazpívat k nám do Žabovřesk. Děkuji za rozhovor.
Iveta Fišerová

Vážený pane starosto, vážená rado, vážení zastupitelé,
uplynul rok od chvíle, kdy jste na stránkách zpravodaje otiskli dopis - poděkování ředitelů základních škol za práci,
kterou tehdy po volbách odstupující vedení radnice odvádělo pro Vámi zřizované školy.
Naše tehdejší víra v to, že vše bude pokračovat jako rozjetý vlak, byla z mého nynějšího pohledu naprosto správná a
opodstatněná.
Rád Vám touto cestou jménem vedení naší základní školy, pedagogického kolektivu a hlavně žáků a jejich rodičů
děkuji za to, že si stále uvědomujete, jaké postavení školství v obci má.
Na naší škole o tom podávají důkaz: definitivně dokončená výměna všech oken, oprava podlah ve všech třídách a na
chodbách a hlavně fakt, že finanční prostředky, které nám poskytujete, jsou na takové úrovni, že nám v poslední době
umožnily v rámci oprav zajistit kompletní přebudování všech sociálních zařízení ve škole, šaten a umývárny u tělocvičny,
vymalování části výukových prostor, chodeb a školní tělocvičny.

Jako důkaz markantních pozitivních změn přikládáme k porovnání obrázek tělocvičny před a po malování.

Vzhledem k tomu, že se Váš postoj vůči školám nemění i do budoucna, těším se již na starosti vyplývající z prací
prováděných za provozu školy, ale vedoucích k dalším pozitivním změnám - plánujeme dokončení malování,
“vychytávání“drobných detailů, vybavování školy novým nábytkem, výměnu poruchových čerpadel ve výměníkové stanici a
spoustu dalších prací, jejichž efekt není vždy na první pohled při běžném provozu školy patrný.
Vše, co jsem uvedl, bylo, je a bude stále možné, pokud se naše spolupráce bude odvíjet od současné operativnosti,
jejímž důkazem je přístup pracovníků Vašeho úřadu Dr. Šimečka, pí. Kočkové, p. Liškutina, Bc. Hammerové a věřím, že i
dalších, s nimiž však nejsme v každodenním kontaktu.
Ať se Vám práce ve prospěch nejen té naší, ale i ostatních škol a školek a hlavně celých “Žabin“ daří i do budoucna.
S přáním krásných Vánoc a úspěchů v roce 2004
Miroslav Sláma, ředitel

Žabovřesky velmocí brněnského sportu
Dne 5. 12. 2003 byly v sále Besedního domu slavnostně vyhlášeny výsledky každoroční ankety Nejlepší sportovec
města Brna. V anketě hlasovalo celkem 65 brněnských sportovní novinářů, sportovních legend a expertů sdružených v tzv.
Akademii brněnského sportu. Pro naši městskou část byly letošní výsledky ankety navýsost potěšující: v desítce nejlepších
jednotlivců se umístily hned tři hráčky basketbalového klubu Gambrinus JME Brno Lucie Blahůšková, Romana Hamzová,
Hana Machová. Jako nejlepší sportovní kolektiv města Brna byly opět vyhodnoceny naše basketbalistky Gambrinus JME
Brno. Cenu Fair Play za svou celoživotní činnost získal basketbalový trenér a mezinárodní rozhodčí FIBA, žabovřeský
občan prof. Jiří Pošvář, do síně slávy byl zařazen náš věhlasný žabovřeský trenér Mgr. Jan Bobrovský. Za pozornost stojí i
skutečnost, že v anketě byli hodnoceni i další dva naši “Žabiňáci“ - slavný volejbalový trenér Zbyhněv Ondráček (škoda, že
v kategorii Fair Play se vyhlašuje pouze jeden sportovec) a současná reprezentantka ve sjezdovém lyžování Tereza
Trtílková, nositelka stříbrné medaile z letošní Světové universiády v italském Tarvisiu.
Všem jmenovaným přejeme do jejich další práce mnoho vytrvalosti při naplňování jejich sportovní řehole a stovkám
dalších žabovřeských sportovců mnoho píle při následování jejich vzorů.
Ing. Jiří Černý, místostarosta

Umělá ledová plocha v Žabovřeskách
Jak jste možná zaznamenali, dne 5.12. uveřejnily Hospodářské noviny informaci, že na městské části byla vyčleněna
mimořádná dotace na vybudování umělé mobilní ledové plochy. Dík patří především poslanci Parlamentu ČR Ing.
Vlastimilu Ostrému a předsedovi rozpočtového výboru Sněmovny parlamentu Ing. Miroslavu Kalouskovi. Tím již realizaci
této myšlenky ještě v této zimní sezóně nestojí nic v cestě.
Vybrána byla lokalita (TC Classic na Žabovřeské ulici s patřičným zázemím), výběr dodavatele proběhne ještě před
Vánocemi. V měsíci lednu bude zahájena montáž. Doufejme, že se ještě v tomtéž měsíci potkáme s bruslemi na nohou.
Ing. Jiří Černý, místostarosta

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
První leden 2004 bude v městě Brně i okolních městech a obcích nejen ve znamení nového roku, ale též startu
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). IDS JMK přinese několik zásadních změn:
Po městě Brně se bude cestovat téměř stejně jako dosud. Pouze pásma 1, 2, 3 se od ledna změní na zóny: centrum
města - zóna 100, okrajové části - zóna 101. Jedna dvouzónová jízdenka bude platiti na území celého města.
Od 1. ledna 2004 začnou platiti nové jízdenky standardních evropských rozměrů, staré jízdenky pozbudou platnosti.
Od 1. ledna se dvouzónová desetiminutová jízdenka stává nepřestupní, lze na ni absolvovat pouze jednu jízdu ve
vozidle, ve kterém byla označena. Zvýší se posun věkové hranice pro možnost použití zlevněné jízdenky na 15 let.
Počínaje novým rokem lze po Brně cestovat se stejnými předplatními nebo jednorázovými jízdenkami i osobními či
spěšnými vlaky a regionálními autobusy s číslem vyšším než 100. Vlak bude výhodný zejména pro cestující z Chrlic,
Řečkovic, okolí královopolského nádraží a Slatiny. Označovače nebudou umístěny ve vlaku, nýbrž na nástupištích.
Zveřejnili jsme pouze krátký výtah z rozsáhlého materiálu, který nám poskytl koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK,
Dopravní podnik města Brna, a.s., České dráhy, a.s. a všichni další dopraváci. Upozorňujeme na změny ve vedení linek
platné od 1. ledna 2004. Informace o odjezdu “Vaší“ linky získáte na tel.č. 543 174 317 nebo osobně v informačním centru
na Novobranské ul. č. 18. Další informace o IDS JMK jsou k dispozici na www.idsjmk.cz nebo www.dpmb.cz.

-red-

Seniorklub informuje....
Motto: „Stárnutí není špatná fáze života. Je to období, kdy ještě hodně můžeme, ale málo musíme“
Ve čtvrtek 8. ledna 2004 v 9.30 hodin v KD Rubín nás čeká volná beseda, hodnocení uplynulého roku, návrhy a
připomínky.
Ve čtvrtek 22. ledna v 9.30 hodin tamtéž pokračuje cyklus přednášek Jaroslavy Vrbické o pozoruhodnostech našeho
města.
POZOR! termíny našich schůzek jsou v tomto měsíci výjímečně pozměněny, jelikož 1. ledna je svátek.
Kurzy němčiny se konají 8. 1. a 22.1., kurzy angličtiny 15. 1. 2004.
Na setkání v novém roce se za výbor klubu těší
Květoslava Sekničková

Centrum volného času Jabloňka
Kroftova 64, 616 00 Brno
tel. : 549 216 248, 723 065 792
V novém roce nabízíme volná místa ve výtvarném kurzu pro děti a připravujeme pro ně na jarní prázdniny
příměstský tábor (podrobnosti v příštím čísle.) I výtvarný atelier pro dospělé má od února také volná místa.
Dále hledáme paní na úklid – 2 hodiny denně. Informace u pí. Čáslavové.

Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže se sídlem v Brně -Žabovřeskách,
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel./fax 541213110, e-mail: stredisko@brno.sdb.cz
Šance pro malé umělce: výtvarná soutěž na téma Don Bosko
V sobotu 6. prosince se v našem středisku konala Mikulášská nadílka. Přišlo na ni téměř 200 dětí. Kromě toho, že na

vlastní oči viděly, jak svatý Mikuláš sestupuje s nebe, mohly se všechny radovat z dárkového balíčku. Mikuláš jim popřál
hezké vánoce a vybídl je, aby se rády s druhými dělily.
Úspěchy slavil nejen svatý Mikuláš, ale, poněkud neskromně by se dalo říci, že již tradičně, i naši stolní tenisté.
Tentokrát zabodovali T. Kamenický a J. Pernička, kteří zvítězili ve čtyřhře v rámci městského přeboru.
Poslední lednový den je pro naše středisko významný tím, že si připomínáme a slavíme výročí zakladatele salesiánů
Dona Boska. Letos bychom ho chtěli připomenout v rámci výtvarné soutěže, která bude probíhat od 19. do 30. ledna.
Soutěže se mohou zúčastnit jednak děti a mládež z výtvarných kroužků, ale i ti, kteří do těchto kroužků přihlášení nejsou.
30. ledna proběhne vernisáž všech výtvarných děl a ty nejlepší se pak stanou trvalou ozdobou střediska.
Na závěr ještě zpráva pro milovníky bruslení a ledního hokeje. V případě tuhé zimy, tzn., že bude několik dní za
sebou mrznout, se bude v lednu stříkat ledové kluziště
Program na leden:
10. 1. Turnaj v šipkách, v 9.00
25. 1. Představení divadla Bedruňka
30. 1. Vernisáž výtvarných děl ze soutěže k Donu Boskovi
31. 1. Don Bosko
za Salesiánské středisko mládeže
Jaroslava Lišková

Lednový program 11. TSP VLCI
Vážení čtenáři,
v lednovém Žabovřeském zpravodaji bych Vám ráda nastínila program, který čeká naše členy v tomto měsíci.
V polovině ledna pořádáme jednodenní družinové výpravy do blízkého okolí Brna. Zúčastní se jich děti, které se
pravidelně setkávají jednou týdně na schůzkách.
Protože nastává nový rok, začínáme velmi pozvolna. Proto máme pouze jednu vícedenní výpravu a to na přelomu
ledna a února. Jsou to už tradiční „Zimní hrátky“.
Jinak nás čeká příprava oslav 40. výročí působení v Žabovřeskách. Mimo jiné bude pro veřejnost k vidění také
výstava starých fotografií a jiných reálií z činnosti naší skupiny.
S přáním všeho dobrého do nového roku za 11.TSP
Vlci
Monika Procházková

Dům na půli cesty v Pohořelicích volá o pomoc
V dětských, diagnostických a kojeneckých ústavech se v současné době nachází více než 20 000 dětí. V těchto
zařízeních je jim poskytována materiální a sociální podpora, ale pouze do dosažení plnoletosti. Poté jsou tyto dospělé děti
vypuštěny do světa, bez základních sociálních návyků, jakými je například nutnost práce pro získání obživy, běžný úklid,
vaření nebo třeba vyjednávání na úřadech. Tito mladí lidé jsou bez prostředků a bez přístřeší. Nemají kam jít. Nevědí, jak
se postavit na vlastní nohy. V zoufalé situaci se často obracejí na své biologické rodiče, kteří z nejrůznějších důvodů o
kontakt nestojí nebo se přidají k partě vrstevníků. Často se stává, že skončí v některém z azylových domů nebo v horším
případě ve vězení. Šanci pro tyto mladé lidi představuje Dům na půli cesty. Tady mají možnost se naučit vše potřebné, od
základní sebeobsluhy po pravidelnou pracovní činnost. Je jim zde poskytnuto dočasné přístřeší a veškerá pomoc, kterou
mohou potřebovat.
Projekt Dům na půli cesty byl zahájen v květnu roku 2002, kdy se Sdružení pěstounských rodin, které je
provozovatelem tohoto zařízení, podařilo získat lovecký zámeček, který nechal ve Velkém Dvoře u Pohořelic postavit roku
1793 Leopold z Dichtenštejna. Zámeček byl v zcela zdevastovaném stavu. Sdružení tehdy získalo peníze na opravu
budov na nádvoří objektu. V současné době jsou všechny tři domky v areálu zámečku plně opraveny a obydleny. Ve dvou
bydlí současní klienti Domu na půli cesty a ten třetí slouží jako obydlí pro rodinu správce a jako dočasné kancelářské
prostory. Budova samotného zámečku je však stále v neobyvatelném stavu. Dům na půli cesty proto letos uspořádal
kampaň, která má pomoci při shánění dostatečného množství finančních prostředků na rekonstrukci zámku. Ten by měl
rozšířit kapacitu ubytovacích prostor pro klienty, které musí zařízení kvůli nedostatku volných lůžek zatím odmítat a
zároveň poskytnout dostatek místa pro chráněné dílny a kancelářské prostory. Na rekonstrukci zámečku je potřeba získat
7,3 milionu korun.

kontaktujte Sdružení na brněnských číslech 543 249 142 nebo 543 331 718, kde vám budou poskytnuty veškeré potřebné
informace. Další kontakty a bankovní spojení jsou uvedeny pod tímto textem.
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: 543 249 142, 543 331 718
Fax.:543 249 141
E-mail: pestouni@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Bankovní spojení:
KB Brno; č. Účtu: 1127480237/0100
Dům na půli cesty
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice
Tel.:519 424 354
E-mail: dum@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Bankovní spojení:
KB Brno; č.účtu: 1127480237/0100

ZOO Brno v lednu 2004
www.zoobrno.cz
Nedělní filmové zoo
promítací sál ve správní budově
4. 1. 2004 14.00 hod
Zubatí obři
Mrože díky jeho klům a kníru pozná každý na první pohled, ale to, jak žije ve své ledové říši, bylo dlouhou dobu
tajemstvím...
11. 1. 2004 14.00 hod
Po stopách obrovského tuňáka
Je hbitější než delfín a je to stzejně odvážný lovec jako bílý žralok. Tento tvor je lvem, tygrem, vlkem i orlem oceánů...
18. 1. 2004 14.00 hod
Nenasytné čelisti
V moři žije mnoho tvorů, kteří v nás vyvolávají strach, v případě žraloka tygřího je tento pocit zcela oprávněný...
25.1. 2004
14.00 hod
Bouře v podmořském světě
Přichází El Niňo, jeden z nejničivějších přírodních živlů a zasahuje souš stejně jako mořské dno....
Promítání je zdarma, platí se pouze vstup do ZOO.
Pátek 23. ledna 2004
4. ZOOBÁL, tentokrát nejen ve stylu country

Program kulturního domu Rubín
Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky
tel. 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz
Tančírna - hraje taneční orchestr SW-Band
Pravidelně každou středu, začátek od 17:30 - 21:30 hod. Vstupné 45,- Kč
Každou 1. středu v měsíci Vám předvedou ukázky tanců pětinásobní finalisté Mistrovství Slovenska
v latinsko-amer. tancích, dvojnásobní mistři Brna a vícemistři Spolkové ligy Rakouska
Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
V lednu začínáme 7. 1. 2004.
20. 1. 2004
Dr. Radim Uzel
Jemné lázeňské nevěry
zábavný pořad s populárním sexuologem

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
5.1. Toulky Moravou Ing.
12.1. Sopky Mexika
19.1. Na moravsko rakouském pomezí
26.1. Nepál

Arnošt Mader
Prof.RNDr. Mil. Druckmuller
Mgr. Jaromír Procházka
PhDr. Taťána Slavíková

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

Začátek v 19.30 hodin

Úspěšný
a pohodový
rok 2004
přeje
redakční rada
Žabovřeského zpravodaje

Malba Vojtěch Pech

