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Žabovřeský architektonický unikát - Jurkovičova vila - v jarním slunci.
Foto: Petr Suchý
Chladné ráno a pošmournou zimní oblohu vystřídaly příjemné paprsky jarního slunce. Rtuť teploměru nezadržitelně
šplhá směrem nahoru a my odkládáme svoje zimníky, čepice a rukavice do skříní. Začínáme se cítit volněji, začínáme...

Cítit se dobře
Cítit se dobře je i trendem přicházejícího jara, cítit se dobře začíná být společenskou poptávkou na začátku třetího
tisíciletí. Konec dvacátého století věřil na růst technické a kulturní spotřeby tak, jak to naznačoval vývoj v období od konce
druhé světové války až do přelomu tisíciletí. Svět se viděl v nové virtuální dimenzi, věřili jsme ve zlaté století. Zánik
mocenských politických bloků přinesl pocit dynamického vývoje. Avšak poté, co splaskla mýdlová bublina nadšení, začíná
se projevovat nejistota. Lidé si stěžují na stres ve všech oblastech života. Zaměstnání je vnímáno jako namáhavé, nejisté
a vyvolává spousty obav.
I v soukromé sféře sílí pocity tlaku a přetížení. Naní však důvod rezignovat a poddávat se pocitům. Ve své
vynalézavosti mnozí přišli na to JAK? Prostě se dají na ústup. Začínáme rozpoznávat změnu chování. Cítit se dobře, to se
dnes stává vyšším trendem. Začíná klesat zájem o akční sporty a exotické lahůdky luxusních restaurací nejsou středem
poptávky. Všední den je stále více poznamenáván hledáním rovnováhy. Desítky let trvající směřování k vyšší spotřebě se
začíná nahrazovat novým - zjednodušte si svůj život.
Začíná růst význam rodiny, přátel a dobrého sousedství. Skromnost je důležitější než hromadění statků. Rýsuje se
rozvoj osobních služeb. Z hlediska naší dnešní kultury jde o naprostou změnu. Kultura oriantovaná na vlastnictví se otáčí
ke kultuře orientované na bytí. Samostatně vyvážit svoje různé zájmy a sladit soukromý i profesní život. Místo dělení času
na pracovní a volný, určovaného zevnějšku, získat vlastní čas, se kterým můžeme volně disponovat - na vydělávání
peněz, cestování nebo se vzdělávat. Člověk miluje družnost a osobní vztahy. Sociální vazby budou daleko důležitější než
dnes. Byrokratické předpisy se přežívají a není po nich poptávka. Proč se zajímat o úřední hodiny státní správy, když si
nový doklad můžete objednat přes internet? A protože v budoucnu budou pracovní úvazky asi jen na dobu určitou, kdo se
nechá odradit od úmyslu pracovat třeba 70 hodin týdně - když si potom za své snažení vybere dovolenou v trvání několika
týdnů? Pracovní poměr na celý život a pozvolný růst kariéry ztrácí svůj význam. V současné době žijeme ve velice
nepříjemném přechodném období. Starý svět kolektivně organizuje bezpečnost ve formě státní regulace, pracovních míst
a solidárního pojištění, ale to postupně zaniká. Proces chápání, že lze žít také jinak - samostatně, flexibilně a s
odpovědností za sebe sama právě začíná. Není to přicházejícím jarem, ale patří to k tomu pocitu. Rozhodování o vlastním
životě a vlastní odpovědnost musí nahradit státní zaopatření.
Budoucnost je opět otevřená.
Váš starosta

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 29. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 26. února 2004
Rada:
- revokovala usnesení 8. jednání rady ze dne 12.3.2003 ve věci vyřazení bytových domů Záhřebská 12, Záhřebská 16 ze
seznamu nemovitostí určených k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor, souhlasila se zařazením
domů Záhřebská 12 a 16 do tohoto seznamu a doporučila zastupitelstvu ke schválení
- schválila úpravu rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 179 tis. Kč a doporučila ZMČŽ ke schválení
- schválila projekt regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky jako strategického dokumentu rozvoje panelového
sídliště Žabovřesky v letech 2004-2008 s tím, že jednotlivé etapy projektu budou každoročně upřesněny před schválením
žádosti o dotaci u MMR pro následující rok, schválila jednotlivé body projektu regenerace a jejich začlenění do pěti
realizačních etap na léta 2004-2008 a potvrdila finanční krytí ze strany MČŽ, schválila finanční zajištění projektu
regenerace pro rok 2004 ve výši 2,491.700,- Kč
- vybrala firmy Stavoprojekta, a.s., Moravostav Brno, a.s. Frama, spol. s r.o., Tocháček, spol. s r.o., MTc-stav. spol. s r.o. k
vyhotovení nabídky na provedení regenerace a nástavby bytového domu G. Preissové
- jmenovala příslušné výběrové komise
- souhlasila s prodejem pozemků p.č. 5189/7, zahrada o vým. 158 m2, p.č. 5189/9 zast. plocha RD o vým. 76 m2, p.č.
5189/12, zahrada o vým. 21 m2 vlastníkům nemovitosti a doporučila ZMČŽ ke schválení
- revokovala usnesení z 28. jednání rady ze dne 4.2.2004, kterým odsouhlasila pronájem obecního bytu č. 3, Voroněžská
2 žadateli a souhlasila s opětovným zveřejněním nabádky tohoto bytu v co nejkratším termínu za stejných podmínek jako
při prvním zveřejnění
- souhlasila s rozšířením zadání pro projektovou dokumentaci na regeneraci objektu ZŠ nám. Svornosti 7 o požadavky
vedení školy.

XI. zasedání Zastupitelstva MČŽ
konané dne 26. února 2004
Zastupitelstvo:
1. Schválilo projekt regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky jako strategického dokumentu rozvoje panelového
sídliště Žabovřesky v letech 2004-2008 s tím, že jednotlivé etapy projektu budou každoročně upřesněny před
schválením žádosti o dotace u MMR pro následující rok, schválilo jednotlivé body projektu regenerace a jejich začlenění
do pěti realizačních etap na léta 2004-2008 a potvrdilo finanční krytí ze strany MČŽ, schválilo finanční zajištění projektu
regenerace pro rok 2004 ve výši 2,491.700,- Kč.
2. Souhlasilo s přistoupením nové nájemkyně bytu č. 3, Záhřebská 1 k závazku dle ust. § 533 o.z. ve výši 166.283,- Kč,
který bude uhrazen před podpisem nájemní smlouvy.
3. Souhlasilo s uzavřením splátkového kalendáře na částku 4.839,-Kč na 48 měsíčních splátek. Jedná se o neprominuté
poplatky z prodlení k bytu č. 10 v domě Zborovská 11.
4. Souhlasilo s investičním záměrem výstavby šesti bytových jednotek do majetku města Brna formou nástavby a
současně s regenerací domu Gabriely Preissové 1 v roce 2004 a pověřilo OMB zažádat na tuto akci o možné dotace z
MMR, SFRB, FBV a ČEA.
5. Revokovalo usnesení 5. mimořádného zasedání ZMČŽ ze dne 27.3.2003 ve věci vyřazení bytových domů Záhřebská
12 a 16 ze seznamu nemovitostí určených k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor a souhlasilo
se zařazením domů Záhřebská 12 a 16 do tohoto seznamu.
6. Souhlasilo s investičním záměrem demolice stávajícího objektu Minská 36 na parcele č. 2510/1 vč. 7 garáží ve dvorním
traktu a s výstavbou nového bytového domu Minská 36 se sedmi bytovými jednotkami a nebytového prostoru do
majetku města Brna a pověřilo OMB vstoupit do jednání s vlastníky a uživateli garáží ve dvorním traktu ve věci
majetkového vypořádání, zajistit náhradní byty 2 současným nájemníkům a vstoupit v jednání s nájemcem nebytového
prostoru o ukončení nájmu.
7. Souhlasilo s prodejem pozemků p.č. 5189/7, zahrada o vým. 158 m2, p.č. 5189/9 zast. plocha RD o vým. 76 m2, p.č.
5189/12, zahrada o vým. 21 m2 vlastníkům nemovitosti.
8. Schválilo změnu Úplného znění zřizovací listiny školní jídelny ze dne 23.11.1994, kde se mění název jídelny z
původního Školní jídelna nám. Svornosti 7, 616 00 Brno na Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7 a schválilo změnu
názvu ve všech souvisejících listinách.

9. Souhlasilo se stanovami Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a se vstupem MČ Brno-Žabovřesky do
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43.
10.Schválilo Jednací řád Zastupitelstva MČŽ.
(Q)

Vyúčtování zálohových plateb za rok 2003
Na přelomu měsíců března a dubna roku 2004 proběhne rozesílání výsledků vyúčtování zálohových plateb za služby
poskytované v souvislosti s užíváním bytů svěřených MČ Brno-Žabovřesky. Jedná se o vyúčtování záloh na teplo pro
vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV), pokud jsou do domu dodávány, vodné, stočné a ostatní služby spojené s
bydlením za období roku 2003.
K rozúčtování jednotlivých služeb:
Náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor (pokud v domě existují), příp. podíl nákladů pro jiné domy
nebo cizí odběratele (voda pro zalévání zahrad nebo větší opravy, příp. ztráty, el. energie pro zesilovače antén, tepelné
zdroje apod.) jsou z celkových nákladů odečteny a vyúčtovány samostatně.
Takto očištěné náklady pro byty jsou dále rozúčtovány:
Vodné a stočné (studená voda) je rozděleno mezi nájemce v poměru počtu osob a směrných čísel spotřeby vody
(počet osob domácnosti x počet měsíců x směrné číslo) nebo podle pravidel uvedených v uzavřené dohodě s nájemci.
Celková spotřeba i celkové náklady jsou uváděny za odběrné místo (tj. dům nebo skupina domů s jedním hlavním
vodoměrem na patě domu).
Osvětlení společných prostor a úklid spol. prostor - náklady jsou rozúčtovány v poměru počtu členů domácností.
Do nákladů osvětlení spol. prostor se zahrnují kromě nákladů za spotřebu el. energie a nájemného za elektroměry i
náklady na opravy elektroinstalace spol. prostor jako opravy a výměny vypínačů, tlačítek, jističů a pojistek, osvětlovacích
těles, zvonkových panelů, el. zámků a pod.
Náklady na úklid spol. prostor domu zahrnují kromě mzdy pracovníka i odvody daně, sociálního a zdravotního
pojištění, náklady na úklidové prostředky a daň z přidané hodnoty.
Kominické služby - náklady na kontroly a čištění jsou účtovány podle počtu užívaných vyústění do komínového
průduchu
(neužívané komínové průduchy nájemci neplatí) cenou dle ceníku kominických služeb.
Společná televizní anténa (STA) - náklady na provoz jsou rozúčtovány rovným dílem na každý připojený byt, a to i v
případě, že nájemce odebírá televizní signál z jiného zdroje (např. UPC nebo Intercable). Do nákladů se zahrnují kromě
spotřeby el. energie i revize a opravy zařízení STA.
Užívání výtahu - náklady na provoz jsou rozúčtovány v poměru počtu členů domácností od třetího nadzemního
podlaží nahoru. Náklady zahrnují spotřebu el. energie, povinné revize, mazání, dozor výtahu a opravy výtahu ( kromě
výměny podstatných součástí jako jsou hnací zařízení, kabina, vodící lišty a pod.).
Teplo a teplá voda (pokud jsou do domu centrálně dodávány) - pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele stanoví vyhl. MMR č. 372/2001 Sb.
Teplo - vytápění - započitatelná podlahová plocha rozhodná pro rozúčtování ÚT se dle vyhl. č. 372/2001 Sb. rovná
podlahové ploše všech místností bytu (kromě lodžií a balkonů), vynásobené přepočtovými koeficienty, které zohledňují
místnosti, v nichž je umístěno otopné těleso, a místnosti bez otopného tělesa, které s místnostmi s otopným tělesem přímo
sousedí. Náklady na vytápění jsou rozúčtovány v poměru těchto ploch. Pokud jsou byty vybaveny měřiči tepla, je dle
podlahové plochy rozúčtována tzv. základní složka (50 % nákladů) a zbývající část (50 % nákladů), tzv. spotřební složka je
rozúčtována úměrně výši náměrů těchto měřičů nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které
zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Teplo pro vytápění
volných bytů je vyúčtováno majiteli domu.
Teplá voda - náklady na poskytování teplé užitkové vody tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev
užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.
Ohřev TUV - náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody se dělí na základní složku (30 %), která se rozúčtovává
v poměru podlahových ploch (tj. ploch místností bytu kromě teras, balkónů, lodžií a prostorů umístěných mimo byt), a
spotřební složku (70 %), která je rozdělena poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.
Dodáváme, že součet spotřeby vody dle údajů na poměrových vodoměrech je zpravidla menší než údaj spotřeby na
hlavním fakturačním vodoměru. Pokud vodoměry nejsou v bytech instalovány, je spotřební složka rozdělena podle
průměrného počtu osob užívajících byt.
Vodné pro TUV - náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé užitkové vody jsou rozděleny podle
náměrů na vodoměrech nebo počtu osob v případě, že vodoměry nejsou nainstalovány.

termínu uvedeném v rozpisu vyúčtování) na správu domu BYTASEN, spol. s r.o., Vychodilova 17 buď osobně
nebo si vyžádejte základní informace telefonicky na č. 541 213 635. Připomínky došlé po tomto termínu nebude již
možné v konečném přepočtu vyúčtování akceptovat a předložená verze bude předána na poštu k realizaci.
správa domu Bytasen, spol. s r.o.
Veronika Chlachulová, vedoucí
pobočky

Redakční uzávěrka v dubnu
Upozorňujeme na změnu termínu redakční uzávěrky v měsíci dubnu - v důvodu velikonočních svátků se jednání
redakční rady nad květnovým vydáním ŽZ neuskuteční dle obvyklého časového harmonogramu druhé pondělí v měsíci,
nýbrž již ve čtvrtek 8. dubna 2004.

Veřejná výzva
Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo
dopravní referent všeobecného odboru
místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky, Horova 28, Brno
platová třída: 9
lhůta pro podání přihlášek je do do: 31. 3. 2004
místo a způsob podání přihlášek: přihlášky podávejte poštou nebo na podatelně ÚMČBŽ
v zalepené obálce, označené veřejná výzva k přihlášení
zájemců na místo dopravní referent
adresa: Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
požadované vzdělání: ÚSO/VŠ
požadovaná praxe v oboru: praxe ve státní správě výhodou
zájemce ve své přihlášce uvede:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP
datum a podpis zájemce
k přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
1) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech
2) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nástup možný 04/2004

Jednací řád
Zastupitelstva městské části Statutárního města Brna Brno-Žabovřesky
§l
Pravomoc Zastupitelstva MČBŽ
Pravomoci Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky(dále jen zastupitelstva) vymezuje ust. § 84 a ust. § 85 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích a dále čl.l1 Statutu města Brna. Jednání zastupitelstva vymezuje ust. § 92 – 97 shora uvedeného
zákona.
.
§2
Zasedání zastupitelstva

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce s výjimkou letních prázdnin, nejméně však
jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta.
2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Svolává je starosta písemným pozváním, které se doručí spolu s navrženým
pořadem jednání a písemnými materiály pro jednání zastupitelstva všem jeho členům nejpozději 7 dnů před datem
konání. Doba, místo a pořad jednání se současně zveřejňuje v téže lhůtě na Úřední desce Úřadu městské části BrnoŽabovřesky a ve vývěskách MČBŽ.
3. Kromě členů zastupitelstva jsou na jednání pravidelně zváni:
a) zástupce Městské policie – revír Žabovřesky
b) vedoucí odborů ÚMČ, jejichž účast je povinná při projednávání dotazů, připomínek a podnětů a dále při projednávání
těch bodů programu, které se svým obsahem dotýkají předmětu činnosti příslušného odboru.
Zasedání zastupitelstva se účastní tajemnice ÚMČBŽ s hlasem poradním.
4. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:
a) členové ZMČBŽ
b) občané Městské části Brno-Žabovřesky, kteří dosáhli věku 18 let
c) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území MČBŽ nemovitost
d) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou v MČBŽ hlášeni k trvalému pobytu,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena.
Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce
orgánu kraje, musí mu být uděleno. Dále může být na návrh některého z členů ZMČBŽ uděleno slovo kterémukoliv
hostu, jestliže o udělení slova zastupitelstvo rozhodne hlasováním.
7. Osoby uvedené pod písm. b) až d) mohou vystoupit k projednávanému bodu podle programu pouze jednou, přičemž
délka vystoupení je maximálně 2 minuty.
Pokud by měl být přednesený příspěvek součástí zápisu, je nezbytná jeho písemná forma a tento příspěvek musí být
předán referentu samosprávy MČBŽ neprodleně po jeho přednesení.
8. Případnou neúčast na zasedání zastupitelstva jsou jeho členové povinni předem oznámit starostovi. Předčasný odchod
ze zasedání oznamují mandátové komisi (tj. sčítatelé hlasů).
Jednání zastupitelstva trvá nejdéle do 20.00 hod., pokud se zastupitelstvo neusnese jinak.
9. Předsedající prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
10. Předsedající přeruší jednání zastupitelstva:
a) na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČBŽ
b) ve stanoveném čase dle bodu 8., nebyl-li projednán celý program zasedání. O termínu pokračování zasedání
rozhodne na
návrh předsedajícího zastupitelstvo.

§3
Příprava zasedání zastupitelstva

1. Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje Rada MČBŽ.
2. Referent samosprávy MČBŽ předkládá starostovi a jeho zástupcům návrh programu připravovaného zasedání
zastupitelstva k projednání a k připomínkám v časovém předstihu před zasedáním Rady MČBŽ.
3. Návrh programu zasedání zastupitelstva předkládá jménem Rady MČBŽ starosta.
4. Právo předkládat návrhy k projednání v zastupitelstvu mají členové zastupitelstva, výbory zastupitelstva a Rada MČBŽ.

5. Písemné požadavky na změnu či doplnění programu zasedání mohou členové zastupitelstva předat předsedajícímu do
schválení programu jednání. O zařazení těchto písemných návrhů a návrhů přednesených v průběhu zasedání
Zastupitelstva MČBŽ na program jeho jednání rozhodne Zastupitelstvo MČBŽ.

§4
Pořad jednání

1. Pořad jednání zastupitelstva navrhuje starosta po projednání v Radě MČBŽ.
2. Písemné podklady k mimořádnému bodu programu připraví navrhovatel.
3. Pořad jednání vždy obsahuje dobu vyhrazenou pro dotazy a připomínky členů zastupitelstva dle § 10 tohoto Jednacího
řádu.

§5
Jednání na zasedáních zastupitelstva

1. Zasedání zastupitelstva lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Přítomní se zapisují vlastní
rukou
do prezenční listiny.
2. Nesejde-li se dostatečný počet členů zastupitelstva do 30 minut po době určené pro začátek zasedání nebo klesl-li
počet
přítomných členů zastupitelstva v průběhu jednání pod nadpoloviční většinu všech jeho členů, ukončí starosta
zasedání
zastupitelstva a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání.
3. Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo jeho zástupce, popř. jiný pověřený člen Rady MČBŽ.
4. Po zahájení dá předsedající zvolit 3 člennou mandátovou komisi (viz § 2 bod 8.), která z prezenční listiny zjistí, zda je
zastupitelstvo schopné usnášení a oznámí to předsedajícímu. Mandátová komise počítá hlasy při hlasování a oznamuje
výsledky hlasování. O úplnost a správnost jednotlivých usnesení dbá 3 členná návrhová komise, následně zvolená, jejíž
členové jsou současně ověřovatelé zápisu.
Poté předsedající seznámí přítomné s navrženým pořadem jednání. Každý člen zastupitelstva nebo výbor zastupitelstva
může navrhnout vyřazení některého z bodů jednání, rovněž tak navrhnout dodatečně zařazení bodu programu.
Písemně musí být předložen k tomuto bodu alespoň návrh usnesení.
Návrhová komise sleduje v průběhu zasedání, zda se zastupitelstvo řídí schváleným programem jednání.
5. Po schválení pořadu jednání dá předsedající zvolit volební komisi, pokud je pro ni náplň podle pořadu jednání.
6. Jednání o věci na pořad schůze uvede zpravidla její navrhovatel nebo jím určený člen zastupitelstva. Poté předsedající
zahájí rozpravu.
7. Členové zastupitelstva (příp. další osoby dle § 2 bod 5) se mohou hlásit do rozpravy u předsedajícího zasedání při
zahájení rozpravy, a dále v průběhu rozpravy zvednutím ruky.
8. Při zahájení rozpravy vyzve předsedající přihlášené řečníky a dává jim slovo v pořadí, v němž se přihlásili.
9. Předkladateli materiálu je uděleno slovo a možnost vystoupení po dobu projednávání jím předloženého bodu programu,
a to i opakovaně.
10. Ke slovu je možno se přihlásit, dokud předsedající neudělil závěrečné slovo nebo pokud nebyl odsouhlasen konec
rozpravy.
11. Ten, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
12. Členové zastupitelstva mohou v rozpravě přednášet návrhy směřující k návrhu usnesení, pozměňující a doplňující
návrhy. Tyto návrhy musí mít bezprostřední logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé,
na čem se má zastupitelstvo usnést. Předsedající může řečníka požádat, aby svůj návrh upřesnil. O případné námitce
některého člena zastupitelstva, že pozměňující nebo doplňující návrh usnesení ani po případném upřesnění neodpovídá
obsahu projednávané věci, nechá předsedající hlasovat bez rozpravy.
13. Odchyluje-li se řečník od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, může na to být předsedajícím
upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato. O námitkách řečníka rozhodne zastupitelstvo bez
rozpravy hlasováním.
14. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňující návrh, může řečník nebo předkladatel navrhnout přerušení projednávané
věci až do té doby, kdy k přednesenému pozměňovacímu nebo doplňujícímu návrhu zaujme stanovisko Rada MČBŽ
nebo předseda příslušného výboru zastupitelstva nebo komise rady. O návrhu na přerušení jednání o věci rozhodne
zastupitelstvo bez rozpravy. Zastupitelstvo může současně stanovit lhůtu, do kdy mu rada, příslušný výbor
zastupitelstva nebo příslušná komise předloží stanovisko k přednesenému návrhu. Stejný postup platí i v případě, podáli člen zastupitelstva pozměňovací či doplňující návrh písemně bez účasti na zasedání.
15. Předkladatel původního i pozměňovacího či doplňujícího návrhu může svůj návrh vzít zpět, pokud zastupitelstvo

nepřikročí k hlasování o něm.
l6. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez
rozpravy po předchozím oznámení, kdo je ještě do rozpravy přihlášen. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy již mají právo
na udělení slova pouze ti, kdo byli do rozpravy před jejím ukončením přihlášeni a dále ti, kdo k projednávané věci
doposud v rozpravě nevystoupili. Předkladatel má přitom právo na závěrečné slovo.
17. Člen zastupitelstva, který se v průběhu rozpravy přihlásí k faktické poznámce nebo odpovědi na ni, dostane slovo, ale
jeho vystoupení nesmí překročit jednu minutu. V opačném případě mu předsedající může odejmout slovo.
18. V jakémkoliv stadiu jednání udělí předsedající slovo tomu členu zastupitelstva, který upozorňuje na porušení
Jednacího řádu zastupitelstva.
19. Při jednání zastupitelstva o téže věci (v rámci jednoho bodu programu) nikdo nemůže mluvit vícekrát než dvakrát, s
dobou vystoupení maximálně 3 min., u předkladatele 10 min. (§ 5 bod 13). Tato vystoupení se nezaznamenávají v
zápise.
20. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně, nejde-li o člena zastupitelstva.
Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu přerušit.
(Dokončení v následujícím čísle)

Prázdninový provoz v mateřských školách
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Žižkova 57
Plovdivská 6
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Fanderlíkova 9a

Pozor na blokové čištění!
S nadcházejícím jarním obdobím se v Žabovřeskách opět provádí pravidelné blokové čištění komunikací. Začínáme
úklidem po zimě, který byl zahájen koncem března a pokračuje i v měsíci dubnu. Poté bude následovat pravidelné blokové
čištění.
Doporučujeme občanům, aby sledovali úřední desku před budovou radnice a informační skřínky Úřadu MČŽ, které
jsou rozmístěny v území Žabovřesk, kde bude aktuální oznámení vždy zavčas zveřejněno. Tutéž informaci zveřejňujeme i
na internetu v sekci Úřední deska - krátkodobé zprávy.
-fiš-

Co Městská policie Brno veřejnosti nabízí?
Strážníky městské policie zná v Brně každý. Zvláště v centru města nelze uniformované hlídky přehlédnout.
Procházejí často ulicemi v místech, kde se scházejí kapesní zloději, osoby žebrající o peníze, pravidelně kontrolují různá
skrytá zákoutí, kde se nacházejí použité injekční jehly odhozené narkomany a místa známá pravidelnými dopravními i
jinými přestupky. To však není zdaleka všechno, co může Městská policie Brno veřejnosti nabídnout. Další neméně
důležitou činností je řada preventivních programů, které mají za úkol předcházet problémům dříve, než mohou vzniknout.
Pro zvyšující se počet seniorů trpících zdravotními obtížemi je to projekt „Centrum tísňového signálu“, jehož
podstatou je připojení speciálního zařízení (zakoupeného zájemcem) přes telefonní linku na operační středisko městské
policie. Senioři, vybaveni malým dálkovým ovladačem, mohou doma v případě náhlé indispozice aktivovat zařízení a
prostřednictvím operačního střediska je na místo neprodleně vyslán lékař i s technikem městské policie. Lékař rychlé
záchranné služby má navíc připravený přehled o tom, jaké léky tento člověk užívá, případně jakými zdravotními problémy
trpívá, takže pomoc je rychlá a efektivní.
Mezi další preventivní programy Městské policie Brno patří dětské dopravní hřiště určené malým cyklistům pro výuku
dopravních znalostí, speciálně upravený autobus Mobidik, který slouží především pro informování zájemců o zabezpečení

informace na stránkách www.mpbrno.cz, nebo se informovat telefonicky na čísle: 548 210 035.
Mgr. Lenka Šmerdová., Michal Simandl
Odbor prevence MP Brno
odb.prevence@mpbrno.cz

Z ohlasů na naši městskou část
Tak se jmenuje rubrika, kterou dáváme našim spoluobčanům možnost reagovat na dění v Žabovřeskách. Rozsah je
orientačně určen formátem A5 - dáno počtem znaků 1.950 včetně mezer. Názory čtenářů zveřejněné v této rubrice se
nemusí shodovat s názory redakce. Redakce neručí za věcnou a gramatickou správnost zveřejněných příspěvků a
otiskne je v původní neupravené formě. Redakční rada se vyhratuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu
s obecnými etickými pravidly. Redakční rada se rovněž vyhrazuje právo posunutí zveřejnění příspěvků do některého z
příštích čísel ŽZ, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud obsah příspěvku bude vyžadovat zpracování odborného
stanoviska a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě nezveřejnění nemá
redakční rada za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
V prvním letošním čísle Žabovřeský zpravodaj místostarosta MČŽ pan JUDr. Jiří Helán, v článku nadepsaném
Anketa projektu regenerace konstatuje, že v současné době probíhá posuzování seznamu konkrétních kroků vedoucích ke
zlepšení života občanů v našich sídlištích.
Kdybychom otázky uveřejněného Dotazníku aplikovali na ulice Technická, Kainarova, zejména však Horskou,
Terasovou, Skalky a U vodárny, největší zlepšení života obyvatel těchto ulic by se nepochybně týkalo jejich dosažitelnosti
městské hromadné dopravy. U nejvzdáleněji bydlících obyvatel tohoto „horského terénu“, představuje dosažení MHD
téměř tří kilometrovou chůzi. Nejtragičtější na této situaci je skutečnost, že přes minimální finanční náklady se napojením
na autobusovou linku č. 53 po léta nedařilo tuto situaci vyřešit.
Autobus č. 53 jezdí od královopolských studentských kolejí, ulicemi Kolejní a Purkyňovou. Zde na zastávce
Červinkova vystupují studenti navštěvující VUT. Vzdálenost VUT od zastávky Červinkova, přes most nad Hradeckou je
téměř jeden kilometr. Autobus pokračuje na Skácelovu, kde se obrací a prázdný se opět vrací na zastávku Purkyňova a
Červinkova, kde přibírá studenty vracející se do kolejí. Linka 53 je využívána hlavně studenty VUT, ačkoliv by současně
mohla být velmi užitečná i pro obyvatelstvo.
Při zachování téměř stejně dlouhé trasy autobus z Purkyňovy by mohl odbočit na Královopolskou pak ulicí
Technickou by pokračoval až k vodárně, kde by se na vybudované kličce otočil a stejnou trasou by se vracel ke kolejím
Studenti místo na Červinkově by mohli vystupovat a nastupovat na zastávce na ulici Technická několik desítek metrů
od VUT. Návštěvníci VUT přijíždějící tramvají č. 12 nebo 13 z města, vystupující na Skácelově, by mohli na zastávce u
budovy Čs. Akademie věd přestoupit do autobusu č. 53 a byli by tak ušetřeni téměř dvou kilometrové docházky k VUT a
obyvatelé nejvzdálenějších ulic až tří kilometrové chůze do svých domovů.
Stejně je tomu jsou-li starší občané nuceni k cestě do města nebo k nejbližším nákupním centrům, takže nákup se
pro většinu obyvatel nevlastnících automobil stává nepřekonatelnou překážkou. Obdobně je tomu s návštěvou lékaře.
Jsem přesvědčen, že řešení autobusovou linkou č. 53 se vedoucím pracovníkům Dopravního odboru magistrátu MB
a vedení DPMB s podporou představenstva MČ Brno-Žabovřesky v co nejkratší době podaří realizovat. Odměnou jim
bude upřímná vděčnost občanů.
MUDr. Miloš Němec, Horská 26

Stanovisko k dopisu
Vážený pane doktore,
při jednáních městské části s Dopravním podnikem města Brna a odborem dopravy MMB v roce 2001 v souvislosti se
změnou trasy trolejbusu č. 136, bylo Vámi požadované řešení dopravní obslužnosti lokality kolem ul. Technické jednou z
variant, které Dopravní podnik města Brna předložil k posouzení. Vzhledem k tomu, že řešení, které bylo při těchto
jednáních dohodnuto, se týkalo úpravy přestupního uzlu Přívrat a Skácelova, doporučila komise dopravy na svém jednání
dne 30.9.2003 vznést dotaz na Dopravní podnik města Brna na stanovisko k Vámi předložené žádosti o zavedení městské
hromadné dopravy na ul. Technickou a tím zlepšení dopravní obslužnosti přilehlých ulic.
Odbor dopravy MMB nám v této věci poskytl zápis z jednání v roce 2001, kdy Vámi požadované řešení podmiňuje
úpravou šířkového uspořádání komunikací a zřízením světelného signalizačního zařízení křižovatky Technická x

Královopolská. Tuto možnost opětovně projednala komise dopravy na svém jednání dne 16.12.2003 a doporučila zřízení
světelného signalizačního zařízení a propojení ul. Kolejní s ul. Technickou a trasu požadované autobusové linky zavést až
na Konečného náměstí. Tento požadavek byl zaslán na odbor dopravy MMB.
Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi stanovisko Dopravního podniku města Brna ani odboru dopravy MMB,
ke svému požadavku na odpověď jsme připojili Vaši novou žádost, ve které navrhujete řešení, které by nevyžadovalo výše
uvedené finančně náročné úpravy.
O výsledcích Vás budeme informovat.
S pozdravem
Mgr. Aleš Kvapil

Přijímací zkoušky do 5. matematických tříd na ZŠ Sirotkova
Ve školním roce 2004/2005 opět otevíráme v naší škole páté třídy se zaměřením na výuku matematiky a
informatiky, ve kterých máme téměř třicetiletou tradici.
Do jedné třídy přijímáme 24 žáky. Škola bude v příštím školním roce otvírat dvě matematické třídy.
Výuka matematiky je rozšířena o některá témata a žáci jsou systematicky připravováni na přijímací zkoušky na
osmiletá gymnázia. Od šesté třídy se v matematických třídách vyučuje podle učebnic pro osmiletá gymnázia. Žáci se
pravidelně účastní celoměstských a krajských matematických soutěží. Největšího úspěchu v letošním roce dosáhli žáci
matematické 5.C, kdy městské kolo matematické olympiády vyhrál Martin Habrovec, na druhém místě se umístili Jakub
Jirovský a David Máchal a třetí místo obsadil Václav Juren. Velkého úspěchu dosáhl také žák matematické 9.C Ivo
Kráčmar, když v konkurenci studentů osmiletých gymnázií obsadil 4. místo v městském kole matematické olympiády 9. tříd
a postoupil do kola krajského.
Velmi přitažlivým a zajímavým předmětem je informatika. K výuce má škola k dispozici dvě počítačové učebny s
celkem 28 počítači. Počet žákovských stanic odpovídá počtu žáků v pracovní skupině (třídy jsou pro výuku informatiky
děleny na poloviny), každý žák tedy zadaný problém řeší samostatně na svém počítači. Škola je neustále připojena
radiopojítkem k internetu a po rekonstrukci je po celé budově rozvedena počítačová síť. V každé učebně matematické třídy
a ve většině ostatních tříd mají žáci k dispozici počítač.
Máme potvrzeno, že výuka v těchto třídách je celkově na vyšší úrovni než v běžných třídách základní školy – a to
nejen v matematice. Stává se též pravidlem, že přijímací zkoušky na víceletá gymnázia úspěšně složí a je přijato více než
60 % žáků matematických pátých tříd.
Na konci pátého ročníku se rozhodnete, zda své dítě přihlásíte ke studiu na osmileté gymnázium. Pokud žák nebude
ke studiu přijat, může pokračovat až do devátého ročníku ve výběrové matematické třídě v naší škole.
Naše škola je po úplné rekonstrukci a máme vynikající materiálně-technické podmínky pro výuku i sportovní vyžití
žáků (vnitřní hřiště s umělým povrchem, sauna, zrekonstruované tělocvična, upravená zahrada školy).
Pokud máte zájem o další rozvoj osobnosti Vašeho dítěte v odpovídajícím kolektivu vrstevníků, zašlete přiloženou
vyplněnou přihlášku na výše uvedenou adresu naší školy do 19. dubna 2004. Přihlášky jsou k dispozici v budově naší
školy na vrátnici nebo na webových stánkách školy. Přijímací zkoušky se uskuteční 21. dubna 2004 v 800 hod. Informace
podáme na telefonním čísle 541211945. K dispozici je Vám i velmi propracovaná webová stránka školy
www.zssirotkova.cz , kde najdete kromě dalších informací i fotografie a pravidelné aktuality.
Mgr. Dan Jedlička, zástupce ředitelky školy

Rozšířená výuka anglického jazyka na ZŠ Jana Babáka
Základní škola Jana Babáka je škola s mnohaletou tradicí výuky anglického jazyka. První jazykové třídy zde
pracovaly již v roce 1970.
Žáci mají možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka od třetí třídy. Hodinová dotace, zkušení a
kvalifikovaní pedagogové, netradiční formy práce, to vše vede k nadstandardní znalosti hlavního světového jazyka.
V jazykových třídách jsou žáci děleni do dvou skupin, což zajišťuje individuální přístup k dětem a zvýšenou
efektivnost výuky.
Žáci prvních a druhých ročníků mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde se formou říkanek,
písniček a her seznamují se základy jazyka.
Předpokladem přijetí do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka je zvládnutí zkoušky, kterou děti absolvují na
konci druhé třídy. Zkouška se skládá z teoretické části (základní znalosti 2. ročníku) a praktické části, kdy na základě

jednoduchého pohovoru pedagogové zjišťují předpoklady dětí pro studium jazyků. Od pátého ročníku se žáci zúčastňují
pobytového zájezdu do Velké Británie, kde si mohou prakticky ověřit úroveň svých znalostí.
Angličtina je světový jazyk, který pro generaci našich dětí bude patřit k základnímu vědomostnímu vybavení.
Apelujeme proto na rodiče žáků 2. tříd, kteří se rozhodují, kam nasměrovat vývoj svého dítěte.
Zkoušky do 3. tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka se budou konat dne 19. 4. 2004.
Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy do 16. dubna 2004. Další informace Vám poskytneme na tel.č. 541 211
986 nebo na zsbabak@nextra.cz. Škola se prezentuje na www.zsbabak.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vedení školy

Jsme tady již 40 let
Milí spoluobčané,
zveme Vás na "Den otevřených dveří" v naší klubovně, který se bude konat u příležitosti oslav čtyřicetileté existence
naší skupiny v Žabovřeskách. Přijďte se podívat na malé shrnutí naší činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném
čase od počátků v roce 1964, kdy jsme začínali jako malý oddíl, až po současnost ve vlastní klubovně a s mnohaletou
tradicí.
Rádi Vás přivítáme v sobotu 24. dubna 2004 od 14 do 18 hodin v naší klubovně nad křižovatkou Kroftova - Štursova Hlavní.
Pokud nemáte možnost nás v tento den navštívit, část materiálů a výstavu o naší historii a činnosti můžete také
shlédnout od 26. dubna do 14. května v přísálí Centra volného času Lužánky, Lidická 50. Další informace najdete také na
našich internetových stránkách www.sweb.cz/11.tsp.vlci.
Pavel Topinka

Jarní prázdniny se Spirálou
Dne 29.února 2004 začala výprava turistického oddílu Spirála za tajemstvím starodávného Egypta. Náš oddíl, který
spadá pod TJ Sokol Žabovřesky, Asociaci TOM a KČT již po řadu let pořádá podobné akce pro děti mající zájem o
podobné aktivity (www.spirala.zde.cz).
Naše karavana směřovala směrem k Rožnovu pod Radhoštěm, aby nakonec zakotvila v oáze Valašské Bystřice. Byla
to však pouze naše základna, odkud jsme podnikali výpady do všech koutů pouště se jménem Beskydy.
Setkali jsme se s faraónem Ramsesem XIII. a celým jeho dvorem. Úkoly, které nám zadal byly místy obtížné. Ale
divadlo, které jsme mu zahráli, či horoskop pro faraóna sestavený podle hvězd ho uchvátil natolik, že nám byl nakonec i
zavázán. Byli jsme dokonce i svědky narození jeho syna, které snad někdy dosedne na trůn a bude vládnout místo něj.
Výjezdy do pouště na běžkách rozhodně taky stály za to. Beduíny jsme nepotkali, ale možná proto, že se nás báli a
schovali se.
Co si myslíte o podobném prožití jarních prázdnin? Den za dnem chystá nejedno velké dobrodružství a překvapení.
Nestojí to za úvahu?
Piškot

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

Těšíme se na léto – na tábory
Sotva začalo jaro, už myslíme na letní prázdniny. Je to proto, že se maminky a tatínkové vytrvale ptají, jaké budou o
prázdninách tábory. A mají pravdu, čas běží jako voda. V současné době je již možné na tábory se přihlašovat. Jejich
seznam a podrobnosti jsou vyvěšeny ve středisku, nebo je najdete na našich webových stránkách www.brno.sdb.cz .

V březnu, o jarních prázdninách, žilo středisko naplno. Ani nebylo poznat, že 12 dětí bylo v Jeseníkách na „Zimním
putování za poklady“ a dalších 11 pátralo v Čučicích „Po stopách Sherlocka Holmese.“ Ti co neodjeli s rodiči na
dovolenou, vytrvale navštěvovali naše klubovny, sál, kulečník, posilovnu a dokonce i zasněžené hřiště. Pro zpestření
volného času se děti zúčastnily soutěže ve válení nejdelšího keramického hada. Ze 100 g keramické hlíny se podařilo
vítěznému Davidu Florkovi vytvořit žížalu dlouhou téměř 2 a půl metru. Nebyla to jediná výtvarná aktivita. Každou středu
večer pořádáme výtvarnou dílnu s nějakou zajímavou tvorbou. Také pravidelné páteční kluby pro mládež od 14 let jsou
pestré a přitažlivé. Novinkou ve středisku se stalo akvárium. Děti si mohly zaplatit některou z rybiček a sledovat, jak se
jejich „svěřenci“ daří. Podobně jako v ZOO, i v akváriu probíhá pravidelné „krmení zvěře“ vždy v 17. 00 hodin...
Blížící se Velikonoce jsou příležitostí, abychom se zamysleli nad hodnotou a krásou života. Proto bujaré masopustní
karnevaly a plesy vystřídaly klidnější aktivity. Pracovníci střediska se mohli zúčastnit 13. a 14. března duchovní obnovy a
výletu poblíž Tišnova. Měli příležitost zamyslet se nad svým životem, smyslem své práce a povzbudit se k dalšímu
nasazení pro dobro dětí a mládeže.
Přejeme všem radostné a smysluplné prožití Velikonoc!
Co nás čeká v dubnu:
3.4. sobota Turnaj ve stolní hře Carcassonne
7.4. středa Velikonoční tvoření (18.30 – 20.30 hod.)
8.4.-12.4. Zavřeno – velikonoční svátky
14.4. středa Kašírování 1 (18.30 – 20.30 hod.)
Budeme vyrábět různé tvary talířů a misek pomocí papírové hmoty a lepidla
21.4. středa Kašírování 2 (18.30 – 20.30 hod.)
Tentokrát si vytvořené misky a talíře nabarvíme a připravíme na používání. Toto tvoření bude navazovat na
Kašírování 1.
23.4. – 25.4. Školení vedoucích táborů
25.4. neděle Divadlo Bedruňka – Rychlokouzlení (premiéra, začátek v 15.30 hod)
28.4. středa Malování na hedvábí (18.30 – 20.30 hod.)
Malování na rámech, batika na hedvábí i malování gutou
30.4. pátek Pálení čarodějnic
30.4. pátek Odjezd 5 stolních tenistů, kteří se z našeho střediska kvalifikovali na XV. mezinárodní hry salesiánské mládeže
do Itálie
Za Salesiánské středisko mládeže Martin Hobza

Centrum volného času Jabloňka
Kroftova 64, 616 00 Brno
tel. č. : 549 216 248, 723 065 792

Vážení sousedé, milí rodiče, přinášíme Vám aktuální přehled dění na CVČ Jabloňka:
Dne 3.4. - 4. 4. , 17 - 18. 4. - kurz Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním a poruchami učení.
Kurs je určen nejen pedagogickým pracovníkům, ale i všem rodičům.
Pod vedením lektorek se během kurzu seznámíte:
- se symbolikou barev a jejich působením na mentální, emocionální a fyzické rovině;
- s technikami využitelnými pro skupinovou a individuální práci s dítětem prostřednictvím barev a vůní;
- získáte základní přehled cviků, podporující správnou funkci levé a pravé mozkové hemisféry a cviků pro vnitřní
harmonizaci;
Kurzy začínají v sobotu od 9 do 18 a pokračují v neděli od 9 do 12. Celková délka kurzu je 12 hodin.
Cena kurzu činí 1.500,- Kč. Závaznou přihlášku včetně zálohy v ceně 500,- Kč zasílejte na adresu: Bc.Helena Pavelková,
Axmanova 3, Brno 623 00.Na závazné přihlášce uveďte své jméno, adresu a kontaktní telefon (e-mail), tel.: 607 836 827.
8.4. - zveme všechny tvořivé děti i maminky na VELIKONOČNÍ DÍLNU. Přineste si vyfouknutá vajíčka, přezůvky a 40,- Kč.
(9-12 hod.)
30.4. - Den Země na Jabloňce. Letos ho věnujeme zahradě. Prosíme, budete-li mít při jarním úklidu svých zahrad jakékoliv
přebytky (rostliny, keře), přineste je k nám nebo si je přijďte sami zasadit. Rádi vám na ně dáme cedulku s vaším jménem.
Souběžně zde budou probíhat dílničky pro děti. (14-17hod.)

28.5. Den dětí
Dále připravujeme: Nevím si s tím dítětem rady!
Povídání pro rodiče, co je problémové chování, možnosti řešení. Informace o klubu Ježeček.
Nabídka letních táborů:
INDIÁNSKÉ LÉTO
25.-1.8.2004 – Písečná u Žďárského potoka v Jeseníkách
Zděný objekt, pokoje, 25 míst (rezervováno celé pro nás), vlastní doprava, společné vaření formou služeb.
Indiánská tematika, bobříci a jiné kratochvíle. Ceny: dospělý 1 500,- Kč, dítě 1 200,-, do 3 let bez nároku na lůžko a stravu
zdarma.
KOLEM DOKOLA
22.8.-28.8. (29.8.) – Kratochvílův mlýn u Červené Lhoty (12 km od Třebíče).
Ubytování v chatkách, plná penze (domácí kuchyně), vlastní doprava. V areálu krytý bazén, sauna, volejbalové a fotbalové
hřiště, stolní tenis, tělocvična, půjčovna kol a loděk. Výlety na kolech, hry, tvoření. Rezervováno 20 míst. Termín je sice
pozdější, zato klidnější. Ceny: dospělý 2.450,- Kč, dítě 3-8 let 1 680,- Kč, 8-12 let 1.820,- Kč
POBYTOVÝ TÁBOR PRO DĚTI
16.-24.7. 2004 ve Vanově u Telče
Ubytování v chatkách, 20 dětí, plná penze. Zaměření výtvarné a hra na flétnu (na táboře lze začít). Cena: 2.100,- Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1.- 16. 7. 2004 příměstský tábor v pracovních dnech pro děti od 1. třídy (možno vzít s sebou mladšího sourozence). Děti
čeká celotáborová hra, výlety, různé výtvarné techniky, keramika, hry, soutěže s využitím zahrady u CVČ. Cena: 80,-/den
23. - 31. 8. 2004 příměstský tábor na CVČ Jabloňka pro děti
od 1. třídy ( možno vzít s sebou mladšího sourozence) kde děti čekají různé hry, soutěže, výtvarné techniky, výlety,
koupání.Cena: 80,-/den
Tábory lze platit i přes FKSP vašeho zaměstnavatele.
Za CVČ Jabloňka Radka Čáslavová

Setkání seniorů
V neděli odpoledne 15. 2. 2004 v souvislosti se Světovým dnem nemocných (11.2.), uspořádali žabovřeští Salesiáni
setkání nemocných a lidí pokročilejšího věku. Přišlo 140 našich spoluobčanů. Po společně slavené mši sv. spojené s
udílením svátosti nemocných, jsme se zúčastnili pohoštění, připraveného v sále střediska a pořadu hudební skupiny řízené
panem Radko Froncem.
Bylo potěšitelné sledovat radost a jiskru v oku mnohých, kteří si společně s kapelou zanotovali národní písně a písně
svého mládí.
Setkání se líbilo a poděkování patří žabovřeským Salesiánům, jejichž hlavním posláním je pomáhat při výchově naší
mládeže, že nezapomínají i na nás věkem pokročilejší.
Ing.Jan Grepl

Seniorklub informuje...
Motto: „Budeme-li prožívat své stáří hezky, nebudou se ho mladí bát. Přispět k tomu, je velký úkol starých lidí“.
Ve čtvrtek 1. dubna v 9.30 hodin v KD Rubín pohovoří Květa Sekničková s řádovou sestrou Anežkou o životě v řádu.
Ve čtvrtek 15. dubna v 9.30 hodin tamtéž je připraveno pokračování cyklu Jaroslavy Vrbické o historii našeho města.
Za výbor klubu Vás srdečně zve
Květoslava Sekničková

Informace Sdružení zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených v ČR, místní organizace Brno-Žabovřesky zve všechny své členy na členskou
schůzi, která se bude konat dne 15. 4. 2004 v 15.30 hodin v církevním studenstském domově „Petrinum“ na Veveří č.15.
Pro své členy i ostatní zájemce jsme v tomto roce připravili zajímavé zájezdy:
1. 6. 2004

Slavkov, Olomouc, Svatý Kopeček

člen 160,- Kč
nečlen 220,- Kč

15 .9. 2004

Telč - město, zámek, Mrákotín

člen 150,- Kč
nečlen 190,- Kč

Zájezdy lze zakoupit před zahájením schůze.
Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit, může zaplatit členské příspěvky a zakoupit zájezdy - pokud budou volná
místa - každý první a třetí čtvrtek v měsíci mimo svátků a školních prázdnin (6.5., 20.5., 3.6., 17.6.) v naší kanceláři v ZŠ
Sirotkova 36, vchod z ulice Šeránkova.
Těšíme se na Vaši účast na členské schůzi i na našich zájezdech.
Eva Muchová, předsedkyně organizace

SK Brno-Žabovřesky
Horákova 616 00 Brno
tel. 549248986, fax. 549255402

Basketbalový oddíl
pořádá nábor chlapců ročník narození 1992-94. Všechny zájemce a jejich rodiče zveme na naše tréninky do
sportovní haly Rosnička, Horákova 7 v Brně Žabovřeskách, které se konají 2x týdně vždy v úterý od 15.00 do 16.00 hodin
a v pátek od
15.00 do 16.00 hodin.
S sebou si vezměte zájem o basketbal, sportovní oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny. O mladé basketbalisty se
budou starat zkušení trenéři mládeže Ing.Vladimír Pištělák, Ing.Marian Svoboda.
Bližší informace: Ing.Marian Svoboda, tel. 605300310, e-mail: svoboda@hippo.cz.

ZOO Brno v dubnu
www.zoobrno.cz
3. 4. 2004
Ptačí den pro veřejnost
soutěžní stezka v areálu pro návštěvníky, která prověří Vaše znalosti o ptačí říši. Návštěvníci s "ptačím" příjmením mají
vstup zdarma.
10. - 12. 4. 2004 Velikonoce v ZOO
10. 4. velikonoční dílna 10.00 - 14.00 hod v areálu ZOO, ukázka velikonočních mláďat
11. 4. velikonoční dílna 10.00 - 14.00 hod v areálu ZOO, ukázka velikonočních mláďat, soutěžní znalostní stezka pro
návštěvníky
12.4. ukázka velikonočních mláďat
18. 4. 2004
Jarní zootrofej u příležitosti Dne země
přírodovědná soutěž pro návštěvníky ZOO připravená dětmi ze Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno.
Start ve vestibulu správní budovy.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně informuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) srdečně zve občany Žabovřesk do své pobočky umístěné na ulici Mozolky 52.
Knihovna patří do sítě větších sídlištních poboček KJM. Fond knihovny nabízí 26 780 svazků knih. V roce 2003 přibylo do
knihovny 1 203 nových knih. Kromě toho knihovna každým rokem odebírá časopisy, např. pro děti oblíbený Čtyřlístek, pro
dospělé čtenáře Žena a život, Zdraví, Vlasta, Květy nebo Bydlení. Knihovna umožňuje kopírovací služby z fondu KJM.
Základ fondu tvoří klasická literatura, která mimo jiné obsahuje doporučenou četbu pro děti. Děti také využívají literaturu
informačního charakteru, která jim slouží k doplnění školního učiva nebo jako podklad pro vypracovávání zadaných
školních prací. Rok 2003 vyhlásila KJM rokem dětského čtenářství. Pro ZŠ Sirotkova, ZŠ Babáka, ZŠ nám. Svornosti a
gymnázium Plovdivská bylo uspořádáno 71 besed s účastí 1 378 žáků. Knihovnice nabídly školám 25 témat (např.
Brněnské pověsti, Staré řecké báje, Dějiny Brna, Osobnosti 20. století). Pěkná je spolupráce knihovny s MŠ Žižkova. Již
tradičně je na letošní jaro (29.3-15.4.) připravena v prostorách knihovny výstava s velikonoční tématikou z prací dětí MŠ
Žižkova.
Díky finanční podpoře ÚMČ Žabovřesky 6.000,- Kč mohl být zkvalitněn knihovní fond pro dospělé i dětské čtenáře,
kterých v roce 2003 bylo 1.322, z toho 327 dětí.
Provozní doba:
Pondělí
Úterý

13.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Středa

13.00 - 18.00

Čtvrtek

9.00 - 12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 18.00

Pozvánka na koncerty duchovní hudby
v žabovřeském kostele Panny Marie Pomocnice

Květná neděle 4. dubna v 15.00 hodin
Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi
Účinkují:
Dómský sbor pod vedením Mgr. Petra Koláře
Komorní orchestr
1. neděle velikonoční 11. dubna v 15.00 hodin
Charitativní koncert dobré vůle
křesťanské velikonoce v hudbě, slově a poezii
Program:
G.P. da Palestrina, J.G. Handl, A. Vivaldi, R. Friml, B. Smetana, J.B. Foerster,
J. Wolker, V. Renč, J. Čep
Účinkují:
Akademické pěvecké sdružení Moravan
Dirigent Tomáš Ibrmajer
Komorní smyčcový soubor ZUŠ Slavkov
Vedoucí Miloslav Strejček
Marie Sychrová
Radovan Lukavský
umělecký přednes

Program kulturního domu Rubín,
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@mc-zabovresky.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 mistři v latinsko-amer. tancích
Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
3. 4. 2004
Pohádkové divadlo Julie Jurištové - Minimuzikál „Tři čarodějnice“
Do života třech čarodějnic vstoupí malý chlapec, který připlave v
košíku k jejich doupěti. Vychovají ho jako svého, ale osud mu připraví
krátký život, s čímž se čarodějnice nehodlají smířit.

Začátek v 15.00 hod.

6. 4. 2004
Pražská divadelní agentura V. Hanzlíčka- S tvojí dcerou ne
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak
těžko z ní ven. Režie: Antonín Procházka, hrají: Petr Nárožný,
Naďa Konvalinková, Karolína Kaiserová, Antonín Procházka
a další. zač. 19:30 hod.

Začátek v 19.30 hod.

13. 4. 2004
Muzikál „Brouci“ - účinkují: Brouci (dříve Backwards)
členové skupiny Brouci si zde zahrají každý svého slavného
Liverpoolského protějška. Hudebně literární pásmo F.R.Čecha
od doby vzniku až po poslední společné LP.
Dále účinkují: Jana Zenáhlíková - YOKO ONO a
Jaroslav Sypal, režie: Jaroslav Sypal.
Brněnská premiéra!

Začátek v 19.30 hod.

20. 4. 2004

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba

Začátek v 19.30 hod.

24. 4. 2004

Koncert The Fireballs - rock´n´roll 50. a 60. léta

Začátek v 19.30 hod.

27. 4. 2004

Pavel Bobek a Lída Noppová a orchestr M.Noppa

Začátek v 19.30 hod.

Předprodej vstupenek: KD Rubín, KIC-Běhounská, Dům pánů z Lipé, Indies-Kobližná, Wolf Music-Dvořákova.

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

Baleáry
Mgr. Jaromír Procházka
--Podmanivá krása Černé Hory
JUDr. Milan Mikula
Šumava z české bavorské strany
Mgr. Jaromír Procházka

