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Za několik dní nás čekají již sedmé volby
do zastupitelstev obcí v novodobé histo-
rii. Posedmé tedy půjdeme vybírat své zá-
stupce do místního zastupitelstva. Ještě
předloni byl letošní rok považován za rok
volební. To proto, že v plánu byly volby
komunální, senátní i parlamentní (dokon-
ce dvoje – do Evropského parlamentu
a do Parlamentu Poslanecké sněmovny).
Ale vše je nakonec jinak. Vláda do letoš-
ních voleb „nevydržela“, takže jsme šli
k volebním urnám už vloni zvolit zástup-
ce do parlamentu. Navíc nás poprvé čeka-
li volby prezidentské. Rázem se nám po-
čet voleb pro letošní rok snížil. Ještě v zá-
ří jsme očekávali, jak dopadne plánované
referendum o poloze nádraží. To nakonec
vyhlášeno nebylo (na rozdíl od roku
2004). Dokážete si tipnout, kolikrát jsme

šli v posledních pětadvaceti letech v Žebětí-
ně k volbám? Nebo v kterých letech se 
volilo či nevolilo? Zkusme to spočítat spolu.
V roce 1990 se konaly kromě voleb komu-
nálních volby do tehdejší České národní rady
(ČNR), Sněmovny lidu Federálního shromáž-
dění (SL FS) a Sněmovny národů Federálního
shromáždění (SLFN). O dva roky později se
volby do ČNR, SL FS a SL FS opakovaly.
Ke komunálním volbám tedy půjdeme již
posedmé. Parlamentní volby se konaly už
dvakrát v mimořádném termínu, ty máme
od roku 1990 za sebou osmery. Jedno refe-
rendum, jedny volby prezidentské, čtvery se-
nátní (1996, 1998, 2004, 2010), čtvery krajské
(2000, 2004, 2008, 2012), troje do Evropské-
ho parlamentu (2004, 2009, 2014). Podtrže-
no a sečteno dojdeme k číslu 28. Naštěstí se

Dokončení na str. 4

Téma měsíce: Volby

4. 10. 2014 od 10 do 17 hodin. Již tře-
tím rokem pořádáme akci „Podzimní
den ve Čtyřlístku“. Letošní rok se akce
koná v sobotu 4. 10. 2014 od 10 do 17.
Opět máme připravený pestrý program,
který zabaví celou rodinu. Čeká na Vás
zahájení prodeje ovocných stromků
a keřů, výstava ovoce a ukázky podzim-
ních vazeb od našich floristek. Firma
Plastkon si pro Vás připraví promo akci
nového designového květináče ELISE
v atraktivním matném provedení. Své
produkty představí prodejna LÉČIVÉ
ROSTLINY a česká ruční kosmetika NA-
TURINKA. Zahřešit si můžete na zákus-
cích a sladkostech od Cukrárny Kokoo
made. Provázet celým dnem Vás bude
hudební skupina T.K.DUHA. Pro děti
máme připravené různé soutěže o ceny,
vyřezávání dýní pod vedením instrukto-
ra (lžíci a nožík na vydlabávání s sebou),
strašidelný dům a opékání špekáčků. Ti
nejmenší si mohou zadovádět ve skáka-
cím hradu a každé dítě obdrží zvířátko
z balónku, které na místě vyrobíme.
V dopoledních i odpoledních hodinách
uvede oblíbené divadlo Kača a Kača in-
teraktivní autorské divadelní předsta-
vení O holčičce Natálce a panu Neto-
pejrovi. Souběžně bude v naší prodejně
probíhat Výstava Pohádkové krajinky
ze sukulentních rostlin pana Honce.

Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého
počasí se akce přesune do zastřešených
prostor prodejny. Kolektiv Čtyřlístek ZC

Zahradní centrum Čtyřlístek
Brno, Bystrcká 40, vchod z parkoviště

od Uni Hobby a Penny marketu.

Pokud Vás zaujali naše akce, více in-
formací se dozvíte na našich face-
bookových nebo webových strán-
kách www.ctyrlistek-centrum.cz.

Podzimní den ve Čtyřlístku zahradním centru 
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Milí přátelé,
čtyři roky volebního ob-
dobí jsou za námi a já
bych se rád ohlédl zpět
a zvážil, co se zastupi-
telstvu povedlo, a v čem
mělo nedostatky. To
pravé hodnocení ovšem
uděláte Vy, až přijdete

druhý říjnový týden k volbám. 
Největším tématem byla výstavba nové
základní školy. Tolik diskutovaný a mnoho
let připravovaný projekt vyrostl během
jednoho roku a vznikla tak dlouho očeká-
vaná stavba, která svým architektonickým
pojetím vkusně zapadla do okolní zástav-
by obce. Stavba probíhala rychle a nebyla
zcela bez problémů. Od jejího otevření 
1. září 2012 vše funguje, jak má, a kromě
některých drobností jsme nezaznamena-
li s vedením školy vážnější stavební nebo
technický problém při jejím provozu.
Otevřením nové školní budovy se nám
zvětšila i kapacita mateřské školy o další
oddělení. Ta je v současné době pro 137
dětí. Další velká stavba zasáhla do chodu
městské části skoro na dva roky. Byla to
dostavba kanalizace v sedmi ulicích Žebě-
tína. S výstavbou se započalo již v únoru
2012 ulicí Otevřenou z důvodů připojení
budovy základní školy a po té následova-
ly ulice Srnčí, Ostrovačická, Chrpová, Klo-
bouček, Revírníkova a Prokopův kopec.
Dostavba těchto sítí, komunikací a chod-
níků skončila na jaře letošního roku, kdy
probíhaly kolaudace a přejímky komuni-
kací. Když se teL ohlédnu zpět, musíme
být rádi za ráz počasí v loňském roce, pro-
tože při letošních extrémních srážkách si
tuto výstavbu nedovedu představit, z po-
hledu únosností plání a vozovek, do kte-
rých by soustavně pršelo, a nebylo by tak
možné pokračovat s jejich výstavbou.
Kromě těchto dvou velkých staveb, které
přesáhly hodnotu 320 milionů korun, se
podařila výsadba dvou alejí na ulicích
Dlážděná a Ostrovačická. Dále se vybudo-
val nový přístřešek MHD u hřbitova, získa-
li jsme Tatru 815 pro sbor dobrovolných

hasičů, pořídili jsme z evropských dotací
zametací stroj, byla zrekonstruována ku-
chyň v mateřské škole a buduje se zde
zahrada a hřiště v přírodním stylu. Ně-
které projekty jsou v současné době roz-
pracovány, a to zejména hřiště u základ-
ní školy, bohužel liknavostí magistrátu se
stihne v letošním roce jenom výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Ovšem ně-
které projekty musely částečně ustoupit
nebo posečkat na další období, protože
finanční prostředky města Brna i měst-
ské části nejsou bezedné. Je to již toli-
krát zmiňovaný východní obchvat Žebě-
tína, oddílná kanalizace v ulici Pod Bo-
rovníkem nebo revitalizace dětských
hřiš[ ve správě obce. Dále i dlouho dis-
kutovaný kruhový objezd na staré dálni-
ci, který má pod správou Jihomoravský
kraj. Těmito projekty se bude muset za-
bývat nové zastupitelstvo v dalším vo-
lebním období. Jak vidíte, je pořád v Že-
bětíně co budovat a zlepšovat.
Rád bych Vám nabídl své šestnáctileté
zkušenosti s vedením radnice zde v Že-
bětíně a osm let zastupování městské
části v zastupitelstvu města Brna, kde se
mi podařilo zajistit velkou část finanč-
ních prostředků. V závěru volebního ob-
dobí musím poděkovat všem zamě-
stnancům úřadu i všem zastupitelům
bez rozdílu jejich politické příslušnosti
za jejich odvedenou práci pro Žebětín.
Byli jsme tým, který rozhodoval vždy ve
prospěch obce a pro dobro jejich obyva-
tel. Bez tohoto týmu, na který jsem se
mohl vždy spolehnout, by se nedalo to-
lik práce udělat. Nemohu opomenout
poděkování za podporu a zázemí své
rodině, dětem a hlavně manželce.
Pokud Vám záleží na budoucnosti Žebětí-
na, přijLte k volbám a dejte hlas těm,
o kterých si myslíte, že pro Žebětín uděla-
jí maximum, těm, kterým nejde jen
o vlastní prospěch či kariéru. Přeji Vám š[a-
stnou ruku při výběru zastupitelstva jak
do městské části, tak i do zastupitelstva
města Brna a Žebětínu tu nejlepší bu-
doucnost. Váš starosta Vít Beran

Oficiální stránky Žebětína:

Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin v budově 
Základní školy Brno, Otevřená 20a (boční vstup ze
spojnice mezi ulicemi Otevřená a Drdy).
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Volby
Dokončení ze str. 1
některé volby konaly ve stejném termí-
nu. Komunální volby u nás zahrnují vol-
by do místního i městského zastupitel-
stva. Hlasovacích lístků je sice více, počí-
tání hlasů také, ale jedná se prakticky
o jedny volby. Pokud se ohlédneme, kte-
ré z uplynulých let byly lety „volebními“
a které „nevolebními“, dojdeme k po-

měru 15 : 10 ve prospěch let „volebních“.
Sečteme-li tato čísla numerologicky, do-
staneme číslo 7. I rok 2014 nám dá se-
dmičku. Volí se v komunálních volbách
posedmé. A sedmička je prý š[astné čís-
lo… Naplní se jeho symbolika v letošních
volbách? To zjistíme brzy, doslova za pár
dní. Takže – š[astnou ruku ve volební dny
a ještě š[astnější dny následující!

Václavské hody 2014
Na šedesát krojovaných dětí, mladých
i starších se vydalo v průvodu v sobo-
tu 27. září 2014 za doprovodu tří
harmonikářů a kapelou Dolňáci ulice-
mi Žebětína. Zpívalo se, tancovalo
a v 16 hodin děti zatancovaly pod
májí Moravskou besedu. Na hodové

zábavě v sále Katolického domu se
beseda opakovala, a s velikým nadše-
ním, v podání dospělých párů. Taneč-
ní přestávky byly vyplněny zpěvem
s harmonikáři. Zapojili se i nekrojova-
ní. A tak se šesté Václavské hody
opravdu vydařily. Václav Kříž

Pohádková školka
Navzdory deštivému počasí se 13. září
v lesním klubu V závětří konala akce
pro veřejnost Pohádková školka. Kdo
přišel, čekala ho kouzelná stezka, na
které musel splnit hned několik úkolů.
Děti se například pokusily nasytit Ote-
sánka, vylovit kapry z rybníka, přeletět
překážkovou dráhu na koštěti nebo

sesbírat korále roztržité princezny. Vel-
ký úspěch sklidil zejména vodník či
drvoštěp, u kterého si děti vyzkoušely
práci s pilou, a pomohly mu nasekat
dříví na zimu. K dispozici bylo i občer-
stvení, které donesly maminky našich
dětí a tímto jim za ně děkujeme.

www.vzavetri.cz

Nástup do školy nemusí znamenat ko-
nec pohybu na čerstvém vzduchu! Od
září tohoto roku naše lesní školka nově
nabízí možnost umístit děti ve věku od
5 do 10 let do Lesní družiny, kde se jim
bude věnovat náš zkušený pedagog
Jan Palán. V závislosti na počasí se ško-
láci buL vydají do terénu poznávat
blízké okolí či zůstanou kutit v areálu
lesního klubu. Děti si například zkusí
postavit ze dřeva ptačí budku, nákla-

Lák nebo vodní mlýnek, vlastním ná-
padům se meze nekladou. Družina je
otevřená od 13 do 17 hodin. Školáky ze
Žebětína je možné po domluvě vyzved-
nout v družině základní školy na Ote-
vřené ulici. Cena za měsíc činí 490 Kč,
do skupiny bude přijato maximálně
deset dětí. Pro podrobnější informace
pište na skolka.v.zavetri@gmail.com či
volejte na tel.: 774 332 366.

Tým ze Závětří

Lesní družina v lesním klubu V závětří
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Než se dostaneme k po-
vídání o vaší cukrářské
výrobě, chtěl bych po-
prosit – jak tomu v téhle
rubrice bývá – o malý ex-
kurz do vašeho soukro-
mí, narozením počínaje.
Narodila jsem se v Brně-
Líšni, kde jsem až do

dospělosti žila. Maminka pracuje v re-
habilitačním zařízení, otec v autodo-
pravě. Mám dvě sestry, ta starší je ilu-
strátorka, její obrázky se dají nalézt
v učebnicích 1. stupně ZŠ. Ta mladší se-
stra na „základku“ ještě chodí.

Co vaše školní léta a další vzdělávání?
Základní školní docházku jsem absol-
vovala v Líšni. A pak jsem nastoupila
na tříletý učební obor cukrářka, i když
jsem v té době ještě moc nevěděla,
kam chci v životě směřovat. Ale vlastně
toho dnes nelituji. Po absolutoriu jsem
pracovala 5 let v tomto oboru.

A získala praxi a zkušenosti k tomu,
v čem právě podnikáte. Ale ještě na-
posled odbočíme. Máte manžela, kte-
rý je rodilý Žebětíňák...
Už jeho předkové tu mají pevné – a vypa-
dá to, že zdravé – kořeny. Žije jeho děde-
ček, který má přes 90 roků, manželův otec
se mu narodil po třiceti letech. A jemu
zase za 30 let můj muž. A opět po dalších
třiceti letech se narodil náš syn, kterému
je dnes dva a půl roku. A všichni chlapi
rodu se samozřejmě jmenují Václav.

S manželem a synem teC bydlíte v do-
mě jeho rodičů na Drdech. Kdy jste se
rozhodla k soukromému podnikání,
které nese název „Cukrářská výroba
Kateřina Jelínková“?
Jsem ještě na mateřské dovolené a tak
jsem si řekla, že to za pomoci manžela
zkusím. Po vyřízení různých úředních
formalit jsem získala živnostenský list

na své podnikání. Na zahradě jsme ga-
ráž přestavěli na cukrářskou dílnu...

...viděl jsem, je prostorná, vybavená vel-
kým pracovním nerezovým stolem, dřezy,
cukrářskou pecí a několika lednicemi...
...a v srpnu jsme začali s provozem. Na
našich webových stránkách (www.za-
kusky-dortiky.cz) se čtenáři dočtou, že
si mohou objednat z více než 30 druhů
zákusků, třeba i mini, ze šlehaných,
třených nebo jádrových hmot, plně-
ných máslovými, šlehačkovými, bílko-
vými či ovocnými krémy. A také dorty,
svatební, dětské, koláčky aj.

Snad se smím čtenářům přiznat, že jsem
dostal ochutnat a musím jen a jen chválit...
Mou snahou není kvantita, ale kvalita.
Ráda vyhovím i speciálním přáním. Tak
jsem třeba vyráběla i bezlepkové zbo-
ží. Zákazníci byli zatím vždy spokojeni.

Jak zvládáte zvýšenou poptávku z By-
strce, Bohunic, tady od nás, ale i odji-
nud, nejen od jednotlivců, ale třeba
i cukráren? Za dva měsíce přijde na řa-
du i vánoční cukroví...
Měla jsem brigádnici, v úmyslu mám
zaměstnat jednu sílu. Malou objednáv-
ku zvládám na druhý den, připravit
svatební dodávku zabere ovšem i tý-
den. Bez vydatné pomoci tchýně
a tchána, kteří si často vezmou na sta-
rost našeho syna, bych se neobešla.

Nezamýšlíte otevřít si třeba vlastní
prodejnu, tady v Žebětíně?
To je ještě předčasná úvaha. Muselo by
se mi opravdu dařit, protože na takový
– i když lákavý – záměr je třeba dostatek
finančních prostředků a vhodný prostor
s únosným nájmem. Uvidíme.

Máte při své práci maminky a cukrářky
také trochu času na odpočinek, na ně-
jaké koníčky?

Na slovíčko s Kateřinou Jelínkovou Moc času nezbývá, ale dva koníčky
s manželem máme. Oni jsou to ovšem
velcí koně, které máme ustájeny ve
Střelicích. Při projížLce na nich si bá-
ječně odpočinu.

Takže teC už chápu, proč je ve vaší nabídce
dětského dortu ihlava koně. Přeji vám hod-
ně zdaru ve vaší činnosti i v osobním živo-
tě. A za milý rozhovor o tom, čím si může-
me osladit život, děkuje F. Zacharník

Miniškolka – denně 8–16 hodin, mož-
nost poobědvat (dovoz z MŠ Žebětín,
50 Kč/oběd – pouze pro školkové děti),
denně výuka anglického jazyka zdar-
ma. Cena 230 Kč 8–13 hodin, 390 Kč
8–16 hodin (cena nezahrnuje oběd).
Atletika se zvířátky – ve spolupráci s Atle-
tickým klubem Masarykovy univerzity bu-
de v areálu ZŠ Žebětín probíhat atletický
kroužek pro děti 4–10 let. Říjen–prosinec
1x týdně 350 Kč, 2x týdně 600 Kč. V na-
šich prostorách probíhá celoročně Cviče-

ní pro těhotné ženy pod vedením zkuše-
né duly Karin (středa), Cvičení pro matky
s dětmi (středa), Bodyforming (pondělí,
čtvrtek), Pilates (úterý, čtvrtek).

Miniškolka Kroužky
Říčanská 29, Brno-Bystrc
Karin Doubková, tel.: 603 936 159 
e-mail: mckrouzky@seznam.cz,
www.skolka-krouzky.cz

Miniškolka Kroužky

V sobotu 25. října se v areálu lesního
klubu uskuteční kurz pečení chleba
a pizzy. Dozvíte se mimo jiné, jak „cho-
vat“ vlastní kvásek, jak správně zadělat
těsto a jak postupovat při jeho pečení.
Představíme si různé druhy chlebů, za-
cílíme zejména na ten kváskový. Pří-
tomní si vyzkouší zadělat vlastní těsto,

které si po vykynutí mohou upéct v ko-
munitní peci školky. Program začíná
v 10 hodin, suroviny budou za symbo-
lickou cenu k zakoupení na místě, je
však možné si donést i vlastní. Vstupné
pro dospělé činí 90 Kč, děti a dobrá ná-
lada jsou vítány. Podrobnější informace
naleznete na www.vzavetri.cz.

Workshop pečení chleba V závětří

Ten, kdo brýle nosit musí,
tak si k optikovi zajde.
Různé obroučky mu zkusí,
až ty, které padnou, najde.

Pak se do nich sklíčka dají,
jak je lékař předepsal.
Brýle sluší, pomáhají
vidět blíž anebo v dál...

Našim dětem: O optikovi

Kdo splete první knoflík, ten se už pořádně nezapne. (J. W. Goethe)
Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen! (Ch. Baudelaire)
Sympatizovat s úspěchy přítele vyžaduje velmi jemnou povahu. (O. Wilde)
Pesimista je ten, kdo si ze dvou nepříjemností vybere obě... (E. Hubbard)

Koutek úsměvů: Co řekli známí spisovatelé
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ŽIVOTNÍ
STYL

Program Klubu maminek Krteček na říjen
7. 10. Podzim na zahrádce, prezentace „Vaření hravě

aneb sejdeme se v kuchyni“ 
Více na www.varenihrave.cz

14. 10. Podzim v lese
21. 10. Podzim s dráčkem Fráčkem
28. 10. Setkání nebude (podzimní prázdniny)

3. 10.–4. 10. Epilog 6H 
Tradiční šestihodinový vytrvalostní závod uzavírá českou
okruhovou sezonu a trofej ze závodu je žádanou kořistí mezi
celou středoevropskou automobilovou špičkou.

5. 10. Czech Drift Series 
Vizuálně atraktivní podívaná se spoustou napínavých soubojů –
to je drift, disciplína založená na jízdě řízeným smykem. Závod
probíhá pouze v úseku tzv. Stadionu s výhledem z tribuny C. 

12. 10. Motoshow REKORD 
Po úspěšném druhém ročníku se opět motocyklisté na Masa-
rykově okruhu pokusí překonat rekord v počtu motocyklů na
závodní dráze. Ten aktuální má hodnotu 2988 strojů.

26. 10. Den otevřené dráhy 
Den otevřené dráhy: svezte se na závěr sezony po Masaryko-
vě okruhu.

Masarykův okruh v říjnu

Už od poloviny září opět fungují všechny kroužky. V někte-
rých by se ještě našlo místo i pro vaše dítě, pokud máte zá-
jem, nabídku včetně kontaktů na jednotlivé vedoucí najdete
na našich stránkách www.cvocek.navolno.cz. Na stránkách je
už i nabídka tradičního zimního pobytu pro děti v Čenkovi-
cích, zájem bývá velký, doporučujeme včas zaslat přihlášku.
Fotky ze všech devíti táborů jsou na stránkách www.cvocek-
zebetin.rajce.idnes.cz. Z nejbližších plánovaných akcí by se
vám mohl líbit další seminář improvizovaného tance s Mar-
tou, který proběhne v malé tělocvičně ZŠ Otevřená v neděli
12. 10. od 10 hodin. S sebou pití, příjemné oblečení a 150 Kč.
Tentokrát nás čeká zase něco nového.
V pátek 17. 10. odpoledne se vypravíme do lesa, kde nás bu-
de čekat Pohádka o dubových mužíčcích. Sraz na zastávce Rí-
šova v 15.30 hodin, můžeme vzít i děti bez rodičů a vyzved-
nout je v MŠ Žabka, pokud se domluvíme. Celá přírodověd-
ně zaměřená hra bude trvat asi hodinu a půl a je určena
předškolákům a malým školákům.
Hned po podzimních prázdninách se uskuteční tradiční Dý-
ňování. Budete-li mít krásné vyřezané dýně, prosíme o za-
půjčení a účast v soutěži. Rovněž rádi uvítáme zájemce o po-
moc na stanovištích. Ivana Nanjo Kolaříková, saxi@volny.cz

Podzimní Cvoček

Klub důchodců v Žebětíně zve občany na tradiční podzimní „Vý-
stavu ovoce a zeleniny“, která se koná v prostorách Katolického
domu v sobotu 25. 10. od 14 do 18 hod. a v neděli 26. 10. od 
10 do 17 hod. Možnost zakoupení květinových vazeb apod.

Pozvánka na podzimní výstavu

budou k vidění od 3. do 12. října denně od 10 do 18 hodin v By-
strci v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vchod od Uni
Hobby). Těšit se můžete na krásně kvetoucí živé kameny a dal-
ší kosmatcovité sukulenty. K vidění bude kolem 200 exponátů
a na prodej pár set druhů sukulentních kytiček, dostatek kera-
miky a literatury „jak na to“. Více na www.sukulent.cz.

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin

Muži „A“ – I. A třída, Jihomoravská krajská fotbalová soutěž
Líšeň B-Žebětín 12. 10. 15.00 hod.
SK Žebětín-FC Boskovice 18. 10. 15.00 hod.
Slatina-SK Žebětín 25. 10. 14.30 hod.

Starší přípravka – městská soutěž, skupina D
Bystrc B-SK Žebětín 10. 10. 17.15 hod.
Žebětín-B Řícmanice 18. 10. 10.00 hod.
Slatina B-SK Žebětín 26. 10. 10.00 hod.
SK Žebětín-Chrlice B 31. 10. 16.00 hod.

Sportovní klub Žebětín zve na zápasy

Vítání občánků je plánováno na druhou listopadovou nedě-
li. V případě, že máte o přivítání Vašeho dě[átka zájem, ne-
zapomeňte se nejpozději do 22. října 2014 dostavit na Od-
dělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín s rodným listem dítě-
te. Bližší informace na tel.: 546 217 401 nebo na e-mailové
adrese socialni@zebetin.cz.

Vítání občánků
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Schválilo
• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje,
• Smlouvu o nájmu plynárenského za-

řízení,
• žádost o prominutí platby za pronájem

nebytového prostoru v Katolickém
domě za účelem výstavy betlémů,

• návrh smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace na rok 2014,

• návrhy darovacích smluv na finanční
dary občanům, 

• finanční odměny členům výborů při
ZMČ Brno-Žebětín v navrhované výši,

• odpisový plán MŠ Žabka na rok 2014
v aktualizované podobě,

• Rozpočtové opatření č. 12/2014 v pře-
dloženém znění,

• Rozpočtové opatření č. 13/2014 v pře-
dloženém znění,

• Rozpočtové opatření č. 14/2014 v pře-
dloženém znění,

• Plnění rozpočtu za I. pololetí 2014
MČ Žebětín a zřízených příspěvko-
vých organizací (MŠ Žabka, Drdy 25
a ZŠ Brno, Otevřená 20a),

Doporučilo
• svěření pozemků p. č.: 2147/3, 2147/244,

2147/273, 2147/274, 2147/277, 2147/281,
2147/283, 2147/284, 2147/293, 2147/294,
2147/296, 2147/297, 2171/3, 2172/52,
2172/54 2174/7, 1274/29, 2174/38,
2174/49, 2174/50, 2174/52, 2164/6,
2164/7, 2170, 2175 a 4226, vše k. ú. 

Žebětín, do správy zdejší městské části,
• ke schválení pronájem obecních po-

zemků p. č.: 2147/3, 2147/244, 2147/273,
2147/274, 2147/277, 2147/281, 2147/283,
2147/284, 2147/293, 2147/294, 2147/296,
2147/297, 2171/3, 2172/52, 2172/54,
2174/7, 1274/29, 2174/38, 2174/49,
2174/50, 2174/52, 2164/6, 2164/7, 2170,
2175 a 4226, vše k. ú. Žebětín,

• ke schválení obecně závaznou vy-
hlášku SMB č. x/2014, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška
SMB č. 20/2001, kterou se vydává Sta-
tut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek,

Nedoporučilo
• ke schválení prodej obecních pozemků

p. č.: 2147/3, 2147/244, 2147/273,
2147/274, 2147/277, 2147/281, 2147/283,
2147/284, 2147/293, 2147/294, 2147/296,
2147/297, 2171/3, 2172/52, 2172/54,
2174/7, 1274/29, 2174/38, 2174/49,
2174/50, 2174/52, 2164/6, 2164/7, 2170,
2175 a 4226, vše k. ú. Žebětín,

Vzalo na vědomí
• Výroční zprávu Základní školy Brno,

Otevřená 20a, za školní rok
2013/2014,

Zrušilo
• v souvislosti s ukončením volebního

období 2010−2014 ke dni 10. 10.
2014 dosavadní výbory zřízené při
ZMČ Brno-Žebětín a odvolává jejich
předsedy a členy z funkce. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 45. zasedání, konaném dne 29. září 2014

Letos mohou občané města Brna kupo-
vat dotované kompostéry. Brno je svým
obyvatelům nabízí za poloviční cenu. Na-
bídku koupit si kompostér za nižší cenu
využilo již přes dvě stě občanů. Na
www.miniwaste.cz vyplnili webový for-
mulář. Na té samé adrese zjistili, kdy se
koná školení. Zúčastnili se ho a dozvě-
děli se tam, jak se svým kompostérem
mají správně nakládat. Po absolvování
školení, které proběhlo v areálu brněn-
ské spalovny, zaplatili v hotovosti 790
korun za kompostér o objemu 400 litrů
a odvezli si ho domů. Žádat o zbývají-
cích 300 dotovaných kompostérů může
jen fyzická osoba, starší osmnácti let,

která má hlášený trvalý pobyt ve městě
Brně. A to buLto formou výše zmíněné-
ho formuláře, nebo telefonicky na čísle
542 174 552. Obdrženou nádobu pak
musí umístit u nemovitosti v Brně. Kom-
postování přispívá k ochraně životního
prostředí. Snižuje se totiž množství svá-
ženého komunálního odpadu a součas-
ně vzniká organické hnojivo. To se může
využít na zahradě nebo i do květináčů.
V konečném důsledku napomáhá kom-
postování i ke snižování emisí skleníko-
vých plynů, protože při procesu dochází
k ukládání vázaného uhlíku do půdy. 

Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna

Prodej kompostérů

Problematika spalování suchých rostlin-
ných materiálů je řešena obecně závaz-
nou vyhláškou Statutárního města Brna
č. 21/2011, příloha vyhlášky stanovuje „pá-
lící dny“ v MČ Brno-Žebětín takto: čtvrtek
10–19 hodin a sobota 14–19 hodin. Spalo-
vat lze pouze suché rostlinné materiály,

které nejsou kontaminované chemický-
mi látkami. Pálení provádějte s ohledem
na aktuální klimatické podmínky. Pláno-
vané likvidace většího množství rostlin-
ného odpadu hlaste prostřednictvím
www.firebrno.cz/paleni-klesti na Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Podzimní spalování

V Rajhradě u Brna se začátkem října to-
hoto roku otevře nový domov pro senio-
ry Akátový dům. Jedná se o nový a krás-
ný domov pro seniory, který poskytuje
kvalitní bydlení se sociální péčí. O výho-
dách a přínosech Akátového domu pro
seniory jsme si povídali s paní Mgr. Veče-
řovou z vedení Akátového domu:

Na začátek otázka, která mě osobně
zajímá – proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádher-
ný vzrostlý akát a senioři se tak mohou
těšit na to, že jim strom v letních
dnech poskytne příjemný stín. 

Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny,
uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou
dostupností veškeré občanské vybave-
nosti, a proto si senioři mohou nakou-
pit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit
spoustu věcí sami, bez pomoci druhých
a bez pocitu, že jsou na někom závislí. 

Tzn. že je určený převážně pro aktivní
a samostatné seniory?

Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici
pečovatelky a hospodyně, jejichž služby
senioři mohou, ale nemusí využívat.
V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora
zhorší, nastupují hospodyně a pečovatel-
ky, které jsou připraveny se vším pomoci.  

Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skuteč-
nost, že čerpají a platí pouze takové
sociální služby, o které mají zájem
a které skutečně potřebují. Ubytování
s poskytováním základní péče v samos-
tatném pokoji stojí 7750 Kč za měsíc. 

A nakonec, co byste popřála Akátové-
mu domu a jeho obyvatelům.
Přeji všem obyvatelům Akátového do-
mu, aby se jim jejich nové bydlení lí-
bilo a aby si podzim života užívali
plnými doušky. Akátovému domu pře-
ji, aby byl místem, kde jsou spokojení
jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci,
kteří se o obyvatele starají.

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad
tel.: 776 479 455, info@senbydleni.cz

www.senbydleni.cz

Jak se co nejlépe postarat o seniory?
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Jestli ne, tak tohle povídání můžete
přeskočit. Ale jestli vás to alespoň ně-
kdy chytne, tak setrvejte. Křížovka je
totiž docela zajímavý třídič a doplňovač
vědomostí, jak kdy. Nevím, kdo ji kdy
vlastně vymyslel a nazval. Že se v ní do-
plňují slova křížem, je zřejmé, odtud
název. Já osobně si dávám jednu, dvě
křížovky před spaním na rozcvičení
chátrajícího mozku. Nejsem asi sám, ji-
nak by periodika tak často, některá
denně, netiskla nové a nové křížovky.
Kdo je vymýšlí? To nevím. Není to zase
tak snadná robota. Jednou jsem si zku-
sil vytvořit docela malou křížovku dě-
tem. A víte, že to dá přemýšlení? Do-
mnívám se ovšem, že dnes na to – jako
skoro na všechno – existují programy.
Tedy i na sestavení křížovky s tajenkou.
Nebo ne? O vyluštěných tajenkách si
řekneme až na konci, protože ty mnoh-
dy opravdu stojí za to snažení, neb jsou
tam často docela moudrá a nadčasová
tvrzení, přísloví, moudra.
Po jisté době musíte určitě zjistit, že slo-
va, která máte vyplnit vodorovně nebo
kolmo dolů, se nutně a často opakují.
Kde mám začít? Tak třeba jména slav-
ných: herců, básníků, spisovatelů a je-
jich děl, skladatelů, sportovců, zpěváků,
ale i názvy věcí a činností. Většinou jde
o krátká slova křestní (Ota, Vilém, Ali,
Aram) nebo příjmení: (Baar, Bach, Tal či
lukostřelec Tell). Z děl se pravidelně vy-
skytuje Ibsenova Nora, Jiráskovo U nás,
nebo že výpravná báseň se zove epos.
Delší jsou o trochu jména olympských
bohů či hrdinů trojské války. Bůžek lás-
ky Amor nechybí téměř nikdy. Velmi
často tu máme jména prvních obyvatel
ráje či jejich rozdílných synů, stavitele
archy Noa, ale i naše dnes ne tak často
užívaná jména, třeba Háta. Pak dále, že
pohodnému se říkalo ras, kopcům brda,
rámové pile dodnes katr, letadlům avi-
on, důlnímu předku ort. A potom
zdrobněliny jmen dnešních, která se

zrovna hodí. A hodí se i zájmena a vy
musíte zvolit, zda je správně oni, ony
nebo ona. Oblíbená jsou synonyma, to-
tiž, že sulc je huspenina, kyt tmel atp.
Taktéž zkratky různých ministerstev, lé-
kařských titulů, SPZ, vysokých škol. Z ci-
toslovců jsou hojně používána slova
pšt, brr, plesk nebo prásk.
Z cizích měst, států a cizích slov se zase
nejvíce hodí kratší, hojně používané
termíny jako hrabství v Anglii (Kent),
irská rep. armáda (IRA), potíž může
dělat, zda Irák nebo Irán. Hračkou je
pro nás Oslo či tradiční jména norských
králů, hodný horský skřítek Alp nebo
ten zlý Troll. Dávno už víme, že mon-
golský pastevec je Arat, korálový útes
atol, severský statek alod. Z indiánek
doplníme známá slova Apač, skalp ne-
bo tomahawk.
A pojLme do přírody. V křížovkách
zpravidla nechybí král zvířat lev, také
lama, páv nebo šakal, často primát
knižně, což je op. Z říše ryb kapr, amur
nebo lín. Nesmím zapomenout na jmé-
na psů Alík, Astor nebo Asta. Většinou
od a, že? Z rostlin se vyskytují nejčastě-
ji pojmy len, astra, žito, kopr či dokon-
ce porost stromů zvaný les. Že topol bí-
lý je limba, nemusí vědět každý.
Z alkoholických nápojů je hračkou do-
plnit pivo, víno nebo rum, z pochutin
ocet a z jídel lečo nebo toast. Nemohu
zapomenout na smrtelné choroby jako
mor, AIDS a jejich nápor neboli atak.
Z říše hudby tu jsou často zvýšené nebo
snížené tóny ais, fis. Ač v oboru původ-
ně vzdělán, váhám, když mám doplnit
odborná slova, říkající, že skladba se má
hrát jemně, prudce, něžně atd. Úplně
vedle jsem ovšem při názvech populár-
ních rockových či metalových skupin.
Potíž mi činí i další pojmy. Ne ty jedno-
duché a neustále se opakující jako eso,
los, opat, pápá, papat, litinový plát tál,
cep nebo autobazar AAA. Ani písmena
v římských číslicích, i když občas váhám

Luštíte taky křížovky? mezi D a L. Větší problémy mi dělají
chemické sloučeniny jako chlorid sodný
nebo kyanid draselný. Jsem ovšem ved-
le, když mám vyluštit indický hudební
nástroj sitár, že vynoření je emerze, ci-
kánský tanec zambra, holenní kost ti-
bia, opevnění hranice římské říše limes
a klávesnice tastatura, námořní loupe-
žník kaper.
Jestli jste vydrželi číst až sem, tak za od-
měnu vězte několik zajímavých taje-

nek. Třeba: „Vždycky usne první ten,
který nejvíc chrápe!“ Nebo: „V tramva-
ji nelze otevřít v létě okénko, které ne-
lze v prosinci zavřít...“ A jak se vám líbí
tajenka: „Zuby začínají bolet zásadně
večer v sobotu!“?
Vidíte, že luštit křížovky, nejen kvůli
těm zajímavým tajenkám, má mnoho
důvodů. A já už končím – je sobota ve-
čer a nějak mě začíná bolet zub vlevo
dole... f.z.

V prostředcích městské hromadné
dopravy v Brně nás už za několik
měsíců budou provázet nová hláše-
ní. Do soutěže s názvem „Příští za-
stávka“ se může přihlásit kdokoli
a s výběrem vítěze pomohou do-
pravci i samotní cestující. „Inspirova-
li jsme se talentovými televizními
soutěžemi. Podobným způsobem
hledáme člověka, který bude v dal-
ším období provázet naše zákazníky
při jejich každodenním cestování.
Dáme cestujícím možnost, aby o vý-
herci sami rozhodli, protože hlas by
měl být příjemný zejména jim,“
představil soutěž generální ředitel
DPMB Miloš Havránek. Výběr nové-
ho hlasatele bude probíhat ve třech
kolech. Do prvního kola se může při-
hlásit kdokoli, stačí, když do 31. říj-
na pošle svou nabídku, jejíž součástí
bude mimo jiné nahrávka několika
konkrétních vět. Podle této nahráv-
ky pak bude hodnoticí komise roz-
hodovat o tom, který z uchazečů se
dostane do druhého kola, do které-
ho postoupí maximálně 25 uchaze-
čů. V druhém kole budou nahrávky
zpřístupněny veřejnosti prostřednic-
tvím sociální sítě Facebook na strán-
ce www.facebook.com/Dopravni-
PodnikMestaBrna (nahrávky nebu-
dou označeny jménem uchazeče, ale
pouze čísly). Fanoušci stránky svým

hlasováním určí pět uchazečů, kteří
postoupí do finálního kola. V něm
pak konečného vítěze určí opět ko-
mise DPMB. 
„Z výběrového řízení vyjde jeden
hlavní vítěz, ale je možné, že nás při
posuzování zaujmou i jiné hlasy, kte-
ré se nám budou hodit na různá spe-
ciální hlášení. Nikde není řečeno, že
na nás v MHD musí mluvit jen jeden
hlas. Při ohlašování výluky v ulici Mi-
lady Horákové se nám použití jiného
hlasu velmi osvědčilo – cestující ho
více vnímají,“ dodal Miloš Havránek.
O vítězi by mělo být rozhodnuto na
začátku roku 2015, poté se začne
s nahráváním. Informace o výběro-
vém řízení a podmínkách pro přihlá-
šení najdou uchazeči na webových
stránkách DPMB v sekci O nás pod
záložkou Veřejné zakázky.
K výběru nového hlasatele přiměly
vedení DPMB smutné okolnosti.
V květnu letošního roku zemřela pa-
ní Jarmila Černocká, jejíž hlas v do-
pravních prostředcích zní od roku
2003. Nahrát nová hlášení nebylo
nezbytně nutné okamžitě, protože
v databázi je více než dva tisíce slov,
která prozatím potřebám Dopravní-
ho podniku stačí. Několikrát do roka
je ale nutné nějaké slovo či větu do
databáze přidat, a proto je důležité,
aby byl nový hlasatel k dispozici.

Dopravní podnik města Brna hledá nový hlas do svých vozidel
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Pohybové hry s dětmi
Nabízíme poslední volná místa v kur-
zech cvičení rodičů s dětmi v těchto ter-
mínech: 
Pohybové hry s kojenci 6–12 měsíců v ter-
mínech pondělí 9.15–10.15 hod. nebo úte-
rý 10.30–11.30 hod., Pohybové hry s dětmi
1–2letými v termínu pondělí 10.30–11.30
hod., Pohybové hry s dětmi 2–3 letými
v termínu čtvrtek 10.30–11.30 hod. a Po-
hybové a sportovní hry s dětmi 2,5–5letý-
mi v termínu čtvrtek 16.30–17.30 hod.

Cvičeníčko pro malé výtvarníky 
(pro děti 2–4leté)
Nabízíme poslední volná místa. Kurz pro-
bíhá v pondělí 9.30–10.30 hod., 22. 9.–15.
12. 2014. Bližší informace a přihlašování:
Mgr. Irena Chaloupková, irena.chaloup-
kova@crsp.cz, tel.: 731 604 064.

Jazyky
2. 10.–4. 12., 15.00–16.00 hod. English for
Job – kurz zaměřený na rychlé a efektiv-
ní zopakování a utřídění znalostí a kon-
verzačních dovedností na úrovni mírně
pokročilých. Více informací a možnost
přihlášení: marta.ilievova@crsp.cz.
2. 10.–4. 12., 15.00–16.00 hod.
Opáčko z angličtiny – základy angličtiny

s praktickým zaměřením na schopnost
v daném jazyce komunikovat. Cílem
kurzu je naučit se dorozumět v běž-
ných životních situacích – při nakupo-
vání, návštěvě kavárny či restaurace,
při ztrátě něčeho, při zjiš[ování cesty
atd. Více informací a možnost přihláše-
ní: marta.ilievova@crsp.cz.

6. 10.–26. 1., 14.00–15.30 hod. Počítačo-
vý kurz od A do Z. Celý kurz je rozdělen
do 14 lekcí a je určen pro ty, kdo s počí-
tačem začínají a chtějí si pomalu projít
a zažít uvedená témata a získat před-
stavu o tom, jaké možnosti počítač na-
bízí. Více informací a možnost přihláše-
ní: marta.ilievova@crsp.cz.

Akce Family Pointu 
Informační a poradenské středisko pro
rodiny Family Point srdečně zve na zají-
mavé akce. Ve středu 22. 10. 2014,
10.00–12.00 hod., Povídání o užitečnos-
ti aloe vera. Beseda s lékařkou o králov-
ně léčivých rostlin.
Přednášky jsou zdarma. Family Point naj-
dete v centru Brna, na Josefské 1, ote-
vřeno je každý všední den 9.00–17.00
hod. Pátek 9.00–15.30 hod. Informace
na tel.: 542 217 465.

Nabídka Centra pro rodinu a sociální péči
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Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád
nová místa, vyhledáváš zážitky a za-
znamenáváš je na papír? Chtěl by ses
stát novinářem, televizním moderáto-
rem či rozhlasovým zpravodajem? Ale
je ti mezi desátým a devatenáctým ro-
kem a toužíš jím být právě teL? Potom
neváhej a přidej se k nám!
Dětská tisková agentura (DTA) je ce-
lorepubliková organizace uznaná Mi-
nisterstvem školství mládeže a tělový-
chovy zaměřená na děti, které si hra-
jí na novináře. Jihomoravská redakce
DTA se nazývá Klub Litina, její členo-
vé se pravidelně schází, učí se vylep-
šovat své psaní článků, natáčí rozho-
vory se slavnými osobnostmi a dostá-
vají se společně díky novinářským
průkazům na místa, kam se jen má-
lokdo smí podívat.
Brněnští malí novináři spolupracují
s Českým rozhlasem Dvojkou, píší re-
cenze pro nakladatelství, moderují
folklorní a filmové festivaly (Písní
a tancem Luhačovice, Dětský filmový

a televizní festival Oty Hofmana v Os-
trově, Celostátní soutěž dětských zpě-
váků lidových písní Zpěváček ve Vel-
kých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na inter-
netovém rádiu Domino a inspiraci do
něj nehledají jen v České republice.
V předchozích letech navštívila redakce
z moravské metropole naše sousední stá-
ty, a tak se dostala například do Sloven-
ského rozhlasu či polského Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů naši re-
daktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mo-
hou publikovat články na internetové
Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz),
točit reportáže na výstavách či dělat roz-
hovory s umělci. U nás není nic povinné.
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se
k nám přidat! Scházíme se každé po-
ndělí od půl páté do šesti v SVČ Lu-
žánky na pracovišti Labyrint v Brně –
Bohunicích. Více informací najdete na
www.dta.cz, zájemci se mohou hlásit
na litina.dta@gmail.com nebo rovnou
přijít na schůzku.

Staň se mladým novinářem!

12. 10. Pohádka o líných strašidlech
Představení pro rodiče s dětmi divadel-
ní agentury GORDIA Praha. Pohádka
plná komických situací a veselých pís-
niček. Vhodné pro děti od 3 let. Začá-
tek 15.00 hod.

16. 10. Slavné housle v proměnách staletí
Skladby českých i světových velikánů
v podání houslového virtuóza Jaroslava
Svěceného. Klavírní doprovod Václav
Mácha. Zahajovací koncert druhého roč-
níku cyklu „Setkání žánrů 2014–2015“.
Začátek 19.00 hod.

23. 10. Franco D’Alessandro: Římské noci
Poutavý a současně dojemný příběh
dvou slavných lidí, italské herečky An-

ny Magnani a amerického dramatika
Tennessee Williamse. Pojednává o je-
jich dlouhodobém a ryzím přátelství,
o jejich láskách, radostech, vrcholech
i pádech. Jedinečné a brilantní herecké
výkony Simony Stašové a Oldřicha Ví-
znera, přitažlivý děj plný emocí a váš-
ní, smíchu a pláče. Začátek 19.00 hod.
Předprodej od 2. 10. 2014.

24. 10. Swingový podvečer
K tanci i poslechu hraje populární swin-
gové melodie orchestr MR SWING. 
Začátek 18.00 hod.

5. 11. Čaj o páté
Taneční podvečer s orchestrem L. Koz-
derky TO JSME MY. Začátek 17.00 hodin.

Společenské centrum Bystrc

Bystrcké farmářské trhy u OREA hotelu Santon, Přístavní 38, se konají ve dnech
12. října 2014 a 26. října 2014 vždy od 8 do 13 hodin, a to za každého počasí.

Kdy na farmářské trhy?

4. října slavnostně otevřeme novou ex-
pozici. Po orlí voliéře a průchozí expozi-
ci klokanů si budou návštěvníci moci
projít africkou vesnicí Samburu. V plné
kráse se tak ukáže safari se zebrami, ži-
rafami a pakoni, do nových prostorů se
přesunou také lemuři a další zvířata

z afrického kontinentu. Připraven je
bohatý program, zájemci budou moci
ochutnat jídlo afrických domorodců –
cvrčky a kobylky, hudbu místních před-
staví skupina Mbunda Afrika. Svého
křtu se dočká žirafí slečna, její kmotrou
bude herečka Bára Hrzánová.

ZOO Brno


