č. 3 − 2008
ROČNÍK 18 − ZDARMA
www.bohunice.brno.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Čerstvé na jaře
Když se procházím Bohunicemi,
často mě přivádí k zamyšlení soužití staré zástavby rodinných domů
a panelových domů. Pohled do
územního plánu a starých pozemkových map mi nejednou připomněl, že ještě před 40 lety vypadala naše městská část úplně
jinak. Dodnes je v územním plánu patrná stopa po třešňové aleji, kterou se do Bohunic kdysi
přicházelo z města. Je to přitom
jen pár měsíců, co jsme si připomněli 770 let od první písemné zmínky o obci Bohunice. Nepíši z nostalgie po zmizelém, ale
z potřeby vědomí minulosti.
Jaro sice ještě neproniklo do kalendáře, ale počasí jasně napovídá, že je přinejmenším přede
dveřmi. I letos se budeme pokoušet kousek po kousku v Bohunicích zlepšit tu ten, tu onen
detail. Historie k nám však promlouvá jasně: zdrženlivost je na
místě. Bohunice jsou dnes již v podstatě celé zastavěné a tak nás již
žádný bouřlivý vývoj nečeká.
Těším se však, že stejně jako příroda na jaře rozkvete do pestrých
barev a vše je najednou svěží a
nové, uvidíme i letos pokračující
„rozkvétání“ šedivých paneláků,
které jejich majitelé postupně
rekonstruují do oku lahodících
podob. Doufám, že se bude také
dařit i nadále získávat prostředky na regeneraci zeleně v Bohunicích a na rekonstrukci parkovišť či chodníků. To vše pak bude
spoluvytvářet lepší prostředí pro
náš život.
Přejme si ovšem, aby paralela
s přírodou byla jen částečná, a
aby s opadáním listí na podzim
nezmizelo i to dobré, co se letos
podaří v Bohunicích udělat.
Hezké jaro!
Richard Duřpekt
zastupitel, předseda
komise pro rozvoj MČ

ZÁPISNÍK STAROSTY
Městská část Brno-Bohunice postupně prochází řadou změn. Často
jsou to drobné zásahy, které krok
po kroku zlepšují naše prostředí
pro život. Snažíme se, kupříkladu,
postupně rekonstruovat soustavu
dětských hřišť a pískovišť. Některá
odstraňujeme, protože už nejsou
využívána, některá opravujeme a
letos i jedno nové přidáme. Tak
jsme například závěrem minulého
roku odstranili již nepotřebná a
chátrající pískoviště za domem
Spodní 12, za domem Spodní 22
a vedle domu Pod Nemocnicí 5.
S pomocí dotace Jihomoravského
kraje letos do konce dubna postavíme nové, byť skromné, hřiště
za domem Pod Nemocnicí 7. Mimo
jiné se letos také pustíme do spojovacího chodníku v místě prošlapu
k parkovišti od domu Spodní 24.
Průběžně městská část pečuje o veřejnou zeleň, pořádek na chodnících a místních komunikacích atd.
Všechny tyto kroky se vždy snažíme plánovat a podnikat s ohledem na detailní znalost místních
podmínek. To je možné především

proto, že Bohunice
mají svou vlastní samosprávu (tj. zastupitelstvo a radu), tedy
proto, že jsou městskou částí. Čas od času
se ovšem objevují
snahy městské části
jako takové zcela zrušit anebo snížit jejich
počet. Bohužel, právě
i to se v těchto měsících děje. Takové návrhy jejich autoři dávají na
stůl vždy pod praporem vyšší efektivity správy. Nebudu se pouštět do
složité a dlouhé argumentace, ale
stavím se proti těmto snahám.
V úvahu beru hledisko historické
i potřebu spravovat Bohunice s dostatečně dobrou znalostí zdejších
podrobností. Základním předpokladem pro to je dobrá znalost
místní problematiky především samotnými zastupiteli. Představu jedné městské části, do které by,
například, spadaly Bohunice spolu
s oběma Lískovci, nepovažuji za
smysluplnou.
Před časem mi telefonovala paní

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Bohuničtí hasiči pořádají v sobotu 15. 3. 2008
sběr železného šrotu.
Prosíme občany o nachystání šrotu v sobotu
mezi 9 a 11 hodinou (ne dříve).
Po té hasiči veškerý železný šrot uložený před domovními
vchody odvezou. Dále prosíme občany, aby šrot neumisťovali
do kontejnerových stání a opravdu se jednalo o železný odpad.
V případě objemných a těžkých předmětů je možno nabídnout
pomoc po předchozí domluvě na telefonním čísle 603 306 450.
Těšíme se na společné zkrášlení našich bydlišť a naší obce.

s námitkou, že se v Našich Bohunicích málo
věnujeme problematice kriminality. Každý
nechť posoudí sám.
Bezpečnosti a špatného chování některých spoluobčanů se
týká mnoho podnětů,
které na radnici dostáváme. Často pak při
debatě docházíme k závěru, že nedostačují právní předpisy. V žádném případě nevolám po pevné a
všeochraňující ruce státu, protože
ta je vždy přinejmenším dvousečným mečem. Právem se ale v některých případech zlobíme, že města jsou vůči řadě nešvarů v podstatě bezzubá. Náš právní řád v nejednom případě stále ještě neumí
rozlišovat mezi svobodou, jakožto
výsostnou hodnotou, a prostorem
pro svévoli.
Rada městské části vyslovila souhlas s vyvěšením tibetské vlajky na
radnici v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Tibetská vlajka tak bude na radnici viset
10. března 2008.
V souvislosti s výstavbou na ul. Čeňka Růžičky prováděla jedna z firem
zúčastněných na stavbě přímo ve
vozovce výkop, který komplikoval
jak průjezd, tak i parkování. Protože tato firma, vedle toho, že nedodržela termín pro zapravení výkopu, porušila závažným způsobem
příslušné předpisy, udělila jí Rada
městské části pokutu 40 tisíc Kč.
Po čase se opět trochu „pohnuly
ledy“ v otázce výstavby oddílné
kanalizace v Bohunicích v tzv. staré
zástavbě. Byla zahájena aktualizace projektové dokumentace.
(Pokračování na str. 2)

Uzávěrka č. 3/08
čtvrtek 13. března

SLAVNOST MOSTU A SVĚTLA VE VINOHRADĚ
Na první vánoční svátek se v naší
družební obci, v Kostelanech nad
Moravou, odehrává krásná slavnost. Nazývají ji Slavnost mostu.
Tamní ocelový most se totiž ten
večer zdobí světlem plamínků
mnoha svíček. Pozvání na slavnost
přišla i k nám do Bohunic, a tak
dovolte krátkou reportáž z osobní
návštěvy.
Na samotnou mostní konstrukci
bylo v průběhu příprav rozmístěno
na stovky pětilitrových lahví. Po
setmění v nich přihlížející diváci zapálili svíčkové kalíšky. Další stovky
lahví s hořícími svíčkami na různě
dlouhých provázcích byly postupně
spuštěny pod mostovku, do prostoru nad říční hladinu. A právě hra
neklidně zrcadlícího se světla na
vodní hladině, hra s očekáváním,
hra s přírodou nebo jen prostý zájem, jaký že to obrazec letos zazáří,
to vše bylo náplní slavnostního pů-

sobení svátečního večera. Vyjímečnou atmosféru spolutvořila také
vůně otevřených ohňů, teplého čaje, uzených klobásek a přátelského

potřásání zmrzlých rukou politých
rozžhaveným voskem a svařeným
vínem.
Podnětem k uspořádání této kul-

Miloš Vrážel, radní

Osmičky a jejich
hrdinové

turní události, dnes již s desetiletou
tradicí, bylo ohrožení mostu v době
povodní roku 1997. Nýtovaný ocelový most svou pozici tehdy obhájil. Jeho nevšedností také je, že byl
kolem roku 1910 vystavěn na zelené louce, kdy probíhala rozsáhlá
regulace tamní části toku řeky Moravy. Ve vyhloubených stavebních
jámách byly nejprve zbudovány
pilíře, následovala montáž konstrukce. Teprve potom byla pod něj
svedena voda v novém korytě...
Z množství zúčastněných bylo zřejmé, že se kostelanským podařila
výjimečná věc, která se pro ně stala místní hodnotou a snad i důležitou součástí života celé jejich vesnice.

Zápisník
starosty
(Dokončení ze str. 1)
Budoucnost této zásadní investice
je však, jak jsem si znovu ověřil,
dosti nejistá. Nejnovější předpoklad, který jsem zaznamenal, říká,
že, půjde-li vše nejlépe a nejrychleji, jak to jen bude možné, pak se
začne začátkem roku 2010. Tento
termín je předpokladem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
které jsou výstavbou pověřeny. Je
mi líto, že nemohu poskytnout
určitější a lepší informace, ale výstavba kanalizace je zcela mimo
moc městské části. Závisí především
na tom, zda vůbec, a když ano, tak
kdy a v jaké částce, se městu podaří získat peníze z fondů EU...
Robert Kotzian, starosta
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A z možné inspirace, ale především
z potřeby nevšedního stědrovečerního setkání před půlnoční mší či
před spokojeným zalehnutím do
teplých postelí, se improvizovaně
a spontánně sešla skupinka přátel
v našem „nasvíceném“ bohunickém vinohradě...

Pravidla pronájemu zasedací
místnosti ÚMČ Brno-Bohunice
1) Pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice je možný pouze v pracovních dnech. V sobotu a v neděli je pronájem možný pouze se souhlasem Rady MČ Brno-Bohunice.
2) Žadatel o pronájem zasedací místnosti ÚMČ dohodne v kanceláři tajemníka úřadu termín konání zasedání, včetně stanovení přesné hodiny zahájení a ukončení zasedání, a zaplatí v hotovosti za pronájem místnosti
stanovenou úhradu pověřené pracovnici kanceláře tajemníka.
3) Začátek zasedání je uchazeč povinen stanovit tak, aby ukončení zasedání
bylo zabezpečeno nejpozději do 20.00 hod.
4) Za pronájem zasedací místnosti jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto
sazby včetně DPH:
a) neprodejnÌ v˝stavy, sch˘ze politick˝ch stran,
kulturnÌ akce pro dÏti a ml·deû:
bez poplatku
b) sch˘ze neziskov˝ch organizacÌ, bytov˝ch
druûstev a spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ za kaûdou
byù i zapoËatou hodinu
300,-- KË
5) Tato pravidla byla schválena 32. zasedáním Rady MČ Brno-Bohunice dne
6. 2. 2008, nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují Pravidla na
pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice ze dne 16. 5. 2007.

Asi nikomu nenÌ t¯eba p¯ipomÌnat z·sadnÌ roli osmiËkov˝ch
rok˘ v naöÌ historii. NÏkolikr·t
museli v pohnutÈm 20. stoletÌ
»eöi, MoravanÈ, SlezanÈ a Slov·ci bojovat za svobodu a svÈbytnost a pokaûdÈ svou roli
sehr·ly ud·losti v letech s ËÌslicÌ
8 na konci. ⁄silÌ I. odboje bylo
korunov·no ˙spÏchem v podobÏ samostatnÈho st·tu v roce
1918, doba nacistickÈho temna
zaËala v roce 1938 a poË·tek
rudÈho temna postihl naöi zemi
v roce 1948. Rud· totalita byla
potvrzena srpnovou invazÌ v roce
1968. Jistou v˝jimku v magickÈ
h¯e ËÌsel pak potvrzujÌ listopadovÈ ud·losti v roce 1989.
Kaûd˝ z tÏchto osudov˝ch moment˘ n·rodnÌch dÏjin je spojen s obÏùmi hrdin˘, Ëasto obyËejn˝ch lidÌ, kte¯Ì se dok·zali
postavit zlu. NÏkterÈ z nich m˘ûeme i dnes potk·vat v ulicÌch
Bohunic.
ChtÏl bych touto cestou smeknout symbolick˝ klobouk p¯ed
vöemi, kte¯Ì se nev·hali v osudov˝ch chvÌlÌch postavit zv˘li.
Robert Kotzian
starosta

JÓGA V ORLOVNĚ
Vážení přátelé zdravého stylu života. Dovoluji si pozvat všechny
zájemce, od 4. března každé
úterý mezi 17. a 18. hodinou,
do malé tělocvičny orlovny na
ulici Hraničky 5, na nový tříměsíční kurs jógy. V kursu se naučíme správně dýchat, relaxovat
a vyrovnávat stresové vlivy pomocí jógových technik. Kurs je
vhodný pro všechny věkové kategorie od 15 let. Pro nečleny
Orla je cena jedné hodiny 35 Kč.
Sebou si vezměte karimatku,
pohodlný oděv, přezůvky a ponožky.
Na všechny se těší Jana Šancová, mobil: 775 608 971, email:
janasancova@volny.cz
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Kontrola veřejného osvětlení
Pravidelná noční kontrola svítivosti veřejného osvětlení v Brně-Bohunicích,
kterou provádějí pracovníci Technických sítí Brno, a.s. ve spolupráci s MČ
Brno-Bohunice, se uskutečnila v úterý 12. 2. 2008. Bylo zkontrolováno
celkem 1130 kusů světel. Z toho počtu nesvítila v době konání kontroly
3 osvětlení, což je 0,27 % nesvítivosti. Poprvé po delší době jsme měli
možnost zkontrolovat i nová světla na ul. Jihlavská a Netroufalky, kde byly
již ukončeny práce na úpravě veřejného osvětlení v souvislosti se stavbou
Masarykova univerzitního kampusu. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří
se podíleli na zprovoznění tohoto úseku, po kterém je radost jezdit jak ve
dne tak i v noci. Opravu nesvítícího osvětlení přislíbily Technické sítě Brno,
a.s. do konce měsíce února.
Záznam z kontroly je uložen na Odboru technických služeb Úřadu MČ
Brno-Bohunice.
Josef Juras, zastupitel

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada M» na svÈm 32. zased·nÌ
dne 6. 2. 2008:
■ Schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na zajištění dodávky materiálu
a prací pro úpravu ploch veřejné zeleně
od firmy Tůma servis, s.r.o.
■ Schválila kupní smlouvu na prodej
měřící a termoregulační techniky s Bytovým družstvem Rolnická 1.
■ Schválila dodatek ke smlouvě na zajištění služby sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu z odpadkových košů pro území univerzitního kampusu.
■ Vzala na vědomí doporučený program VIII. zasedání ZMČ Brno-Bohunice
konaného dne 27. 2. 2008.
■ Schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice organizaci Minigolf Club 90 Brno.
■ Schválila seznam žadatelů o obecní
byt pro rok 2008.
■ Schválila výměnu bytů.
■ Schválila stanovisko k předloženému
materiálu „Obecní školství ve městě Brně
a směry jeho vývoje do roku 2013“.
■ Podpořila akci Občanského sdružení

Lungta „Vlajka pro Tibet“, v souvislosti
vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice dne 10. 3. 2008.
■ Schválila s okamžitou platností novelu
„Pravidel na pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice“. Pravidla naleznete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Rada M» na svÈm 33. zased·nÌ
dne 20. 2. 2008:
■ Schválila nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu
občanské vybavenosti Dlouhá 3.
■ Schválila dodatek k nájemní smlouvě
na pronájem pozemků při ulici Ukrajinská.
■ Schválila dodatek ke smlouvě o zajištění služby vývozu velkoobjemových
kontejnerů v MČ Brno-Bohunice.
■ Vzala na vědomí zprávu o činnosti
a hospodaření střediska Naděje Arménská 2 za rok 2007.
■ Schválila navrženou změnu ve finančním plánu MŠ Brno, Amerlingova 4 na
rok 2007.

(Pokračování na str. 4)

Harmonogram sběrových dnů
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
v MČ Brno-Bohunice v roce 2008
Stanoviště
»eÚka R˘ûiËky ñ parkoviötÏ
Neuûilova ñ parkoviötÏ
L·ny 56
Souhrady x Dvo¯iötÏ
Neuûilova ñ parkoviötÏ
»eÚka R˘ûiËky ñ parkoviötÏ
ävermova 12ñ14 ñ parkoviötÏ
»eÚka R˘ûiËky ñ parkoviötÏ
Neuûilova ñ parkoviötÏ
L·ny 56
Souhrady x Dvo¯iötÏ
»eÚka R˘ûiËky ñ parkoviötÏ
Neuûilova ñ parkoviötÏ
»eÚka R˘ûiËky ñ parkoviötÏ

Upozorňujeme všechny majitele silničních vozidel, parkujících v MČ
Brno-Bohunice, že v mÏsÌci dubnu a kvÏtnu 2008 v termínech dle
uvedeného harmonogramu čištění
bude prov·dÏno strojnÌ blokovÈ ËiötÏnÌ místních komunikací,
komunikací základního komunikačního systému (dále ZÁKOS) a přilehlých parkovišť.
Žádáme majitele silničních vozidel
o odstranÏnÌ všech vozidel z komunikací nejpozději do 7.00 hod.
rannÌ v den ËiötÏnÌ.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká v žádném případě výjimka ze
z·kazu parkov·nÌ na chodnÌcÌch a ploch·ch ve¯ejnÈ zelenÏ.
Čištěné úseky budou v souladu
s § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích v platném znění, označeny nejméně týden před čištěním přenosnými dopravními značkami s přesným vyznačením dne čištění.
U oznaËenÈho ˙seku se povinnost odstranÏnÌ vozidla vztahuje na vöechny plochy mÌstnÌch
komunikacÌ vËetnÏ p¯ilehl˝ch
parkoviöù a to na dobu od 7.00
hod. do 17.00 hod.
Nedodržení povinnosti odstranění
vozidla bude postihováno jako přestupek s možností uložení pokuty
do 2.000,- Kč a parkujÌcÌ vozidlo
bude, dle ß 19 odst. 6 z·kona
Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch komunikacÌch v platnÈm znÏnÌ, odtaûeno na n·klad majitele vozidla.
ÚMČ Brno-Bohunice

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
V MČ BRNO-BOHUNICE 2008
Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 7. 4. 2008
Ukrajinsk· – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 2 – termín čištění: středa 9. 4. 2008
ParkoviötÏ p¯ed OC Kalinka, Moldavsk· a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích.
Blok č. 3 – termín čištění: pátek 11. 4. 2008
BÏlorusk·, Havelkova, BohuÚova, Sobolova, T¯ÌËtvrtnÌ, Amerlingova, Rolnick· a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 14. 4. 2008
ArmÈnsk·, GruzÌnsk· a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: středa 16. 4. 2008
Vohnoutova, Neuûilova, HraniËky – místní komunikace, »eÚka R˘ûiËky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 6 – termín čištění: pátek 18. 4. 2008
SpodnÌ, Dvo¯iötÏ, Humenn·, LÌskoveck·, élÌbek, ZadnÌ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 7 – termín čištění: pondělí 21. 4. 2008
ävermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 8 – termín čištění: středa 23. 4. 2008
Uzbeck·, Na pÌskovÈ cestÏ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Datum

Počet kusů

12. 3. 2008
2. 4. 2008
16. 4. 2008
7. 5. 2008
21. 5. 2008
11. 6. 2008
9. 7. 2008
13. 8. 2008
3. 9. 2008
17. 9. 2008
8. 10. 2008
22. 10. 2008
19. 11. 2008
10. 12. 2008

3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3

Přistavení velkoobjemových kontejnerů od 9.00 hod. do doby naplnění,
nejpozději však do 17.00 hodin.
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Blokové čištění 2008

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 25. 4. 2008
Pod nemocnicÌ, VedlejöÌ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 28. 4. 2008
Okrouhl· a přilehlá parkoviště na této komunikaci.
Blok č. 11 – termín čištění: středa 30. 4. 2008
Ukrajinsk· – ZÁKOS + odbočky, L·ny, VyhlÌdalova, Podsedky a přilehlá
parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 12 – termín čištění: pondělí 5. 5. 2008
Kamenice, Jihlavsk·, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 13 – termín čištění: středa 7. 5. 2008
Dlouh·, HraniËky – ZÁKOS, Eliöky P¯emyslovny, ävermova školky
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 14 – termín čištění: pondělí 12. 5. 2008
SevernÌ komunikace ñ objezd, SevernÌ komunikace ñ Z¡KOS, Z·padnÌ p¯ivadÏË ñ Z¡KOS, p¯Ìjezd k nemocnici a přilehlá parkoviště na
těchto komunikacích.
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(Dokončení ze str. 3)
■ Vzala na vědomí roční účetní závěrku
základních a mateřských škol v MČ
Brno-Bohunice a schválila rozdělení
hospodářského výsledku škol za rok
2007.
■ Schválila finanční plány základních
a mateřských škol v MČ Brno-Bohunice
na rok 2008.
■ Nesouhlasila s použitím znaku MČ
Brno-Bohunice na propagačních materiálech u akcí, které jsou konány v pobočce KJM Lány 3 a jsou ze strany MČ
finančně podporovány a na hracích
protokolech pro veřejnost používaných
MINIGOLF CLUBem 90 Brno.
■ Souhlasila se změnami v III. etapě

ZPRÁVY Z RADNICE
projektu „Regenerace panelového sídliště v MČ Brno Bohunice“.
■ Nesouhlasila s odprodejem travnaté
plochy mezi svahem při ulici Čeňka Růžičky a parkovištěm při ulici Spodní.
Zastupitelstvo M» na svÈm VIII.
zased·nÌ dne 27. 2. 2008:
■ Schválilo navržená rozpočtová opatření č. 1/ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2008.
■ Vzalo na vědomí zprávy o činnosti
Rady MČ, výborů ZMČ a komisí RMČ za

rok 2007, a to Finančního výboru, Kontrolního výboru, Výboru pro národnostní menšiny, dále Komise životního prostředí, bezpečnostní, kultury a sportu,
sociální, pro rozvoj MČ, Komise pro
výběr dodavatelů, pro projednávání
přestupků a Redakční rady bulletinu
Naše Bohunice.
■ Požádalo pořizovatele Územního plánu města Brna – Odbor územního plánování a rozvoje MMB – o provedení
těchto změn ÚPmB:
1. Plochu PV – plochy pro výrobu – zá-

Pozvání k talentovým zkouškám
HUDBA – TANEC – DIVADLO – VÝTVARNÉ PRÁCE
to vše nabízí Základní umělecká
škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52; jedna z největších škol
tohoto typu v Brně. Její hlavní budovy jsou na Vídeňské 52 (obory
hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňské 85 (obory
hudební, výtvarný a taneční). Další
detašovaná pracoviště jsou v městských částech Brno-Nový Lískovec,
Čtvrtě 5 (hudební a taneční obor)
a ZŠ Svážná 9 (výtvarný obor);
Brno-Bohunice, Amerlingova 2
(hudební, taneční a výtvarný obor)
a Bohuňova 27 (hudební obor);
Brno-Žebětín, ZŠ Kohoutovická 33
(hudební obor). Pod vedením

Poděkování
Vážení přátele,
jsem babičkou dětí, z nichž jedno
svoje krásné období v MŠ Švermova již absolvovalo a druhé je právě
prožívá. Vzhledem k tomu, že jsem
se již aktivně zúčastnila pobytu
svých jiných vnoučat v různých mateřských školách, mohu zodpovědně srovnávat i hodnotit. Ráda bych
tedy touto cestou ocenila profesně
i lidsky zvládnutý přístup zaměstnanců této MŠ vedené paní ředitelkou Krásovou. Děkuji jim za
trpělivost a maminkovskou péči,
kterou nahrazují celodenní nepřítomnost rodičů, za schopnost naslouchat bez nervozity a nezájmu
jednotlivým dětským starostem, za
jedlou stravu a v neposlední řadě
za aktivity, kterými se snaží zpříjemnit dětem jejich zatím bezstarostný život. Obdivuji rodinnou a
klidnou atmosféru, která na rodiče
i děti dýchne při vstupu do školky,
vkusně vyzdobené dětskými výrobky, včetně velmi kontaktní komunikace s rodinnými příslušníky dětí.
Jsem spokojená, že můj vnuk Daneček do školky přichází dychtivě
rozzářený a odchází šťastný. Takže
co říci víc. Velké díky!
Věra Polcrová, Brno-Líšeň
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zkušených pedagogů nabízí škola
v hudebním oboru výuku hry na
klavír, varhany, keyboard, housle,
violu, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu, pikolu, hoboj, klarinet,
saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, akordeon, kytaru, bicí,
sólový zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost
účinkování v komorních souborech
– barokním, folkovém, akordeonovém, smyčcovém či dětském
sboru. Taneční obor zahrnuje taneční průpravu, klasický, současný
i lidový tanec. Literárně dramatický
obor vede žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, praxi v souboru či
černém divadle. Výtvarný obor nabízí ve svých kvalitně vybavených
učebnách (grafický lis, hrnčířský

kruh, 2 keramické pece, počítač
s grafickým programem) výuku
kresby, malby, grafiky, modelování,
keramické tvorby, dekorativní činnosti a studium dějin umění.
P¯ijÌmacÌ talentovÈ zkouöky pro
ökolnÌ rok 2008/2009 budou
v termÌnech 1. a 3. dubna, 19. a
21. kvÏtna 2008 od 15.00 hodin
do 18,00 hodin v budov·ch
VÌdeÚsk· 52 (obory hudebnÌ,
v˝tvarn˝ a liter·rnÏ-dramatick˝) a VÌdeÚsk· 85 (obor taneËnÌ).
Podrobnější informace o zkouškách
je možné získat na internetových
stránkách školy: www.zusjilka.cz
nebo na tel. čísle 543 213 764
každý čtvrtek 14.00–17.00 hodin
pro obor hudební a na čísle
543 212 956 každou středu
14.00–17,00 hodin pro obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

padně od ulice Podsedky a severně od
vodního toku Leskava změnit na funkci
R - zvláštní plochy pro rekreaci,
2. Plochy SO – smíšené plochy obchodu
a služeb – jižně od ulice Dvořiště a ulice
Vyhlídalova a západně od ulice Za
kovárnou změnit na funkci R – zvláštní
plochy pro rekreaci,
3. Plochy SO a SJ mezi ulicemi Čeňka
Růžičky a Spodní z funkce S (funkční
typ SJ – smíšená plocha jádrová a SO –
smíšená plocha obchodu a služeb) na
funkční typ DP – plochy pro dopravu
funkční typ významná parkoviště.
■ Souhlasilo se žádostí na zpracování
technicko-ekonomického zadání pro
investiční akce v MČ Brno-Bohunice
z úrovně MMB, a to:
1. Parkoviště při ulici Spodní,
2. Propojení chodníků na ulici Dlouhá,
3. Rekonstrukce křižovatky Dlouhá –
Hraničky-Čeňka Růžičky,
4. Rozšíření komunikací v ulicích Běloruská, Pod Nemocnicí, Vedlejší.
■ Schválilo novelu „Plánu investičních
akcí na rok 2008 a další léta v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Schválilo aktualizaci III. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště
v MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace ZŠ Brno,
Arménská 21.
■ Prominulo pohledávku – dlužné nájemné, poplatky z prodlení, vyúčtování
služeb spojených s užíváním bytu za
rok 2007 a poplatky z prodlení.
■ Vzalo na vědomí „Protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválilo žádost o finanční prostředky
z rozpočtu statutárního města Brna na
rok 2008 na opravy škol a školských zařízení a na dětská hřiště a veřejná
sportoviště.

Zeměpisná olympiáda na ZŠ Brno, Vedlejší 10
Jednou z tradičních akcí, které každoročně probíhají za velkého zájmu žáků
na ZŠ Brno, Vedlejší 10, je i zeměpisná
olympiáda. Pro letošní školní rok ji vyhlásila katedra geografie Západočeské
iniverzity Plzeň ve čtyřech kategoriích

A, B, C, D, z nichž se základních škol
týkají první tři (A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8. a 9. ročník). Při volbě témat
bere ústřední komise v úvahu běžný obsah učiva zeměpisu v daném ročníku,
ale zároveň i zájem soutěžících o obor,

Netradiční Velikonoce v Lysicích
Zajímavý projekt pod názvem Velikonoce na zámku aneb panstvo
se vrátilo z cest mohou shlédnout
o nastávajících Velikonocích ve dnech
22.–24. 3. 2008 návštěvníci Státního zámku Lysice. Je realizován studenty a pracovníky střední zahradnické školy z ulice Lány pod vedením Danuše Felklové ve spolupráci
se správou zdejšího zámku.
Tentokrát chtějí tvůrci svým dílem ukázat, jak tomu bylo na zámcích v minulých staletích, když se šlechtici po
zimním pobytu v exotických zemích
vrátili na svá středoevropská sídla.
A tak budou na výstavě představena jarní a velikonoční aranžmá

vytvořená nejen z rostlinného a nerostlinného materiálu typického pro
naše zeměpisné šířky, ale i z tropické květeny, v níž převáží vzácné
druhy orchidejí.
Připravují se i ukázky způsobu stolování z tropických plodů. K vidění
na zámku bude rovněž vybavení
interiérů pokojů tak, jak si je šlechtici na Velikonoce chystali, včetně
předmětů z cest jako safari obleky,
tropické helmy, lovecké trofeje,
rozličné historické kostýmy atd.
Vše je přístupné veřejnosti v rámci
běžných zámeckých návštěvních
hodin.
Ing. Jiří Ptáček

takže zaměření bývá širší. Pro každé
vyšší kolo (okresní, krajské, celostátní)
jsou určena konkrétní témata a stanoveny požadavky na práci s atlasem, turistickou mapou, praktické činnosti či projekty (více na http:// olympiada.geograf.cz).
Školní kolo zeměpisné olympiády, které
si tvoří každá zúčastněná škola po
svém, proběhlo na ZŠ Brno, Vedlejší 10
ve středu 13. února mezi 14. a 15. hodinou za účasti úctyhodného počtu 57
dětí ze všech kategorií A, B, C (6.–9.
třídy). Učitelé si pro žáky připravili vědomostní testy, jež byly v případě
vyšších ročníků doplněny praktickými
činnostmi – především prací s atlasem
a s mapou. Nejúspěšnějšími řešiteli
školního kola se stali tito žáci: František Brhel a Jiří Fischer (6. B), Michal
Mohelský (7. B), Josef Novotný
(8. C) a Erika Del Faverová (9. C).
Do dalšího okresního kola, které se uskuteční ve středu 19. března, přejeme vítězům jednotlivých kategorií co nejvíce
úspěchů a držíme jim palce. Věříme, že
se připojíte i vy, čtenáři Bohunických listů.

Martin Janoška,
ZŠ Vedlejší
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Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2, Brno-Bohunice
547240

937

AKCE PRO VEŘEJNOST – BŘEZEN 2008
SOBOTA S MANDALOU – 8. 3. 2008; 10.00–14.00 hod.
PROGRAM: keltské vnímání světa, mandala v pohybu (irský tanec),
setkání s osobním stromem dle keltského stromového kalendáře, malování mandaly. CENA: 150,- Kč/dosp., 50,- Kč/dítě. KONTAKT: Zuzka
Mandalka Lukášková, mob. 777 957 793, perla.rs@centrum.cz
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ DÍLNY – 17. + 18. 3. 2008
(pondělí, úterý); 16.00–18.00 hod.
velikonoční květinové vazby, velikonoční tvoření a hraní pro děti, soutěž
o ceny! KONTAKT: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, petralany@luzanky.cz
VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 20. + 21. 3. 2008
(čtvrtek, pátek); 8.00–17.00 hod. (program 9.00–16.00 hod.)
PROGRAM: hry, soutěže, tvoření, sport a tanec, CENA: 300,- Kč (v ceně
je i teplý oběd), KONTAKT: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, Zuzka
Pokorná, mob. 777 885 702, petralany@luzanky.cz
TANEČNÍ SOBOTA – 22. 3. 2008; 10.00–15.00 hod.
PROGRAM: Hry a tanec se Zuzkou, CENA: 100,- Kč (teplý oběd), pro
děti z kroužků ZDARMA (náhrada zameškaných hodin).
KONTAKT: Petra Košťálová, Zuzka Pokorná
VELIKONOCE TROCHU JINAK aneb
VELIKONOČNÍ POBYTOVKA S IRČOU
Velikonoční prázdniny plné her, výletů a dobrodružství
TERMÍN: 19.–24. 3. 2008 (středa–pondělí), MÍSTO: Bílovice nad Svitavou,
SRAZ: 16.10 na Hlavním vlakovém nádraží, NÁVRAT: 17.01 tamtéž,
CENA: 800,- Kč (doprava, strava, ubytování, vstupné aj.).
KONTAKT: Irena Suchardová, mob. 608 606 889, irena@luzanky.cz
PESACH ANEB ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE – sobota 29. 3. 2008
13.00–18.00 hod.
PROGRAM: Pesachová pohádka a jiné aktivity pro děti, povídání o židovské kultuře a židovské kulinaření nejen pro dospělé.
CENA: 80,- Kč/dosp., 20,- Kč/dítě. KONTAKT: Eva Evina Steinová,
mob. 608 273 282, e-mail: fathin@centrum.cz
AFRIKA
výstava fotografií v sále – od 25. 3. 2008

BŘEZEN 2008
■ 11. března 14.00 h. – Tvůrčí dílna
zdobení kraslic metodou drátování
■ 13. března 14.00 h. – Jidášky
pečení tradičního velikonočního pečiva
Pašijový týden
■ 18. března 14.00 h. (šedivé úterý) – Velikonoční symbolika
připomenutí jarních tradic
■ 20. března 10.15 h. (zelený čtvrtek) – Velikonoční pásmo
zajímavá přednáška v podání p. Emilie Sáňkové
14.00 h. – E-CORDE
velikonoční písně v podání křesťanské skupiny
■ 25. března 14.00 h. – Vítání jara
čamrdy, vrchcáby, jednohubky
■ 27. března 14.00 h. – Koncert pro violu
výroba vánočních ozdob z nevšedních kovových materiálů a sušeného ovoce

DUBEN 2008
■ 1. dubna 14.00 h. – Co nevíte o aprílu
populární vtípky a mystifikace
■ 3. dubna 14.00 h. – Hlavolamy
mozkový jogging
■ 8. dubna 14.00 h. – Nápady, které změnili svět
o průkopnických činech lidstva

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve
na zájezd, který se koná dne 3. dubna 2008
Trasa: Brno, Termální lázně Čalová Slovensko, Brno
Odjezd: 6.00 hod.

Návrat cca: 20.30 hod.

Cena zájezdu: 270,- Kč

Vstup do lázní důchodci – 140,- Sk, dospělí – 170,- Sk
Záloha na šatnu v lázních – 100,- Sk (vrací se)
Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie

Za zahrádkou fuj?
V měsíčníku Naše Bohunice jsem se dočetla, že končí akce Šmudlík, která
se týkala stání popelnic na domovní odpad. Měla bych návrh na další očistnou akci s názvem „Na zahrádce huj, za zahrádkou fuj“. Přikládám starší
výřez cesty cihelnou kolem kopce se zahrádkami. Letos je tam odpadků
o poznání více.
Olga Brejchová
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Sraz autobusová zastávka „Obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek 17. března 2008
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
Informace: František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 934 562
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V t˝dnu od 10. do 14. b¯ezna 2008
probÏhne v bohunickÈ poboËce KJM

TÝDEN ČTENÍ
Cílem této akce je získat dětské čtenáře,
ale i zapojit se do akce
»»» ñ »esko Ëte »apka.
ČČČ zajistí pro děti MŠ a ZŠ studenti brněnské
konzervatoře, pod vedením prof. Věry Zástěrové.
Pro starší posluchače ze ZŠ Vedlejší i Arménské
připravujeme pořady „Starosta čte dětem“ –
studenty vystřídá, již ne s Čapkem,
bohunický starosta Robert Kotzian.
Jak se Týden čtení povedl si přečtete v příštím
čísle Našich Bohunic.

■ KoupÌm byt 2+KK – 2+1 v OV,
DB. Platba v hotovosti.
Tel.: 546 220 511.
■ KoupÌm rodinn˝ d˘m v BrnÏ
(větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem
přímý kupec. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.
■ KoupÌm gar·û kdekoliv v Brně i
v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.:
776 809 213.
■ KoupÌm pozemek v BrnÏ pokud možno stavební (menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Tel.: 776 637 839.

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice
– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– dětské oděvy, svatební šaty

www.krejcovstvikk.eu
info@krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646

ZEPTÁME SE INTERNETU
•

Potřebujete informace o lécích, rekreaci,
osobnostech, institucích, službách,
obchodech apod.?

•

Po celý březen můžete využít nabídky
KJM a požádat knihovnici, aby Vám
informaci vyhledala na internetu,
případně vytiskla.

•

Sami se tak seznámíte s jeho praktickou
využitelností v běžném životě!

■ ⁄ËetnictvÌ, mzdy, DPH včetně
daňového přiznání. Tel.: 602 966 545.

Knihovna Ji¯Ìho Mahena v BrnÏ,
pobočka Bohunice, Lány 3 Vás s potěšením
zve na besedu v rámci cyklu
„Lidé, povolání, osudy“
s paní

Hanou Praû·kovou

spisovatelkou a překladatelkou, autorkou
knih Nadějí tu žijem a Dobrý den Brno.
Ukázky z knih přednese herečka
prof. Věra Zástěrová.
Setkáme se v sálku knihovny na Lánech 3 ve
středu 12. b¯ezna 2008 v 17 hod.

■ Gar·û ñ Bohunice, ul. Neužilova na vlastním pozemku – prodám
nejvyšší nabídce. Tel.: 605 109 906.

Těšíme se na Vás!

■ Hled·m zahradu kdekoliv v Brně
ve vlastnictví možno i s chatou.
Fiannce mám. Tel.: 776 637 839.

■ Hotel MYSLIVNA Brno Vás zve
na Velikonoční menu od 20. 3. 2008.
Další info na tel.: 547 107 555 nebo
www.hotelmyslivna.cz.
NOTICE: Ve středu 30. 4. 2008 se
znovu slétnou čarodějnice na hotel
Myslivna ke své zábavě.
■ DÏtskÈ t·bory ñ sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1–9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
■ Prod·m zahradu Brně-Bohunicích, 300 m2, ovocné stromy. Na
pozemku chatka cca 20 m2, celá podklepená, děstské pískoviště. Info:
739 008 840. Cena 69.000 Kč.
■ KoupÌm DB (OV) 3+1 ve
Starém Lískovci nebo Bohunicích.
Tel.: 737 058 043.
■ Gar·û glouhodobÏ pronajmu
v garážovém bloku při ul. Pod
Nemocnicí nejvyšší nabídce.
Tel.: 728 248 514, 9–18 hod.

RK Ing. Dušan Bednář
Tel.: 548 535 665, mob.: 605 109 906
Zcela bezplatně zajistíme prodej i pronájem
Vašich nemovitostí – rod. domky, byty, stav. místa
Služby zajistíme pro majitele zcela zdarma a komplexně, včetně zajištění odhadu

INDOOR CYCLING
17.45
18.00
19.00
pondělí
Martina
Martina
úterý
Venda
Venda
středa
Ingrid
19.10 Ingrid
čtvrtek
Martina
Venda
sobota
18.15 Venda
neděle
17.15 Ingrid
18.30 Petr
775 054 539, 547 353 249, www.fitness−patra.euweb.cz

OTEVŘENO:
PO–PÁ 9.00–22.00
SO–NE 15.00–20.30
Labská 27, 625 00 Brno

POSILOVNA, INDOOR CYCLING, AEROBIC
PILATES, KALANETIKA, BŘIŠNÍ TANEC
!!! NOVÉ TURBOSOLÁRIUM S 5FÁZOVÝM
OPALOVÁNÍM !!!
tel.: 775 054 539, 547 353 249, www.fitness−petra.euweb.cz

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 •
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 7. 3. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@oranzovareklama.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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VÁ· PNEUSERVIS

Jihlavská 27 (Autocentrum Kia), 625 00 Brno-Bohunice
vjezd z ulice Pod nemocnicí

Kã

tel.: 547 423 068-9, e-mail: pneu@pemm.cz, www.pemm.cz

V¯BùR Z AKâNÍ
NABÍDKY
AUTOPNEU
145/70 R 13T
165/70 R 13T
195/65 R 15T
205/55 R 16H

od 699,- Kã
od 799,- Kã
od 1 259,- Kã
od 1 699,- Kã

NEJVùT·Í SKLAD
A SORTIMENT
MOTOPNEU
V BRNù

ãas

slevy stál˘m
zákazníkÛm
plnûní pneu
dusíkem
mimosezónní
úschova
opravy
pneu a du‰í
mytí kol
geometrie

VOLEJTE, P¤IJEëTE...

Provozní doba: Po-Pá 07:30 – 18:00 So 08:00 – 12:00

Vážení motoristé, brněnský výrobce
tažných zařízení firma HOOK CZ s.r.o.
pro Vás připravil na jarní sezónu akci
na montáž tažných zařízení na vozidla všech
značek. Při předložení tohoto
inzerátu Vám bude při placení odečtena
sleva ve výši 10 % z celkové ceny zakázky.

BONUS – KUPON
na slevu 10 %
při montáži tažného
zařízení HOOK
Využijte této mimořádné nabídky přímo od výrobce.
Brno−Horní Heršpice, Košuličova 2, tel. 543 252 024
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obãerstvení

brzdy

tlumiãe

ekologická
likvidace
pneumatik

bezhotovostní
platby

Strojírenská firma přijme

uklízečku
na úklid kancelářských a provozních prostor.
Práce je na plný úvazek.
Požadujeme:
samostatnost, spolehlivost a pečlivost.
Informace na adrese firmy Brno, Bohunická 1
Telefon: 543 420 225 nebo 737 288 485.
e−mail: exmont@exmont.cz
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SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA ŠKODA
OD 25. 3. DO 25. 4. 2008

KTEROU JARNÍ PÉČI
SI VYBERETE?

Rozhodněte se sami! Letos máte na výběr
hned ze tří balíčků jarních servisních prohlídek Škoda. Základní prohlídka za pouhých
99 Kč obsahuje celkem 12 kontrolních
servisních úkonů, které Vám prozradí, jak
jste připraveni na jaro. Nový balíček za
199 Kč obsahuje navíc kontrolu brzd na
brzdové zkušebně. Pokud si vyberete balík
za 299 Kč, zkontrolujeme navíc ještě
účinnost klimatizace Vašeho vozu.
Jaro si můžete užívat i díky zvýhodněné
nabídce Škoda Tip a Škoda originálního
příslušenství nebo můžete vyzkoušet
štěstí ve zcela nové jarní SMS soutěži.
Podrobnější informace získáte u autorizovaných servisních partnerů Škoda,
na Škoda Auto Info-Line 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

Příjem inzerce pro zpravodaje
MČ Brno-Bohunice
MČ Brno-Starý Lískovec
MČ Brno-střed
Šalina

tel.: 774 531 591
inzerce@zpravodajebrno.cz

