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Leden
Měsíc leden je měsícem počátku
dalšího roku. Měsíc uprostřed
zimy, kdy příroda spí, odpočívá,
aby nabrala nové síly pro následující rok. Ona příroda sama přímo vybízí k zastavení se, zamyšlení nad uplynulým rokem,
bývalým životem. K vykročení
přímým, rovným krokem. K rozhodnutí chtít od života víc, dát
do něj víc. Víc životní síly a zkušeností.
Ač mnohá naše předsevzetí zůstanou jen u krásné myšlenky,
nedojdou svého naplnění – nevadí. Důležitá je naše schopnost
chtít ještě něco měnit. Snažit se
něco v sobě zlepšit. Nezpohodlnět. Je mnoho věcí, co nám
vadí. V naší společnosti, v našem
okolí, na našich spolubydlících
i blízkých. Koho z nás nikdy nenapadlo, jak dobré by bylo alespoň něco změnit, posunout k
lepšímu? Pak mějme na paměti,
že nejkratší cesta ke změně
druhého je začít od sebe. K tomu je výborné zamyslet se nad
sebou, jak se vidím já, i jak mě
vidí druzí. Co mi na mně samotné vadí, co chci u sebe zlepšit,
co rozvinout.
Nejde ani tak o to, měnit v sobě
to špatné, či snad něco potlačit.
Na to je třeba tolik energie, že
bychom mohli chodit stále dokolečka. Co tak zkusit to z druhého konce? Objevit v sobě dobré sklony a ty rozvíjet? Právě
k tomu by mohla směřovat naše
předsevzetí a to nejen ta lednová. Měsíců v roce je dvanáct…
Do nového roku přeji tedy všem
zdraví těla i duše.
Maria Novotná

ZÁPISNÍK STAROSTY
Na posledním zasedání v roce 2006
projednalo a schválilo zastupitelstvo mj. rozpočet naší městské části.
Jeho popisu se podrobně ve svém
článku věnuje radní Miloš Vrážel.
Proto se omezím pouze na konstatování, že z celých 47,6 mil. Kč (což
jsou peníze, které městská část
v roce 2007 obdrží a také plánuje
vydat) nám zůstává pouhých 4,6
mil. Kč na tzv. investice. Jinými
slovy, Bohunice budou mít v roce
2007 pouze 4,6 mil. Kč na vyspravení chodníků, vylepšování a výsadbu zeleně, výstavbu nových
parkovacích míst, opravy budov a

sportovišť škol a školek atd. To jsem ještě
nezmínil, že v těchto
4,6 mil. Kč je skryt mimořádný příjem 700
tis. Kč z dluhopisového fondu, na kterém
máme uloženy úspory
městské části z minulých let. To znamená,
že skutečná částka, kterou máme
na rok k provádění investic je
4,6 mil. – 700 tis. = 3,9 mil. Kč.
Z peněz na investice v roce 2006
např. probíhala regenerace zeleně,
byly opraveny dvoje schody – před

NOVÁ SCHODIŠTĚ
V prosinci loňského roku se nám
podařilo dokončit dvě rozsahem
sice menší, ale o to potřebnější investiční akce. Byla znovu vybudována a opravena dvě schodiště.
Jedno je před ZŠ Vedlejší s novým
pozvolným nájezdem pro vozíčkáře
a maminky (samozřejmě i tatínky)
s kočárky, druhé nalezneme na
jižní straně obchodního komplexu

Kavkaz. Obě byla v havarijním stavu a zvláště po schodišti u Kavkazu
se bez nebezpečí úrazu nedalo vůbec chodit. S blížící se zimou a sněhem hrozilo, že si zde chodci ublíží,
protože se schody nedaly dobře
očistit od sněhu a námrazy. Věřím,
že to teď bude lepší.
Antonín Crha, místostarosta

ZŠ Arménská nově
s bezbariérovou úpravou a u objektu Kavkaz – a podařily se
také další akce. Na
závěr zmínky o rozpočtu uvedu ještě informaci o tom, kolik
úspor městské části
nám na dluhopisovém
fondu zbyde do dalších let. Budou
to 3,8 mil. Kč. Zájemce o podrobnější informace si dovoluji odkázat
na již zmíněný článek radního
Miloše Vrážela.
Na Základní školu Arménská 21 a
na městskou část se obrátil provozovatel soukromého gymnázia se
záměrem najmout si část školy.
Vzhledem k tomu, že ZŠ Arménská
je stavěna pro 950 žáků a má jich
v současné době jen 460, souhlasila Rada městské části se záměrem
pronájmu. Gymnázium by maximálně 300 studenty obsadilo necelých
20 % podlahové plochy školy a k tomu by využívalo, vše samozřejmě
za úplatu, sportoviště a jídelnu. Podaří-li se dojednat podmínky pronájmu a uzavřít smlouvu, bude budova školy lépe využita a bude navíc vydělávat. Z pozice bohunické
radnice budeme pečlivě sledovat,
zda nájemce plní smlouvu a nenarušuje chod základní školy.
Zastupitelstvo rozhodlo aktualizovat důležitý dokument – Plán investičních výdajů v městské části BrnoBohunice. Finanční stránce se ve
svém článku podrobně věnuje radní Miloš Vrážel. Proto se spíše zmíním o nových položkách v plánu,
i když se často, bohužel, jedná o
dlouhodobé cíle, jejichž uskutečnění je závislé na mnoha okolnostech.
(Pokračování na str. 2)

Uzávěrka č. 2/07
čtvrtek 18. ledna

NERUDOVSKÉ „KAM S NÍM“
„Byl čtenář už někdy ráno na ulici?
Já nechci čtenáře urazit, já vím, že
čtenář je nóbl a nemá zapotřebí,
aby vstával před devátou – no ale,
náhoda. A když tedy náhoda ho
vyvedla někdy z domu dřív, zajisté
že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul si, že na ulici
jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu
jindy nevídáme. Jakož také při
známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o těch věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý
džbán. Někde na pokraji chodníku
sdrátovaná bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů,
když se rozbřesklo ráno?......" (cit.)
Tolik Jan Neruda na úvod své známé povídky Kam s ním. V další
části popisuje svoje trable se starou
slámou ze svého slamníku.
Snad každý z nás tento nerudovský
problém řešil. Stáli jsme před rozhodnutím kam s tou či onou věcí.
Jestliže koupím novou televizi,
stará musí z domu...
Někteří naši spoluobčané si však

zvykli, že když jim doma zavazí něco, co se nevejde do kontejneru,
stačí to vyhodit v noci ven a „někdo“
se postará. A tak se nám množí
kontejnerová stání obložená nejneuvěřitelnějšími věcmi. Některá
jsou doslova zasypaná hromadou
nepotřebných matrací, koberců,
části postelí a stoly. Najde se zde
však i keramický záchod, pneumatiky, garnýže, sedadlo z auta, starý
zvětšovák na fotky, hrnec a mnoho
dalších věcí.
Přitom existuje celkem jednoduché
řešení. Pokud jsem líný „upravit“
věc tak, aby se do kontejneru vešla,
máme k dispozici za hasičskou
zbrojnicí na ul. Ukrajinská sběrné
středisko odpadů, tzv. ekodvůr. Tam
většinu běžně odhazovaných věcí
berou zcela bez poplatků. Z ceníku
vyplývá, že zdarma je např: 1 ks
televizoru, ledničky či chladničky
(málokdo z nás vyhazuje více než
jeden tento spotřebič týdně), matrace do postelí, postel, 4 ks pneumatik na osobní automobil, koberec a spoustu dalších věcí.
Věřím, že ti, kteří rádi vystavují veřejně na odiv své domácí spotřebiče, nábytek, koberce a další věci,

tak činili proto, že podobně jako
zoufalý pan domácí v povídce Jana
Nerudy, nevěděli co s nimi. Teď už
vědí a tak se můžeme společně
těšit na krásnější a čistější Bohunice.
Dne 14. prosince 2006 byly všechny divoké skládky uklizeny. Zhodnoťme, jak to vypadá kolem popelnic dnes, ani ne po měsíci.

Pokuta za znečištění veřejného
prostranství (i kontejnerového stání) může být udělena až do výše
50.000,- Kč. Není lepší investovat
raději pár korun do benzínu a odvézt svoje nepotřebné věci do
ekodvoru?
Antonín Crha
místostarosta

Provozní doba Sběrného střediska odpadů, tel. 547 217 066
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II. zasedání zastupitelstva

ZÁPISNÍK STAROSTY
(Dokončení ze str. 1)
Přibyl záměr propojit Bohunice
s cyklostezkami v okolních obcích
nebo městských částech, realizovat
rekreační zónu na území mezi ul.
Dlouhá, Jihlavská a tramvajovým
pásem a záměr řešit závažný nedostatek parkovacích míst v lokalitě Rolnická-Lány (což samozřejmě
neznamená, že se radnice hodlá
věnovat nedostatku parkovacích
míst pouze v této lokalitě). Pravděpodobně na dalším zasedání bude
zastupitelům navržen další záměr –
kultivace tramvajových zastávek
Švermova a Běloruská.
Na začátku listopadu jsem se do2/

pisem obrátil na generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
s otázkou na výhled budování protihlukových bariér podél dálnice,
jejichž absence nás všechny hodně
trápí. Dostal jsem odpověď, že s
výhledem na plánované rozšíření
dálnice má v roce 2007 proběhnout aktualizace měření hlukové
zátěže. Snad se nám podaří ŘSD
přesvědčit, že Bohunice jsou hlukem z dálnice opravdu vážně zatíženy a dosáhneme alespoň malého
pokroku směrem k výstavbě bariér.
Budu si to přát do nového roku.
Robert Kotzian, starosta

Druhé zasedání Zastupitelstva MČ se uskutečnilo ve
středu 6. prosince 2006.
Na úvod se novému zastupitelstvu
představili vedoucí pracovníci jednotlivých odborů Úřadu MČ BrnoBohunice a ředitelé příspěvkových
organizací zřízených městskou
částí.
Zastupitelstvo vyslechlo zprávu
o hospodaření v měsících leden až
říjen roku 2006 a návrh rozpočtových opatření na tento rok. Dále
schválilo výší finančních dotací
poskytovaných z rozpočtu MČ na
sport, kulturu a mládež v roce
2007.
Dalším bodem zasedání byl plán investičních akcí let 2007 až 2010.
Nad jeho výší a potřebou se zamýšlí jiný příspěvek Našich Bohunic.
Projednávaná a následně schválená novela zásad odměňování

neuvolněných členů zastupitelstva,
výborů a komisí si klade za cíl větší
zodpovědnost a pravidelnou účast
členů na jednáních komisí a výborů.
Proběhla také volba předsedů,
místopředsedů a členů výborů,
jmenovitě Finančního, Kontrolního
a Výboru pro národnostní menšiny.
Přehled komisí a výborů včetně jejich předsedů a tajemníků je opět
zveřejněn v jiném místě Našich Bohunic nebo na webových stránkách ÚMČ.
Zastupitelé stanovili výše měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí a schválili Rozpočet MČ na rok 2007. Také
o rozpočtu se můžete dočíst na
jiném místě.
V závěru zasedání zastupitelstvo
schválilo aktualizaci II. etapy „Projektu regenerace panelového sídliště v MČ Brno-Bohunice“.
1 / 07 N A Š E B O H U N I C E

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2007
Zastupitelstvo městské části na
svém II. zasedání schválilo finanční
rozpočet naší městské části. Protože finanční výkazy bývají obvykle
dlouhé sloupce čísel, pro laika až
příliš nepřehledné, pokusím se
krátce okomentovat tento důležitý
dokument městské části pomocí
grafického znázornění.
Tedy na grafu číslo 1 jsou znázorněny předpokládané výdaje a
příjmy. Vyplývá z něj, že rozpočet
byl přijat vyrovnaný a to ve výši
47 567 000 Kč.
Výdajová strana rozpočtu je složena z položek provozních a běžných
výdajů (1), z investic do majetku
městské části (2) a z dotací bohunickým neziskovým organizacím
působících v oblasti sportu, kultury
a volnočasových aktivit, které o příspěvek požádaly (3). Nejobjemnější
položka (1) obsahuje veškeré výdaje potřebné k chodu a provozu
státní správy i samosprávy, údržby
území a také k provozu předškolních a školních zařízení.
Na straně příjmů jsou pak sumarizovány finance, které městské části

náleží ze zákonů a vyhlášek (4) a
příjmy vlastní (5). Vlastní příjmy lze
charakterizovat jako příjmy, které
pocházejí z území Bohunic. Na jejich výši pak mají zastupitelé a úřad
určitý vliv, neboť se jedná o příjmy
z pronájmů, pozemků, movitých
věcí, komerčních prostor, ze správní činnosti, místních poplatků
apod. Položka obsahuje i peníze
z finanční rezervy městské části,
které byly do rozpočtu 2007 začleněny, a to především na posílení
investic na straně výdajů.
Pro úplnost je nutno doplnit, že do
rozpočtu není zahrnuta zbývající
část finanční rezervy ve výši
3 840 000 Kč, momentálně uložená do podílových dluhopisů a také
hospodaření s obecními byty.
Graf číslo 2 ozřejmuje předpokládané hospodaření mateřských a
základních škol. Je tak na první
pohled jasné, že bez dotace ze
strany radnice se běžný provoz
těchto zařízení také neobejde.
Graf číslo 3 je pak z mého pohledu
obrázek nejsmutnější. Odráží propast mezi aktuální investiční potře-

Přijatý rozpočet MČ na rok 2007

2

Výdaje 47 567 000 Kč
1) Provozní a běžné:
42 489 000 Kč
2) Investice: 4 578 000 Kč
3) Příspěvek n.o.: 500 000 Kč
Příjmy 47 567 000 Kč
4) Ze zákonů a vyhlášek:
35 358 000 Kč
5) Z vlastní činnosti:
12 209 000 Kč

Krytí výdajů základních škol
a mateřských škol
Celkem 12 302 000 Kč

3

4
1
5

2

3

1) Příjmy ze zákona: 10 693 000 Kč
2) Vybrané školné: 592 000 Kč
3) Dotace z úrovně MČ: 1 017 000 Kč

Plán investičních akcí na rok 2007
a jeho financování
Celkem 116 250 000 Kč
1) Zdroje z rozpočtu MČ:
4 578 000 Kč
2) Mimorozpočtové zdroje:
dotace: 111 672 000 Kč

1

1

2

7. ZOOBÁL V JANÁČKOVĚ DIVADLE
Taneční zábava ve velkém stylu. Učinkují: Bob Frídl, Tereza Kerndlová,
Laďa Kerndl a Jazz Friends, C & W Noví Kaskadéři, Mimi Fortunae –
taneční divadlo, In Flamenus – fakír, oreintální tance, Pavel Helán s kapelou
Moderuje Naďa Jandová. Partner Zoobálu je CK Livingstone.
Všichni učinkující jsou adoptivními rodiči zvířat v Zoo Brno

datum: 26. 1. 2007, mÌsto kon·nÌ: Jan·Ëkovo divadlo
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bou městské části a holou realitou.
A přitom tato položka reprezentuje tu „pravou komunální politiku“
– investice do budov a majetku,
veřejné bezpečnosti, sportovněvolnočasových areálů, cyklostezek,
kanalizace, parkovišť, do regenerace území a podobně.
Zastupitelstvo tedy schválilo roční
investiční plán, chcete-li kapitálové
investiční výdaje v celkové hodnotě
116 250 000 Kč. Ve skutečnosti
však v téhle chvíli máme krytí

pouze ve výši 4 578 000 Kč (viz
graf č. 1). Kde se letošních chybějících 112 miliónů vezme? Inu,
jak již naznačila redakční rada tohoto bulletinu v minulém čísle:
„dá-li Bůh, stát, kraj či město“. Tak
uvidíme, která instituce naplní
naděje do ní vkládané!
Miloš Vrážel
člen Rady městské části
ve spolupráci s Jitkou Mrázovou
vedoucí finančního odboru

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 3. zasedání dne 29. listopadu 2006:
• byla informována o průběhu
soudních řízení ve věci neoprávněného užívání bytu
• schválila zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku „Údržba
chodníků a zpevněných ploch v
Bohunicích“ a zároveň schválila vypovězení smlouvy staré
• schválila nájemní smlouvy na
zahrádky
• schválila harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v 1. pololetí roku 2007
• neměla námitek k prodeji části
pozemku (cca 50 m2) v lokalitě při
ulici Čeňka Růžičky vlastníkovi přilehlé stavby
• schválila novelu „Zásad odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, výborů a komisí“
• jmenovala členy komisí Rady MČ
• pověřila starostu povolováním
objížděk a uzavírek v Bohunicích
• trvala na zaplacení částky za bezdůvodné obohacení za užívání
pozemků, ve kterém je veden spor
u Městského soudu
• souhlasila se záměrem pronajmout část prostor v objektu ZŠ Arménská pro zřízení gymnázia a požadovala doplnění podmínek tohoto pronájmu
• nesouhlasila s pronájmem části
pozemku v provozním areálu na ul.
Ukrajinské soukromé firmě
• nesouhlasila se zřízením vyhrazeného parkovacího místa před objektem DPS na ulici Arménská pro
o. s. Naděje
• schválila „Tržní řád“ se stanovením místních poplatků za prodej
na veřejném prostranství
Rada MČ na svém 4. zasedání dne 20. prosince 2006:
• schválila smlouvu o poskytnutí
prací ve výši 800.000,- Kč firmou
Terasy Bohunice pro zmírnění negativního dopadu bytové výstavby
v lokalitě při ul. Čeňka Růžičky
• schválila dodatek nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou u
tramvajové zastávky Běloruská
• schválila vzorové formuláře dodatků ke sjednávání smluv s MČ

• schválila návrh dohody o narovnání s firmou, která dodává odpadkové koše
• schválila rozpočtová opatření č.
9/RMČ
• schválila změny ve finančním
plánu příspěvkových organizací
roku 2006
• schválila použití rezervního fondu mateřských škol na rozvoj jejich
činností
• projednala novelu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ
• schválila výši finančních dotací
určených na sport, kulturu a mládež
• schválila novelu Organizačního
řádu Úřadu MČ
• schválila Povodňový plán Bohunic
a jmenovala hlídkovou a hlásnou
službu
• doporučila Zastupitelstvu schválit
novou podobu vlajky a znaku
• Souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve věci smlouvy na zpracování projektové dokumentace
obnovy zeleně v Bohunicích
• nesouhlasila s prodejem pozemků při ul. Jihlavská do vlastnictví
firmy Hanol, s.r.o., doporučila však
jejich pronájem
• neměla námitek k prodeji pozemku pod nákupním střediskem
Sněženka, trvá na podmínce zřízení
věcného břemene ve smyslu zajištění průchodu schodištěm v době
mezi 7.00 až 19.00 hod
• schválila podmínky ke zvláštnímu
užívání veřejného prostranství za
účelem umístění prodejního zařízení
• vzala na vědomí kalkulaci nákladů na pronájem části prostor v objektu ZŠ Arménská pro zřízení
gymnázia
• vzala na vědomí Studii průchodu
vysokorychlostní tratě v úseku Kývalka – Modřice. S případnou stavbou souhlasila za podmínek výstavby protihlukových bariér.
• schválila změnu termínu a platebních podmínek rekonstrukce
hřiště na zahradě MŠ Amerlingova
• schválila dodatek smlouvy o
umístění zařízení firmy SMART
Comp. na DPS Arménská
(red)
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Pozvánka nejen k zápisu do 1. tříd
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, máte chuť podívat se, jaké to u nás
je? Tak neváhejte a přijďte mezi nás nejen v době zápisu.
Naši školu si můžete prohlédnout :
4. 1. 2007 – od 8.00 do 13.00 hodin
11. 1. 2007 – od 15.00 do 17.00 hodin (je pro vás připraveno zábavné
odpoledne)

Zápis na ZŠ Arménská
Ve dnech 18. 1. a 19. 1. 2007
se v době od 14.00 do 18.00 hodin
uskuteční na Základní škole Brno, Arménská 21
zápis do 1. tříd.
DÏtem nabÌzÌme:
hezké prostředí školy a třídy, citlivý přístup, výuku plavání ve všech
ročnících, kurzy angličtiny od 1. ročníku (jazyková škola),
od 5. třídy – více hodin plavání, výběr povinně volitelných předmětů,
nově vybudované hřiště pro výuku TV, učebnu informatiky (2. stupeň),
bruslení (pro 4. a 5. ročníky), ozdravné pobyty,
lyžařské výcvikové kurzy, vybavené prostory ŠD, různé kroužky
Těšíme se na nové prvňáčky.

Zápis do prvních tříd na ZŠ Vedlejší
Vážení rodiče, nastal čas k Vaší důležité volbě, jaké škole svěřit své dítě.
Chtěli bychom Vám ve Vašem rozhodnutí pomoci a nabídnout z naší školy
to nejlepší. V dnešní době vidíme jako nejdůležitější znalost cizích jazyků.
Běžně se učí angličtina od třetího ročníku, my ji zavádíme již od první
třídy hravou formou v rámci celé výuky.
Budoucí prvňáčci si budou moci také vybrat jeden ze dvou povinně volitelných předmětů – taneční výchovu nebo dramatickou výchovu. Tyto předměty u nás vyučují mj. Kamila a Jan Tománkovi, které jistě mnozí
z Vás znají z populárního televizního pořadu StarDance…
Naše škola umožňuje seberealizaci žáků v mnoha odpoledních zájmových
kroužcích. Děti s výtvarnými sklony mohou navštěvovat kroužek keramiky. Máme dobře vybavenou keramickou dílnu a tvorba našich malých
umělců se pravidelně objevuje na různých výstavách.
Mimořádných úspěchů dosahují naši žáci ve sportovních soutěžích, zejména ve florbalu, kde patříme ke špičce v rámci Brna i kraje. Florbal, vhodný k odreagování živějších dětí, se u nás trénuje jak v hodinách tělocviku,
tak v rámci zájmových sportovních kroužků.
Dlouholeté bohaté zkušenosti máme také s výukou a výchovou dětí se
specifickými vzdělávacími potřebami. Těmto žákům je v každém
vyučovacím předmětu věnována individuální pedagogická péče, na škole
pracuje speciální pedagog.
Mnoho dalších informací se o naší škole dozvíte na webových stránkách
http://zsvedlejsi.cz anebo během osobní návštěvy při příležitosti dne
otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 11. ledna od 8 do 12
hodin. Hodinu taneční a pohybové výchovy v 1. třídě v tento den můžete
navštívit od 11.50 do 12.35 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu a na Vaše děti!
Důležité termíny:

O pohár předsedy Brněnského
tělovýchovného sdružení
V neděli 3. prosince 2006 se v nové hale TJ Tatran v Bohunicích odehrál
fotbalový turnaj starších přípravek O pohár předsedy Brněnského tělovýchovného sdružení. Turnaje se zúčastnilo 8 reprezentačních družstev fotbalových svazů z České a Slovenské republiky. Vítězem se stalo družstvo
z Blanska, druhé místo obsadili Bratislavané a domácí družstvo Brna se
umístilo na třetí pozici.
- red -

Sbor Církve Bratrské – Betanie si dovoluje s radostí oznámit
všem spoluobčanům, že od ledna 2007, konkrétně 7. 1.,
budou v domě DTJ na ul. Klobásova 34 ve Starém Lískovci

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY.
Každou neděli v 9.30 hod. Každý je srdečně zván.
Program pro děti je zajištěný. www.betanie.cz/bohunice-liskovec

Úřad městské části Brno-Bosonohy přijme pracovníka na
úklidové práce, údržbu mobiliáře a údržbu zeleně za výhodných platových podmínek. Vhodné i pro zdatné důchodce,
uchazeče o zaměstnání, evidované na Úřadu práce apod....)
Nástup 1. 2. 2007. Zájemci se mohou přihlásit na ÚMČ BrnoBosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno do 15. 1. 2007.
Bližší informace na tel. č. 547 422 716 nebo 547 422 710.
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Zápis prvňáčků na ZŠ Brno, Vedlejší 10
čtvrtek
18. ledna 2007
14–18 hodin
pátek
19. ledna 2007
14–18 hodin
Den otevřených dveří na ZŠ Brno, Vedlejší 10
čtvrtek
11. ledna 2007
8–12 hodin

Holub skalní ve městech
Holubi začali osídlovat města, kde
nacházejí příznivé podmínky k obživě a hnízdění. Následkem je, že
se často přemnožují a působí značné škody na domovním fondu, v
hospodářství i na lidském zdraví.
V souvislosti s touto záležitostí bylo
ve věstníku Ministerstva životního
prostředí uveřejněno společné sdělení odboru zvláště chráněných
části přírody a odboru legislativního
k problematice holuba skalního žijícího ve městech podle zákona
č. 114/19992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dle
kterého holub skalní, žijící ve
městě není ptákem, na kterého by
se vztahovala ustanovení § 5a
a § 5b zákona č. 114/1992Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Toto
sdělení vychází ze stanoviska vyjádřeného v materiálu Evropské komise, ze kterého vyplývá, že na
populace domestikovaných druhů
včetně ferálních, tj. volně žijících,
s uvedením ferálních populací holuba skalního jako konkrétního případu, se nevztahuje ochrana podle
článku 1 směrnice Rady 79/409/EHS.
Starý výklad legislativního odboru
definoval holuba jako volně žijícího
živočicha, na kterého se § 5a a § 5b
zákona vztahoval. Nebyl chápán
jako domestikovaný živočich, neboť
domestikovaní živočichové se v přírodě neudržují samovolně.
Ochrana holubů je však stále řešena v zákoně na ochranu zvířat pro-

ti týrání a případnou likvidaci holubů, např. odstřel na nehonebních
pozemcích, je nutno řešit též v
souladu se zákonem o myslivosti
a stanovisky Krajské veterinární
správy, inspektorátu Brno.
K zabránění dosedání a hnízdění
holubů na budovách je vhodná
instalace systému hrotů nebo na
balkónech instalace sítí.
OTS

Dopis občana
Rád si přečtu v Našich Bohunicích
příspěvky od zastupitelů MČ. Chybí mi tam ale názory občanů Bohunic. Myslím, že by bylo co pochválit, a také je možnost poukázat na
nešvary, které zlobí obě strany. Jistě
jsme všichni svědky, jak se někteří
občané zbavují doma nepotřebných věcí. Prostě je jen odhodí do
betonových ohrad (to v lepším případě) nebo je odloží kdekoliv.
Všichni víme, že můžeme tento,
i velkoobjemový, odpad odevzdat
ve sběrném dvoře, který je umístěn
na Ukrajinské ulici za hasičskou
zbrojnicí. Mám ale podezření, že
některý odpad je na ulici přivezen
autem. Možná by pomohlo, kdyby
si svědek takového jednání zapsal
číslo auta. Jistě by nebylo příjemné
pro jeho řidiče vysvětlovat důvod
svého jednání.
(redakčně kráceno)
M. Matoušek
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KOMISE A VÝBORY
Rada městské části (MČ) Brno-Bohunice zřídila následující komise. Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady MČ. Svá
stanoviska a náměty předkládají radě MČ.
Komise ûivotnÌho prost¯edÌ
Předsedkyně: Jana Faistlová, tajemnice: Ilona Kašparovská
Komise bezpeËnostnÌ
Předseda: Leoš Šmídek, tajemnice: Ing. Jana Pešanová
Komise kultury a sportu
Předseda: Ing. Miloš Vrážel, tajemnice: Dáša Čechová, Dis.
Komise soci·lnÌ
Předseda: Ladislav Konečný, tajemnice: Vladimíra Bertschová
Komise pro rozvoj M»
Předseda: Mgr. Richard Duřpekt, tajemník: Ing. Luděk Václavík
RedakËnÌ rada bulletinu Naöe Bohunice
Předseda: Mgr. Stanislav Skřička, tajemnice: Ingrid Soukupová
Členové: Josef Juras, Antonín Crha, Ing. Václav Izák, Mgr. Richard Duřpekt
Zastupitelstvo MČ zřídilo následující výbory. Výbory jsou iniciativní a kontrolní
orgány zastupitelstva. Svá stanoviska a náměty předkládají zastupitelstvu MČ.

OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohunice,

Vás srdečně zve na

BOHUNICKÝ MASOPUST
s večerním pochováváním hudebních nástrojů
v sobotu dne 17. února 2007
od 10.00 hod. průvod masek Bohunicemi
od 20.00 hod. večerní zábava v orlovně
S sebou černidla a „vůně“ na odsouzené.
Vstupné na zábavu: odsouzení 60 Kč a masky 30 Kč.
K tanci i poslechu zahraje živá hudba Tulipán.
Bližší informace a možnost zapůjčení masky:
L. Konečný – 723 226 839.

KontrolnÌ v˝bor
Předseda: Mgr. Ivan Nezval, tajemnice: RNDr. Ivana Nechvátalová
FinanËnÌ v˝bor
Předseda: Ing. Mojmír Novotný, tajemnice: Jitka Mrázová
V˝bor pro n·rodnostnÌ menöiny
Předseda: Josef Juras, tajemnice: Ing. Iva Krpcová
Komisi předsedá vždy člen zastupitelstva a tajemník je vždy zaměstnancem
úřadu MČ. Na uvedené komise a výbory se můžete s podnětem obrátit i Vy,
a to prostřednictvím úřadu MČ. Úplný seznam všech členů komisí a výborů
naleznete na internetových stránkách ÚMČ www.bohunice.brno.cz nebo
Vám bude poskytnut na ÚMČ.

První JOB KLUB se vydařil
28. listopadu se další službou
občanského sdružení AGAPO staly
motivačně-vzdělávací kurzy zvané
Job kluby.
Prvního Job klubu se zúčastnilo
7 zájemců o zaměstnání. Každý si
od nás odnesl Osvědčení o absolvování kurzu, výstupní materiál,
který obsahuje všechna probraná
témata a vlastní životopis, se kterým se může prezentovat na otevřeném trhu práce. Mezi naučené
praktické dovednosti můžeme zahrnout psaní vlastního inzerátu,
odpovědi na inzerát, průvodního
dopisu, nácvik prvního kontaktu se
zaměstnavatelem (telefonát, přijímací pohovor), apod. Lekce právnického minima se účastnila i paní
právnička, která zodpověděla
všechny otázky účastníků týkající
se této oblasti.

Už v lednu se chystáme uspořádat
další Job klub pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Bližší informace o těchto kurzech a
dalších službách agentury můžete
získat přímo v občanském sdružení
AGAPO (Cejl 68, dům s modrou
fasádou, zastávka tramvaje Tkalcovská) nebo na telefonních číslech: 541 210 549, 608 605 240.
Vítáni jsou všichni ti, kteří mají zájem získat nové znalosti, dovednosti a informace z oblasti získávání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Kurz
bude probíhat opět v kancelářích
AGAPA.
Kontakt: AGAPO, o.s.,
Cejl 68/33, 602 00 Brno
mobil: 723 119 478, tel: 541 210 549
e-mail: a.kosourova@agapo.cz

Hledáte příležitostnou práci?
Máte zájem o volnou pracovní dobu?
Nabízíme případným zájemcům možnost
přivydělat si při řezu ovocných stromů.
Zájemce proškolíme a v případě zájmu
nabídneme i další práci při sklizni ovoce.

VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

Kde – v sadech Ovocnářského družstva,
Brno, Starý Lískovec, M. Ševčíka 46
Kontakt – 602 566 821 (p. Blaha) 602 779 781 (p. Viktorin)
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www.netbox.cz

SMART Comp. a.s.
provozuje služby NETBOX
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.cz
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Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

Program na leden 2007
■ 16. ledna ve 14.00 hod. – ALOE VERA
Zveme Vás na zajímavou přednášku paní Ing. Ludmily Juráčkové o této
rostlině, jež poskytuje mnoho blahodárných účinků pro naše tělo i mysl.
■ 18. ledna ve 14.00 hod. Povídkové odpoledne
s R. Fulghumem
Prožijeme odpoledne nad knihami známého autora a jeho obyčejnými
lidskými příběhy.
■ 23. ledna ve 14.00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA
Tvůrčí dílna pro všechny, kteří se chtějí potěšit prací s keramickou hlínou.
■ 25. ledna v 15.00 hod. – ZIMNÍ PLES
Hudba, tanec, zábava, pohoštění.
■ 30. ledna 14.00 hod. – MALÝ KONCERT
Hudební zážitek v podání studentů brněnské konzervatoře.

Program na únor 2007
■ 1. února 14.00 hod. – HUDEBNÍ KVÍZ
Přijďte si ověřit rozsah Vašich hudebních znalostí v oblasti klasické hudby.
■ 6. února 14.00 hod. – z cyklu SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ
Zahájení cyklu přednášek o významných osobnostech v oblasti umění
-setkání s mistrem Leonardem da Vinci
■ 8. února 14.00 hod. – LETEM SVĚTEM OPEROU
Potěšíme se poslechem známých operních melodií a árií.
Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se
můžete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na tel.
čísle 547 240 909.

Tělovýchodná jednota Tatran Bohunice
ve spolupráci s městskou částí Brno−Bohunice pořádá

v sobotu 20. ledna 2007 od 19. hodin
ve staré sportovní hale, Neužilova 35

8. společenský ples
živá hudba – bohatá tombola – vydatné občerstvení
Předprodej vstupenek s místenkou ve výši 200 Kč
od středy 3. ledna na vrátnici staré sportovní haly.
Těšíme se na návštěvu.

VV TJ Tartran Bohunice

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice pořádá

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme v sobotu 10. 2. 2007 v 19.00 hodin do hasičské
zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples.
Prodej lístků od 29. 1.–9. 2. 2007 na ÚMČ Bohunice,
sekretariát starosty p. Soukupová, tel: 547 218 2 11.
Cena lístku s místenkou 100,- Kč
Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice. Je zde pro Vás
připravena bohatá tombola, taneční vystoupení a kvalitní živá hudba.
Těší se na Vás bohuničtí hasiči
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