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Tak jsme to 
přežili

Ptáte se co? No přece ty Vánoce 
a Nový rok! A taky ten konec svě-
ta! Sakryš, co to vlastně zas bylo za 
habaďůru? Sice jsem si ten konec 
světa podle mayského kalendáře 
nijak nepřipouštěl, ale když už to 
dlouhodobě sdělovaly sdělovací 
prostředky? Moc jim sice nevěříme, 
ale taková zpráva se v našich mys-
lích zabydlila poměrně ochotně. 
A pak to přišlo! Tedy nepřišlo nic! 
Jsem z toho zase rozčarován. Zase 
nenaplněné očekávání. Další pří-
spěvek k blbé náladě…
Ale rozum do hrsti! Mayové se 
spletli! Avizovaný konec světa 
postihl tyto původní obyvatele již-
ního Mexika a severní části Střed-
ní Ameriky dávno před zimním 
slunovratem roku 2012. Vždyť již 
pár let po „objevení“ Ameriky, tedy 
někdy kolem roku 1500, vymřelo na 
tam doposud neznámou chorobu, 
zavlečené plané neštovice, téměř 
90 % obyvatel Yucatánu. Během 
následujících 60 let pak Evropané 
této čtyři tisíce let staré civilizaci kr-
vavým násilím vnutili kulturu svou 
(naši). S obzvláštní brutalitou, jak 
zaznamenávají dějiny, tento pro-
ces završil španělský františkánský 
biskup Diego de Landa. Defini-
tivně zakázal náboženské kulty 
mayských domorodců a přinutil 
je konvertovat ke katolictví. Spálil 
všechny modly a starodávné kni-
hy, do toho času uchovávané ve 
velkolepých chrámech. Tak navždy 
bylo zničeno dědictví nevyčíslitelné 
hodnoty…
Tedy konce světů neodvozujme 
z astrologických poloh vzdále-
ných hvězd a planet. Zdroje a pří-
činy konců světa jsou především 
mezi námi či dokonce v nás. Tedy 
o mnoho blíže než jakékoliv vesmír-
né těleso. Záleží jen na nás, jakou 
jim dáváme šanci se uplatnit…

Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Za prvé: přes očekávané globální 
oteplování  minimálně  ještě  letos 
v Bohunicích bude mrznout a padat 
sníh, což potvrdil i měsíc prosinec.
Za druhé:  o  tom,  jaké  je  venku 
aktuální počasí,  je nejlepší se před 
odchodem z domu přesvědčit pohle
dem z okna, lépe pak i vykouknutím 
přímo ven nebo na balkon či dvorek. 
Venkovní teploměr je také dobrým 
pomocníkem.
Za třetí: pozorní, opatrní a připravení 
musíme být všichni, řidiči  i chodci, 
neboť jsme tímto dokonce vůči sa
mým k sobě navzájem povinni…
Za čtvrté: cestáři a zametači chod
níků „jen v časových lhůtách“ zaha
jují práce na  zmírňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti způsobené 
následky zimního počasí. To je sku
tečná  i  zákonná  realita!  Těžko  na 
této podstatě něco změníme nazu
tím letních polobotek. Ty lhůty jsou 
dle příslušných zákonů a vyhlášek až 
48 hodin u místních komunikací a až 
20 hodin pro chodníky…

Za páté: v Bohunicích máme tyto 
normy zkráceny na 1 hodinu!  A věřte, 
že více to nejde…
Za šesté: i pro zaměstnance zajišťu
jící zimní údržbu platí zákoník práce 
včetně délky pracovní doby…
Za sedmé: přestože obvykle sněží 
či namrzá celé území Bohunic na
jednou, jsou pro údržbu stanoveny 
úseky s různou časovou prioritou dle 
jejich důležitosti. 
Chodníky jsou rozděleny takto: v 1. po
řadí: přístupové cesty a schodiště k za
stávkám MHD, přístupové cesty k ZŠ, 
MŠ, OC Kavkaz (prostory kolem mar
ketu ALBERT jsou v údržbě vlastníka); 
v 2. pořadí: komunikace s klesáním 
a stoupáním; v 3. pořadí: ostatní.
Pořadí pro zimní údržbu „místních vo
zovek“ je stanoveno takto: v 1. pořadí 
Arménská, Běloruská, Havelkova, Hra
ničky, Humenná, Neužilova, Okrouh
lá, Spodní a Švermova; v 2. pořadí: 
Bohuňova,  Gruzínská,  Moldavská, 
Na Pískové cestě, Pod Nemocnicí, 
Rolnická, Sobolova, Souhrady, Šver

mova k MŠ, Uzbecká, Vedlejší, Vo
hnoutova a Nové Nivky; v 3. pořadí: 
Amerlingova, Dvořiště, Lány 17–29, 
Lískovecká,  Netroufalky,  Podsed
ky, Tříčtvrtní, Ukrajinská (příjezd ke 
sběrnému  středisku),  Vyhlídalova, 
Zadní, Žlíbek; 4. Vinohrady, Kejbaly, 
Studentská a vjezd do areálu FN z ul. 
Kamenice.
Na  vozovkách  s  provozem  MHD 
zajišťuje zimní údržbu město Brno 
prostřednictvím společnost Brněnské 
komunikace, a.s. s termínem zahájení 
prací 3 hodiny od vzniku závady ve 
sjízdnosti. Pozn.:  za závadu se na
příklad považují 3 cm a více čerstvě 
napadaného sněhu…
Zimní údržba parkových cest a scho
dišť se obvykle na území městské 
části neprovádí!
Za osmé:  dříve  než  se  rozohníte 
„hněvem spravedlivým na ten šlen
drián kolem vás“, přečtěte si znovu 
body jedna až šest (doporučuji i bod 
sedm). Samozřejmě podněty ke zlep
šení  jsou vítány a kontrola je vždy 
vhodná.
Za deváté: Na zimní údržbu chod
níků  a  „místních  vozovek“  vyna
kládá  městská  část  ročně  částku 
2 500 000, Kč.
Za desáté: děkuji všem, kterým i přes 
„zrušení chodníkového nevolnictví“ 
zůstalo doma hrablo a jsou ochotni 
jej i nadále používat!
Za jedenácté: Přeji nám všem ne
komplikovanou „ladovskou“ zimu.

Přeji dobrý leden. 
Miloš Vrážel, starosta 

Zvolit si za téma lednového zápisníku zimní údržbu chodníků a ko-
munikací není nic originálního. Z pocitu beznadějně notorického se 
opakování mne nakonec vysvobodily aktuální dotazy nejen občanů, 
ale i samotných zastupitelů městské části. Pochopil jsem, že opakovat 
se v tématu nebude až takovou hanbou. Tedy:

Krásné a spokojené 
prožití roku 2013 přeje
redakční rada Našich Bohunic

Lucie Stará, Miloš Vrážel
Antonín Crha, Milan Hrdlička, Tomáš Psota
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Máme tu nový rok, 

na jeho konci se nám číslo 13 směje.

Nebojte, vše bude mít hladký krok. 

No přece proto,

že jen Vám k němu KOZA přeje!

Vlaková zastávka Tradice

Vstříc novým dnům

Pracovní tempo běžného dne je vy
soké. Člověk má před sebou povin
nosti, které musí plnit, které má plnit 
a které by mohl plnit. Na ty poslední 
nám zbývá času nejméně. Ženeme 
se životem rychlostí rozjetého vlaku 
a kouknout se z jeho okna na ubíha
jící svět kolem sebe už mnohdy času 
nezbývá. Když náš vlak ve stanici na 
chvíli zastaví, stihneme se tak akorát 
nadechnout, občerstvit se a jede se 
dál.
Právě v předvánoční době takovou 
zastávkou  k  posilnění  mohou  být 
tradice – ty rodinné, kterými si zpří
jemňujeme vánoční svátky, ale i ty 
„mezilidské“, které nám v průběhu 
roku připomínají, že už tu zase máme 
jaro (blíží se Velikonoce) nebo že by
chom měli na začátku listopadu na
vštívit hroby našich předků (slavíme 
Dušičky).
V mateřské škole Amerlingova tyto 
staročeské tradice s dětmi během 
celého roku slaví. Prožívají si pozvol
né a opakující se plynutí času v rámci 
roku a učí tak naše děti tradicím, na 
které  my  nemáme  čas  a  mnohdy 
jsme na ně už zapomněli. Dokázali 
také zapojit do tohoto slavení i rodin
né příslušníky dětí, kteří se v hojném 
počtu scházejí a společně se svými 

OREL jednota Brno-Bohunice, OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohuniceza podpory MČ Brno-Bohunice
zve srdečně děti i dospělézve srdečně děti i dospělé

na KARNEVAL
u Červené karkulky

v neděli 27. ledna 2013v neděli 27. ledna 2013 začátek vzačátek v  15.00 hod15.00 hod
Přijďte v     masce, s     přezůvkami a VČAS,  

omezená kapacita

DOSPĚLÍ V MASCE VÍTÁNI!
Občerstvení pro všechny zajištěno

VSTUPNÉ: VSTUPNÉ: 
děti 40,- Kč, dospělí dobrovolnéděti 40,- Kč, dospělí dobrovolné

www.orelbohunice.czwww.orelbohunice.cz

Milí spoluobčané, vážení 
čtenáři,
rok se s rokem sešel, a tak 
nám nezbývá, než společ
ně vykročit vstříc novým 
dnům.  Začátek  nového 
roku má pro mě osobně 
své zvláštní kouzlo. Nejen, 
že do něj všichni vstupuje
me s jakýmsi čistým štítem, ale také 
se ocitáme na stejné startovní čáře, 
takže máme jedinečnou příležitost 
dát si předsevzetí, o jejichž naplně
ní budeme v následujících týdnech 
a měsících roku 2013 usilovat.
Než  tak  ale  učiníme,  rád  bych  se 
spolu s vámi touto cestou ohlédl za 
uplynulými 365 dny a zrekapituloval, 
co nám všem vlastně přinesly. Ihned 
na úvod se přitom nabízí otázka: Byl 
uplynulý rok dobrý či spíše neúspěš
ný? Věřím, že coby obyvatelé měst
ské části Bohunice sami dokážete 
nejlépe posoudit, do jaké míry se 
minulý rok nesl ve znamení pozitiv
ních změn a nakolik jste byli s jeho 
průběhem naopak nespokojeni.  To, 
která miska vah převažovala, jste mi 
dávali jasně najevo svými připomín
kami a ohlasy, a to ať už těmi klad
nými či negativními. Mou snahou 
přitom bylo bedlivě Vám naslouchat 

a případné nedostatky co 
nejdříve eliminovat. 
Ačkoliv  je  pro  mne  vaše 
zpětná vazba klíčová a bez 
ní bychom se stěží mohli 
posunout kupředu, je jas
né, že neméně významnou 
roli hraje  také má vlastní 
sebereflexe,  tedy  to,  jak 

jsem život v Bohunicích a vaši (ne)
spokojenost vnímal  já  sám. Poda
řilo se mi naplnit všechny vize,  jež 
jsem si v prvních lednových dnech 
roku 2012 stanovil? Do nového roku 
jsem, stejně jako každý rok, vstupoval 
s entusiasmem a vírou, že má práce 
přispěje k rozkvětu Bohunic a k vaší 
spokojenosti. Už v druhém čtvrtletí 
však bylo jasné, že naplnění stanove
ných předsevzetí nebude tak snadné, 
jak se možná mohlo na začátku zdát. 
Jak čas plynul, i přes veškerou snahu 
a nasazení, se mé vize víc a víc vzda
lovaly. Nemalý podíl na tom přitom 
nesla nejen neprosperita, ale i nejis
tota vážící se k budoucnosti. Nezdar, 
kterému jsme všichni museli čelit, 
tedy zanedlouho způsobil  jakousi 
apatii. Nicméně pravdou je, že co tě 
nezabije, to tě posílí. Byť jsem tedy 
neměl ve druhém ani třetím čtvrtle
tí  ideální podmínky pro svou práci, 
přicházející léto a s ním spojené slu
nečné dny plné pohody, mi znovu 
vlily energii do žil a vrátily mi naději, 
že se i přes všechny neúspěchy může 
vše v dobré obrátit.

Vývoj ve čtvrtém čtvrtletí se nejvíce 
dotkl právě vás všech. V té době to
tiž došlo ke zvýšení nákladů snad ve 
všech rodinách. Podotkněme však, že 
tato situace byla způsobena zejména 
neustále se zvyšujícími náklady na 
předškoláky, školáky i vysokoškoláky. 
Stávající situaci navíc neusnadňuje 
ani fakt, že vláda snižuje či naopak 
ruší nejrůznější dávky a pomoc, které 
v minulosti přispívaly k překonání ne
lehké finanční situace mnoha rodin 
s dětmi. 
Ač by se mohlo zdát, že uplynulý rok 
vlastně nepřinesl nic dobrého, opak 
je  pravdou.  Všechny  komplikace, 
jimž jsme společně museli čelit, nás 
beze sporu posilnily a sblížily natolik, 
abychom mohli vykročit do nového 
roku s hrdostí a vírou v lepší zítřky. 
Jsem přesvědčen o tom, že jsme já 
i vy udělali maximum proto, aby se 
nám v Bohunicích žilo co nejlépe. 
Byť se mi nepodařilo naplnit všechna 
má předsevzetí, nepropadám skepsi. 
Věřím, že následující měsíce budu 
mít dostatek příležitostí pokusit se 
je znova naplnit. Udělám vše proto, 
aby se rok 2013 nesl ve znamení pro
sperity, spokojenosti a vyššího život
ního standardu. Ačkoliv nás minulý 
rok v mnohém zkoušel, prověřil tím 
naši sílu a odhodlanost.
Úspěšné vkročení a mnoho sil do 
roku 2013 vám přeje 

Milan Hrdlička, zastupitel

ratolestmi a jejich učitelkami si staré 
zvyky připomínají. Letos se například 
v adventu vyráběly staročeské vrko
če, rozkrajovala se jablíčka, peklo se 
cukroví a pouštěly se v ořechové sko
řápce zapálené svíčky. Předvánoční 
čas byl díky tomuto připomenutí pro
tknut neopakovatelnou atmosférou. 
Lidé se ve vlakové zastávce Tradice 
hojně občerstvili  a mohli posíleni 
pokračovat ve své cestě k Vánocům. 
Mnohokrát všem v MŠ Amerlingova 
za takováto připomenutí děkujeme!

Lucie Stará, zastupitelka

OREL  jednota  Brno-Bohunice Vás srdečně zve na

BOHUNICKÝ MASOPUST
v sobotu dne 9. února

fašanková obchůzka dědinou
zahájení průvodu v 10.00 hod. u orlovny Hraničky 5

účast veřejnosti v maskách je vítána

v 19.30 zábava s pochováváním basy
Hraje Ruda Konečný

vstupné  60,-Kč, bližší informace  L. Konečný – 723 226 839
           
                      akce je finančně podporována statutárním městem Brnem a MČ Brno-Bohunice
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Co si psali naši předkové XLII.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Pro naše čtyřicáté druhé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral opět pohlednici zahradnické školy.
Pohlednic této budovy se totiž dochovalo nejvíce. Byla poslána 10. 12. 1939. 
Adresátem je P. T. pan František Koráb z Čejkovic u Hodonína č. 21.
Z textu se mnoho nedozvíme. Skupina přátel zasílá panu Korábovi ze školy 
pozdrav.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu i s chybami:

Brno-Bohunice 10.12.1939.
Srdečný pozdrav a mnoho vzpomínek na Tebe ze zahrad. – ovocnář-
ského ústavu Brno-Bohunice zasílají: Březina Antonín, Kratochvíl 
(jméno je nečitelné), Pazderka František

Město  Brno  poskytuje  vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
půjčky  s  3%  úrokovou  sazbou  na 
opravu bytových a rodinných domů 
a bytových jednotek. Za tímto úče
lem vyhlašuje prostřednictvím Byto
vého odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové  řízení  je  zveřejněno  na 
úředních  deskách  města  a  měst
ských částí a na internetové adrese  
www.brno.cz (Správa města > Ma
gistrát města Brna > Úsek hospo
dářský  >  Bytový  odbor  >  Půjčky 
z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovitos
tí požádat v termínu od 1. 12. 2012 
do 15. 1. 2013. Žádosti na přede
psaném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 

žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zá
stavního práva k opravované nemo
vitosti ve prospěch města po dobu 
splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový 
odbor zdarma a poplatky za vede
ní účtu hradí město. Žadatel hradí 
poplatek za zápis vkladu zástavního 
práva do katastru nemovitostí. Fi
nanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů v níže uvedené 
tabulce. Po úplném splacení půjčky 
zajistí město výmaz zástavního práva 
v katastru nemovitostí.
Bližší  informace o půjčkách z Fon
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

7.–31. 1. PORTRÉTY SLAVNÝCH ZE SVĚTA FILMU A DIVADLA
KJM, Lány 3 v půjčovní době; výstava fotografií

9. 1.
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 9.00–12.00 hodin
ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY, 15.00–17.00 hodin
ZŠ Arménská 21

15. 1.
úterý

KRTEK A SNĚHULÁK – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

17. 1 .
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Š Vedlejší 10, 8.00–17.40 hodin

17. 1 .
čtvrtek

BESEDA S PETREM MINAŘÍKEM
KJM, Lány 3 od 18.00 hodin

17.–18. 1 . ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ŠKOLY
ZŠ Arménská 21, 14.00–18.00 hodin

21.–22. 1 . ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ŠKOLY
ZŠ Vedlejší 10, 14.00–18.00 hodin

26. 1.
sobota

PLES DŮCHODCŮ
sál hasičské zbrojnice Ukrajinská 2b, 16.00–22.00 hodin

27. 1 .
neděle

KARNEVAL U ČERVENÉ KARKUKY
Orel, orlovna Hraničky 5, od 15.00 hodin

9. 2.
sobota

BOHUNICKÝ MASOPUST a POCHOVÁVÁNÍ BASY
Orel, orlovna, Hraničky 5, průvod od 10.00 hodin,  
zábava od 19.30 hodin

Kalendárium I.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 52. zasedání 
dne 28. 11. 2012

 – schválila nájemní  smlouvu  na 
pronájem pozemků při ulici Vino
hrady 
 – souhlasila  s  předloženým  návr
hem „Smlouvy o umístění veřejné 
komunikační  sítě  na  části  střechy 
budovy hasičky“ uzavírané se spo
lečností  Telefónica  Czech  Repub
lic, a.s.
 – schválila  zveřejnění  záměru  na 
pronájem části pozemku p. č. 1275 
– zahrada o výměře 40 m2 při ulici 
Jihlavská
 – schválila  zveřejnění  záměrů  na 
pronájem  pozemku  p.  č.  1417/1 
– zahrada o výměře 708 m2 a po
zemku  p.  č.  1448/1  –  zahrada 
o výměře 1.212 m2, oba v  lokalitě 
Kejbaly
 – schválila  příspěvkové  organiza
ci  MŠ  Švermova,  přijetí  věcného 
sponzorského  daru  –  počítače 
v hodnotě 3.500 Kč
 – požádala Radu  města  Brna  změ
nit  text  §  3  odst.  2.  předložené
ho  návrhu  „Nařízení  statutárního 
města Brna o maximálních cenách 
za nucené odtahy osobních auto
mobilů“  na  znění  –  Maximálními 
cenami  podle  tohoto  nařízení  se 
rozumí  ceny  včetně  DPH,  dále 
v § 3 odst. 3 vyřešit problematiku 
zahájeného odtahu při blokovém 
čištění  v  souvislosti  s  poplatkem 
za zahájený odtah a stanovit jeho 
definici 
 – schválila  obecně  závaznou  vy
hláškou  statutárního  města  Brna 
č. 22/2010, o místních poplatcích
 – souhlasila, u pozemku p. č. 590/3 
v k. ú. Bohunice pod stavbou trafo
stanice,  se zřízením věcného bře
mene,  dále  s  odprodejem  všech 

dotčených  pozemků  pod  stavba
mi trafostanic 
 – schválila  zadávací  podmínky 
včetně výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku „Webové stránky 
MČ  BrnoBohunice  –  grafický  ná
vrh, redakční systém“ 

Rada MČ na svém 53. zasedání 
dne 5. 12. 2012

 – schválila  smlouvu  o  poskytnutí 
dotace  z  rozpočtu  Jihomoravské
ho  kraje  na  úhradu  nákladů  na 
zabezpečení  akceschopnosti  jed
notky SDH Bohunice v roce 2012 
 – schválila  Dohodu  o  ukončení 
smlouvy  o  výpůjčce  se    Sborem 
dobrovolných hasičů 

Zastupitelstvo MČ na svém 
XIII. zasedání dne 12. 12. 2012

 – vzalo na vědomí zprávu  o  hos
podaření  MČ  BrnoBohunice  za 
období 1.–11. 2012
 – schválilo  rozpočtové  opatření 
č. 3/ZMČ v rozpočtu MČ BrnoBo
hunice na rok 2012 
 – schválilo  finanční  dotaci  SVČ  La
byrint, ve výši 130.000 Kč na opra
vu podlahy v divadelním sále 
 – schválilo  Rozpočet  MČ  BrnoBo
hunice na rok 2013 
 – schválilo návrh aktualizace VII. eta
py  projektu  „Regenerace  panelo
vého sídliště v MČ BrnoBohunice“
 – schválilo zařazení na seznam plo
chu významné zeleně v MČ Brno
Bohunice  lokalitu  mezi  ulicemi 
Jihlavská – Pod nemocnicí 
 – souhlasilo  s  vyhrazením  pra
vomoci  dle  §  11  odst.  4  zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu
ší,  a  to  z  kompetence  městských 
částí do kompetence statutárního 
města Brna.
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Pozvánka pro předškoláky

ZIMNÍ ČAS NA ARMÉNSKÉ

Tradiční noc bez drog na ZŠ Arménská

Základní škola Arménská 21 zve všechny děti, které se v září poprvé chystají 
do školy, aby se i se svými rodiči zúčastnily ve středu 9. ledna 2013 od 15 do 
17 hodin Pohádkového odpoledne pro předškoláky. Děti se zde setkají 
s vílami a pohádkovými postavičkami, které je provedou zábavnými úkoly. 
Rodiče si zatím mohou dát kávu nebo čaj v kavárničce, prohlédnout si naši 
školu nebo si popovídat s paními učitelkami. 
Ve stejný den – ve středu 9. ledna proběhne od 9 do 12 hodin i Den 
otevřených dveří. Všichni zájemci jsou srdečně zváni na prohlídku naší školy.
Zápis do prvních ročníků na ZŠ Arménská se bude konat ve čtvrtek 
17. a v pátek 18. ledna 2013 od 14 do 18 hodin.
Bližší informace se dozvíte stránkách školy www.zsarmenska.cz.

Mgr. Alena Procházková,
zástupkyně ZŠ Arménská 21

Celý prosinec se na ZŠ Arménská nesl 
hlavně ve znamení adventu a blíží
cích se Vánoc. Školou opět chodil Mi
kuláš s čerty a anděly, které tradičně 
představovali žáci devátých ročníků. 
Školou se nesl radostný křik a ještě na 
obědě jsme mohli vidět děti s umo
lousanými tvářemi.
Děti ze třídy 4.A vedené paní učitel
kou Lidmilovou navštívily letos opět 
bohunický Domov pro seniory Nadě
je, kde potěšily místní obyvatele pás
mem říkanek, vánočních písní a ko
led. Jako dárečky si letos přichystaly 
vánoční svícínky, které samy vyráběly 
v hodinách pracovních činností. 
Další vystoupení čekalo naše žáky 
pod  bohunickým  vánočním  stro
mem. Jako sólistky zde vystoupily 
Viktorie  Líbezná  ze  3.A  a  Kateřina 
Kocurová z 5.A, s nimiž písně nacvi
čila paní vychovatelka Uhlířová. Po ní 
se představil sbor žáků 2. stupně ve
dený paní učitelkou Hůrkovou, na zá
věr zazpívaly děti ze sdružení Folkáč, 
jinak žáci 4.B, vedení paní učitelkou 

Ručkovou. Vystoupení všech našich 
zpěváků sklidila opravdu zasloužený 
potlesk a věříme, že přispěla ke krás
né podvečerní atmosféře.
V prosinci jsme na naší škole znovu 
přivítali děti z blízkých mateřských 
školek, které si k nám přišly zazpívat, 
zahrát a těšit se na Vánoce se svými 
staršími kamarády. Krásný program 
pro ně přichystaly paní vychovatelky 
ze školní družiny, zazpívali opět žáci 
4.B a ruku k dílu přiložili i druhostup
ňoví pomocníci z 8.A.
V lednu nás čeká další setkání s dět
mi ze školek, a to tentokrát s těmi, 
kteří po prázdninách školku opustí 
a stanou se žáky prvních tříd. Páťáci 
si pro ně chystají zábavné Pohádko
vé odpoledne pro předškoláky, které 
proběhne ve středu 9. ledna od 15 do 
17 hodin. Věříme, že se všem dětem 
bude Pohádková cesta líbit a budou 
se do školy opravdu těšit.

Mgr. Lenka Vašíčková,
učitelka ZŠ Arménská

V  polovině  listopadu  se  žáci  dru
hého stupně ZŠ Arménská sešli na 
oblíbené Noci bez drog. Celá akce 
je koncipovaná jako prevence proti 
kouření, alkoholu a užívání dalších 
návykových látek, ale pokud byste si 
mysleli, že je na ní nuda, hodně byste 
se mýlili. Stačí vidět, kolik zájemců 
vždy čeká s nezbytným spacákem 
před branami školy.
Celovečerní  program  začíná  vy
branými  přednáškami,  vedenými 
odborníky z různých oblastí. Letos 
jsme zvolili tato témata: Naše zdraví, 
antikoncepce, AIDS (MUDr. Petr Hav
líček), Anorexie, bulimie... (Mgr. Lucie 
Mucalová, o.s. Anabell), Prevence so
ciálně patologických jevů – Náplň 
volného času (Břetislav Sucharda), 
Příběh z obrázků – Důvody a příčiny 
experimentu s drogami (Jan Vese
lý, Podané ruce), Hasiči (Jiří Soukup, 
starosta Sboru dobrovolných hasičů 
Bohunice) a Deset věcí, které možná 
nevíš o drogách (Ivana Esentierová). 

Po přednáškách se žáci rozcházejí do 
Dílen, které pro ně připravili učitelé ve 
spolupráci s Městskou policií Brno, 
přáteli i bývalými žáky naší školy. Mo
hou si zastřílet do terčů, zahrát desko
vé hry, nechat se zkrášlit v kosmetic
kém salónu, zatančit si na tanečních 
podložkách, navštívit čajovnu, věš
tírnu, seznamku i výtvarnou dílnu. 
O občerstvení je postaráno v bufetu 
i oblíbeném nealko baru s míchaný
mi nápoji. V průběhu večera se koná 
i detektivní hra, a kdo dosud nemá 
dost, může na závěr navštívit tělo
cvičnu, bazén nebo diskotéku. V noci 
pak všichni žáci zalezou do spacáků 
a předstírají, že spí, ale učitelé jim to 
vážně moc nevěří. Ráno pak sbalit, 
uklidit – a nashle zase za rok!
Jako  jednomu  z  organizátorů  mi 
zbývá jen dodat – díky Vám všem, 
kteří jste se spolu s námi na celé akci 
podíleli.

Mgr. Jolana Hůrková,
výchovná poradkyně ZŠ Arménská

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ BrnoBohunice • Úřad městské části BrnoBohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
email: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 4. 1. 2013 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části BrnoBohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gra
matické a stylistické úpravy textů.
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Kamarádi ve Stínadlech i v pravěkuDen otevřených dveří na ZŠ a MŠ Vedlejší

Křivolaké uličky a zákoutí židovské 
čtvrti ve Třebíči se po našem příjez
du každoročně přeměňují v tajuplná 
Stínadla. Podle knih Jaroslava Fogla
ra si zde můžeme zahrát na Rychlé 
šípy, bránit se nepřátelským vontům 
a bojovat proti proradnému Mažňá
kovi. Navíc se všichni snažíme získat 
Tleskačův  hlavolam  ježka  v  kleci, 
o nějž se vždy svádějí urputné boje. 
Jako skupina pořádající letní tábory 
rádi navazujeme na Foglarův odkaz 
a jsme potěšeni, že o jeho příběhy je 
mezi dětmi stále velký zájem. Letoš
ních Stínadel se s námi zúčastnilo 
téměř  padesát  bohunických  dětí, 
které si pátrání po ježku v kleci ná
ramně užily. 
Když napadl sníh a přiblížily se Váno
ce, vydali jsme se na své další oblíbe
né místo. Je jím Stránská skála,  jejíž 
jeskyně jsou vždy v předvánočním 
čase  zakleté  neznámým  kouzlem. 

Tentokrát se všichni účastníci výpravy 
přenesli až do pravěku, aby pomohli 
dávným obyvatelům jeskyně vypátrat 
ztracenou Stránskou Venuši. Pátrání 
proběhlo úspěšně a jeskyně se nám 
odměnila kouzelnou vánoční atmo
sférou s rozsvíceným stromečkem 
a hromadou dárků pod ním. 
Na konci obou výprav děti vyzvídaly, 
co nás čeká příště. Nebojte se, další 
výpravy se už chystají. Mnoho z nás 
čeká  i dobrodružství,  které máme 
nejraději – letní stanový tábor v krás
ném údolí Hamernice v CHKO Orlické 
hory. 
Všichni, kdo se k nám chtějí připojit, 
jsou srdečně zváni. Stačí jen sledovat 
naše stránky www.kamaradihamer
nice.cz nebo nástěnku na okně ZŠ 
Arménská. A pak už – vyrážíme!

Michal Kincl,
hospodář tábora

PROGRAM URČENÝ RODIČŮM všech žáků, současných i budoucích
8.00–11.40  ukázky práce ve třídách 
  možnost nahlédnout do všech vyučovacích hodin
13.30–17.00  ukázky práce školní družiny
  možnost navštívit všech devět oddělení
  ukázky práce zájmových útvarů
  Keramika (13.30–16.30, keramická dílna), Šachy (14.00–16.00,  
  učebna 6. A), Tvorba a údržba webových stránek projektu  
  „Žáci žákům“ (14.00–15.30, učebna informatiky), Francouzština  
  (13.15–14.00, učebna 5. B), Pohybové hry (14.15–15.15, tělocvična),  
  Klavír (14.00–15.00, 15.00–16. 00, učebna 3. C), Stolní tenis  
  (15.00–16.00, 16.00–17.00, chodba – suterén D)

PROGRAM URČENÝ BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A JEJICH RODIČŮM
16.00–16.20  zahájení, prezentace školy (školní jídelna)
16.25–17.00  „ŘEMESLA“ ukázka práce zájmového útvaru Taneční 
  a národopisný kroužek (školní jídelna)
  „MINIBOOM“ ukázky práce zájmového útvaru pro předškolní 
  děti (školní jídelna)
  Kytarové vystoupení žáci hudební školy Yamaha (školní jídelna)
  Hra na flétny ukázka práce zájmového útvaru Flétna 
  (školní jídelna)
17.00–17.40  ukázky práce volitelného předmětu a zájmového útvaru
  Taneční a pohybová výchova (tělocvična)
17.40   ukončení programu

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Klub důchodců v Brně- Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům
v novém roce 2013 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás

dovoluje pozvat na

PLES DŮCHODCŮ

který se koná v sobotu 26. 1. 2013 v hasičské zbrojnici
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16 hodin  Konec ve 22 hodin

Hudba: oblíbená dechovka - Maškovi

Vstupné: 50,- Kč

Srdečně  Vás  zve  Klub důchodců  v  Bohunicích

Rezervace - Informace František Doušek, tel: 547 35 32 15, mobil: 723 937 562
Akce je pořádána za finanční spoluúčasti radnice MČ Brno - Bohunice

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční v pondělí 21. 1. a v úterý 22. 1. 2013
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte rodný list dítěte  
a průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Zápisu do 1. tříd bude předcházet 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 1. 2013 více na www.zsvedlejsi.cz

Děti ze skupiny Kamarádi-Hamernice se ani s příchodem podzimu 
a zimy rozhodně nenudí. V listopadu se tradičně vydaly do Třebíče, 
v prosinci pronikly do jeskyní ve Stránské skále, teď v lednu se těší 
na další Výpravu za dobrodružstvím. A protože leden je měsíc, kdy 
začínáme rozdávat přihlášky na tábor, mnozí se už domlouvají, s kým 
budou v létě bydlet ve stanu.
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Ohlédnutí za čerty na LánechNový rok ve Vaší knihovně

Ohlédnutí za „Živým betlémem“

V neděli 2. prosince SVČ Lužánky – pracoviště Lány pořádalo již tradiční  akci 
„Čertovské dovádění.“   Budova Lánů se zaplnila spoustou hodných čertů 
a nechyběli samozřejmě ani andělé a Mikuláš. Děti v doprovodu rodičů plnily 
čertovské úkoly a odměnou jim potom byla návštěva u anděla s Mikulášem, 
kde na ně čekal balíček plný dobrot a drobností pro radost.
V sále proběhlo doprovodné vystoupení našich nejmenších tanečnic s ta
nečkem Beruška, které sklidilo veliký úspěch nejen u přihlížejícího početného 
příbuzenstva, ale také u přihlížejících dětí.
Děti i jejich rodiče přišli v hojném počtu a doufáme, že pro všechny byla akce 
příjemným zážitkem v začínajícím předvánočním čase. 
Fotografie z akce najdete na našich webových stránkách nebo na facebooku, 
kde je připojeno i krátké video. 

Milí přátelé,
přicházíme za Vámi s přáním vše
ho nejlepšího, zdraví, spokojenosti 
a pohody. Věříme, že se Vám i nám 
bude dobře dařit a že se budeme 
opět potkávat, tak jako tomu bylo 
po celý uplynulý rok. Snažily jsme se 
Vám zprostředkovat spoustu nových 
zážitků, protože i sám svět okolo nás 
je pestrý, proměnlivý a stále se vyví
jí. Novinek v tomto roce neubude, 
hned v lednu Vás přivítáme výstavou 
Portréty slavných. Jsou to krásné čer
nobílé obrázky známých postav ze 
světa filmu a divadla autorky Žanety 
Benešové. Výstava začíná 7. 1. 2013 
a potrvá až do konce měsíce ledna.
V polovině měsíce, 15. 1. 2013, bude
me číst našim malouškům. Čtení pro 

nejmenší je věnováno Krtkovi a sně
hulákovi. Jak již víte, akce je vhodná 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby. Začátek je v 16 hodin.
Ve čtvrtek 17. 1. 2013 se setkáme 
s panem Petrem Minaříkem, šéfre
daktorem nakladatelství Větrné mlý
ny, známou to brněnskou postavou. 
Budeme si povídat nejen o knihách... 
Začátek besedy je v 18 hodin.
Doufáme, že si z naší nabídky vybe
rete, zachováte nám přízeň a třeba se 
uvidíme ještě častěji. Naším přáním 
je, aby pro Vás byla knihovna oázou 
klidu, dobré nálady a čerpání nových 
zajímavých zážitků.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Několik aktivních rodičů z bohu-
nicko-lískovecké farnosti nacviči-
lo již po několikáté se skupinou 
malých dětí betlémský příběh 
narození malého Ježíška.
Již  tradiční veřejné vystoupení,  se 
odehrálo 25. prosince v 16 hod. na 
prostranství vedle kostela. Každý rok 
má tento známý příběh trochu jiný 
scénář. Ten letošní byl podán z pohle
du pastýřů. Na dětech bylo vidět, že 
si představení opravdu užívaly. Jed
notlivé vstupy byly prokládány kole
dami v podání malých herců a živé 

hudební kapely. Obdivoval jsem, jak 
rodiče dokázali své malé děti doko
nale naučit text a ty potom bravurně 
zahrály svoji roli. Vždyť některým byly 
sotva tři roky! 
K zahřátí diváků sloužil tradiční „sva
řák“, a tak se po vystoupení ještě dlou
ho povídalo ve větších či menších 
skupinkách. 
Pokud jste na vystoupení dětí nebyli, 
máte šanci zase za rok. Děti se už teď 
jistě těší na svoji další roli v „Živém 
betlému 2013“.

Antonín Crha , místostarosta
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Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www

VAŠICH SNŮ

JSME NA TRHU

JIŽ 20
 LET

LUKÁŠ PETEREK  Spolupracující Realitní makléř
mobil: +420775674544  email: lukas.peterek@century21.cz
profil: http://bonusbrno.century21.cz/lukas-peterek
CENTURY 21 BONUS BRNO
Křenová 71  602 00 Brno 
tel.: +420538728645  fax: +420538705008
bonusbrno.century21.cz

 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bo
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel: 776 670 398

 Koupím byt 2  3 +1 v Bohunicích. 
Tel: 720 358 723

 Kuchyňské linky a vestavěné skří
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707

 Hledám byty 1+kk – 2+kk k in
vestici  za účelem pronájmu v Bo
huncicích, Starém a Novém Lískovci. 
Hotovost. 773 349 381, kopecny.byt@
seznam.cz

 www.zehleni.webz.cz
Tel.: 720 200 464

 Koupím byt 2–3 +1 v Bohuni
cích. Tel: 720 358 723

ELEKTRIKÁŘ
 +

HODINOVÝ MANŽEL
Daniel Srnec
Oblá 35, Brno

Tel.:  776 123 129

RASTR-ELEKTRO
opravy a prodej

TV-VIDEO-AUDIO-PC-SAT
E-SHOP

www.rastrservis.cz
Mikuláškovo nám. 1 

625 00 Brno
TEL.: 547 218 126 

605 735 171

PŘÍJEM INZERCE
Zpravodaje brněnských městských částí:

Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Útěchov.
Zajistíme plošnou kampaň po celém Brně 

za výhodných podmínek.

Exkluzivní časopis 
Národního divadla Brno DIVA
Distribuce po celé jižní Moravě.
Náklad: 10 000 ks. 

PODZIM 2012
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Magazín národního divadla Brno

JIří a OttO
BuBeníčkOvI
v říJnu v Brně 

reDfest Plný 
velkých 
OsOBnOstí

raDIM fIala v rOlI 
BuckInghaMa

fIlIP veverka O Baletu 
v usa I evrOPě

MeZInárODní festIval 
Janáček BrnO 2012 
v lIstOPaDu

r o z h ovo r  – 
s v ě t ov ý  r e ž i s é r

roBert Carsen

ZIMA 2012
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Magazín národního divadla Brno

VlAdIMír MArek jAko jeden 
Z předstAVItelů kAfky

ohlédnutí ZA 
festIVAleM jAnáček Brno 2012

VerdIho sIcIlské nešpory poprVé V Brně

s  rAlfeM dörnereM  o choreogrAfII

h o s t e M  M a h e n ov y č i n o h ry

–  r o z h ovo r

ladislav frej

Chcete se zbavit osamělosti?

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: osobní setkání v příjem-ném prostředí umožňuje lépe poznat potřeby a přání našich klientů. Poznáváme klienty osobně, abychom co nejlépe pochopili jejich potřeby a pomohli vyhledat vhodného partnera.SOUKROMÍ A DISKRÉTNOST: citlivé údaje ani fotografi e našich klientů se nedostanou do žádné veřejně přístupné databáze. Proto přivítáme všechny,  kterým není seznamování prostřednictvím veřejných portálů příjemné – ať už z profesních nebo jiných důvodů.
ŠKÁLA SLUŽEB: máte možnost vybrat si z naší nabídky – od standardního servisu až po V.I.P. služby pro náročné.

Od 26. 11. 2012–26. 1. 2013 získáte při nové registraci dárek v hodnotě 500 Kč.

Vaše šance pro lásku…

Láska kvete v každém věku…

Radost, která Vás bude provázet celým životem…

Seznamování, které Vám m že zm nit život…

Zkuste zm nit sv j život a jít naproti lásce…

SEZNAMOVACÍ AGENTURA Šance pro lásku • Kontaktujte nás na tel.: 721 190 190

a domluvte si termín setkání • Palackého třída 106, Brno • www.sanceprolasku.cz

tel.: 774 525 386, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz



Restaurace Veteran car
restaurace v provozu

Nový interiér – nové speciality
aktualní akce na facebooku

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 777 198 945  

www.veteran-car.cz S to
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Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 602 891 347

www.nostalgie.cz

Objednávková místa:
Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28
Mendlovo nám. 8, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11
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U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8, otevřeno: po–pá 8–16 hod., parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600, otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

SPORÁKY MORA
od 4.990,- Kc s DPH
- NOVÁ mřížka STABIL PLUS
- ECO program pecení

Účetnictví
pro

společenství 
vlastníků
jednotek

a bytová družstva

Křižíkova 70, 612 00 Brno
tel.: 549 213 296

www.abapel.cz, abapel@seznam.cz
* cena za bytovou/nebytovou jednotku měsíčně

účetnictví, mzdy, předpisy, evidence
úhrad, vyúčtování služeb a další

dlouholetá praxe v oboru
individuální přístup
spolehlivost

95 Kč *

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

EKOTEX s.r.o. Oblá 36, Brno-Kamenný Vrch

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře:

•  Zpracování a vedení účetnictví 
– jednoduché, podvojné, i pro 
neziskové organizace

•  Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

•  Vedení mzdové agendy
•  Zpracování statistických 
 výkazů
•  Daňové poradenství a audity

Tel. 547 222 991, mobil 602 504 448, e-mail: ekotex@ekotex.net

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY


