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Novoroční…
Vzal jsem na sebe těžký úkol, a to 
napsat novoroční úvodník. Je  
nelehké psát s vědomím, že ve 
chvíli, kdy se tento výtisk dostane 
do poštovních schránek, bude již 
bezkonkurenčně pozdě. Neboť no
voročních pozdravů a zdravic se 
na každého z nás prostřednictvím 
televizních a rádio vých přijímačů, 
emailů, pohlednic, SMSek, telefo
nátů či jinak, sesypalo jistě pře hršel. 
Dokonce předpokládám, že ve 
chvíli, kdy čtete tyto řádky, bude již 
i pozapomenut ze všech politických 
úhlů rozpitvaný tradiční novoroční 
projev prezidentský. 
Nakonec mne z chmur aktuální 
bezradnosti vysvobodila náhoda. 
V domácím počítači zůstala ote
vřená studijní stránka s anglickým 
textem s tématikou Vánoc a Nové
ho roku. Využil jsem služeb auto
matického překladače a nechal se 
zlákat kostrbatostí jeho strojové 
nedokonalosti. A tak tady je prosím 
jedno novoroční předsevzetí: 
„Budu se snažit elegance, ni-
koli luxus, vytříbenost spíše 
než móda. Budu se snažit být 
hoden, víc než slušný, bohatá 
a není bohatý. Budu přemýšlet 
tiše, opatrně mluvit a jednat 
otevřeně. Budu poslouchat ptá-
ky a hvězdy, modelky a mudrci, 
s otevřeným srdcem. Ponesu 
všechno vesele, dělat všechno 
statečně, čekat  v příležitostech 
a spěch nikdy. Jedním slovem 
jsem se nechal duchovní, nezva-
ná a bezvědomí vyrůstají pro-
střednictvím společného.“
A jedna novoroční moudrost:
„Budeme otevřete knihu.  Jeho 
stránky jsou prázdné. Chystáme 
se dát slov na ně sami. Kniha se 
jmenuje Příležitost a její první 
kapitola je Nový rok!“

Miloš Vrážel, starosta MČ

Uzávěrka č. 2/11
středa 19. ledna 2010

starostův zápisník
Prosinec bývá obvykle 
měsíc plný zvýšeného 
pracovního úsilí, jenž 
má býti odměněno vá-
nočním klidem a novo-
roční pohodou… Jak to 
však často končí, mnozí 
známe… 
Z hlediska samosprávy 
Bohunic bylo v tomto 
měsíci důležité sestavení a přijetí fi-
nančního rozpočtu na rok 2011. Opo-
zice jej sice nepodpořila, ale tak už to 
často chodí. Je to jen potvrzení toho, 
že politika je přítomna i tam, kde ji 
mnozí skrývají za prohlášeními typu: 
„v komunále, tedy na úrovni obcí, se 
přece o žádnou politiku nejedná!“ 
To, že se s územním plánem města 
Brna již několik let něco děje nebo 
by se dít mělo, je již notoricky zná-
má situace. Jak v tomto kontextu 
vypadá koncept územního plánu 
Bohunic, tak to je pro mnohé z nás 
však netušené tajemství. A aby tomu 
tak nebylo, požádal jsem příslušný 
magistrátní odbor a zpracovatele 
územního plánu o provedení ve-
řejné diskuze nad uvedeným pro-
blémem. Vypíchnutou pozvánku na 
toto téma jistě nepřehlédnete. V pří-
padě, že zájem veřejnosti bude vět-
ší, než umožňuje kapacita zasedací 
místnosti radnice, budou prezenta-

ce pokračovat i v měsíci 
únoru. Věřím, že se nám 
podaří obrazový koncept 
územního plánu zpří-
stupnit i na webových 
stránkách naší městské 
části. Pro zájemce je kon-
cept celého územního 
plánu města Brna zveřej-
něn na jeho webových 

stránkách. Je také vystaven ve svých 
třech variantách v budově magis-
trátu na Kounicově ulici 67 v úřední 
dny, přičemž v pondělí a ve středu 
bývá od 14 do 17 hodin přítomen 
i zástupce zpracovatele.
Ale nejen velkými koncepčními 
věcmi je život v městské části napl-
ňován. Věřím, že mnohé při podve-
černích procházkách potěšila svou 
efektní světelnou výzdobu naše bu-
dova s popisným číslem 1, tedy bo-
hunická kaplička. Zaznamenávám, 
že i mnozí další po mnoha letech 
přivítali možnost veřejného bruslení 
na přírodním ledu v místě starého 
házenkářského hřiště. V obou pří-
padech k tomu stačil nápad a dobrá 
vůle samosprávy (přirozeně podpo-
řená nějakou tou korunou z rozpoč-
tu) a v případě kluziště i vstřícnost 
vedeni TJ Tatran.   

Miloš Vrážel, starosta MČ

KONCEPT ÚZEMNÍHO 
PLÁNU MĚSTSKÉ 

ČÁSTI

Tematické besedy zaměřené na 
koncept připravovaného územ-
ního plánu městské části se konají 
dne 11. a 25. ledna 2011 v zaseda-
cím sále radnice Dlouhá 3 v čase 
17.00–19.00 hod. 

Pronájem 
nebytových 

prostor

Statutární město Brno MČ  
Brno-Bohunice, Dlouhá 3,  
625 00 Brno vyhlašuje výběro-
vé řízení na pronájem nebyto-
vých prostor v přízemí objektu 
Dlouhá 577/3 o celkové ploše 
41,09 m2. Nabídku uchazeč 
podá poštou nebo osobně 
v uzavřené obálce s označe-
ním „Pronájem NP Dlouhá 3“ 
na adresu vyhlašovatele, a to 
v termínu do 31. 1. 2011 do 
13.00 hod. Další informace na 
tel. č. 547 423 824–5.

za Odbor bytový a majetkový
Iva Krpcová
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Vítání občánků

Provozní řád veřejného kluziště Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v sou-
ladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, už nedostá-
váme informace o narození Va-
šeho dítěte. Není proto možné 
Vás automaticky zvát na Vítání 
občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše 
děťátko na tento slavnostní 
akt pozvat a tuto radostnou 
životní událost spolu s vámi 
sdílet, je nutné se osobně do-
stavit na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k podání písemného 
souhlasu.
Celou záležitost s Vámi vyřídí 
paní Soukupová na podatelně 
úřadu (tel.: 547 423 815).
Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

1. Před vstupem na plochu kluziště je každý návštěvník kluziště povinen 
seznámit se s tímto provozním řádem a zavazuje se jej bezpodmínečně 
dodržovat.

2. Každý návštěvník vstupuje do prostoru kluziště na vlastní nebezpečí.
3. Provozovatel kluziště ani jeho správce nenesou odpovědnost za odložené 

věci v areálu kluziště.
4. Děti do 8 let věku mohou používat kluziště pouze pod dohledem dospělé 

osoby.
5. Bruslící jsou povinni chovat se ohleduplně ke starším občanům a malým 

dětem.
6. Vstup na kluziště je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návy-

kových látek.
7. Do areálu kluziště není dovoleno vodit psy ani jiná zvířata.
8. Do areálu kluziště není dovoleno donášet hořlaviny, výbušniny, jedovaté 

látky, drogy, alkohol, nože, zbraně a jinak nebezpečné předměty.
9. Je zakázán

– vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte – 
1 osoba, která učí bruslit dítě mladší 8 let) a bez rukavic na rukou,

– vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,
– vstup na led s kolem, kočárkem, sáněmi apod. 

10. V prostoru kluziště je dále zakázáno
– bruslení s hokejkou, pukem či jiným pro ostatní bruslaře nebezpečným 

předmětem mimo dobu povoleného hraní hokeje nebo po dohodě se 
správcem kluziště,

– kouření a vstup s otevřeným ohněm,
– sezení na mantinelech, 
– tvoření hadů, šneků, honičky a jízda v protisměru, 
– házení sněhu, koulování, 
– odhazování odpadků, 

Klub důchodců v Brně-Bohunicích vám přeje do roku 2011 mnoho 
štěstí, zdraví, úspěchů a součastně si Vás dovoluje pozvat na

p L e s    d ů c h o d c ů
který se koná v sobotu 29. 1. 2011 

v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16 hodin • konec ve 22 hodin • vstupné 40,-kč

K tanci a poslechu hrají MAŠKOVI.
Srdečně zve Klub důchodců v Bohunicích.

Informace a rezervace: p. Doušek, Tel: 547 353 215, 723 937 562

účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení 
ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
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 účelem vyhlašuje prostřednictvím Byto-
vého odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na 
internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10.2010 
a od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011.
Žádosti na předepsaném 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 zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po 
dobu splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu 
hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru 
nemovitostí. Finanční 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 Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na 
Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na 
telefonních číslech 542 173 502, 542 173 245 a 542 173 287.

– chovat se hlučně, křičet, pískat, 
– ohrožovat jakýmkoli způsobem ostatní návštěvníky,
– jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného 

chování.
11. V případě zjištěných poškození a závad na zařízení kluziště je návštěvník 

povinen toto neprodleně oznámit správci kluziště.
12. Provozní doba kluziště je od 9.00 hod. do 22.00 hod. včetně umělého 

osvětlení, dle klimatických podmínek a pokynů správce kluziště.
13. Pro hraní hokeje je vyčleněna doba od 20.00 hod. do 21.45 hod. 

s následnou povinností hráčů uklizením ledové plochy od sněhu 
dle pokynů správce.



1 / 11 n a š e  b o h u n i c e  / 3

Co si psali naši předkové XX.
Pro naše dvacáté jubilejní a ještě k tomu novoroční  pokračování seriálu „O čem 
si psali naši předkové“ jsem nevybral jako vždy pohlednici, ale novoročenku 
bohunických hasičů.
Vzhledem k tomu, že je na ní uveden ještě starý název obce „Bohonice“ je 
zřejmé, že byla vyrobena někdy kolem roku 1915.
Škoda, že ji není možné otisknout v plných barvách. Je opravdu moc pěkná.
        
 Antonín Crha, místostarosta

zprávy z radniCe
Rada MČ na svém  1. zasedání dne 
24. 11. 2010:
– schválila nájemní smlouvu na 

pro nájem obecního bytu v domě 
s pečovatelskou službou, Armén-
ská 4 

– souhlasila s předloženou projek-
tovou dokumentací na akci „Roz-
šíření dálnice D1 – Starý Lískovec 
– Brno, jih“ za dodržení následují-
cích podmínek:

	 •	 MČ	 požaduje	 realizaci	 přísněj-
ších protihlukových opatření 

	 •	MČ	 nesouhlasí	 s	 využitím	 ulice	
Podsedky pro zásobování a pro-
vádění stavby 

	 •	V	případě	potřeby	využití	ostat-
ních komunikací MČ požaduje 
do dokumentace k územnímu 
rozhodnutí doplnit a předložit 
k vyjádření projekt organizace 
dopravy, dokumentující zejména 
využití a úpravy stávajících ko-
munikací, časový harmonogram 
využití, četnost využití a případné 
úpravy komunikací pro staveništ-
ní dopravu.

– schválila zakoupení vánočního 
osvětlení pro výzdobu kaple sv. 
Cyrila a Metoděje.

Rada MČ na svém  2. zasedání dne 
1. 12. 2010:
– schválila nájemní smlouvu s TJ Ta-

tran Bohunice na pronájem staré-
ho hřiště za účelem vybudování 
zimního kluziště

– schválila dodatek č. 1 k nájemní 

Harmonogram sběrových dnů
přistavení velkoobJemových konteJnerů v mČ brno-bohunice v roce 2011

Přistavení velkoobjemových kontejnerů od  9.00 hod. do doby naplnění, nejpozději 
však do 17 hod. Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt 
také na www.bohunice.brno.cz

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Neužilova – parkoviště 12. 1. 2011 12. 1. 2011 3

Souhrady x Dvořiště 9. 2. 2011 9. 2. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 9. 3. 2011 9. 3. 2011 3

Neužilova – parkoviště 6. 4. 2011 6. 4.2011 4

Lány 56 20. 4. 2011 20. 4. 2011 3

Souhrady x Dvořiště 11. 5. 2011 11. 5. 2011 3

Neužilova – parkoviště  25. 5. 2011 25. 5. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 15. 6. 2011 15. 6. 2011 3

Švermova 12–14 – parkoviště 13. 7. 2011 13. 7. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 17. 8. 2011 17. 8. 2011 4

Neužilova – parkoviště 7. 9. 2011 7. 9. 2011 3

Lány 56 21. 9. 2011 21. 9. 2011 3

Souhrady x Dvořiště 5. 10. 2011 5. 10. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 19. 10. 2011 19. 10. 2011 3

Neužilova – parkoviště 16. 11. 2011 16. 11. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 14. 12. 2011 14. 12. 2011 3

smlouvě s Vězeňskou službou 
České republiky ve věci pronájmu 
pozemku při ul. Jihlavská

– schválila záměr obce pronajmout 
nebytové prostory v přízemí 
objektu Dlouhá 3 a jmenovala 
Komisi pro výběr nájemce ve slo-
žení předseda Ing. Vrážel, členové 
Bc. Crha a pan Juras,  

– jmenovala členy Školské rady ZŠ 
Arménská MUDr. Janu Nezvalo-
vou, Ing. Miloše Vrážela, pí Dášu 
Čechovou, DiS., za členy Školské 
rady ZŠ Vedlejší, pí Petru Pej-
čochovou, Ing. Miloše Vrážela a pí 
Miladu Písařovicovou 

– jmenovala předsedu Komise 
pro občanské záležitosti p. Leo-
še Šmíd ka, členy p. Pavla Trnku, 
Ing. Václava Zavadila, p. Miroslava 
Ryzého, pí Miroslavu Kubinovou, 
pí Jarmilu Cabanovou, p. Ladisla-
va Konečného, pí Andreu Zlatníč-
kovou, p. Petra Petříka, RNDr. Luď-
ka Cvana, pí Alenu Dubravay

– jmenovala předsedu Komise pro 
rozvoj MČ MUDr. Radka Pejčocha, 
členy Ing. Libora Urbana, pí Olgu 
Kroupovou, p. Milana Hrdličku, 
pí Ilonu Podborskou, Ing. Jana 
Opatřila, p. Františka Novotného, 
p. Marka Srbeckého, p. Martina 
Filipčíka, Bc. Davida Slanaře

– jmenovala předsedkyni Redakční 

rady Mgr. Lucii Starou, členy p. Mi-
lana Hrdličku, Bc. Antonína Crhu, 
Ing. Miloše Vrážela 

– schválila s demontáží 6 ks trub-
kových sušáků na pozemku p. č. 
2327 v k. ú. Bohunice na náklady 
bytových družstev Gruzínská 1 
a Gruzínská 3 za podmínky zapra-
vení předmětného pozemku 

– schválila obecně závaznou vyhláš-
ku statutárního města č. 8/2008 
tzv. „Tržní řád“

Rada MČ na svém  3. zasedání dne 
15. 12. 2010:
– schválila smluvní podmínky MČ 

Brno-Bohunice pro zastavění části 
pozemku p. č. 1321/51 v k. ú. Bo-
hunice 

– jmenovala s účinností od 15. 12. 2010 
jako členy Komise pro výběr doda-
vatelů Ing. Vrážela, Bc. Crhu, Ing. Ka-
maráda a náhradníka této komise 
Bc. Kašparovskou.

– souhlasila se zřízením věcných 
břemen k pozemku p. č. 2450/1 
a p. č. 2038/1 oba v k. ú. Bohunice 
pro stavební povolení na akci „Po-
lyfunkční dům Jihlavská Brno“ 

– schválila s okamžitou platností 
novelu „Pravidel na pronájem za-
sedací místnosti ÚMČ Brno-Bo-
hunice“ 

– schválila žalobu o zaplacení dluž-
ného nájemného vůči nájemci 
obecního pozemku ve výši min. 
59.596,- Kč

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohu-
nice na svém II. zasedání dne 
15. 12. 2010:
– schvalilo rozpočet MČ Brno-Bo-

hunice na rok 2011 
– zvolilo předsedou Finančního vý-

boru ZMČ p. Ivana Dvořáka, členy 
Ing. Ritu Zábojovou, Ing. Mojmí-
ra Novotného, p. Josefa Jurase 
a pí Kateřinu Schielovou,

– zvolilo předsedou Kontrolního 
výboru ZMČ Ing. Václava Izáka, 
členy Mgr. Richarda Duřpekta, 
Ing. Václava Zavadila.
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Pozvání

Knihovna informuje... připravuje... Pravidla na pronájem zasedací  
místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Bohuničtí zahradníci a evropská zahrada

Knihovna  se v prosinci  snažila Vás 
čtenáře a návštěvníky knihovny nala-
dit výzdobou a akcemi pro veřejnost  
na nadcházející vánoční chvíle. 
Mnozí z Vás si toho všimli a odmě-
ňovali nás slovy chvály, poděkování 
a úsměvy.
Otevřeno jsme pro Vás měli po celý 
poslední týden před svátky a mezi 
svátky, abyste mohli  za námi zavítat 
pro nějakou pěknou knihu.
Akce pro děti byly tentokrát slavnost-
nější,  provoněny perníčky, doprová-
zeny zpíváním vánočních koled a díky 
dopisům  „ knihovnickému Ježíškovi“ 
a každoroční štědré finanční podpoře 
MČ Bohunice u nás Ježíšek mohl za-
nechat, pro všechny dětské návštěv-
níky těchto akcí, drobný dárek. 
Proběhly vánoční besídky všech 
6 čtenářských klubů, slavnostní an-
dělské čtení pro veřejnost ve spolu-
práci s Klubem maminek CVČ Lány, 
zastoupené pí. Lucií Starou.

Také na odloučeném pracovišti SOZŠ 
a SOU Rajhrad, které se nachází 
v naší městské části na ulici Lány, 
si zdejší pedagogové uvědomují, že 
vzdělávání ve 21. století vyžaduje 
nové aspekty. Proto se zapojují do 
mezinárodních vzdělávacích pro
gramů. V současnosti je to Comenius 
2009–2011.
V jeho rámci již byla uskutečněna 
řada zdařilých akcí. Např. v září 2009 
spoluúčast v německém Münsteru 
na nadstandardním vzdělávání 
„Wolbecker Top Modell“, jehož slož
kou jsou nejmodernější metody 
šlechtění rostlin. V září 2010 zase 
Bohuničtí zaznamenali úspěšné 
vystoupení na 5. mistrovství Evro
py mladých zahradníků v estonské 
Räpině, kde jako jediní reprezentovali 
Českou republiku.
V současnosti jsou začleněni do dé
le  trva jícího programu „Europa Co
menius Garten“, jejímž produktem 
je vytvoření evropské zahrady dle 
předlohy polské zahradnické školy 
BielskoBiala. Její realizace bude 
v tamějším školním areálu formou 
soutěže, které se zúčastní ještě školy 
z belgického Eupenu, německého 
Münsteru, rakouského Langenlois 
a estonské Räpiny.
Kompozice vytvářené zahrady je 
založena na geometrickém členě
ní obdélníkového půdorysu a paří 
svým rozvržením k formální zahrad
ní architektuře typické pro historické 

Věřím, že občané Bohunic vědí, že 
na území naší obce působí studio 
dramatické výchovy Labyrint na ulici 
Švermova. V rámci programu tohoto 
studia bývají každý měsíc pořádány 
cestovatelské večery. Minulý cesto-
vatelský večer v prosinci byl věnován 
cestování po USA. Přednášky s dia-
projekcí probíhají v příjemném pro-
středí studia s možností občerstvení 
mezi milými lidmi. Jen mě mrzí, že 
návštěvnost těchto pořadů je mizivá. 
Snad by bylo možné zaměnit jeden 
večer v měsíci a místo televizní ob-
razovky zvolit posezení s přáteli při 
zajímavé přednášce. Velmi vám to 
doporučuji a zvu Vás hned na led-
novou přednášku, která se uskuteční 
13. ledna. Program přednášek bývá 
vyvěšen u zastávky Běloruská a jistě je 
i jinde a samozřejmě i na internetu. 

Eva Steinová, Arménská, Brno

Paní Lucie Stará nám aktivně v odpo-
ledním čtení pomáhá již po několiká-
té, spolupráce je vždy velmi příjemná, 
pro děti inspirující, a my doufáme, 
že i pro ostatní maminky ukázkou, 
jak ony mohou přispět svými zkuše-
nostmi ostatním. Dobrovolníky a mi-
lovníky knih, knihoven a umění vždy 
vítáme s otevřenou náručí.
V roce 2010 něktěří  z Vás u nás měli 
své první výstavy, mnozí z Vás poda-
rovali knihovnu  krásnými a cenný-
mi publikacemi nebo jen radou či 
poznatkem pomohli k uskutečnění 
zajímavých projektů knihovny. 
Do  roku 2011 vstupujeme s profe-
sionálním klidem,  radostí z Vaší příz-
ně, za velkého zájmu bohunických 
škol o naše akce a s uspokojením 
z narůstajícího počtu malých ná-
vštěvníků – čtenářů .
Nepřestáváme přemýšlet o dalších 
reálných zlepšení v našich službách 
pro Vás,  monitorujeme si velmi peč-
livě knižní trh a nadále se budeme 
snažit podporovat a představovat 
zajímavé občany Bohunic a okolí.

Na měsíc leden 2011 jsme pro Vás 
připravili:
Výstava z programu „Vánoce trochu 
jinak“ aneb vánoční výzdoba očima 
malých návštěvníků vánočních be-
sed.

„Pojďte s námi za pohádkou“.  Čte 
čaroděj Dobroděj.
Odpolední  čtení pro nejmenší pro-
běhne 11. 1. 2011 od 16.00 hod. 
v prostorách knihovny.

Milí naši čtenáři, děkujeme Vám za 
Vaši stálou přízeň a pomoc při usku-
tečňování  našich záměrů pro Vás, 
pojďme spolu vykročit do roku 2011 
s porozuměním, slušností a  touhou 
po větším uspokojení z duševního 
bohatství.

Budeme se na Vás těšit po celý rok 
2011.

Vaše knihovnice 
Radka, Hana a Jitka. 

období. Návrh dělí danou plochu na 
6 pravidelných polí pole počtu škol, 
předepisuje architektonický způsob 
krajinářského ztvárnění se zvýrazně
ním národních prvků typických pro 
zemi účastníka a koncipování tak, 
aby výsledné řešení mohlo sloužit 
k výuce budoucích zahradníků.
Pole, které bylo vybráno pro Českou 
republiku, si studenti prohlédli při 
úvodním shromáždění zástupců škol 
na sklonku šk. r. 2009/2010. Posou
dili stanoviště, jeho velikost, polohu 
a další hlediska. Nyní je jejich úkolem 
realizace podmínek – nejprve zpra
cování návrhu, posléze praktické pro
vedení. Pracovní podmínky a termín 
vyhlásil tým pedagogů spolupracují
cích na projektu Comenius bohunic
kého odloučeného pracoviště SOZŠ 
a SOU Rajhrad v září 2010.
Přihlášení studenti se zhostili daného 
tématu s nevšedním zájmem a ini
ciativou, neboť jsou si vědomi, že na 
tomto úseku zastupují jako jediní 
české střední zahradnické školství. 
Odpovědně pracují tak, aby úkol do
končili do jara 2011. Doba osázení 
české části pole v Polsku se připra
vuje na polovinu dubna. Slavnostní 
otevření evropské zahrady a vyhod
nocení soutěže v mezinárodním mě
řítku o nejlepší segment mezi zúčast
něnými školami je naplánováno na 
konec tohoto měsíce.

Ing. Jiří Ptáček

Andělské čtení pro nejmenší konané dne 14. 12. 2011 v sálku knihovny

1) Pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice je možný pouze v pra-
covních dnech, a to v pondělí a ve středu.

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 19:00 hod.

4) Za pronájem zasedací místnosti jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto 
sazby včetně DPH:

a) neprodejní výstavy, schůze politických stran,
 kulturní akce pro děti a mládež  bez poplatku

b) schůze neziskových organizací, bytových  
družstev a společenství vlastníků  
za každou byť i započatou hodinu 500 Kč

5) Tato pravidla byla schválena 3. zasedáním Rady MČ Brno-Bohunice dne 
15. 12. 2010, nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují Pravidla na 
pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice ze dne 6. 2. 2008.

V Brně dne 15. 12. 2010
Ing. Miloš Vrážel

starosta MČ BrnoBohunice
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vánoční setkání zŠ arménská a bohunických MŠ

svatý MikuláŠ před  
bohuniCkou radniCí

VÁŽENÍ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 !!!

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
na ZŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční 20. 1. a 21. 1. 2011 vždy od 14.00 do 18.00 h.

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

Zajímá Vás, proč vybrat pro svoje dítě právě naši školu?

1. Ještě než Vaše dítě poprvé zasedne do školní lavice, může se 
s novým prostředím seznámit na několika akcích. Jsou to:
•		Tvořivé	dílny	pro	budoucí	prvňáčky	(duben	–	červen)
•		Dětský	den	k	MDD	(začátek	června)
•		Keramické	dílny	pro	děti	z	MŠ	Uzbecká	a	MŠ	Švermova	
•		Účast	dětí	z	těchto	MŠ	na	keramické	výstavě	„Středověká	hostina“	

v prostoru naší školy (9. – 12. května)
•		Edukativně	–	stimulační	skupiny	pro	žáky	ohrožené	počátečním	

neúspěchem (duben – červen)

2.  Jakmile je Vaše dítě přijato do 1. třídy, nabízíme mu mimo jiné:
•	 Anglický	jazyk	od	1.	třídy
•	 Volitelný	předmět	Taneční	a	pohybová	výchova	nebo	Dramatická	

výchova
•	 Pestrý	výběr	zájmových	útvarů,	zvláště	keramiky	a	florbalu,	ve	

kterých dosahují naši žáci mimořádných úspěchů
•	 Pobyt	na	školách	v	přírodě
•	 Klidné	a	tvůrčí	prostředí	zabezpečující	individuální	přístup	ke	

každému žákovi s ohledem na jeho schopnosti a nadání
•	 Projekt	„Všichni	máme	stejnou	šanci“

Další informace najdete na www.zsvedlejsi.cz

„Jé, už jdou, už jdou!!!“
Takto volali prvňáčci ze Základní školy 
Arménská jedno prosincové úterý 
a středu ráno, když z okna své třídy 
uviděli skupinky dětí s paní učitel-
kou, mířící k hlavnímu vchodu naší 
školy. Opět po roce k nám totiž na 
pozvání paní učitelek prvních a dru-
hých tříd zavítaly děti z MŠ Uzbecká, 
Amerlingova a Pohádka na tradiční 
předvánoční setkání. 
Všechny děti ze školek se postupně 
vystřídaly ve třech vánočních díl-
ničkách. A co je v nich čekalo? Tak 
třeba v první si z papírového tácku 
vyrobily a pomalovaly vánočního 

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice pořádá

h a s I č s k Ý   p L e s
Srdečně Vás zveme v sobotu 12. 2. 2011 v 19.00 hodin do hasičské

zbrojnice v Bohunicích na ul.Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků od  24. 1.–11. 2. 2011 (Po a St 13.30–17.15 hod.) na 
ÚMČ Bohunice, podatelna – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 15.

Cena lístku s místenkou 100,- Kč

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Kvalitní živá hudba a taneční vystoupení

Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Přesně na den svátku Svatého Mi
kuláše se Mikuláš z nebeských výšin 
spustil i k nám do Bohunic, před bo
hunickou radnici. Tento Svatý pán byl 
doprovázen i anděly a z pekla se přišli 
podívat i čerti. Nezbedné děti chtěli 
čerti odnést v pytlích, ale hodný pan 
Mikuláš s anděly jim za básničku či 
písničku vše odpustil.  A tak věřím, že 
všem se tento podivný den, který byl 
obohacen i rozsvěcením vánočního 
stromečku a krásným ohňostrojem 

moc líbil a že za rok se opět sejdeme 
v tak hojném počtu dětí, maminek, 
tatínků, babiček, dědečků, tetiček 
a strýčků…

Děkujeme samozřejmě dětem ze 
ZŠ Arménská a Vedlejší, které  čas 
čekáním na Mikuláše zpříjemnily 
vystoupením ať zpěvem či předsta
vením, pak také bohunické radnici 
za finanční podporu a bohunickým 
hasičům za perfektní organizaci.

kapříka. Ve druhé se za doprovodu 
kytary a Orfových nástrojů naučily 
vánoční koledu a v poslední dílnič-
ce si každé z dětí nazdobilo baňkou 
do svého oddělení velký papírový 
vánoční strom. A čí stromeček byl 
nejpěknější? Dětí z Berušek, Broučků, 
Myšiček, Veverek či snad Zajíčků? Bylo 
to vlastně úplně jedno, pěkné byly 
totiž všechny. A důležité bylo hlavně 
to, že se dětem u nás moc líbilo a čas 
jim tak utekl, že někteří by rádi zůstali 
ještě déle.
Ale to už na ně čekalo poslední pře-
kvapení – živý betlém. A tak obklo-
peni kulisami Josefa, Marie, Ježíška 

a zvířátek ovečky a oslíka si děti spo-
lečně zazpívaly známé i méně známé 
koledy. A pak už následovalo jen zá-
věrečné rozloučení s přáním krásných 
Vánoc, bohatého Ježíška a splnění 
i těch nejtajnějších přání. My všichni 

ze Základní školy Arménská se k to-
muto přání připojujeme a těšíme se 
zase za rok na shledanou!

Mgr. Alena Göőzová
učitelka ZŠ Arménská
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Přijďte se o naší nabídce přesvědčit na vlastní oči!

PROGRAM URČENÝ RODIČŮM všech žáků, současných i budoucích
8.00 – 11.40 ukázky práce ve třídách 
 možnost nahlédnout do všech vyučovacích hodin

13.30 – 16.00 ukázky práce školní družiny
 možnost navštívit všech sedm oddělení

 ukázky práce zájmových útvarů
 Keramika (13.30 – 15.00, keramická dílna)
 Šachy (14.00 – 16.00, učebna 8.B)
 Florbal (14.00 – 15.00, tělocvična)
 Tvorba a údržba webových stránek projektu „Žáci žákům“   
 (14.00 – 15.30, učebna informatiky)
 Judo (15.15 – 16.00, tělocvična)

PROGRAM URČENÝ BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM a jejich rodičům
16.00–16.20 zahájení, prezentace školy 
 (učebna s interaktivní tabulí, B přízemí)
    
16.25–17.00 muzikál „MY Z PRUHOVAN“
 ukázka práce zájmového útvaru      
 Taneční a národopisný kroužek
 volitelného předmětu 
 Dramatická výchova
 (školní jídelna)
  
17.00–17.45 ukázka práce zájmových útvarů 
 Street dance, Orientální tance
 volitelného předmětu a zájmového útvaru
 Taneční a pohybová výchova – žáci 3. a 4. ročníku
 (tělocvična)                                    
  
17.45 ukončení programu

PROGRAM URČENÝ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

Srdečně zveme nejen paní učitelky a budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče! 
V uvedených dnech navštíví předškolní děti z okolních mateřských škol vždy 
od 9.45 do 11.45 některou z našich 1. tříd a hernu školní družiny. 

  6. 1. MŠ Labská a MŠ Oderská
  7. 1.  MŠ Kosmonautů 
11. 1.  MŠ Švermova a MŠ Amerlingova
12. 1. MŠ Uzbecká a MŠ Běloruská

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

den otevřenýCh dveří  
na zŠ vedlejší – 13. 1. 2011

proGraM na leden

Cestovatelský večer: 
Írán - Cesta za šírázskou růží. Přednáší Jaroslav Stohl
13. ledna 2011  •  18.00 - 20.00 hod.
Putování velmi zajímavou zemí, pro mnohé stále zemí tajemnou. Podma-
nivou zemí krásných hor, vodopádů či pouští, zemí plnou mešit a paláců. 
Putování zemí dýchající bohatou historií, zemí srdečných a přívětivých lidí. 
Vstupné dobrovolné.

Otevřená dílna: Výroba mýdla 
20. ledna 2011  •  15.00 - 16.30 hod.
Můžete vytvořit dárky pro své blízké, nebo si jednoduše vyrobit voňavé 
mýdlo, které je vždy po ruce. Pokud máte nějaké okvětní plátky, můžete si 
je přinést s sebou. 
Na dílnu je třeba se přihlásit na kontaktu: SDV Labyrint, tel. kancelář: 
547 354 383, Olga Batrakova, email: ob_wise@rocketmail.com. Cena: 50 Kč

 Jste aktivní, komunikativní a 
máte zájem o obchod? Prosperují-
cí společnost nabízí finančně velmi 
zajímavé zaměstnání. Podmínka: 
vlastní auto. Domluvení pohovoru 
tel: 724 995 613 pondělí až pátek od 
10.00–16.30 hod. Sídlo firmy Žebě-
tínská 40, Brno.

 Hotel Myslivna si Vás dovoluje 
pozvat na tradiční maškarní ples ho-

telu Myslivna, který se uskuteční dne 
11. 2. 2011 od 19.00. Těšit se můžete 
na bohatou tombolu, soutěž o nej-
lepší masku, skvělou zábavu a vyni-
kající menu. K tanci a poslechu hrají 
kapela	Midnight	Express	a	DJ	Scénic.	
Vstupné 280,- Kč. Více informací na 
www.hotelmyslivna.cz. Rezervaci 
možné provést na tel.: 547 107 555 
nebo info@hotelmyslivna.cz. Těšíme 
na Vaši návštěvu. 
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Gymnázium P. Křižíkovského
s uměleckou 

profilací

www.gymum.cz

Den 
otevřených 

dveří
8. 2. 2011

Kristenova 27
624 00 Brno

 Prodám RD v Bohunicích 4 + 1, 
zateplený, plastová okna. 
Tel: 733 553 106

 Koupím byt 2 až 3 +1 v Bohuni-
cích.Tel.: 606 321 101.

 nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

  koupím byt, rozumná cena,  
hotově 720551215

 počítačové služby – instalace, 
odvirování, servis, počítače,  note-
booky, sítě, rychlost, odbornost, 
dostupné ceny. www.netmasters.cz,  
tel: 728 041 247

 pronajmu garáž na ul. Ukrajin-
ská. Tel: 775 35 54 23
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http://www.stofcom.cz

 

        

Po-Pá  9.00-12.00   13.00-17.00

Stofcom s.r.o.
Žebìtínská 70
   62300 Brno

 Autorizovaný prodejce a servis poèítaèù 

- Instalace a poradenství

- Pøíslušenství k PC

- Digitální fotoaparáty

- Telefony, faxy, kopírky

- Refilly do tiskáren

Brno - Kohoutovice budova Èeské spoøitelny za supermarketem Albert

Tel/fax: 547 221 591

Hot-line: 608 772 026(7)

Centrum komplexních služeb 
pro rodinu a domácnost 

  non stop pobytové služby pro seniory  
(i pro imobilní) – doba pobytu je 
neomezená 

  hlídání děti – mini školka – pracovní 
doba 7dnů 

  další služby podle vašich požadavku 

Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole
tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561

provozovatel OS Niť Ariadnina
IČO: 28555465, www.nitariadnina.cz

HROZÍ VÁM

EXEKUCE?
Vaše úspory v bankách

a stavebním spoření jsou v ohrožení!!!

100 %
GARANCE

OCHRANY ÚSPOR
Volejte 608 961 825

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

mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

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

Oční ambulance 
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 
(výšková budova GiTy)

Brno-Komárov
Ordinační doba: 
pondělí 11–16 hod.
úterý, středa 8–13 hod.
čtvrtek  8–11 hod.

tel. 777 268 848

KREMATORIUM ZVÍŘAT BRNO s.r.o.
Je jediné krematorium v ČR určené pro psy, kočky a jiné drobné 
zvířectvo. Mezi naše služby patří individuální transport ve speciál-
ním vaku do krematoria, uložení v chladícím boxu do doby kremace, 
vlastní individuální kremace včetně posledního symbolického roz-
loučení, výdej ostatků bezprostředně po kremaci ve vybrané urničce 
nebo rozptyl či vsyp ostatků na naší loučce.
telefon nonstop +420 737 110 790
www.krematoriumzvirat.cz, e-mail:info@krematoriumzvirat.cz


