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ZÁPISNÍK STAROSTY
Po několikaletém přešlapování na
místě se nám podařilo dotáhnout do
konce výstavbu přístřešků na bohu-
nických autobusových zastávkách.
Kromě tří výjimek by do května
2008 měly být tyto přístřešky po-
stupně doplněny na všechny auto-
busové zastávky, kde dnes chybí.
Také již máme dokončeny studie
na kultivaci tramvajových zastávek
Běloruská a Švermova. Pokud se nám
podaří zajistit finanční prostředky,
posuneme se zase o něco dále v
kultuře cestování MHD. V rámci to-
hoto projektu by mělo navíc přibýt
17 zcela nových parkovacích stání
v okolí zastávky Švermova.
Protože se podařilo získat finanční
dotaci, proběhne letos dokončení
zateplení obvodového pláště Ma-
teřské školy Švermova 11 a konečně
také oprava havarijního stavu terasy
na Základní škole Arménská 21.
Rada městské části schválila smlouvu
s dodavatelem stavby kolmých par-
kovacích stání na ul. Běloruská. Do
konce července by mělo dílo být
hotovo. Prosím především občany
bydlící v této lokalitě o shovívavost,
které bude během stavby potřeba.
Jako proveditelné se ukazuje také
prodloužení stávajícího parkoviště
na asfaltovou plochu před poštou.
Tak k 20 novým parkovacím stáním
pravděpodobně přibude dalších 6
míst.
Rada městské části doporučila zastu-
pitelstvu věnovat dalších 145 tis. Kč
na opravy chodníků. Zastupitelstvo
toto opatření schválilo a nyní je v
rozpočtu v příslušné položce celkem
245 tis. Kč. Tak se podaří vyspravit
alespoň ta nejproblematičtější místa.
Ostatní zase napřesrok.
Městská část nechala zároveň s blo-
kovým čištěním komunikací obnovit

vodorovné dopravní značení. A to
jak bílé, které především vyznačuje
parkovací místa, tak i to žluté, které
říká, kde automobily naopak ne-
smějí parkovat. Prosím všechny, aby
vodorovné značení dodržovali a ne-
ztěžovali tak například vyvážení
komunálního odpadu.
Na závěr přidávám několik zajíma-
vých čísel. Městská část Brno-Bohu-
nice se rozprostírá na 3 km2 a má
přibližně 15 tisíc obyvatel. To zna-
mená, že na každém kilometru

Ano, taková otázka mne napa-
dala po přečtení článku v minu-
lém čísle bulletinu podepsaného
sebedarovací  zkratkou „Váš P. P.“
Ale svůj neklid jsem záhy uklidnil.
Vždyť je to avizovaný druhý díl
článku přispěvatele z dubnového
čísla! Nyní však již bez podpisu.
Proč? Nevím …
Stěžejní sdělení, které si však z ce-
lého příspěvku odnáším, je to, že
si autor ve svých úvahách s ano-
nymitou sídliště a jejími důsledky,
jak sám přiznává, neví příliš rady.
A tak k řešení problému vyzývá
vedení městské části. Ale to je
výzva zcela mylná! „Vážený pane,
žádný úředník ani zastupitel Vás
s Vašimi sousedy v domě nese-
známí! To musíte opravdu sám!
A nebo zkuste intenzivněji využít
nabídky kulturních, společenských,
sportovních a dalších akcí usku-
tečňovaných na území Bohunic.
Staňte se členem místních sdru-
žení. A hospod tu máme také
dosti. A nebo se přijďte například
podívat i na zasedání zastupitelst-
va. Třeba zjistíte, že veřejně-spo-
lečenské dění je každoročně do-
továno půlmilionovou částkou...
Vždyť i Vy můžete být pro jiné za-
jímavý člověk. Tomu opravdu
důvěřujte více než v to, že ano-
nymní nepořádek před kapličkou
eliminuje z vůle úřední zabetono-
vaný odpadkový koš!“
A nyní se obracím k ostatním
čtenářům s konstatováním, které
obvykle z tohoto úvodního sloup-
ku tradičněji zaznívá: „Je červen,
nastupuje časné léto, někteří vy-
hlížíme již dobu dovolených...“

Miloš Vrážel, 
člen Rady městské části
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Anonymem proti
anonymitě?

Kytice obětem II. světové války

Starosta mÏstskÈ Ë·sti Robert Kotzian (vpravo) a mÌstostarosta
AntonÌn Crha uctili pam·tku obÏtÌ II. svÏtovÈ v·lky poloûenÌm
kytice k pam·tnÌku obÏtÌ obou svÏtov˝ch v·lek.

čtverečním žije, v průměru, přibližně
5 tisíc obyvatel. Bohunice jsou tak
třetí nejhustěji obydlenou městskou
částí města Brna, hned po Vinohra-
dech a Novém Lískovci. Vysoká hus-
tota obyvatel s sebou nese řadu pro-
blémů. Jsem proto rád, že se ve velké
většině případů setkávám s vaším
pochopením a, jak se v politické
hantýrce říkává, konstruktivním pří-
stupem.

Robert Kotzian,
starosta MČ
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ZPRÁVY Z RADNICERada MČ na svém 13. zase-
dání dne 2. 5. 2007
■ Schválila zadávací podmínky na
akci „Zateplení obvodového pláště
MŠ Švermova“ a seznam firem, které
budou vyzvány k podání nabídky.
Jmenovala  hodnotící komisi, jejichž
členové byli vybráni losem ze zastu-
pitelů MČ.
■ Schválila zadávací podmínky na
akci „Oprava chodníků v Bohu-
nicích“ a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky.
■ Schválila smlouvu o umístění a
provozování stávajících a nových
čekáren MHD v MČ Brno-Bohunice.
■ Doporučila zastupitelstvu schválit
doplněk k Ročnímu závěrečnému
účtu o výsledek finančního vypořá-
dání s městem Brnem za rok 2006.
■ Doporučila zastupitelstvu MČ
schválit novelu Požárního řádu MČ
Brno-Bohunice, který mimo jiné
povoluje spalování suchého rost-
linného materiálu každou první so-
botu v měsíci.
■ Doporučila zastupitelstvu schválit
smlouvy o postoupení nedobytných
pohledávek na nájemném z obec-
ních bytů.
■ Souhlasila se svěřením pozemku
p.č. 2280 v k.ú. Bohunice při ul.
Arménská za účelem pronájmu.
■ Souhlasila s pronájmem části po-
zemku p.č. 1197/9 v k.ú. Bohunice
při ul. Ukrajinská Národnímu divadlu.
■ Nesouhlasila s návrhem obecně
závazné vyhlášky Statutárního měs-
ta Brna o ochraně zeleně v městě. 
■ Vzala na vědomí omezení prázd-
ninového provozu jednotlivých MŠ
na území Bohunic takto:
– od 2.7. do 13.7.2007
MŠ Švermova 11
– od 16.7. do 27.7.2007
MŠ Pohádka, Běloruská 4
– od 30.7. do 10.8.2007
MŠ Uzbecká 30

– od 13.8. do 24.8.2007
MŠ Amerlingova 4
– od 27.8.2007
vlastní provoz ve všech MŠ.
■ Nesouhlasila s rozšířením zadání
Územního plánu města Brna o va-
riantu konceptu bez rychlostní ko-
munikace R43.
■ Souhlasila s pořádáním závodu
ve skateboardingu, který se bude
konat dne 9. 6. 2007 (v případě
nepříznivého počasí dne 16. 6.
2007) od 9.00 hod. do 18.00 hod.
ve sportovním areálu Osová, a to za
předpokladu dodržení zákona o
ochraně veřejného zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací,
po celou dobu konání závodu.
■ Schválila zakoupení 100 ks VI.
dílu knižní edice „Proměny století“
týkající se Bohunic od autora Pře-
mysla Dížky.

Rada MČ na svém 14. zase-
dání dne 16. 5. 2007
■ Schválila pořadí nabídek uchaze-
čů veřejné zakázky na akci „Zřízení
parkovacích stání na ulici Běloruská
v MČ Brno-Bohunice“ takto:
1. COLAS CZ, a.s., náklady ve výši
1.399.998,– Kč.
■ Schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku p.č. 1197/9
v areálu Ukrajinská o výměře 14 m2

firmě BaVaX, spol. s r.o.
■ Schválila dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě na pronájem části pozemku
p.č. 2773 při ul. Švermova o výměře
6,30 m2 s DPmB, za účelem vybudo-
vání sociálního zařízení pro řidiče.
■ Schválila novelu „Pravidel na pro-
nájem zasedací místnosti ÚMČ
Brno-Bohunice“. 
■ Nesouhlasila s prodejem ani
pronájmem pozemků p. č. 203/3 a
203/9 při ul. Lískovecká. 
■ Uložila firmě METALL TECHNIK
CZ, s.r.o. pokutu ve výši 20.000,-Kč
za odložení kovové brány ve vlast-
nictví firmy mimo vyhrazené místo.
■ Doporučila MČ Brno-Starý Lísko-
vec název nového náměstí vznika-
jícího v lokalitě při ul. Jihlavská-Ne-
troufalky, a to „Palachovo náměstí“.

Zastupitelstvo MČ na svém
IV. zasedání dne 23. 5. 2007:
■ Schválilo výsledek finančního vy-
pořádání s městem Brnem za rok
2006.

Výstava o III. odboji zahájena

V pondělí 21. 5. 2007 proběhla
slavnostní vernisáž výstavy o III. od-
boji v Československu. Vernisáže
se účastnila řada bývalých politic-
kých vězňů a významných bohu-
nických i brněnských osobností.
Úvodní slovo pronesl bývalý poli-
tický vězeň komunistického režimu
a bohunický občan RNDr. Oldřich
Čapka. Výstava sestává z 30 dvoj-
jazyčných panelů mapujících obdo-
bí komunistické totality. 
Výstava je přístupná od 28. 5. 2007
až 27. 6. 2007, vždy v pondělí a ve
středu od 14.00 do 18.00 hodin.
Mimo tyto dny a hodiny lze výstavu

shlédnout po předchozí domluvě
na telefonních číslech 547 423 815
a 547 423 816. 
Pořadatelem výstavy je Rada měst-
ské části Brno-Bohunice. Autory
jsou Jan a Sabina Kratochvilovi,
Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu a kolektiv. Po-
prvé bylo výstavu možné shlédnout
loni v bruselských prostorách
Evropského parlamentu, kde se
konala pod záštitou poslanců Petra
Duchoně, Niny Škottové a Oldřicha
Vlasáka.

Robert Kotzian
Starosta

Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na

BOHUNICKÝ PIVNÍ 
FESTIVAL,
který proběhne 16. 6. 2007 v Bohunické zbrojnici 
na ul. Ukrajinská 2b.

Začátek je ve 14 hodin a organizátoři připravili bohatý 
program. Mimo již tradiční ochutnávky známých i méně 
známých piv, si můžou zasoutěžit děti společně s rodiči i bez 
nich, opéct si špekáček a nebo shlédnout divadelní představení 
pro děti i dospělé nastudované divadelním souborem Pírko. 
Jedná se o dramatizaci pověstí z Brna v brněnském nářečí. 
Nebude chybět ani dobrá kapela a výborný guláš. Pokud ani 
to Vás nepřesvědčilo, tak vězte, že jsou připraveny i soutěže pro
dospělé, při kterých si můžete vyzkoušet nejen svou sílu.

Tak se přijďte pobavit a užít si pohody 
v přátelském prostředí. Zleva: bývalí političtí vězni komunistického režimu pánové Zdeněk Křivka

a Oldřich Čapka, který úřednesl zahajovací projev vernisáže.

V. zasedání 
Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice
se uskuteční ve středu 

27. června 2007 v 17 hodin
v jednacím sále 

úřadu městské části, Dlouhá 3.
Program jednání bude 

zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ a na webových stránkách

městské části 
www.bohunice.brno.cz

Jednání je přístupné
veřejnosti.

■ Schválilo zprávu o hospodaření
MČ za období 01–04.2007.
■ Schválilo novelu obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna
o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních, včetně
restauračních zahrádek.
■ Schválilo pojmenování nové ulice
vznikající v lokalitě při ul. Čeňka
Růžičky – Lískovecká. Název nové
ulice je „Nové Nivky“.
■ Schválilo smlouvy o postoupení
pohledávek na nájemném z obec-
ních bytů.
■ Souhlasilo se zpracováním tech-
nicko-ekonomického zadání pro in-
vestiční akci „Rekonstrukce komu-
nikace a parkoviště při ul. Pod ne-
mocnicí“ z úrovně MMB.
■ Schválilo návrh na změnu Územ-
ního plánu města Brna v lokalitě při
ul. Čeňka Růžičky.
■ Neschválilo novelu Požárního řá-
du MČ Brno-Bohunice.
■ Neschválilo žádosti o snížení výše
penalizačních poplatků z prodlení
vypočtených z dlužného nájem-
ného.

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263



Anketa „Šmudlík měsíce“
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Pro plánovanou výstavu v rámci oslav 770 let od první doložené písemné
zmínky o obci Bohunice připravuje Komise kultury a sportu Rady MČ 
ve dnech 22.–23. září 2007 mírně recesní výstavu

SBĚRATELSTVÍ, HOBBY,
KURIOZIT a ZAJÍMAVOSTÍ

Z BOHUNICKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Expozice se týká předem nedefinovaných věcí a předmětů z blíže nespeci-
fikovaných kategorií koníčků a oblastí zálib a nakonec nejen těch …
Žádáme zájemce, kteří by chtěli své „exponáty“ na výstavu přihlásit, nechť
tak učiní cestou kontaktních adres co nejdříve, nejpozději pak do 
12. září 2007. Prosíme o stručný popis nebo fotografii. Komise si vyčleňu-
je právo na odmítnutí „exponátu“. Během výstavy v sále hasičské zbrojnice
bude zajištěn trvalý dozor. Vystavovatelé se zúčastňují na vlastní riziko
a náklady. Osobní účast vystavovatelů je možná a vítaná.
Výstavní kusy se budou shromažďovat dva dny před otevřením výstavy. Tak
neváhejte a nepromarněte jedinečnou příležitost pochlubit se tím, co doma
máte, co děláte, čím se zabýváte, co fotíte, malujete, píšete, sestavujete
nebo naopak rozděláváte, co chováte, co třídíte nebo jen tak kupíte, co
zkrátka pro svou potěchu, ale i starost, obhospodařujete nebo jste jen ještě
nevyhodili …

V očekávání za KKS předseda: Ing. Miloš Vrážel
tel.: 539 011 746 po 20.00 hodině
email: KomiseKultSp@bohunice.brno.cz  
pošta: ÚMČ-KKS, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Mírně recesistická výstava

CHYSTÁME SE NA OSLAVY

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
klíčový víkend 22.–23. září, kdy si
připomeneme výročí 770 let od
první písemné zmínky o Bohuni-
cích, se blíží. 
V této souvislosti mimo jiné pro-
běhne velká výstava o historii Bo-
hunic.
Hledáme proto k zapůjčení vše, co
by tuto výstavu mohlo obohatit.
I sebemenší maličkost: fotodoku-
mentace z různých bohunických
slavností, hodů, dožínek, závodů,
uliček, rodné listy, potvrzení o při-
hlášení k pobytu, pozvánky na
plesy, vstupenky, členské průkazy,
kroniky  a materiály z různých bo-
hunických spolků (Sokola, Orla,
SDH, Spolku žen aj.). Hledáme
také různé věci vztahující se k ře-
meslníkům a obchodům v Bohuni-
cích – účty, reklamní letáčky z ci-
helny, restaurací, od obuvníka či
kadeřníka, kováře nebo ševce aj.
Rádi si půjčíme na výstavu i mapky
a mapy (i pozemkové), staré po-
jistky, nepotřebné smlouvy o pře-
vodech majetků. Jednoduše řeče-

Hledáme historické dokumenty

Naše anketa Šmudlík měsíce se objevuje potřetí. Tento měsíc – podobně
jako minulý – byl z hlediska nepořádku poněkud lepší, a okolí kontejnerů
byla čistější. Přesto nebyl žádný probléme vybrat opět jednoho „hříšní-
ka“, vlastně Šmudlu měsíce. Je jím kontejnerové stání na ulici Spodní
před vchody č. 22–24.

Antonín Crha, místostarosta

Koncem září bude pár dní věno-
váno oslavám 770 let první zmínky
o Bohunicích. Součástí této slav-
nosti bude i doprovodný program
o historii školství v naší městské
části. V bývalé budově školy na uli-
ci Lány 3, kde nyní sídlí Centrum
volného času a pobočka Knihovny
Jiřího Mahena, se připravuje výsta-
va, která návštěvníkům připomene,
jak vypadala školní třída dříve,
včetně nezbytného výchovného
prostředku – rákosky. Chceme-li
udělat „starou školu“ zajímavě,
potřebujeme vaši pomoc, vážení
občané. Obracíme se proto na Vás
s prosbou o zapůjčení zajímavých
exponátů, které by se mohly k té-
matu bohunické školství vztahovat
(stará vysvědčení, pomůcky, sešity,

fotky, slohové a jiné práce žáků,
apod.).
Rozhodnete-li se nám svoje památky
svěřit, pak je laskavě přineste na
bohunickou radnici. Přijímá je pan
místostarosta Antonín Crha. Ne-
musíte se bát, budeme se k expo-
nátům chovat šetrně a s úctou. Vý-
stava bude sice až od poloviny září,
budeme však rádi, když exponáty
budeme mít co nejdříve k dispozi-

ci. Doufáme, že se nám společně
podaří připravit zajímavou podí-
vanou jak pro bohunické děti, tak
pro vzpomínající občany.
Děkujeme, že se budete tímto způ-
sobem podílet na přípravách oslav
v Bohunicích a těšíme se na vaše
„nálezy“. 

Radka Müllerová, KJM
Petra Košťálová, CVČ

no vše, co souvisí s historií Bohunic. 
Zvláštní prosba se týká filmových
záběrů, které byly v Bohunicích na-
točené,  ať je to třeba na starých
8 mm filmech. Zajistíme jejich oko-
pírování na videokazetu nebo
DVD.
Veškeré nabídky k zapůjčení  a in-
formace o existenci těchto doku-
mentů nebo domluva  je možná
na tel. čísle: 547 246 539, (mobil:
724 150 608), email: crha@bohu-
nice.brno.cz. Pokud upřednostňu-
jete osobní jednání, rád se s vámi
setkám na radnici, nebo zajdu za
vámi.   

Crha Antonín
místostarosta

Pronájem zasedací místnosti ÚMČ
Brno-Bohunice je možný pouze
v pracovních dnech.
Žadatel o pronájem zasedací míst-
nosti ÚMČ dohodne v kanceláři
tajemníka úřadu termín konání
zasedání, včetně stanovení přesné
hodiny zahájení a ukončení zasedá-
ní a zaplatí v hotovosti za pronájem
místnosti stanovenou úhradu pově-
řené pracovnici kanceláře tajemníka.
Začátek zasedání je uchazeč povinen
stanovit tak, aby ukončení zasedání
bylo zabezpečeno nejpozději do
20.00 hod.
Za pronájem zasedací místnosti
jsou pro jednotlivé akce stanoveny
tyto sazby včetně DPH:
a) neprodejnÌ v˝stavy, sch˘ze
politick˝ch stran, kulturnÌ akce
pro dÏti a ml·deû bez poplatku
b) sch˘ze neziskov˝ch organi-
zacÌ, bytov˝ch druûstev a spole-
ËenstvÌ vlastnÌk˘ za kaûdou byù
i zapoËatou hodinu 300,– Kč
Tato pravidla byla schválena 14. za-
sedáním Rady MČ Brno-Bohunice
dne 16. 5. 2007, nabývají účinnosti
dnem schválení a nahrazují Pravidla
na pronájem zasedací místnosti ÚMČ
Brno-Bohunice ze dne 25. 8. 2004.

Pravidla pronájmu
zasedací místnosti 

ÚMČ Brno-Bohunice

Oznamujeme občanům, 
že veřejné WC 

pod objektem Kalinka 
bude od 1. 9. 2007 

uzavřeno.

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Správa zabezpečení počí-
tačů a počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování
dat. Tel.: 728 041 247. 
www.ICTservis.eu

■■ NABÍZÍME  JAHODY. ZOD Brno
sady Starý Lískovec nabízí v měsíci
červnu čerstvé jahody. Jahody  může-
te sbírat a poměrnou část si odnést
bez placení na jahodišti u konečné
tramvaje ve Starém Lískovci, nebo
koupit ve skladě družstva na konci
ulice Čermákova - tel.: 547 218 260
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Dne 3. 5. 2007 se žáci ZŠ Arménská zúčastnili na stadionu Pod Palackého
vrchem Světového atletického dne IAAF 2007 po záštitou Mezinárodní aso-
ciace atletické federace a AC Atletika Brno CUP 2007 – veřejný atletický
mítink žáků a žákyň ZŠ  a SŠ z ČR. Účastnili jsme se kategorie žáků a doros-
tenců ZŠ a SŠ.
Naši školu velmi úspěšně reprezentovalo 11 žáků. Malíř M. z 8.A získal
1. místo ve skoku vysokém výkonem 145 cm a 3. místo na 60 m časem 8,63.
Adam M. z 9.C byl první ve skoku dalekém výkonem 517 cm. Frolo V. z 9.D
obsadil 1. místo v běhu na 1 500 m časem 4:56. Slezáková M. z 8.C 1. mís-
to v běhu na 800 m časem 3:01 a ve stejné disciplíně obsadila 3. místo
Matějková J. z 8.C časem 3:10 a Moritzová Z. z 8.C 3. místo ve skoku
dalekém výkonem 425 cm.
I další žáci se umístili mezi deseti nejlepšími. Nádaský M. z 9.A – skok vysoký
163 cm, Prokeš J. z 9.A – skok vysoký 155 cm, Styblík M. z 9.D – skok daleký
496 cm, Šterz O. z 9.A – skok daleký 501 cm a Buchtík M. ze 7.A – skok
daleký 469 cm, 60 m uběhl za 8,69.
Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Vlasta Čapková

školním roce, je Klub rodičů. Žáci
nosí průběžně starý papír, sušenou
pomerančovou kůru a hliník. Množ-
ství odevzdaného sběru se přesně
zváží a u každého žáka eviduje. Je
jisté, že letos budeme mnohem
úspěšnější než loni – v době uzávěr-
ky těchto novin v polovině května
jsme například evidovali téměř dvoj-
násobné množství papíru oproti
minulému roku. 
Pilné sběrače čeká 11. června velká
odměna: 40 žáků, kteří donesli nej-
více starého papíru, si vyrazí na jed-
nodenní výlet do westernového
městečka Šiklův mlýn, kde pro ně
bude připraven zajímavý program.
Věcné ocenění obdrží také ti, kteří
nosili hliník a pomerančovou kůru:
v prvních až šestých ročnících budou
vyhodnoceni a sladkostmi odměněni
tři nejlepší sběrači. Loni se podařilo
shromáždit 13 690 kg papíru, 194 kg
pomerančové kůry a 44 kg hliníku
a jak již bylo řečeno, letos to bude
mnohem víc!

SVĚTOVÝ ATLETICKÝ DENTĚŠÍME SE NA PRVŇÁČKY
kde každou třídu zastupovaly jiné
pohádkové postavičky z Večerníčků.
Tak třeba vodník chytal rybky, Rum-
cajs skládal obrázek, čert hrál kuželky,
víly zachraňovaly louku, v perníkové
chaloupce bydlela čarodějnice a Ne-
ználek procházel začarovaným hra-
dem.
Pro děti to byl určitě příjemný den.
A aby se ani rodiče nenudili, bylo
pro ně nachystané občerstvení ve
třídě změněné na kavárnu. Nejvíc
všem chutnal štrúdl, který upekli
kluci ze sedmých a osmých tříd pod
vedením paní učitelky Svobodové.
Věříme, že se odpoledne všem líbilo.
Těšíme se na své budoucí malé
spolužáky a od září jim v naší škole
přejeme hodně úspěchů.

Robin Růžička a Tomáš Tejkal, 5. A

V červnu se na ZŠ Arménská 21 se-
jdou rodiče všech budoucích prv-
ňáčků, aby se podrobně dozvěděli,
co jejich děti od příštího roku vlastně
čeká.
Není to poprvé, co se u nás rodiče
setkávají. Letos se totiž naše škola
rozhodla, že týden před zápisem do
prvních tříd uspořádá zábavné odpo-
ledne pro budoucí prvňáčky. Děti
tu mohly hrát různé hry a soutěže
a seznámit se s školou, do které bu-
dou od září chodit.
Toto zábavné odpoledne se konalo
ve čtvrtek 18. ledna od 15 do 17.30
hodin. Program si připravily děti z
5.A, a aby bylo odpoledne trochu
legračnější, daly si i pohádkové mas-
ky. Budoucí prvňáčci plnili lehké úko-
ly a když je splnili, dostali bonbónek.
Stanoviště byla v různých třídách,

SBĚR ODPADU NA ZŠ 
BRNO, VEDLEJŠÍ 10

Od 1. října 2006 probíhá na ZŠ
Vedlejší dobrovolná soutěž ve sběru
surovin, která má v našich žácích
zanechat poznání, že i odpad je
možné třídit a znovu zpracovávat.
Iniciátorem této veřejně prospěšné
akce, která proběhla i v loňském

Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

ČERVEN 2007
■ 5. června 14.00 hod. – OSTROV SVOBODY KUBA
cestopisná přednáška s diapozity v podání Ing. Chupíka

■ 7. června 14.00 hod. – A-Z KVÍZ
Jak se jmenovalo písmo o 38 znacích, jež pro Slovany vytvořil soluňský
mnich Konstantin? …odpoledne otázek a odpovědí pro všechny zvídavé…

■ 12. června 14.00 hod. – BRNĚNSKÉ OSOBNOSTI
zajímavá přednáška v podání p. Emilie Saňkové

■ 14. června 14.00 hod – TVŮRČÍ DÍLNA
výroba netradičních papírových krabiček

■ 21. června 14.00 hod. – ZAHRADNÍ  SLAVNOST
Tradiční slavnost našeho Domova v krásném prostředí kvetoucí zahrady,
s občerstvením, grilováním buřtíků, živou hudbou a tancem.
Zároveň Vás zveme i na výstavu výrobků klientů naší tvůrčí dílny.
Jste srdečně zváni – vstup volný.

■ 26. června 14.00 hod. – NAŠE PAMĚŤ – JAK NA NI VYZRÁT  
seznámení s mnemotechnickými metodami a jejich použití v denním
životě

■ 28. června 14.00 hod – ROZVERNÉ PŘÍBĚHY
s knihou badatele Karla Altmana navštívíme zmizelá místa

Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se
můžete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na tel.
547 240 909.

■■ Dětské tábory – sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, pro
teenagery. Minitábor rodiče s dět-
mi 1–9 let. Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz

■■ Vyměním obecní byt 2+1,
žádaná lokalita Žabovřesky (56 m,
2x balkon, standard) za obecní byt
2+kk nebo větší byt 1+1.
Tel: 606 570 486

■■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973

■■ Prodám pozemek pro výstav-
bu RD ve Cvrčovicích. Veškeré IS.
Cena 590,- Kč/m2. Tel: 777 251 828.



Besedy v knihovně
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používají na nákup školní uniformy,
nejnutnějších učebnic, psacích potřeb
a na zaplacení školních poplatků,
protože v Guineji není bezplatné škol-
ství. O adopci tohoto chlapce byl tak
velký zájem, že se vybralo více peněz,
a proto jsme mu mohli koupit i dárky.
Kluci v Guineji ze všeho nejvíc milují
fotbal, ale mít svůj vlastní kopačák
zůstává většinou v oblasti snů. Proto
jsme vybrali fotbalový míč a mosky-
tiéru, síť proti hmyzu, který roznáší
nebezpečné choroby.
V těchto dnech jsme dostali foto-
grafii Moussy s našimi dárky a těšíme
se na dopis, který ještě přijde. Věří-
me, že měl Moussa z dárků radost
a že se bude každé ráno těšit do
školy stejně, jako se těšíme my, žá-
ci ZŠ Arménská 21.

Simona Hodovská, 
Nikola Slámová, 

ZŠ Arménská, 5.A

Strach, úzkost, hlad. Spousta zákeř-
ných nemocí, jinde tak snadno vy-
léčitelných, tady však velmi často
smrtelných. Takovým místem je
Guinea, stát v rovníkové Africe. Právě
v jeho hlavním městě Conakry, omý-
vaném Atlantským oceánem, bydlí
dvanáctiletý Moussa Camara.
Tento chlapec, přestože je už tak
velký, ještě nechodí do školy. Rodiče
Moussy jsou rozvedení a on musí,
nehledě na svůj věk, chodit pracovat
na pole, prodávat na trh i dělat různé
práce, o kterých se dvanáctiletým
klukům u nás ani nezdálo.
ZŠ Arménská každoročně „adoptu-
je“ zvířátko z brněnské ZOO. V letoš-
ním roce tomu ale bylo jinak. Děti se
nabídly, že by chtěly tzv. adoptovat
na dálku dítě z Afriky. Zvířátka v čes-
kých ZOO se přece jen mají mnohem
lépe než děti v afrických zemích.
Na školné pro Moussu bylo zapotře-
bí vybrat 5 250,– Kč. Tyto peníze se

falky, kde v současné době pro-
bíhají práce na úpravě veřejného
osvětlení v souvislosti se stavbou Ma-
sarykova univerzitního kampusu.
Tímto bych rád poděkoval našim
občanům za trpělivost a pochopení.
Opravu nesvítících světel přislíbily
Technické sítě Brno, a.s. do konce
měsíce května. Záznam z kontroly
je uložen na Odboru technických
služeb Úřadu MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, zastupitel

Pravidelná noční kontrola svítivosti
veřejného osvětlení v Brně-Bohuni-
cích, kterou provádějí pracovníci
Technických sítí Brno, a.s. ve spolu-
práci se členy Zastupitelstva MČ
Brno-Bohunice, se uskutečnila ve
středu 16. 5. 2007.
Bylo zkontrolováno celkem 1108
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítily
v době konání kontroly 3 kusy, což
je 0,27 % nesvítivosti. Do tohoto
počtu však nejsou zahrnuta nesvítící
světla na ul. Jihlavská a Netrou-

Kontrola veřejného osvětlení 

Brno-Bohunice žije stále větší počet
lidí jiných národností, kteří se musí
přizpůsobit naší společnosti, přijímat
naše pravidla a hodnoty, učit se naše-
mu jazyku. Vedoucí CVČ MgA. Koš-
ťálová nyní dopracovává projekt
s názvem: „S kým tu žijeme“. Cílem
projektu je vytvořit prostor pro
setkávání kultur na různých místech
(školy, knihovna, CVČ Lány, ÚMČ),
zpracovat programy pro mateřské
školy, základní školy a školní dru-
žiny s prvky multikulturní výchovy a
uspořádat akce pro veřejnost ve
spolupráci se zástupci národnostních
menšin. Tímto si vás dovoluji pozvat
na další setkání, která nebudou mít
charakter pouze přednášek a besed,
ale budou spojena s ochutnávkou
nápojů a jídel jiných kultur.

Josef Juras, 
zastupitel

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
CVČ Lány 3 ve spolupráci s Výbo-
rem pro národnostní menšiny ZMČ
Brno-Bohunice uspořádala 10. květ-
na 2007 další setkání cyklu Lidé,
povolání, osudy. Tentokrát byl naším
vzácným hostem rabín brněnské
židovské obce pan Moshe Chaim
Koller. Setkání bylo o to vzácnější,
neboť pan rabín po dlouhém pů-
sobení v našem městě na vlastní
žádost odchází zpět do Izraele. Takže
toto setkání s ním bylo jedno z pos-
ledních, troufám si říct, že téměř
poslední. Poděkování patří vedoucí
bohunické pobočky Knihovny Jiřího
Mahena paní Radce Müllerové,
která se zhostila role moderátorky.
Besedu navštívil také pan starosta
Robert Kotzian.
Tato setkání, nebo chcete-li besedy,
je potřebné pořádat, protože v MČ

Adopce na dálku
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váno, jak se bezpečně chovat na
ulici atd.
Mobilní centrum se účastní různých
významných akcí organizovaných
např. obchodními domy nebo jed-
notlivými ÚMČ na území města Brna,
dále pak i mimobrněnských aktivit
v rámci Jihomoravského kraje. Tato
služba je Městskou policií Brno
poskytována ZDARMA.
Organizace či spolky si mohou mo-
bilní informační centrum objednat
na telefonním čísle: 548 210 035.

Projekt Mobilní informační centrum
prevence kriminality je zaměřen na
rady z oblasti prevence pro širokou
veřejnost. Jedná se o autobus s upra-
veným interiérem tak, aby odpovídal
předváděcí místnosti. Na jednotlivých
panelech uvnitř autobusu jsou de-
monstrovány projekty a rady pro
občany z oblasti zabezpečování bytu,
rekreačních objektů, motorových vo-
zidel, jízdních kol, desatero proti
kapsářum, jak oznamovat událost
policii, co dělat, když je dítě šikano-

Prevence kriminality
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obsadili v kategorii dopravní auto-
mobil 3. místo. V kategorii ženy
svým skvělým výkonem vyhrály že-
ny z Bohunic a od celkového ví-
tězství je dělily jen 4 vteřiny, takže
pan starosta Robert Kotzian, které-
mu zároveň děkujeme za zakou-
pení putovního poháru, předal ten-
to pohár družstvu Kuřim, které do-
sáhlo nejlepšího času z obou  kate-
gorií.
Všem blahopřejeme a děkujeme roz-
hodčím, organizátorům, městské
policii a všem, kteří se podíleli na
přípravě, za hladký průběh závodů.

Jiří Soukup, 
starosta SDH Bohunice

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V BOHUNICÍCH

V sobotu 12. 5. 2007 v hasičské
zbrojnici v Bohunicích proběhl
9. ročník soutěže mládeže „O bo-
hunický pohár“ v požárním útoku
a 10. ročník soutěže hasičské
dovednosti „O pohár starosty Bo-
hunic“ v kategorii dospělých.
Mladší a starší žáci a dorostenci sou-
těžili v požárním útoku a do Bohunic
se sjelo 15 družstev, tedy na 100
soutěžících. V těžké konkurenci zís-
kali mladší žáci krásné 2. a 3. místo,
ti nejmladší místo 6. a starší žáci vy-
bojovali místo první.
Dospělí hasiči již tradičně soutěžili
v jízdě zručnosti po vytyčené trati
s různými úkoly. Bohuničtí hasičiOpět se slavilo

Letos již třetí setkání jubilantů – se-
niorů naší městské části se usku-
tečnilo 10. května v zasedacím sále
radnice. Velmi srdečnou atmosféru
navodili všichni gratulanti. Starosta
MČ Robert Kotzian, místostarosta
Antonín Crha, farář naší farnosti
P. Pavel Opatřil i moderátorka pro-
gramu Veronika Novotná. Kulturní

vystoupení zajistili žáci Základní
umělecké školy Františka Jílka. 
Sklidili zasloužený potlesk zatím
nejvyššího počtu 26 oslavenců. Ti si
též prohlédli obrazy mladých auto-
rů stejné školy, které byly ve jmen-
ovaném sále.
Poslední předprázdninové setkání ju-
bilantů bude 28. 6. ve 14.00 hodin.

Vítězové obdrželi sladkou odměnu a diplom. Děkujeme všem žákům za
hojnou účast a družině a rodičům za podporu.

Hedvika Pěnčíková

5. třída:
1. Petra Florianová  5.C
2. Iveta Ukropcová  5.A
3. Žaneta Matoušková 5.A

3.–4. třída:
1. Tereza Kovaříková  3.A
2. Klára Ajašová  4.A
3. Michaela Jarošová  4.B
3. Dominik Mittner  3.B

Dne 19. 4. 2007 se na prvnÌm stupni naöÌ ökoly konalo ökolnÌ kolo
soutÏûe ve zpÏvu ArmÈnsk· pÏnice. Do soutÏûe se p¯ihl·silo celkem
26 û·k˘ a û·kyÚ prvnÌ aû p·tÈ t¯Ìdy.
V jednotlivých kategoriích se žáci umístili takto:

ARMÉNSKÁ PĚNICE

1.–2.třída:
1. Dana Skřičková  1.A
2. Patrik Grössl  1.B
3. Tomáš Hamšík  1.A


