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Prožíváme dny, které nazýváme
adventní nebo předvánoční, čas-
to však hektické, plné příprav na
vánoční svátky. Obchodníci nás
už delší dobu masírují svojí kam-
paní, abychom se co nejlépe
připravili na nadcházející dny.
Často nám vnucují svoji podobu
svátků, představují vše, co nesmí
chybět. Člověk velmi snadno
získá představu, že stále nemá
to správné na stůl, výzdobu
stromku nebo bytu, o dárcích
nemluvě. Hledá pak, co ještě
pořídit, čím své blízké překvapit,
oslnit a zaujmout. 
Jenže, jak v dnešní době prožít
Vánoce tak, aby neskončily roz-
balením dárků, umytím nádobí,
vyhozením odpadu a sesunutím
na sedačku po totálním fyzic-
kém a psychickém vypětí?
Celý advent, možná i dříve, slý-
cháme z reproduktorů či dět-
ských hlásků koledy a vánoční
zpěvy. Jsou plné vzkazů a pod-
nětů k radosti, štěstí, pokoji, vy-
bízejí nás k zastavení, zamyšlení,
k děkování nebo obdarování.
Jiná píseň (ne vánoční) zpívá
i o tom, že „…od těch dob, co
známe Betlém, od těch dob tu
máme chlív…“. Často právě ta
obchodní představa Vánoc při-
pomíná spíše chlív než štěstí,
zdraví a pokoj, které přejí ko-
ledy.
Záleží na nás, kterou představu
Vánoc vpustíme k nám domů. Je
pro nás těžké být nekonečně
odolní vůči reklamě a představo-
vaným komerčním hodnotám.
Přeji vám co nejklidnější dobu
adventní a radostné a veselé
Vánoce. Hodně radosti, štěstí
a pokoje v novém kalendářním
roce 2008.

Stanislav Skřička, radní

Radujme se, veselme se

Na začátek, prosím, dovolte, abych
Vám všem popřál pokojné, šťastné
a veselé Vánoce a mnoho štěstí
a zdraví do roku 2008.
Martin letos přijel na bílém koni
přesně na čas a to pro radnici zna-
menalo faktický začátek zimní
údržby. Její pravidelné provádění je
občany poměrně sledovanou věcí
a proto si jí dovolím věnovat toto
vydání zápisníku. 
Zimní údržba se týká chodníků a
silnic, které se dělí na tzv. místní
komunikace a tzv. základní komu-
nikační systém. Místními komuni-
kacemi jsou všechny silnice uvnitř
obytné části a jejich zimní údržbu
má na starosti naše radnice. Zá-
kladní komunikační systém jsou
významnější silnice – Kamenice,
Dlouhá, Ukrajinská,... Údržbu těch-
to silnic zajišťují Brněnské komu-
nikace, a.s. Údržba chodníků je
samozřejmě záležitostí bohunické
radnice.
Podívejme se tedy, jak je zajištěna
zimní údržba chodníků a místních
komunikací v Bohunicích? Chod-
níky i místní komunikace udržují
firmy, se kterými má městská část
uzavřené smlouvy. K financování
údržby jsou dva možné přístupy.
První znamená placení paušální
částky za nějaké časové období,
například měsíc. V takovém pří-
padě nezávisí výdaje městské části
na zimní údržbu na počtu výjezdů
firmy. Dá se říci, že když je suchá zi-
ma, je to finančně výhodnější pro
firmu, když často sněží, je to fi-
nančně výhodnější pro městskou
část. Druhý přístup znamená platit
smluvenou taxu za každý úklidový
výjezd, ke kterému je firma vyzvá-
na. Na základě zkušeností zvolila
městská část v obou případech,
chodníků i místních komunikací,
první přístup.

V městské části máme více než 69
tisíc m2 chodníků. Výměra zahrnu-
je i nové chodníky v tzv. univerzit-
ním kampusu, které budeme od
příštího roku muset také udržovat.
Měsíční paušální poplatek za zimní
údržbu činí 161 tisíc Kč včetně DPH.
To znamená, že za zimní údržbu
1 m2 chodníku platíme měsíčně
přibližně 2,80 Kč včetně DPH. 
Celková plocha bohunických míst-
ních komunikací, na které se pro-
vádí zimní údržba, činí, včetně
nových komunikací v kampusu,
necelých 107 tisíc m2. Měsíční pau-
šál platíme necelých 261 tisíc Kč
včetně DPH a to znamená, že za
zimní údržbu 1 m2 místních komu-
nikací platíme přibližně 2,40 Kč
včetně DPH.
Obě firmy (jedna pro chodníky a
druhá pro místní komunikace) za-
hájí údržbu na pokyn pracovníků
úřadu a také situaci samy sledují.
Od vzniku situace (vydatnější sně-
žení či náledí) má každá určitou
dobu na výjezd a na provedení
práce. Například chodníky jsou
rozděleny na tři skupiny podle
důležitosti. Chodníky v nejdůle-
žitější skupině mají být ošetřeny do
4 hodin od rozhodnutí o výjezdu.
Pokud by se stalo, že chodníky a
komunikace budou bez sněhu a 14
dní v kuse nenasněží, mají podle
smluv obě firmy povinnost udržo-
vanou plochu zamést – chodníky
i místní komunikace.
I v případě zimní údržby je třeba
uplatňovat princip přiměřenosti.
Jako všechno na světě, mohla by
být ještě lepší, tedy ještě poho-
tovější a rychlejší. To by však také
znamenalo, že by byla dražší. Více
peněz na zimní údržbu samozřej-
mě znamená méně peněz v jiných
položkách bohunického rozpočtu,
tedy menší schopnost městské

části opravovat a pořizovat nové
věci.
Názorů na frekvenci a rozsah zimní
údržby je jistě mnoho. Jedno však
vím jistě. V zimě zkrátka sněží a
mrzne a to znamená, že to sem
tam klouže. Nepokouším se o žád-
nou jízlivost, ale někdy se setká-
vám s občany, kteří jakoby na tuto
odvěkou přirozenost zimy již za-
pomněli. Vždyť nakonec i zima umí
být pěkná a bílé Bohunice snad
také za cosi stojí... Radnice bude
samozřejmě provádět zimní údržbu
co nejodpovědněji a rádi se dozví-
me, kde úklid nebo posyp nefun-
guje dobře. Prosíme však zároveň
o pochopení, příroda je často
svéhlavá a my jí budeme vždy jen
patách, ale nikdy ji nepředhoníme.

Robert Kotzian
starosta

č. 12 − 2007
ROČNÍK 17 − ZDARMA

www.bohunice.brno.cz
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VII. zasedání 
Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu

12. 12. 2007 od 17.00 se bude
v jednacím sále bohunické 

radnice Dlouhá 3 konat 
VII. zasedání Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice.  
Program zastupitelstva bude nej-
později 10 dní před zasedáním

zveřejněn na úřední desce ÚMČ,
nebo na internetové stránce

www.bohunice.brno.cz.
Jedn·nÌ zastupitelstva 

je ve¯ejnÈ. 
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Ulice Běloruská doznala během
letošního roku mnoha pozitivních
změn. Místním jistě neuniklo roz-
šíření počtu parkovacích stání,
opravené vnitrobloky a chodníky či
nová zeleň. Novinek je hodně,
takže popořádku.
Každá ulice v Bohunicích je něčím
specifická. Běloruská nejspíš tím,
že se nachází vedle tzv. Kalinky a to
s sebou nese zvýšenou zátěž při-
jíždějících lidí, kteří jedou autem
nakupovat, na úřad městské části
či za jinými zdejšími službami a
chtějí zaparkovat co nejblíže. Proto
se na Běloruské začalo s výstavbou
nových parkovacích stání. Ta se
stavěla jak na úkor travnatých
ploch, tak i na úkor existující nevy-
užívané asfaltové plochy u pošty.

Celkem přibylo 32 parkovacích stání. 
Stavělo se přitom z rozebíratelných
tvárnic, a to jednak proto, že pod
novými parkovacími místy vedou
inženýrské sítě, ke kterým je potře-
ba se v případě nějaké jejich po-
ruchy rychle dostat, a jednak proto,
aby se vyřešil problém s nedo-
statečnou kapacitou kanalizace pro
odvod dešťové vody z nových zpev-
něných ploch. Voda se bude jed-
noduše vsakovat. 
Dále byl na Běloruské společností
Brněnské komunikace, a.s. kom-
pletně opraven chodník podél do-
mů. Městská část pak zase opravi-
la vnitrobloky. V nich zrušila nadby-
tečné zpevněné plochy (vydláž-
děné plochy), odstranila zbytečné
prvky mobiliáře a potřebné chod-
níky ve vnitrobloku nechala nově
vystavět z nové pevnější dlažby.
Před domy pak opravila chodníky
podél kontejnerových stání a ob-
novila dva nájezdy nášlapnými
tvárnicemi.
Naštěstí však nežijeme pouze v za-

jetí automobilů a betonu a také
městská část při rekonstrukcích
myslí i na životní prostředí. Proto
byly zrušené zpevněné plochy ve
vnitrobloku nahrazeny plochami
veřejné zeleně a před domy pro-
běhla dosadba zeleně do předělů
mezi novými parkovacími plocha-
mi. To povede ke zlepšení situace
životního prostředí, ze kterého bu-
dou profitovat nejen místní.
Každý z nás by si jistě přál, aby
změny k lepšímu, které se odehrá-
ly letos na Běloruské, se udály co
nejdříve také na jeho ulici a v jeho
okolí. To závisí především na do-
statečných finančních prostředcích,
které se městské části bude v bu-
doucnu dařit získávat z různých
zdrojů. Důležité je, že projekty na
obnovu jsou připraveny, počítá se
s nimi a hned, jakmile se podaří ně-
jaké peníze získat, se budou ob-
novovat další veřejná prostranství.

Richard Duřpekt
zastupitel, předseda Komise 

pro rozvoj městské části

Běloruská jako ze škatulky

Podzim se již pomalu potkává se zi-
mou a Zastupitelstvo městské části
se bude vbrzku zabývat schvalo-
váním rozpočtu na rok 2008.
Návrhu budoucího rozpočtu vždy
předchází úvaha s předběžným vy-
hodnocením o účelnosti rozpočtu
letošního. Následně pak vedení
radnice intenzivně komunikuje
s nadřízenými složkami magistrát-
ními, na bohunickém úřadě pak
s vedoucími jednotlivých odborů a
také s řediteli škol a školek. A pro-
tože se i Rada městské části jeho
sestavením již zabývala, dovolím si
v krátkosti přiblížit jeho základní
parametry.
Za prvé a za zásadní – na příjmové
straně – v položce dotace z rozpoč-
tu města Brna, která nikdy není
dostatečně vysoká tak, aby bylo
možno projevit zásadní spokoje-
nost, zaznamenáváme pokles opro-
ti loňskému stavu. Pokles nijak dra-
matický, ale každá tisícovka dobrá.
Těžko tyto propady dorovnáváme
z vlastních zdrojů, jimiž jsou příjmy
z pronájmu majetku, bytů a po-
zemků nebo z místních či správ-
ních poplatků...
Za druhé a také za zásadní – roz-
počet je sestaven jako vyrovnaný
s celkovou bilancí cca 48 milionů
na straně příjmů a tedy i výdajů. Na
kapitálové („budovatelské“) výda-
je, tedy investice, je pak z uvede-
ného objemu plánováno něco přes
čtyři miliony. K tomu, abychom
mohli vůbec v této výši investovat,
bude třeba do rozpočtu zapojit
i část finanční rezervy z let minu-
lých, a to ve výši jeden milion ko-
run. Pro pořádek ještě podotknu,
že městská část má v uvedené re-
zervě přibližně 7 miliónů Kč. Snad
se nám podaří na vyčleněné základ-

Podzimní rozpočtování

Záběry do tohoto čísla soutěže jsme pořizovali v době, kdy opadával
první listopadový sníh a začaly se objevovat zajímavé věci. Tentokrát se
toho našlo dost na několik anket. V těsném souboji se nechvalným
vítězem stává kontejnerové stání na ulici Arménská před domy č. 5 a 7.

Antonín Crha, místostarosta

Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2 Brno-Bohunice

Vánoční program
PROSINEC 2007
■ 6. 12. 10.00 h. – MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA
tradiční oslava sv. Mikuláše

■ úterý 11. 12.   14.30 hod. – VÁNOČNÍ  KONCERT  
žáků ZUŠ Veveří

■ středa  12.12  10.10 hod. – VÁNOČNÍ PÁSMO
s dětmi mateřské školy Švermova

■ čtvrtek 13. 12.   10.00–17.00 hod. – VÁNOČNÍ JARMARK
prodejní výstavka tvůrčí dílny

■ úterý 18. 12   14.00 h. – Vánoční  koncert 
brněnské konzervatoře

Kr·snÈ v·noce a öùastn˝ nov˝ rok p¯ejÌ zamÏstnanci a klienti NadÏje.

ní investiční peníze v průběhu roku
„nabalit“ i nějaké ty zdroje „dotační“...
Za třetí. Uvedu zjednodušený výčet
výdajových skupin rozpočtu s jejich
krátkou obsahovou charakteristi-
kou: Doprava (čištění a údržba ko-
munikací a chodníků, výstavba par-
kovišť), Vzdělání (budovy a hřiště
MŠ a ZŠ, dotace místním subjek-
tům), Záležitosti kultury (jubilea
občanů, dotace místním subjek-
tům), Tělovýchovná a zájmová čin-
nost (rekonstrukce hřišť, dotace
místním subjektům), Zájmová čin-
nost (dotace na provoz a údržbu
budov CVČ, ZUŠ), Komunální služ-

by a územní rozvoj (nejen regene-
race panelového sídliště ale i rezer-
va na „sociální“ pohřby), Ochrana
životního prostředí (kultivace tram-
vajových zastávek, likvidace černých
skládek, údržba a dosadba zeleně,
opravy mobiliáře), Služby sociální
péče (dotace na provoz Domu s pe-
čovatelskou službou), Požární ochra-
na (činnost hasičů), Místní zastupi-
telské orgány (odměny zastupitelů
a členů komisí) a v neposlední řadě
pak Činnost místní správy (mzdové
a provozní výdaje radnice)...
Za čtvrté. Zdá se Vám to nepřeh-
ledné? Ano i takový pocit mít mů-

žete. Ale dle vyhlášky Ministerstva
financí vytváří rozpočtová skladba
„...dle položkového a funkčního
určení náležitý přehled o přísluš-
ných výdajích...“
Za páté. K uvedenému tématu a
některým jeho číslům bude vhodné
se vrátit počátkem příštího roku,
kdy se očekávané příjmy a tedy
i výdaje stanou „definitivnějšími“,
neboť již bude (snad) schválen ne-
jen rozpočet místní, městský, kra-
jský ale i celostátní státní...
Za šesté. Návrh rozpočtu je od
26. 11. 2007 zveřejněn na úřední
desce a také na internetových strán-
kách www.bohunice.brno.cz. Rozpo-
čet bude mít na programu Zastupi-
telstvo městské části dne 12. 12. 2007.

Miloš Vrážel, radní
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Rada M» na svÈm 25. zased·nÌ
dne 31. 10. 2007:
■ Schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Právní služby
při vymáhání pohledávek v exe-
kučním řízení“ a smlouvu o posky-
tování právní pomoci při vymáhání
pohledávek v exekučním řízení.
■ Schválila pořadí nabídek veřejné
zakázky na akci „Dodání a insta-
lace Exchange serveru na ÚMČ
Brno-Bohunice“ a to firmu Auto-
Cont CZ, a. s. a kupní smlouvu na
tuto akci.
■ Schválila dodatek ke smlouvě na
akci „Úprava zadních traktů za by-
tovými domy Běloruská 6–20 a
Uzbecká 6–28 v MČ Brno-Bohunice.“
■ Schválila dodatek ke smlouvě na
akci „Rekonstrukce dětských hřišť
v MČ Brno-Bohunice – II. etapa“.
■ Schválila výpověď nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových pros-
tor v objektu občanské vybavenos-
ti Dlouhá 3.
■ Požádala pořizovatele Územního
plánu města Brna o úpravu funk-
čního typu na pozemcích východ-
ně od ulice Čeňka Růžičky směrem
k ulici Spodní.
■ Schválila čerpání finančního pří-
spěvku ZŠ Arménská 21 a Sdružení
dobrovolných hasičů Bohunice.

Kontrola veřejného osvětlení
Pravidelná noční kontrola svítivosti
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci
Technických sítí Brno, a.s. ve
spolupráci s MČ Brno-Bohunice, se
uskutečnila ve středu 7. 11. 2007.
Bylo zkontrolováno celkem 1023
kusů světel. Z toho počtu nesvítila
v době konání kontroly 4 osvětlení,
což je 0,39 % nesvítivosti. Do to-
hoto počtu však nejsou zahrnuta
nesvítící světla na ul. Jihlavská a
Netroufalky, kde v současné době

probíhají práce na úpravě veřej-
ného osvětlení v souvislosti se
stavbou Masarykova univerzitního
kampusu.
Tímto bych rád poděkoval našim
občanům za trpělivost a pocho-
pení. Opravu nesvítícího osvětlení
přislíbily Technické sítě Brno, a.s. do
konce měsíce listopadu. Záznam
z kontroly je uložen na Odboru
technických služeb Úřadu MČ
Brno-Bohunice. 

Josef Juras, zastupitel

Cena vstupenky včetně místenky, večeře a láhve sektu 300,- Kč
Předprodej lístků: od 3. 12. 2007, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3,

sekretariát radnice p. Soukupová, tel: 547 218 211.

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

S I L V E S T R 
Srdečně Vás zveme na oslavu Silvestra 

do hasičské zbrojnice 

na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola 

a velkolepý ohňostroj

Mikulášská nadílka, rozsvěcení
vánočního stromečku a ohňostroj

Mikulášská nadílka, rozsvěcení
vánočního stromečku a ohňostroj

Bohuničtí hasiči a MČ Brno-Bohunice Vás srdečně zvou na mikuláš-
skou nadílku, rozsvěcení vánočního stromečku a slavnostní ohňostroj.

Akce se koná ve středu 5. 12. v 17.30 před bohunickou radnicí
(u Kalinky). Přijďte se velcí, malí podívat na vystoupení mladých umělců
z bohunických škol, na mikulášskou nadílku s Mikulášem, anděly a možná
přijde čert nebo i dva.
DospÏlÈ zveme na ochutn·vku medoviny a dalöÌch dobrot. Pro
hodnÈ dÏti m· Mikul·ö p¯ipravenÈ d·reËky.

24. 12. 2007  9.00–12.00 hod.

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ 
ZVÍŘÁTEK V ZOO
Návštěvníci obdrží před restaurací U Tygra  letáček s mapkou,
vyznačeným časem a místem, kde bude probíhat komento-
vané krmení. 

Rada městské části Brno-Bohunice
Vás srdečně zve na veřejné projednání

Kolmá parkovací stání Arménská, Okrouhlá
Kdy: středa 12. prosince 2007 od 19.00 hodin
Kde: sál Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Projekt nových kolmých parkovacích stání byl již realizován na ulici
Běloruská. Obdobné úpravy jsou nyní do detailu projektovány na ulicích 
Arménská a Okrouhlá. 

Přijďte se seznámit s plány radnice a říci k nim své připomínky a náměty.

■ Neschválila poskytnutí dotace
Klubu sportovní gymnastiky Mo-
ravská Slavia.
■ Neměla námitek k předložené
novele vyhlášky statutárního města
Brna o regulaci provozu výherních
hracích přístrojů.
■ Nepožadovala změnu míst na
území MČ Brno-Bohunice, která
jsou veřejným prostranstvím ani
změnu platných sazeb místních
poplatků ve vyhlášce statutárního
města Brna.
■ Schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky pro pořízení projektové
dokumentace na akci „Zřízení par-
kovacích stání na plochách zeleně
v MČ Brno-Bohunice“.

Rada M» na svÈm 26. zased·nÌ
dne 14. 11. 2007:
■ Schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku při ulici
Okrouhlá na zbudování kontej-
nerového stání.
■ Schválila smlouvu o dílo na vypra-
cování energetického auditu a prů-
kazu energetické náročnosti bu-
dovy ZŠ Vedlejší 10.
■ Schválila dodatek ke smlouvě
o dílo na akci „Zateplení obvodo-
vého pláště MŠ Švermova 11 v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Schválila výpověď smlouvy o dis-
tribuční činnosti na zajištění rozno-
su informačního zpravodaje MČ
Naše Bohunice.
■ Schválila záměry a podmínky vý-
běrového řízení na pronájem neby-
tových prostor v přízemí objektu
Dlouhá 3 a jmenovala komisi pro
výběr nájemců nebytových prostor.
■ Schválila záměr na pronájem
pozemků zahrádek v lokalitě Kej-
baly.
■ Doporučila zastupitelstvu schválit
Rozpočet MČ Brno-Bohunice na
rok 2008.
■ Schválila výměnu obecního bytu
v domě Rolnická 1.
■ Schválila zhotovitele na zpraco-
vání aktualizace III. etapy „Projektu
regenerace panelového sídliště MČ
Brno-Bohunice“. 

Tradiční
ohňostroj
u HASIČky

Ohňostroj před
hasičskou zbrojnicí 

zahájí svoji produkci
1. ledna 2008 
v 0.30 hodin.

Přijďte se podívat!

Tradiční
ohňostroj
u HASIČky

Vánoční svátky v kostele
Římskokatolická farnost Bohunice, Nový Lískovec a Starý Lís-
kovec vás zve na obřady a akce o vánočních svátcích v kostele
sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci

24. prosince 2007 15.00 Dětská vánoční mše
23.30 Vytrubování koled před kostelem
24.00 Půlnoční vánoční mše, zpívá chrámový sbor

25. prosince 2007 7.30 a 9.30 Hod Boží vánoční, při druhé mši 
zpívá dětský chrámový sbor

25. prosince 2007 16.00 Živý Betlém před budovou fary, koledy
26. prosince 2007 7.30 a 9.30 svátek sv. Štěpána 
31. prosince 2007 16.00 Poslední mše v roce
1. ledna 2008 7.30 a 9.30 Novoroční mše

www.volny.cz/nepomuk.brno
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V září letošního roku jsme si při-
pomněli 770. výročí první písemné
zmínky o naší městské části. Za tu-
to dobu se její tvář nesčetněkrát
změnila. Mnohé bylo zbouráno ne-
bo přestavěno, a tak tu dnes máme
směsici zbytku staré zástavby a ro-
zlehlého sídliště vybudovaného
v 60.-80. letech minulého století.
Architektonicky pozoruhodných
staveb z dřívějších období však zů-
stalo do současnosti žel poskrov-
nu. Jednou z nich je i hlavní budo-
va zahradnické školy na ulici Lány.
Povolení pro zřízení školy v Bohu-
nicích vychovávající nové zahrad-
níky bylo vydáno Moravským zem-
ským sněmem 2. května 1900.
I když nebyla prozatím k dispozici
vlastní  budova, vyučování se zapo-
čalo ve stísněných pronajatých pros-
torách Zemského včelařského spolku
na Vídeňské ulici 4. února 1901.
Stavba začala vznikat na okraji Bo-
hunic v roce 1902. Projekt byl za-
dán brněnskému staviteli A. Mülle-
rovi. Náklady na výstavbu činily
55.700 korun a 77 haléřů tehdejší
měny. Subvencemi bylo pokryto
50.000 korun, zbývající částku do-
platil Zemský ovocnický spolek.
Je třeba zdůraznit, že plány a pro-
počty zpracovali stavitelé Antonín
Tebich a zejména později proslulý
Ing. architekt Dušan Jurkovič. Sta-
vebním dozorem byli pověřeni c. k.

Zajímavost bohunické architektury

Klub důchodců v Brně-Bohunicích vám přeje 

do roku 2008 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 12. 1. 2007 

v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b
Začátek v 16 hod., konec ve 22 hodin. 

Vstupné 30 Kč.
Hraje oblíbená dechovka

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice.

městský inženýr A. Schönhoffer
z Brna a zemský inženýr Rybka.
Je úctyhodné, s jakým nasazením
byla výstavba realizována. K do-
končení došlo již po dvanácti mě-
sících prací a v červenci 1903 byli
již žáci ve svém objektu a mohli
navštěvovat právě započatý letní
kurz. Formálně však byla školní bu-
dova slavnostně odevzdána svému
účelu až 5. 7. 1904.
Zaslouží si zaznamenat, že zvlášt-
ností vzniklé stavby zahradnické
školy je elektická architektura s his-
torickými a národopisnými prvky
připomínajícími areál lázní Luhačo-
vice a Pustevny v Beskydech, a to
díky proslulému umění Ing. arch.
Dušana Jurkoviče.
Zajímavou stavbu si může široká
veřejnost vždy prohlédnout při
dnech otevřených dveří, které ředi-
telství zahradnické školy v určitých
časových intervalech pořádá.
Závěrem si je možné ještě připo-
menout, že u příležitosti nedáv-
ných oslav 770. výročí Bohunic byla
vyrobena v Praze limitovaná uni-
kátní kolekce šesti porcelánových
talířů Bohunice. Mezi vybranými
motivy je kromě budovy úřadu
městské části kaple, centrum vol-
ného času, fakultní nemocnice,
mateřské školy i zmiňovaná budo-
va střední zahradnické školy.

Ing. Jiří Ptáček

přeboru, mladší dorostenci jsou ve
stejné soutěži desátí. Starší žáci
jsou čtvrtí ve své třídě a mladší
přezimují na 5. místě.
Zimní příprava na druhou polovinu
soutěžního ročníku 2007/2008 na
umělém travnatém hřišti na Neuži-
lově ulici, se u všech družstev FC
TATRANU Bohunice rozběhne od
prosince a její součástí bude nejen
kondiční a herní příprava v přátel-
ských zápasech, ale i vyzkoušení,
popřípadě začlenění, nových hráč-
ských posil do základního kádru
„A“ mužstva.
Jarní polovina všech soutěží odstar-
tuje v polovině března. Srdečně
zveme všechny fanoušky fotbalu
na domácí zápasy. Přijďte podpořit
naše fotbalisty - muže, dorostence
i žáky do Bohunického „dolíčku“
a trochu si zafandit!

Ing. Jaromír Krejčí

Po podzimní polovině soutěže
JmKP mužů, tedy po odehrání 15
zápasů, obsadilo „A“ mužstvo
TATRANU deváté místo v tabulce
se ziskem 20 bodů, je to sice o
4 body méně než na podzim loni,
ale TATRAN má tradičné podzimní
polovinu soutěže slabší než tu
jarní. Bilance je celkem uspokojivá
5-5-5, mužstvo pětkrát vyhrálo,
prohrálo i remizovalo a to s celko-
vým skórem 26:25. Na 26 vstře-
lených brankách se podíleli hráči
následovně: Beneš 5, Krejčí a Kříž
po 4, Fencák, Hanousek, Konečný
a Svoboda po 2 a Huťka, Koupil,
Novotný, Šmýd a Švrčina po 1
brance.
A jak si na podzim vedla naše os-
tatní fotbalová družstva TATRANU? 
„B“ mužstvo mužů skončilo v 1. B
třídě na 11. místě, hráči staršího
dorostu vedou tabulku krajského

Fotbalisté „A“ Tatranu

MŠ Amerlingova 4, pořádá dne 13. 12. 2007 od 8 do 12 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si s dětmi prohlédnout celou školu, nasát předvánoční atmosféru 

a vyrobit si vánoční ozdobu.

Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠ Amerlingova 4
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Ve škole Arménská se letos opět
uskuteční mnoho různých akcí.
Jedna z nich jsou i nové DÍLNY, je-
jichž první kolo proběhlo v měsíci
říjnu.
Dílny spočívají v tom, že se žáci od
prvního do pátého ročníku (a na
druhém stupni od šestého do de-
vátého ročníku) rozdělí ne podle
tříd, ale podle toho, do které dílny
by se chtěli podívat. Ten den si s se-
bou nenesou učebnice, ale napří-
klad pastelky, lepidlo, psací potře-
by, někdo jiný plavky a sportovní
úbor nebo věci na vaření. 
A jak to v jednotlivých dílnách vy-
padá? Protože jsme z prvního stup-
ně, popíšeme vám dílny, které
probíhají u nás.
Tak například v Dílně zvířat žáci po-
zorují různá domácí zvířátka, která
si přinesli do školy. Měří je, váží
a vyhledávají o nich informace v
encyklopediích. V Hudební dílně si
mohou zazpívat, zahrát na různé
hudební nástroje a složit vlastní

písničku, v dílně Dopisy v láhvi si
zahrají na námořníky, kteří se plaví
k různým světadílům a vymýšlejí
dobrodružné příběhy třeba o in-
diánech nebo eskymácích. Při
Cestě do pravěku si zase vyrobí
zbraně na mamuty, amulet proti
šavlozubému tygrovi, uplácají fig-
urku Venuše nebo divokých zvířat. 
Další dílny jsou na téma Šikovné
ruce a Výrobky z přírodnin, kde
děti mohou malovat, kreslit, vy-
rábět hezké věci i sestavovat po-
hádkové obrázky. Spoustu pohybu
zažijí ve Sportovní dílně, která
probíhá ve vodě i na suchu. Kdo
má rád snění, může navštívit dra-
matickou dílnu Země snů, kde
může probudit sny a nakonec se ji-
mi i stát.
Zatím máme za sebou první kolo
dílen, a tak se už těšíme na příští
měsíc, až navštívíme další.

Veronika Novotná, Michaela 
Ruizlová, Eliška Knotková, 5.A

Co nového na Arménské
Na ZŠ Brno, Vedlejší 10 se již stalo
tradicí, že po prvních dvou mě-
sících výuky malí prvňáčci slavnost-
ně obdrží svou první knihu Slabikář
– knihu, v níž si poprvé sami čtou
a kráčejí vstříc dalšímu poznávání a
získávání nových dovedností. Letoš-
ní rok nebyl výjimečný a slavnostní
Den Slabikáře proběhl v obou prv-
ních ročnících hned 1. listopadu.
Děti se nejdříve příchozím rodičům
a prarodičům pochlubily, co za dva
měsíce školní docházky zvládly, jak
se aklimatizovaly na nové prostředí

a jakým způsobem se dokáží po-
týkat s vyučovacím procesem. Hos-
té měli možnost zhlédnout různé
scénky, hry a soutěže, z nichž vy-
plynulo, že prvňáčci mají osvojené
již mnohé znalosti a dovednosti ze
všech vyučovacích předmětů. Na
závěr slavnostní ukázkové hodiny
žáčci obdrželi dlouho očekávané
Slabikáře. Nefalšovanou radost z
povedených předvedených výkonů
i první životní knížky dokládaly ne-
jedny jiskřičky v očích….

-mj-, ZŠ Vedlejší

Den Slabikáře

Jedním z 16 týmů, které se zúčast-
nily počátkem listopadu desetiden-
ního Mistrovství světa v korfbalu
byl i tým z exotické Jihoafrické re-
publiky, jehož patronem se po do-
bu konání šampionátu stala Zá-
kladní škola Brno, Vedlejší 10. Na-
vzdory mohutnému a poctivému
fandění, do kterého se ochotně za-
pojilo množství žáků školy (zvláště
pokud se mohli ulít z vyučování), se
jihoafrickému týmu příliš nedařilo
a skončil až na předposledním
místě. Pro školu se však sportovní
neúspěch nakonec ukázal jako vý-
hoda, protože v závěrečných fázích
turnaje se Jihoafričané již nemuseli
soustředit výhradně jenom na hru,

ale mohli si dopřát i „radovánky“
(pro úspěšnější týmy nemyslitelné!)
v podobě návštěvy naší školy.
Návštěva korfbalového týmu JAR
na ZŠ Vedlejší proběhla ve čtvrtek
8. listopadu. Reprezentanti si pro-
hlédli školu, své věrné fandy obda-
rovali vlaječkami a odznaky, uspo-
řádali autogramiádu. Největší obdiv
a zájem však sklidilo vokální vystou-
pení s domorodými africkými hity
z daleké exotické země. Necelé dvě
hodiny trvající velmi milé a příjem-
né setkání završila neformální be-
seda s žáky i vyučujícími u malého
občerstvení v prostorách školní
jídelny.

-mj-, ZŠ Vedlejší

Reprezentace JAR na Vedlejší

Ve dnech 1. 11. až 11. 11. 2007 se
Brno stalo dějištěm MS v korfbalu.
Naše škola jako patron nizozem-
ského týmu byla při tom a po celou
dobu se aktivně účastnila všech ut-
kání.
MS se konalo v hale VUT Pod Pa-
lackého vrchem a v hale na Vodově
ulici. Nizozemci hráli třikrát v zá-
kladní skupině, a to s družstvy Ka-
talánska, Portugalska a Číny.
Všechna utkání vyhráli. Jako vítě-
zové vyšli i ze zápasů čtvrtfinále
proti Rusku a Taiwanu.
Každý den to byla velkolepá podí-
vaná pro desítky naších žáků, kteří
se jako fanoušci a patroni velmi os-
vědčili.Měli možnost do haly i zpět,
cestovat zvlášť vypravenými auto-
busy MHD, individuálně, popřípadě
v doprovodu rodičů.
O sportovní příznivce a fandění

nebyla nouze ani v sobotu 10. 11.
V průběhu týdne se uskutečnila
krátká návštěva mladých nizozem-
ských sportovců u nás ve škole.
Prohlédli si celý interier školy včetně
bazénu, tělocvičny a hřiště. Zúčast-
nili se živé besedy se žáky a učiteli
a po malém pohoštění se s námi
rozloučili.
Jsme hrdi na to, že jsme byli pa-
trony právě nizozemského týmu,
protože to byli oni kteří se nakonec
stali mistři světa v korfbalu.
Díky za krásné zážitky, díky za pě-
knou sportovní podívanou. Podě-
kování patří všem organizátorům,
fanouškům z řad žáků především
osmých ročníků, vedení školy a
všem těm, kteří se nějakým způso-
bem na této akci podíleli. Hip, hip,
hurá!

Mgr. Vlasta Čapková

ZŠ Arménská patronem sportovců
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VÁNOČNÍ ODPOLEDNÍ DÍLNY NA LÁNECH

pondÏlÌ-p·tek 10.ñ14. 12. 2007, vûdy v Ëase 16.00ñ18.00 hod.
pondělí 10. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO NEJMENŠÍ A PRO MAMINKY S MIMINKY
úterý 11. 12.
VÁNOČNÍ KVĚTINOVÁ VAZBA A JEDNODUCHÉ OZDOBY (pro děti je
volná herna)
středa 12. 12.
VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO ŠKOLÁKY I PŘEDŠKOLÁKY
čtvrtek 13. 12.
VÁNOČNÍ KVĚTINOVÁ VAZBA (pokračování) A JEDNODUCHÉ OZDOBY
pátek 14. 12.
VÁNOČNÍ HRANÍ, KULINAŘENÍ A MLSÁNÍ
CENA: dle spotřeby materiálu a v pátek podle spotřeby surovin
KONTAKT A PODROBNÃJäÕ INFORMACE: 
Petra Košťálová, mob. 724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz

CHANUKA ANEB ŽIDOVSKÉ VÁNOCE A DALŠÍ
VÁNOČNÍ RADOVÁNKY PRO MALÉ I VELKÉ

sobota 15. 12., 10.00ñ16.00 hod.
PROGRAM:
- vánoční hraní, povídání a mlsání
- vánoční výtvarné a kulinářské hrátky
- vánoční pohádky
- vánoční soutěž a nakonec VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ!!!
CENA: 20,- Kč/vstupné, ostatní podle spotřeby materiálu a surovin

KONTAKT A PODROBNÃJäÕ INFORMACE:
Petra Košťálová, mob. 724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz
!!! NA AKCI JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE DO 8.12. !!!

547240937

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • vydává Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13,
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 11. 2007 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části 
Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@oranzovareklama.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje 
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Za hranicemi reality...

hůlkami nebo nosili čínské oble-
čení. Po táboře náš čekaly ještě dvě
vodácké expedice. Valná část od-
dílu se vydala sjíždět Vltavu. Pro tu
mladší část se Vltava nacházela
v pralese se spoustou nástrah a
pastí a pro tu starší na „opuště-
ném“ ostrově se spoustou poklo-
pů. Na podobných, ať už jedno-
denních, víkendových nebo třítý-
denních akcích, jsme se ocitli
v minulosti například ve 14. století,
potkali Asterixe s Obelixem, stali se
archeology nebo cestovali vesmí-
rem. 
V současné době už chystáme akce
na další rok, které budou neméně
zajímavé. Pokud vás naše činnost
zaujala a chcete, aby tato dobro-
družství zažívala Vaše dítka také,
přiveďte je k nám na schůzku, kte-
rá je pro nováčky buď v úterý od
15.15, nebo ve středu od 15.30 a
to vždy v klubovně na Arménské
(vedle tělocvičny), nebo se infor-
mujte na www.severka.org či na
čísle 732 200 625.

Petra (Uzlík) Stolařová

Čtete knížky, díváte se na filmy, sle-
dujete seriály? Taky už jste se něk-
dy chtěli stát hrdiny akčního filmu
nebo být součástí jiné reality? Zjistit
jaké by to bylo v jiné době, nebo
jak žijí lidé odlišných kultur? To
všechno se nám při našich cestách
může splnit.
Během prázdnin jsem navštívila
vzdálenou Čínu, kde jsme hledali
bájné posvátné písmo. Také jsem
ztroskotala na tajemném ostrově
při cestě ze Sydney do L. A. a
mohla jsem se podívat do záhadné
džungle z filmu Jumanji. A v na za-
čátku září jsme vás všechny zvali do
doby Keltů. Říkáte si, že to snad
není ani možné? S trochou fanta-
zie...
Jsem součástí tábornického oddílu
Severka, který sídlí v Bohunicích na
Arménské. Když pro děti chystáme
akci, snažíme se, aby pro ně byla
co nejzajímavější, aby při ní zažily
něco, co v běžném životě nemo-
hou, ale chtěly by. Na táboře jsme
byli v již zmiňované Číně. Potkávali
jsem čínské mnichy, modlili se
k čínským bohům, jedli čínskými

Bruslení žáků z Arménské

do skupinek a celou hodinku s nimi
společně bruslí. Učí se i ti, kteří sto-
jí na bruslích poprvé, a věřte, že se
jim to líbí.I úplní začátečníci jsou na
ledě rádi. Jde jim to skvěle a dělají
velké pokroky. 

Alena Procházková

Již několikátý rok po sobě v rámci
tělesné výchovy organizujeme pro
žáky 4. a 5. tříd kursy bruslení. Ze
strany dětí je o tyto kursy velký zá-
jem. Týden co týden – celkem
sedmkrát jedeme na Zimní stadion
Rosice, kde na nás čekají hokejoví
trenéři. Rozdělí si děti dle výkonu
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KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice
– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– dětské oděvy, svatební šaty

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

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

Mobil: 602 561 263

■■ Chcete prodat d˘m Ëi byt?
sMáte hrůzu z realitky? Obraťte se na
PORADNU! Tel.: 549 213 229.
www.realitniporadna.cz

■■ AQUAAEROBIC
PO: 20.00–21.00 ZŠ Arménská
ST: 20.00–21.00 ZŠ Arménská
PÁ: 19.00–20.00 ZŠ Labská
Tel.: 777 645 517 Kateřina Hašková

■■ RESTAURACE HOTELU MYS-
LIVNA si Vás dovoluje již nyní po-
zvat na Štědrovečerní menu
ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO a
rovněž na SILVESTROVSKÝ VEČER!
…lépe zavčas, nežli pozdě!...
Objednávky přijímá: provozní od-
dělení, tel.: 547 107 555, e-mail:
info@hotelmyslivna.cz

■■ Hled·m byt do 1,2 mil. bez
účasti RK. Platba v hotovosti.
Smlouvy u právníka zařídím. Na vy-
stěhování počkám. Tel.: 603 462 111.
Seriózní jedání.

Příjem inzerce pro zpravodaje

MČ Brno-Bohunice
MČ Brno-Starý Lískovec

MČ Brno-střed

tel.: 774 531 591
inzerce@oranzovareklama.cz
www.oranzovareklama.cz



Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

JE PODZIM A MY UŽ NADĚLUJEME!

Nová ŠkodaFabia 1,2 HTP/ 44 kW 
ve výbavové verzi Ambiente s klimatizací 
za 3 990 Kè mìsíènì

V základní výbavě tohoto modelu mimo jiné
najdete také 4 airbagy, ABS, centrální zamykání,
posilovač řízení a elektrické ovládání předních
oken. Při využití originálního financování od
ŠkoFINu s měsíční splátkou jen 3 990 Kč* 
(včetně garantované ceny havarijního pojištění
a pojištění odpovědnosti po celou dobu 
financování) dostanete navíc zimní kola zdarma.
A ještě jedno překvapení: vůz Škoda Fabia 
můžete vyhrát na celý víkend. Registrujte se 
telefonicky na čísle 800 600 200. Také Vás 
zveme na zkušební jízdu. Navštivte nás proto 
co nejdříve, těšíme se na Vás.

Akce trvá do 30. 11. 2007  
* RPSN od 7,56 %. Splátka předem 100 000 Kč, zůstat-
ková hodnota 30 000 Kč, délka financování 72 měsíců

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu Fabia: 
4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

Zajímá vás práce
v ovocném sadu?!

Nabízíme: odborné zaškolení, volnou

pracovní dobu a zajímavou práci přes zimní období.

Vhodné pro čiperné důchodce

či sezónní zaměstnance.

Kontakt: Ovocnářské družstvo, Martina Ševčíka 46,

Brno-Starý Lískovec

Tel.: 547 222 333, 602 566 821, www.jablka.cz

HHHHllll eeeeddddáááámmmmeeee     pppprrrraaaaccccoooovvvvnnnn ííííkkkkyyyy     nnnnaaaa
řřřřeeeezzzz     oooovvvvooooccccnnnnýýýýcccchhhh     ssss tttt rrrroooommmmůůůů

RK BÍLÝ REALITY 
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty 
k prodeji i pronájmu byty, RD,

chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme 
znal. posudek nebo poplatek

na družstvu u DB. 

Volejte: 543 237 105, 
602 521 766 – prodej, 

606 111 267 – pronájem.

Přejeme všem našim 
zákazníkům krásné Vánoce 

a úspěšný nový rok


