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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Listopadové rozjímání
Už název měsíce evokuje to, co se v
tomto čase kolem nás děje. Pomalu
končí podzim se svou nádhernou
barevností, která úspěšně soupeří i s
jednotvárnou krásou jarní zeleně a
všude kolem nás padá listí. A je ho
často hodně. To víme zejména ti z
nás, kteří jej z těch či oněch důvodů
musíme uklízet. V tu chvíli se nám
zdá, že těch stromů kolem nás je nějak moc a přívětivě si prohlížíme
jehličnany, které se obnovují tak nějak decentněji. Najednou vnímáme
jinak i úžasnou pestrost a barevnost
listnatých stromů, které se chystají k
odpočinku. Jenže – jak praví přísloví
– jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Jinak vnímají barevnost
padajícího listí ti, kteří se za slunečného dne dívají z balkonu, nebo se
procházejí po sídlišti a jinak ti, kteří
se už nemohou dočkat, až uloží hrábě
do kůlny. Letos jsme se na radnici s
problémem listnáče versus jehličnany, věřte mi, hodně natrápili. Radnice postupně provádí regeneraci
zeleně i celého sídliště. V dobré víře,
po konzultacích s odborníky, po pečlivém zvažování i po veřejném projednání byl připraven návrh a – narazili jsme. Proti sobě se nesmiřitelně postavily listnáče a jehličnany.
Téměř to vypadalo, že peníze, které
se podařilo získat nejsou důležité.
Důležitější se zdálo, jestli vyhrají
jehličnany nad listnáči. Prosím všechny, abychom si uvědomili, že přes
veškerou snahu a dobrou vůli, nelze
se zavděčit všem. Je nás tady v Bohunicích kolem 15 tisíc. První zeleň
se v sídlišti začala sázet asi před 30
lety a vysazovala se spíše nahodile. I
proto je jí dnes na některých místech
tolik, že překáží běžnému provozu,
zatímco jinde chybí a jinde už zase
potřebuje naléhavě obnovit. Probíhá
tak II. etapa regenerace. Sledujte ji
prosíme pečlivě. Za věcné a konkrétní návrhy a připomínky budeme jistě
rádi. Věříme, že až skončí i III. a jednou možná i IV. etapa, bude se nám
tady všem líbit. A že i ty listnáče a
jehličnany se mezi sebou porovnají.
Jarmila Cabanová, radní

ZÁPISNÍK STAROSTY
Na několika místech na žádost radnice provedla společnost Brněnské
komunikace, a.s. bezbariérové úpravy přechodů přes místní komunikace. Byly také dokončeny letos naplánované opravy chodníků. Tak budeme mít všichni včetně tělesně
postižených občanů usnadněný pohyb po Bohunicích.
Odstranění velkých fotbalových
branek z hřiště za domy na ul.
Moldavská se ukázalo jako dobrý
krok, který vedl ke zklidnění provozu na tomto hřišti. Umožnil jeho
širší využívání veřejností. Hned vedle tohoto hřiště jsou dětské prolézačky s pískovištěm. Kvůli ochraně
dětí před vylétávajícími míči byl podél jižní strany hřiště doplněn plot.
Na základě žádostí občanů rozhodla Rada o postavení nového chodníku u domu Uzbecká 6. Již zanedlouho bude předán k užívání.
Zastupitelstvo schválilo nákup nového počítačového vybavení pro základní školu Vedlejší (přesněji: nový
server a odpovídající software). Zastupitelé také odsouhlasili provedení potřebných oprav chladicího zařízení školní kuchyně.
Na základní škole Arménská se po
několika letech konečně rozběhla
oprava zatékající terasy. Letos ještě
také proběhne rekonstrukce záchodů u školního bazénu. Na obě
akce zastupitelstvo uvolnilo pro-

středky na svém zářijovém zasedání. Rekonstrukci by však potřebovala sociální zařízení v celé škole
Arménská. Škola nechala zpracovat projekt. Obávám se však, že celkové náklady budou za rozpočtovými možnostmi školy i městské
části.
Bylo dokončeno měření hlukové
zátěže z dálnice D1. Výsledky s komentářem najdete na stránkách
tohoto čísla.
Blíží se další rok a to na radnicích
znamená práci na rozpočtu. Příjmy
městské části se dělí na tzv. účelové a neúčelové. Ty účelové mají
již předem daný účel, na který musí
být vynaloženy. Neúčelové příjmy
jsou ty, jejichž využití je na rozhodnutí Rady a Zastupitelstva. Právě
neúčelové příjmy (dotace) jsou nejpodstatnější pro údržbu a vylepšování prostředí pro život v městské
části. Město Brno přiděluje tzv. neúčelovou dotaci městským částem
podle počtu obyvatel, plochy městské části, ploch zeleně, délky místních komunikací (většina vozovek)
a podle počtů žáků mateřských a
základních škol. Od příštího roku
by se nám neúčelová dotace měla
mírně navýšit kvůli postupnému
otevírání oblasti tzv. univerzitního
kampusu. Zároveň s tím ovšem bohunický rozpočet zaznamená větší
výdaje na úklid a údržbu této ob-

Mikulášská nadílka, rozsvěcení
vánočního stromečku a ohňostroj
Bohuničtí hasiči a MČ Brno-Bohunice Vás srdečně zvou na mikulášskou 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.

lasti. Také tam budeme muset začít
zajišťovat odpadkové koše a jejich
vývoz.
V režii odborníka probíhá v části
Bohunic obnova zeleně. Někde znamená kácení, někde přířez a někde
výsadbu a nejčastěji kombinaci
těchto kroků. Na rok 2008 chystáme další etapu, která se dotkne
především ulic Spodní, Rolnická,
Havelkova, Neužilova, Švermova a
Souhrady. Zda se bude další etapa
nakonec realizovat, a když ano, tak
v jakém rozsahu, závisí na penězích, které budeme mít příští rok
k dispozici. V minulém čísle Našich
Bohunic byla uveřejněna pozvánka
na dvě besedy, na kterých je možno připomínkovat navržené zásahy
do zeleně. Nevím, kdy přesně vyjde
tohle číslo, ale snad ještě před termínem alespoň druhé z besed,
která se bude konat 5. listopadu
od 16.00 do 18.00 hodin v zasedacím sále na radnici.
Robert Kotzian, starosta

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 nejpozději 10 dní před zasedáním
zveřejněn na úřední desce ÚMČ,
nebo na internetové stránce
www.bohunice.brno.cz.
Jedn·nÌ zastupitelstva
je ve¯ejnÈ.

Uzávěrka č. 11/07
čtvrtek 15. listopadu

Nové bohunické pohlednice
Rada MČ Brno-Bohunice rozhodla, u příležitosti oslav 770 let od
první písemné zmínky o obci, o
vydání nové sady bohunických
pohlednic. Jedná se o čtyři druhy,
které jsou čtyřzáběrové rovnoměrně křižně dělené (níže vám
jednu z nich představuji). Pohlednice spojuje společný grafický
vzhled, nový bohunický znak
uprostřed a nápis Brno-Bohunice
na barevně odlišném podkladu.

Pohlednice jsou (v době psaní tohoto oznámení) v prodeji na novinovém stánku u zastávky tramvaje Švermova a v prodejně novin
v areálu Kalinky.
Máme zájem síť prodejců rozšiřovat a proto vyzýváme zájemce o
prodej, aby kontaktovali majetkový odbor našeho úřadu.
Cena jedné pohlednice je 3,– Kč.
Antonín Crha, místostarosta

Lid kultury sprejerské
Nedávno jsem po cestě do práce
přemýšlel o informacích, které mne
před časem zaujaly. Archeologové
totiž při stavbě parkoviště u Fakultní nemocnice našli prastarou studnu a v Mašovicích na Znojemsku
zase část sochy – oba nálezy staré
asi sedm tisíc let. Prý se jedná o
úžasný nález a mimořádně vzácné
věci. Soška Hedviky, jak ji pracovně
nazvali, je z období kultury s moravskou malovanou keramikou.
Zamyslel jsem se: „Jak budou za
sedm tisíc let nazývat naši kulturu?
Co po nás zbude?“ Rozhlédl jsem
se a náhle mi to bylo jasné! Určitě
budeme nazýváni kulturou středoevropskou sprejerskou!
Právě jsem totiž procházel přes zastávku tramvaje Běloruská a můj

zrak padl na budovu občerstvení,
kterou její majitel vloni s hrdostí
dostavěl a otevřel. A dnes? Naskýtá se nám velice smutný pohled.
Každé místečko je posprejováno odpornými čmrkanci duševně zjevně
nedozrálých, zneuznaných „umělců“.
Říkali mi: „Nepiš už o těch sprejerech. Řešit to nelze, zabránit se tomu nedá tak proč čeřit vody?“ Protože je mi líto všech těch majitelů
budov od malých občerstvení, trafik a cukráren až po velké panelové
domy či sportovní halu na Tatranu.
Ano, myslím, že nás určitě budou
nazývat kulturou středoevropskou
sprejerskou. A to se mi vůbec nelíbí.
Antonín Crha, místostarosta

Nesvítící lampy mají svou linku
Milí občané, dny se krátí a zanedlouho oceníme veřejné osvětlení
nejen v noci, ale brzy ráno a v podvečer. Je smutnou skutečností, že
někteří jedinci si pouliční lampy
pletou s testovacím zařízením
svých devastačních schopností.
Snad při tom ani netuší, jak nebezpečnou a život ohrožující past
svým počínáním líčí zejména dětem. Nyní nechci rozebírat pohnutky ani příčiny jejich chování. Je
mým záměrem vás informovat, jak
je možné dosáhnout co nejrychlejší
opravy svévolně poškozených,
nebo i z jiných příčin nesvítících pouličních lamp.
Firma Technické sítě Brno, a.s.,
která spravuje veřejné osvětlení na

území našeho města, zřídila telefonní linku, na kterou může každý
občan nefunkčnost jednotlivých
lamp ohlásit. Pro snadnou lokalizaci je každá lampa na dříku označena evidenčním číslem. Při ohlášení poruchy je třeba tedy uvést
příslušné evidenční číslo a název
městské části, ve které se lampa
nachází. Číslo zřízené ohlašovací
linky je 800 100 312 a zdůrazňuji,
že volání na tuto linku je bezplatné.
Prosím vás všechny, kteří dbáte o
svou vlastní i všeobecnou bezpečnost, o spolupráci.
Olga Kroupová
členka komise bezpečnostní

Lidé, povolání, osudy
Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, dovolte mi abych Vás jako
předseda Výboru pro národnostní
menšiny MČ Brno-Bohunice pozval
na besedu se zástupci Řecké obce
Brno.
Setkání na téma ÿekovÈ u n·s se
uskuteční dne 21. listopadu 2007
v 17 hodin.
Výbor pro národnostní menšiny
ZMČ Brno-Bohunice pořádá toto
setkání se spolupráci s pobočkou

Jiřího Mahena v CVČ na Lánech,
kde se beseda uskuteční v rámci
cyklu Lidé, povolání, osudy, kam již
tradičně zveme zajímavé osobnosti
ze světa kultury, politiky a společenského života. Během besedy
bude možné ochutnat nápoje a jídla jiných kultur.
Všichni, jež se zajímají o tuto problematiku, jsou srdečně zváni.
Josef Juras, zastupitel MČ

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

SILVESTR
Srdečně Vás zveme na oslavu Silvestra
do hasičské zbrojnice
na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola
a velkolepý ohňostroj
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.
2/

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá
v sobotu 24. 11. 2007 v Hasičské zbrojnici v Bohunicích Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 hod., konec ve 22 hod.
Hudba: oblíbená dechovka
Vstupné: 30 Kč
Srdečně Vás zve KD v Bohunicích
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MĚŘENÍ HLUKU Z DÁLNICE
Na žádost bohunické radnice proběhlo ve čtvrtek 20. září měření
hlukové zátěže od dálnice D1.
Měření provedla autorizovaná laboratoř Ing. Jiří Kostečka na objednávku Ředitelství silnic a dálnic. Měřilo se na šesti místech – na zahradách rodinných domů a ve vyšších patrech panelových domů. Na
všech šesti místech v noci a na dvou
i ve dne.
Rád bych touto cestou poděkoval
občanům, kteří měření ve svých
bytech a domech na úkor svého
soukromí umožnili. Bez jejich pomoci by se nemohlo uskutečnit.
Dovolte mi tedy poděkovat manželům Sobolovým z ul. Lány 64,
manželům Filipovým z ul. Arménské 1, manželům Hladkým z ul.
Rolnické 1, manželům Baťovým
z ul. Podsedky 13, manželům Ryšavým z ul. Dvořiště 50 a samosprávě domu Souhrady 14. Speciálně bych touto cestou rád poděkoval paní Růženě Halašové za její
nedocenitelnou pomoc při organizaci přeměření.
České předpisy jsou kupodivu ke
starým dálnicím tolerantní více,
než k těm novým. To je paradoxní,
protože právě při stavbě starších
dálnic se tolik nehledělo na hlukovou zátěž. Také provoz byl v době
stavby dálnice D1 mnohem nižší.
Tzv. hygienický limit v ekvivalentní
hladině akustického tlaku je pro
denní dobu 70 dB (decibelů) a pro
noční dobu 60 dB. Přitom, kdyby
byla D1 postavena v posledních
několika letech, platily by limity

o 10 dB nižší (pro denní dobu 60 dB
a pro noční dobu 50 dB). Ke starým
dálnicím je tak stát o 10 dB shovívavější. Proč tahle podivnost platí?
To je otázka pro státní instituce.
V tabulkách jsou uvedeny naměřené výsledky. Jak vidíte, v podstatě

ve všech případech se naměřené
hodnoty hluku vejdou do limitů.
Kdyby však pro D1 platily stejné
limity jako pro nové dálnice, byly
by závěry jiné, zejména pro noční
dobu.
Bohunická radnice udělala, co bylo

v jejích silách – požadovala přeměření, které proběhlo. Je nyní na státu, v tomto případě na Ředitelství
silnic a dálnic, zda se někdy do protihlukových bariér pustí.
Robert Kotzian, starosta

Měření v denní době (6.00 až 22.00 hodin)
Místo měření

Naměřené hodnoty

Závěr

Lány 64

61,5 ± 2,5 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 70 dB

Arménská 1

62,2 ± 3,5 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 70 dB

Měření v noční době (22.00 až 6.00 hodin)
Místo měření

Naměřené hodnoty

Závěr

Lány 64

60,6 ± 2,5 dB

Hodnota je sice větší než stanovený hygienický limit 60 dB, ale
může se měnit až o 2,5 dB a proto nelze rozhodnout, zda je limit
překročen nebo není

Arménská 1

56,4 ± 3,5 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 60 dB

Rolnická 1

56,5 ± 3,5 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 60 dB

Podsedky 13

52,2 ± 2,5 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 60 dB

Dvořiště 50

53,1 ± 3,0 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 60 dB

Souhrady 14

55,3 ± 3,2 dB

Hodnota je menší než stanovený hygienický limit 60 dB

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 24. zasedání dne 17. 10. 2007:
■ schválila vítěze výběrového řízení
veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu

Anketa „Šmudlík měsíce VII“

ZŠ Arménská 21“ – firmu INTERSTAV, spol. s r.o.
■ souhlasila se změnou termínu
předání projektové dokumentace
na akci „Zřízení parkovacích stání
a chodníků v MČ Brno-Bohunice“
a změnu termínu dokončení stavebních prací na akci „Úprava zadních traktů za bytovými domy
Běloruská a Uzbecká“
■ schválila vzorový dodatek k nájemním smlouvám pro pronájem
pozemků v lokalitě Červený kopec
– Kejbaly pro zahrádkářské účely
■ schválila výpovědi z nájmů bytů
vůči několika dlužníkům
■ nesouhlasila s prodejem pozemků a budovy při ul. Pod nemocnicí
AKADEMII STING, o.p.s.

■ schválila záměr na pronájem části
pozemku při ul. Okrouhlá a Švermova za účelem zbudování kontejnerového stání
■ schválila záměr na pronájem pozemků při ul. Rolnická za účelem
uzavření nové nájemní smlouvy
s družstvem Garage
■ schválila změnu vyhlášky města
Brna č. 26/1997 o spádových obvodech ZŠ v městě Brně, a to ve
smyslu doplnění ulice Nové Nivky do
spádového obvodu ZŠ Vedlejší 10
■ schválila záměr rekonstrukce víceúčelového hřiště při ul. SpodníRolnická dle předloženého návrhu
Ing. Zdeňka Sendlera z října 2007

-red-

Můžete pomoci i vy

Začíná být zima a nám se nechce tolik ven, jako když svítí sluníčko. Proto možná někteří začali přemýšlet, co by před zimou vyhodili. A opravdu toho vyhodili hodně. Nejvíce věcí bylo k vidění a vítězem za minulé
období se stává kontejnerové stání na ulici Švermova před domy č. 21,
23 a 25.
Antonín Crha, místostarosta
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Máte dobrý vztah k vodě? Chcete
zajímavě a užitečně trávit volný
čas? Máme pro vás nabídku: Staňte se dobrovolným výuce plavání
tělesně postižených osob. Před výukou vás proškolíme tak, abyste
zvládli základní prvky metodické
řady, podle které KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér téměř 10
let výuku provádí. Potom už můžete pomáhat při výuce, která probíhá v pondělí (16–18 hod) a ve

čtvrtek (16–17 hod) v kuřimském
bazénu, dopravu zajišťujeme.
Jestliže vás naše nabídka oslovila,
ozvěte se na číslo 541 589 333,
mobil 774 581 334 nebo e-mailem
na adresu brno@kontaktbb.cz.
Pokud se chcete dozvědět o činnostech občanského sdružení KONTAKT bB víc, můžete si otevřít webové stránky www.kontaktbb.cz.
Těšíme se na vás!
Marta Vojáčková
KONTAKT bB, středisko Brno
/3

Úspěšná akce Městské policie i v naší mětské části
Jak si jistě velká většina z Vás všimla, dne 24. 9. 2007 stál před bohunickou radnicí autobus s nápisem
Mobilní informační centrum prevence kriminality. Jednalo se o výchovně preventivní akci Městské
policie Brno – Odboru prevence a Komise bezpečnostní Rady městské
části Brno-Bohunice.
Ti z Vás, které zlákal k návštěvě nitra autobusu hlubší zájem nebo
i jen zvědavost, byli příjemnými instruktory obeznámeni s možnými
riziky vyplývajícími z různých druhů
kriminality, ale hlavně jak jim předcházet a případně úspěšně čelit!
Největší část byla věnována nejzranitelnějším skupinám, a to dětem a
seniorům. Děti byly poučeny, jak se
chovat v různých situacích, které je
mohou potkat při různých jejich
hrách a sportovních aktivitách, ale
i v dnes velmi diskutované otázce
šikany ze strany spolužáků. Nebylo
zapomenuto ani domácí násilí,
které se týká všech věkových skupin, ale nejvíce postihuje bezbranné, tedy děti a seniory. Posledně
jmenovaným byla také věnována
značná část expozice a doprovodných programů Městské policie
Brno. Mimo jiné jim byla nabídnuta
montáž bezpečnostních prvků na
bytové dveře, přímo na místě re-

během celé doby, kdy akce probíhala, byli přítomni, návštěvnost
hodně přesáhla stovku občanů a to
ještě není započítána výprava dětí
ze ZŠ Arménská!
Co říci na závěr? Poděkovat všem
kteří se na této úspěšné akci podíleli a zvláště pracovníkům Odboru prevence Městské policie Brno.
Budeme se těšit na jejich příští návštěvu, která je předběžně naplánována na jaro roku 2008. Je třeba
také poděkovat všem našim občanům, kterým není problém kriminality a jevů z ní plynoucích lhostejný, za jejich návštěvu. Nashledanou příště!
Leoš Šmídek,
předseda Komise bezpečnostní
flexní fólie na hole, nákupní tašky a
spousta informačních materiálů.
Hodně návštěvníků zaujala možnost vyzkoušení akoltesteru – přístroje na kontrolu hladiny alkoholu
v krvi, či si nechali poradit, jak zabezpečit svůj majetek.
Pro všechny bylo k dispozici nepřeberné množství informačních materiálů, které se dotýkaly všech výše
zmíněných oblastí kriminality a její
prevence.
Podle sdělení pracovníků centra i
členů Komise bezpečnostní, kteří

BRNĚNSKÁ RŮŽE
Také letos se budou studenti a pracovníci střední zahradnické školy
z ulice Lány spolupodílet na zajímavém projektu Brněnská růže. Ve
spolupráci se Svazem květinářů
a floristů České republiky a brněnskými firmami Park v.o.s. a Vonekl
v.o.s. připravují do prostor HaDivadla na Poštovské ulici v Brně

STARÁ ŠKOLA
K oslavám 770 let od první zmínky
o Bohunicích se jistě leckdo z nás
bude vracet dlouho.
Vzpomínky na to barevné odpoledne plné krojů, zpěvu a krásné, přátelské atmosféry jen tak nevyblednou.
Oslavy však měly ještě jednu tvář.
Výstavy. Ty jsou pravda méně okázalé, intimnější, ale obohatit dokáží
také nemálo. Zvlášť, jsou-li spojeny
s něčím, co právě prožíváme. Pro
děti i učitele takový zážitek znamenala návštěva Staré školy. Výstava
byla umístěna v Centru volného času
na Lánech – tedy opravdu v bývalé
škole. A její „provoz“ měly na sta-

rosti knihovnice pobočky KJM, která
sídlí ve stejné budově.
Nemohu tvrdit, že by exponátů na
výstavě bylo kdovíjak mnoho. Výtvarnice z centra, které je instalovaly, však vybraly ty zajímavé. Tak
děti mohly vidět listy ze starých
školních kronik, prastará vysvědčení (i z roku 1880!), školní pomůcky,
nechyběla oslovská lavice. Zajímavé byly ukázky výtvarné výchovy z
20.–30.let i staré učebnice. Pozornost si právem vysloužil vycpaný
pásovec... Děti ale vždy zajímá nejvíc, co si mohou zkusit, prožít.
A i když poněkud nedůvěřivě naslouchaly knihovnicím o tzv. škole

Adventní setkání
Na letošní Adventní setkání Vás
zveme ve středu 28. listopadu
v 17.00 hod. do sálku knihovny
Jiřího Mahena na Lánech 3. Přivítáme PhDr. Dagmar Halasovou,
filoložku a překladatelku.
V 90. letech strávila téměř 9 let ve
věčném městě Římě po boku manžela, velvyslance u Svatého stolce.
O této své zkušenosti dokáže vy4/

právět sugestivně, věcně, s jemnou
ironií i odstupem.
A stejná je i její kniha, kterou také
na adventním setkání představíme.
Dagmar Halasová ji nazvala Snov·
existence aneb naz˝v·m koËku
koËkou. Moc se těšíme, že společně s vámi vzácnou dámu přivítáme
v naší knihovně.
Radka Müllerová

kázně, kdy se trestalo za poskakování po jedné noze, či neúčasti
na bohoslužbách při narozeninách
císaře pána, nejvíc je zaujala možnost vyzkoušet si některý z trestů.
Tak na vlastní kůži poznali, jaké to
je klečet na hrachu, na polínku, či
dostat přes dlaň rákoskou. Zájem
byl nečekaně velký, ale počáteční
hrdinství se poněkud utlumilo, když
žáci zjistili, že to zas taková legrace
klečet na hrachu není. Pedagogové
spokojeně přihlíželi a knihovnice
měly dojem, že nám naše možnosti trošku závidí. Vůbec se jim nedivíme, i když děti v knihovně vždy
vítáme.
Výstavu Stará škola navštívilo 19 tříd
se 420 žáky. Nechyběli ani dospělí
návštěvníci, těch bylo kolem 60 –
počítáme jen ty, kteří přešli přes
naši knihovnu.
Staré časy, které výstava připomněla, nebyly zdaleka tak idylické,
jak se nám někdy zdá a jak
slýcháme z vyprávění. Ostatně proč
by byly? Lidé jsou v mnoha ohledech stejní. Děti také a buďme rádi, že se mají o tolik lépe než ve
„škole kázně“.
Radka Müllerová
knihovnice

tradiční soutěžní přehlídku aranžérského umění.
Dne 10. listopadu 2007 tu změří
svůj um floristé z celé republiky, a
to jak senioři, tak i junioři včetně
studentů zahradnických škol, Bohunice nevyjímaje.
Organizátoři připravili témata navozující divadelní atmosféru, jak
zhotovení vázané kytice pro představitelku nebo představitele hlavní
role, provedení přízdoby klobouku
sušenými květinami a přízdoby
šperku ze živých květin.
Soutěž, která umožňuje floristům
si nejen mezi sebou porovnat svoje
dovednosti, ale i navzájem se blíže
poznat, vyměnit si zkušenosti a seznámit se s novými trendy v oboru,
je sice neveřejná, avšak vyhotovené práce budou pro širokou veřejnost ke zhlédnutí na výstavě v budově divadla ve dnech 10. a 11. listopadu v době od 10 do 16 hodin.
Ing. Jiří Ptáček

KO KO-MIX
KJM pobočka Bohunice Lány 3 Vás
srdečně zve na výstavu nadějného
brněnského výtvarníka Ji¯Ìho ZimËÌka, který se do podvědomí publika zapsal svojí komiksovou tvorbou
a nedávno také obalem nového CD
Radůzy V salonu barokních dam.
Výstava proběhne od 14. 11 do
30. 11. 2007 v sálku knihovny na
Lánech 3. Otevřena bude vždy
v době půjčování. Školy se mohou
objednat na prohlídku s výkladem
o českém komiksu.
Přijměte naše pozvání na podívanou
plnou barev, super hrdinů a hrátek
s papíry.
Radka Müllerová
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Nevšední akce na ZŠ Vedlejší
Měsíc říjen proběhl na Základní
škole Brno, Vedlejší 10 ve znamení
řady nevšedních akcí.
Jako první v pořadí proběhla ve
dnech 6. až 7. října výstava keramických výrobků v Újezdě u Rosic.
Keramická díla našich žáků se zde
prezentovala jako součást šíře pojaté výstavy, kde mohli návštěvníci
zhlédnout ještě obrazy z Vysočiny,
kovářské výrobky, minerály a fosílie. Naše keramika vzbudila zájem
nejenom u četných návštěvníků
(bylo jich více než počet obyvatel
obce!) ale i místních obecních zastupitelů a starostky. Keramika ZŠ
Vedlejší tak důstojně završila letošní výstavní turné, které začalo v
květnu na půdě školy a přes Městské kulturní centrum v Mikulově
dospělo do Újezdu u Rosic.
V slunečném, ale chladném sobotním odpoledni proběhlo 13. října
před budovou naší školy Setkání
dětí Bohunic a okolí. Na příchozí
děti čekaly četné atrakce: největšímu zájmu se těšil cvičný zásah jed-

notky hasičů, kluky na kole lákalo
dopravní hřiště vybudované pracovníky Městské policie, děvčata
pro změnu přitáhly ukázky tanců
skupiny Stardance Jana Tománka,
na nejmenší školáky i předškoláky
čekal nafukovací skákací hrad.
Součástí setkání byla i prohlídka
školy s průvodním filmem. Velký
dík patří žákům naší školy, kteří se
dobrovolně starali o občerstvení a
organizaci celé akce.
Mezi zcela mimořádné „soukromé“
školní události se dne 12. října zařadila svatba paní učitelky Janderkové (dnes již Vintrlíkové), která byla natáčena Českou televizí a diváci ji mohli sledovat v přímém přenosu na ČT1 v pořadu Sama doma.
Bohužel zájemci z řad žáků i zaměstnanců-kolegů museli vzít zavděk pouze ukázkami ve večerních
Událostech nebo v Jihomoravském
večerníku, jelikož v době přímého
přenosu ještě pobývali ve škole.
-mj-

Setkání dětí Bohunic a okolí

■ P¯ijmeme vedoucÌ a öikovnÈ
prodavaËky do nové prodejny
smíšeného zboží na ul. Oblé. Tel.
542 211 962 mobil: 777 782 770
■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973

■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.
■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263

Projekt Poprvé do školy – poprvé do knihovny se opět ukázal jako atraktivní a účinný prostředek, jak seznámit prvňáčky s knihovnou. Tzv.
„pasování na čtenáře“ se v pobočce KJM v Bohunicích zúčastnilo před
60 dětí. Některé i s rodiči a sourozenci. Letos hrál krále s velkou vážností
pan starosta Kotzian, asistovaly mu knihovnice. Snímek svědčí o skutečně krásné atmosféře v knihovně na Lánech.
Radka Müllerová

HLEDÁME VÁS, MÁMO, TÁTO!
Kampaň s tímto názvem zahájí
26. listopadu Sdružení pěstounských rodin a vyvrcholí benefičním
předvánočním koncertem 1. prosince. Ve městě Brně budou prostřednictvím městské hromadné
dopravy a na billboardech rozvěšeny plakáty. Cílem kampaně je
oslovit co nejširší veřejnost a získat
nové rodiče pro děti z různých typů
ústavních zařízení.
V současné době se v kojeneckých
ústavech a dětských domovech
nachází mnoho dětí, které by rády
znovu získaly milující rodinu. V důsledku vážného zanedbání, nezájmu nebo týrání musely opustit
svou vlastní rodinu a vyrůstají tedy
bez lásky. Zásadním problémem se
kterým se odborníci na toto téma
setkávají je nedostatek rodičů. Dejme těmto dětem novou šanci!
A právě za tímto účelem probíhá
kampaň Hledáme Vás mámo, táto,
která se snaží upozornit ty, kteří
mají možnost a touhu přijmout
nové dítě do rodiny, že je tu cesta.
Sdružení pěstounských rodin také
upozorňuje na řadu omylů a mýtů,
které v souvislosti s pěstounskou
■ RESTAURACE HOTELU MYSLIVNA si Vás dovoluje již nyní pozvat na Štědrovečerní menu
ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO a
rovněž na SILVESTROVSKÝ VEČER!
…lépe zavčas, nežli pozdě!...
Objednávky přijímá: provozní oddělení, tel.: 547 107 555, e-mail:
info@hotelmyslivna.cz
■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.
■ Pronajmu obchod na Mikuláškově nám. 12. Celková plocha 98 m2.
Tel.: 603 215 002
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péči koluje mezi lidmi. Přijmout dítě
může pár i jednotlivec – ať již muž
nebo žena. Důležité je, aby měli
dostatek trpělivosti, něhy a lásky
pro tyto děti, které jsou citově deprivované a mají i jiné psychické či
zdravotní problémy. Často se také
stává, že potenciální zájemce odradí fakt, že neví, kam se obrátit.
Od toho je tu právě Sdružení pěstounských rodin, které se náhradní
rodinnou péčí zabývá již od roku
1995. V současné době se ke sdružení hlásí přes 800 rodin s více než
1200 dětmi.
Posláním Poradny náhradní rodinné péče je umožnit dětem vyrůstat
v harmonické rodině, získávat nové
adoptivní a pěstounské rodiče pro
opuštěné děti, odborně je vést
v průběhu příprav na přijetí dítěte,
poskytnout všestrannou podporu
rodinám s přijatým dítětem do náhradní rodinné péče a umožnit tímto ohroženým dětem rozvoj jejich
potenciálu a začlenění do společnosti. Budoucím i stávajícím pěstounským a adoptivním rodinám
komplexní konzultační a poradenskou činnost v oblasti pedagogické, psychologické a sociální (vývojové opoždění, neklid a výchovné
problémy, poruchy učení a řeči, integrace dětí do škol, právní aspekty pěstounské péče a adopce
apod.).
Poradna náhradní rodinné péče
sídlí v Brně, na Anenské ul. č. 10
ve 3. patře. Můžete nás navštívit
od pondělí do čtvrtka od 8 do 16
hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.
Mgr. Andrea Malinková
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, Brno 602 00
Tel.: 543 249 142, 731 507 400
Email: malinkova@pestouni.cz
Web: www.pestouni.cz
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Rozvrh INDOOR CYCLING, Fitness Petra, Labská 27m, Brno – REZERVACE: 547 353 249
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LAMPIONY V ČAJOVNĚ
sobota 3. 11.; 10.00–12.00, 13.00–15.00
Přijďte si k nám vyrobit krásný lampion a večer pak spolu můžeme vyrazit na Špilberk za hodnými strašidly! Čeká vás spousta zábavy a zajímavých odměn!!! Vyrábět budeme v naší nové krásné čajovně, kde
nebudou chybět velmi chutné čaje a opravdové čajmenské pochoutky!
Těší se na vás naši čajmeni!:-)
PŘIHLÁŠKY: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, petralany@luzanky.cz
(Prosíme o včasné nahlášení, ať víme, kolik máme nakoupit materiálu
a dobrot!)

17.15
17.45
18.00
18.15
18.30
19.00
19.10

ÚT

ST

Martina

ČERTOVSKÉ CVIČENÍ A DOVÁDĚNÍ
sobota 8. 12. 2007; 16–18 hod. (v p¯ÌpadÏ z·jmu i 14ñ16 hod.)
PROGRAM: Pro malé děti – cvičení, tanečky, básničky, písničky a nakonec Mikuláš! (Kdo chce připravit pro své dítě balíček, nahlašte se,
prosím, do 5. 12.!)
DOPROVODNÝ PROGRAM: Děti z kroužků Aerobik – junior a Moderní
tance si připraví čertovskou sestavu! Za odměnu je čeká také dárek od
Mikuláše!
PŘIHLÁŠKY: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, petralany@luzanky.cz

Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2 Brno-Bohunice

LISTOPAD 2007

NE
Inka

Martina

Martina

Vendula

Vendula

Vendy*
18.15–
19.45

Inka***

Petr **
18.30–
20.00

*Sobotní lekce: 60 min INDOOR + 30 min posilování + protažení
** Od 21. 10. nedělní 90minutové lekce
*** BODYFORM – 40 min. jízdy na kole a 30 min. posilování problémových partií

Kupón: sleva 10 %
do 31. 12. 2007
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ŠVERMOVA 7

Otevírací doba: dle domluvy
Markéta Štanclová
mobil: 777 268 249

POKUD VÁM CHYBÍ INFORMACE, TABÁK A DROBNOSTI
ŽÁDNÝ STRES, JE TU PRO VÁS MILAPRES!

NABÍZÍME VÁM:
skvělou nabídku tiskovin, tabákové výrobky,
dárkové předměty a prvotřídní točená vína!
Kontakt:
Bohunice, Čeňka Růžičky 2

Krejčíková Kateřina

Milapres_inz_Bohunice_90x70.indd1 1

■ 15. listopadu 14.00 h. – A-Z KVÍZ
odpoledne otázek a odpovědí…

– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– děstské oděvy, svatební šaty

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

■ 22. listopadu 14.00 hod. – Z historie Brna
zajímavá přednáška v podání p. Emilie Sáňkové

RK BÍLÝ REALITY

■ 27. listopadu 14.00 hod. – Malý koncert
se studenty brněnské konzervatoře
■ 29. listopadu 14.00 hod. – Tvůrčí dílna
výroba vánočních ozdob z nevšedních kovových materiálů a sušeného ovoce

9.10.2007 11:31:12

Běloruská 16, Brno-Bohunice

■ 20. listopadu 14.00 hod. – Tvůrčí dílna
společně vytvoříme vánoční přáníčka

■ 6. prosince 10.00 hod. – Mikulášská nadílka
Tradiční oslava sv. Mikuláše

SO

KREJČOVSTVÍ

■ 13. listopadu 14.00 h. – JABLKA V ŽUPANU
pečeme podzimní pochoutku

PROSINEC 2007

PÁ

Inka

INDICKÝ VÍKEND
sobota 24. 11. + neděle 25. 11. 2007; vždy 9.00–17.00 hod.
Na této akci vás čeká indický tanec ve vlastnoručně vyrobených kostýmech, indické pohádky, kreslení mandal, poslech indické hudby, nejrůznější hry a chutné občerstvení. Seznámíte se s námi s indickou kulturou, pobavíte se, odnesete si spoustu nových zážitků a zajímavých
odměn! Akce je pro velké i malé, každý si u nás něco najde a hlavně
pozná naši skvělou čajovnu, kde ochutná skvělé čaje a nejrůznější čajmenské pochoutky! Těší se na vás Zuzka, Lucka-Yumi a Maťo!
PŘIHLÁŠKY: Zuzka Lukášková, mob. 777 957 793, perla.rs@centrum.cz,
Petra Košťálová, mob. 724 813 929, petralany@luzanky.cz
TANEČNÍ SOBOTA PRO VEŘEJNOST
sobota 24. 11. 2007; 14–17 hod.
Akce je určena pro malé i velké, kteří mají chuť si zatancovat! Vyzkoušíme si různé styly tance, především ty, které vycházejí z indické kultury,
ale i jiné! Pro děti budou připraveny soutěže a spousta odměn, nakonec
si můžete odpočinout v naší čajovně a zůčastnit se akce INDICKÝ VÍKEND!
PŘIHLÁŠKY: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, petralalny@luzanky.cz

ČT

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.

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 2. 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.
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To nejlepší pro Vás z příspěvků Fondu prevence
v roce 2007:
Preventivní očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě
Očkování proti rakovině děložního čípku
Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ
Příspěvek na masáže, pohybové aktivity
Příspěvek na plavání kojenců a dětí
Příspěvek pro dárce krve a kostní dřeně
Příspěvek na vitamínový přípravek pro těhotné ženy
+ DVD „Jak prožít zdravé těhotenství“
Pilotní projekt „Stomatologická prevence dětí“
Příspěvek na bazén Brno Lužánky, Brno−Kraví Hora
Volný vstup na bazény: Blučina, Kuřim, Vyškov a další

Nejste dosud klienty ZP METAL−ALIANCE?
Využijte možnosti zaregistrovat se k 1. 1. 2008
a získat tak poukázku v hodnotě Kč 300,− na nákup
potravinových doplňků a antikoncepčních přípravků.
Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového klienta.
Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:

Regionální pracoviště Brno
ZP METAL−ALIANCE
Dům Vichr, Kobližná 19
601 00 Brno
542 424 150−1
Úřední hodiny:

Po
Út

8.00–12.00 13.00–17.00
8.00–12.00 13.00–15.00

www.zpma.cz

St
Čt

8.00–12.00 13.00–17.00
8.00–12.00 13.00–15.00

info@zpma.cz

Modrá linka 844 125 124
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Pro evidované klienty hledáme
k prodeji i k pronájmu:

byty • domy • kanceláře • obchodní prostory
Pro majitele veškeré služby zdarma !!!
Tel: 774 238 064

/7

SIMPLY CLEVER

Vychutnejte si letošní zimu naplno!
Objednejte se u nás na zimní servisní
prohlídku za pouhých 99 Kč a můžete
do zimy vyjet bez starostí. Naši zkušení
servisní mechanici zkontrolují Váš vůz
a Vy se budete moci věnovat těm
příjemnějším stránkám zimy.
Jako obvykle jsme pro Vás připravili také
atraktivní nabídku Škoda originálních
dílů a příslušenství včetně zimních kompletních kol. V rámci nabídky ŠkodaTip
pak máte možnost výměny zadního dílu
výfuku pro vybrané modely za zvýhodněnou cenu.
Podrobnější informace získáte u autorizovaných servisních partnerů Škoda,
na Škoda Auto Info-Line 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

PŘEZUJTE SE DO ZIMY!

99Kč

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 15. 10. DO 16. 11. 2007.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální pøíslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

Potřebujete hypotéku a nevíte si rady?
Rádi Vám pomůžeme
a vše za Vás ZDARMA vyřídíme!
Neváhejte a volejte tel: 774 238 064

