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ROK 2007 V BOHUNICÍCH

Na konci öestÈho roku 21. sto-
letÌ mi dovolte, abych se kr·tce
zmÌnil o Ë·sti toho, co n·s p¯ÌötÌ
rok v BohunicÌch Ëek·.
Rozhodně nemohu opominout, že
v září příštího roku nás čekají oslavy
770 let od první písemné zmínky
o naší obci. Na tuto událost pama-
tuje i v těchto dnech projednávaný
rozpočet městské části, jehož sou-
částí by měly být i prostředky na pod-
poru oslav tohoto krásného výročí.
V oblasti životního prostředí budeme
mj. pokračovat v projektu tzv. rege-
nerace sídliště. V roce 2006 se měst-
ské části podařilo na I. etapu tohoto
projektu získat dotaci 4 mil. Kč.
Díky tomu se I. etapa již rozběhla a
v části Bohunic můžeme pozorovat
její výsledky. Asi nejviditelnější je
kácení některých stromů na jedné
straně a výsadba nových na straně
druhé. V některých případech se
kácení může jevit jako necitlivé
chování. Nicméně každý strom,
stromek i keř byl pečlivě zmapován,
zaznamenán a vyhodnocen od-
borníkem. Stejně tak byla pečlivě
vybrána místa pro výsadbu nových
stromů. V některých případech rostly
stromy příliš hustě, jindy dokonce

hrozilo, že prorostou do inženýrských
sítí, jindy se zase jednalo o stromy
s nevhodnými, opadavými plody atd.
Výsadba nových stromů nahradí ty
pokácené. Každý zákrok má svůj
důvod. Zájemce o podrobné infor-
mace zvu na radnici, kde se mohou
seznámit s kompletními plány.
Součástí regenerace sídliště je rov-
něž rekonstrukce dětských hřišť,
kterou mnozí již můžete ve svých
okolích také pozorovat.
Uskutečnění II. etapy bude záviset
především na tom, zda Ministerstvo
pro místní rozvoj přidělí Bohunicím
dotaci na její financování. Zástupci
obce samozřejmě budou dělat vše
potřebné pro to, aby se tak stalo.
Na mnoha místech v Bohunicích je
velký nedostatek parkovacích míst.
Často velmi stísněné prostory jsou
dědictvím minulosti, kterou nezmění-
me. Řešení nedostatku parkovacích
míst je tak vždy otázkou kompro-
misů a musí být výsledkem diskuse
mezi odborníky a občany, kteří
v dotčeném místě bydlí.
Otázky bezpečnosti a veřejného
pořádku mají většinou společného
jmenovatele: počet policistů a jejich
technické vybavení. Bezpochyby

Jestliže v dávné minulosti býval
s největší pravděpodobností jako
počátek prvních kalendářů na
přírodě odpozorovaný zimní slu-
novrat, v průběhu lidských dějin
se tento startovní bod mnoho-
krát měnil. Tak se například
kdysi a támhle kalendář počínal
1. březnem, kdy do svých úřadů
nastupovali starořímští konzu-
lové, jinde a kdysi pak rok začí-
nali 19. březnem, kdy prý došlo
ke stvoření světa vezdejšího.
A není to počátek jednotný do-
dnes. Od roku 1582 se pak v zá-
padokřesťanských zemích zave-
dením gregoriánského kalen-
dáře za tento mezník považuje
půlnoc z 31. prosince na 1. led-
na. I když se tedy opět jedná
pouze o „ne až tak dávno úřed-
ně“ stanovený termín, přelom
roku již sehrává v našich myslích
doslova magickou roli. Role je to
skutečně podivuhodná, přesto-
že všeobecné oslavy posledního
dne v roce se prosadily až kon-
cem 19. století. A tak pronášíme
nejrůznější dobrá předsevzetí,
připomínáme si mnohé tradice
a pověry a dokonce s nadějí hle-
díme do příštích dnů, týdnů
i měsíců. Povětšinou také kolek-
tivně hodujeme. Lidem, se který-
mi jsme celý rok neprohodili je-
diné slovo, zasíláme srdečná
přání a blahopřání. Máme zkrát-
ka dobrou vůli. Kéž by šlo 
„úředně“ stanovit takovýchto
dnů v roce více!

Miloš Vrážel
člen Rady městské části
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mezi závažné problémy patří i ne-
dostačující legislativa, ale to není věc,
kterou jsme schopni z úrovně měst-
ské části vyřešit. V předkládaném
rozpočtu na rok 2007 jsou vyčleněny
peníze na mobilní kamerové systémy,
které by měly být zapůjčeny Městské
policii s podmínkou, že budou využí-
vány výhradně na území Bohunic.
Protože Rada městské části pova-
žuje bezpečnost za jednu z podstat-
ných oblastí, ustanovila nově Komisi
bezpečnostní, jejíž členové se budou
zaměřovat na možnosti zvyšování
úrovně bezpečnosti v městské části.
Tak jako v jiných případech i zde
uvítáme připomínky a náměty všech
občanů.
Vzhledem k tomu, že se blíží sváteč-
ní období konce roku, přeji vám
všem, vážení spoluobčané, klidné
prožití vánoc a mnoho štěstí a zdraví
do roku 2007.

Robert Kotzian,
starosta

Ten den

Ohňostroj před
hasičskou zbrojnicí 

zahájí svoji produkci
1. ledna 2007 
v 0.30 hodin.

Přijďte se podívat!

Tradiční

ohňostroj

u HASIČky

Tradiční

ohňostroj

u HASIČky

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 27. – 29. 12. 2006 
bude radnice z důvodu čerpání 

dovolené UZAVŘENA!!!!
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Nově zvolení bohuničtí radní se
sešli na svém prvním zasedání dne
8. listopadu v plném počtu. V úvo-
du schválili nový jednací řád RMČ.
Dále potom  jmenovali nové zá-
stupce obce do školských rad ZŠ
Vedlejší a Arménská. Do těchto
orgánů jmenuje obec jako zřizova-
tel třetinu členů, třetinu volí rodiče
a zletilí studenti a třetinu peda-
gogičtí pracovníci. Obec budou v
tomto období zastupovat na Ar-
ménské MUDr. Nezvalová, pan
Juras a paní Mrázová, na Vedlejší
Ing. Izák, Ing. Vrážel a paní Písa-
řovicová. Dále rada jmenovala nové
předsedy komisí a stanovila počty
členů jednotlivých komisí RMČ.
Komisi životního prostředí povede
paní Faistlová (KDU-ČSL), komisi
bezpečnostní pan Šmídek (ODS),

komisi kultury a sportu Ing. Vrážel
(ODS), komisi pro rozvoj MČ Mgr.
Duřpekt (ODS), komisi sociální pan
Konečný (KDU-ČSL) a předsedou
redakční rady Našich Bohunic byl
jmenován Mgr. Skřička (KDU-ČSL).
V dalším jednání radní vzali na vě-
domí informativní zprávu o  plnění
nájemní smlouvy na výstavbu v
lokalitě Čeňka Růžičky a dále
rozhodli o udělení pokuty ve výši
15 tisíc SBD Družba za porušení
vyhlášky o místních poplatcích a
o veřejné zeleni při rekonstrukci
domu Uzbecká 8. Na stavební
skládku musí být povolení a v Bo-
hunicích to není nijak drahé – do
48 hodin zdarma a do tří měsíců za
1 Kč/m2 denně. V závěru jednání
radní schválili program II. zasedání
ZMČ dne 6. 12.

Kytice pro oběti 1. světové války

ZPRÁVY Z RADNICE Prodej „šalinkaret“ zrušen
„Tak jste nám pane místostarosto
zrušili prodej předplatních jízdenek
na naší zastávce“, postěžovala si mi
jedna starší paní. Já jsem na ni hle-
děl poněkud překvapeně, protože
jsem si takového kroku nebyl vědom.
„A které prodejní místo máte na
mysli?“ ptám se. „No přece na naší
tramvajové zastávce Běloruská, tam,
co je ta nová zděná trafika“ od-
povídá dotyčná.
V té chvíli mi došlo, že se někde
stala chyba a že jsme dostatečně
nedokázali informovat o tom, jak
to s tím prodejním místem ve sku-
tečnosti bylo. Tedy alespoň nyní se
zpožděním se pokusím o nápravu.
Když majitel původního dřevěného
novinového stánku požádal o to,
že by si místo něj chtěl postavit
zděný, neměli jsme proti tomu žád-
né námitky. Říkali jsme si, že to
bude celkově hezčí a dvě budovy
splynou v jednu – novinový stánek
a přístřešek s prodejním místem
pro jízdenky.

Dali jsme si pouze dvě podmínky:
Musí zůstat zachován přístřešek
pro lidi, kteří čekají na tramvaj a
musí být zachováno výdejní místo.
Leč, jak už to tak bývá, vše bylo ji-
nak a z Dopravního podniku města
Brna nám přišlo překvapivé sdělení.
Cituji: „...připravujeme od 1. 6. 2006
tzv. klouzavý tarif, čímž dojde k
postupnému rušení kampaňových
prodejen, k nimž patří i prodejna
Běloruská. Z tohoto důvodu DPMB
již nepočítá s provozováním pro-
dejny jízdních dokladů v této
lokalitě.“
Dále se mi podařilo zjistit a bylo to
zveřejněno i v denním tisku, že
DPMB bude postupně zavírat
všechna drobná výdejní místa a že
zbudou pouze centrální výdejny
v hlavních budovách DPMB.
Rád bych vám zde sdělil příznivější
zprávu ale situace je prostě taková...

Antonín Crha
místostarosta

P¯ed 98 lety, p¯esnÏ 11. dne
11. mÏsÌce v 11 hodin roku 1918
skonËila ofici·lnÏ I. svÏtov· v·l-
ka. Byly tÌm ukonËeny Ëty¯i
roky straölivÈho v·leËnÈho kon-
fliktu, jak˝ svÏt do tÈ doby ne-
poznal. I. svÏtov· v·lka byla
katalyz·torem mnoha z·vaûn˝ch
spoleËensk˝ch zmÏn 20. stoletÌ.
SvÈ obÏti si vybrala i mezi
obËany tehdejöÌ obce Bohunice.
Z·stupci mÏstskÈ Ë·sti polo-
ûenÌm kytice k pam·tnÌku obÏtÌ
obou svÏtov˝ch v·lek uctili je-
jich pam·tku.

Robert Kotzian
starosta

Zleva: starosta městské části Robert Kotzian, místostarosta Antonín Crha

MŠ Amerlingova 4 Vás zve dne 20. 12. 2006 od 8 do 12 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu,

vyrobit si s dětmi vánoční ozdobu a prohlédnout si naši
mateřskou školu.

Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠ Amerlingova 4

Do uzávěrky posledního letošního čísla Našich Bohunic se
konalo dvakrát zasedání RMČ v novém obsazení. Druhé zase-
dání zastupitelstva je svoláno na 6. prosince a informace z je-
ho průběhu najdete v novoročním čísle. 

Na stavební skládku musí být povolení

Na řadě jsou dvorní trakty na Běloruské a Uzbecké

Druhé zasedání RMČ se konalo
15. listopadu. Radní schválili do-
datek smlouvy – rozšíření objemu
prací na rekonstrukci skateparku,
nájemní smlouvu na uvolněnou
zahrádku na Kejbalech, ukončení
nájmu a nájemní smlouvu na obec-
ní pozemek pod garáží s novým
majitelem. Vydali souhlasné stano-
visko k žádosti o pronájem po-
zemku na výstavbu garáže na
nesvěřeném pozemku z úrovně
MMB. Schválili též rozpočtové
opatření v působnosti RMČ, kterým
byla do letošního rozpočtu zapoje-
na dotace 4 miliony na regeneraci
sídliště a 124 tisíc na agendu so-
ciálně právní ochrany dětí.
Další část jednání se týkala návrhů
pro jednání ZMČ. Radní doporučili
k projednání zprávu o hospo-
daření, ke schválení rozpočtová
opatření v celkovém objemu 449
tisíc a návrh dotací pro bohunické
organizace na rok 2007 v celko-
vém objemu 500 tisíc. S doporu-
čením rady ke schválení půjde do
zastupitelstva také aktualizovaný
plán investic na rok 2007 a další lé-
ta  a novela zásad pro odměňování
neuvolněných členů ZMČ a členů

výborů a komisí a v návaznosti na
předchozí také návrh příslušných
odměn. Na pořadu jednání ZMČ je
obnovení činnosti výborů ZMČ a
volba jejich předsedů a ostatních
členů.
Hlavním bodem jednání ZMČ je
návrh rozpočtu na rok 2007, vzhle-
dem ke stavu projednávání vyšších
rozpočtů návrh vychází ze schvá-
leného rozpočtového výhledu MČ
a dá-li Bůh, stát, kraj či město ně-
jaké další dotace, budou zapojeny
později. S doporučením rady ke
schválení půjde do zastupitelstva
aktualizace plánu II. etapy regene-
race sídliště, v níž by se měli dočkat
úpravy dvorních traktů obyvatelé
na Běloruské a Uzbecké ulici. Dále
radní vydali souhlasné stanovisko
k dopravně urbanistické studii na
umístění železniční zastávky ve
Starém Lískovci a projednali škodní
událost – pád větve na auto dne
7. září na Souhradech. 
Protože dnešní číslo je letos
poslední, redakční tým Vám, milí
čtenáři, děkuje za přízeň a přeje
krásné a klidné Vánoce a šťastný a
úspěšný nový rok 2007.

-red-
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PŘÍLIŠ MNOHO MLÉKA
Ač to možná nepatří do žánru
článků ve zpravodaji městské části,
rád bych se krátce zmínil o dvou
podivnostech posledních měsíců.
Možná jste si toho také všimli.
Čeští zemědělci, jejichž krávy daly
více mléka, než je dovoleno, musí
dohromady zaplatit pokutu 150
miliónů Kč. A kdože to českým
zemědělcům říká, kolik maximálně
mohou jejich krávy dát mléka? Jed-
ním slovem Brusel, více slovy Ev-
ropská komise, tedy výkonný orgán
Evropské unie. A co bude výsled-
kem? Mimo jiné i další snížení sta-
vu českých krav. Místo nich budou
mléko pro český trh dojit krávy jiné.
Oblast výroby mléka není jedinou
postiženou. Například v březnu to-
hoto roku se Evropské komisi znelí-
bila příliš nízká cena másla na
českém trhu. Ano, Evropské komisi
vadilo, že naše máslo je příliš levné.
Nikoliv příliš drahé! A tak máslo na
českém trhu Evropská komise umě-

le zdražila tzv. intervenčními nákupy.
Proč Evropské komisi vadí, že je u
nás levné máslo a našim výrobcům
mléka se daří? Nevím, můj rozum
na odpověď nestačí.
Správná námitka by byla: měl jste
napsat, že jednou z důležitých pří-
čin takových absurdit jsou špatně
vyjednané podmínky vstupu České
republiky do Evropské unie. Sou-
hlasím, ale to už bych se v tomto
textu dopouštěl politiky a to by se
v obecním zpravodaji prý dít nemě-
lo. Zatím jsem se, doufám, držel
jen věcného náhledu. I když se
obávám, že i tak budu někým nař-
čen z vyjadřování politického po-
stoje ná stránkách Našich Bohunic.
A jak souvisí popisované s Bohu-
nicemi. Vpravdě nijak zvlášť. Ale s
každodeními náklady na život kaž-
dého z nás docela dost. Snad jsem
tedy zase tolik z žánru neuhnul...

Robert Kotzian, starosta

ZAHRADNICKÉ VÁNOCE

Také letos obohatí předvánoční
dění v naší městské části střední
odborná zahradnická škola z ulice
Lány.
Ve dnech 13.–17. prosince uspořá-
dá ve svých prostorách pro širokou
veřejnost tradiční vánoční výstavu.
Zdejší studenti pod vedením zkuše-
ných pedagogů tu předvedou v ne-
sčetných podobách vánoční a no-
voroční vazačské práce.
Výstava dozná rozdělení na tři
části. V první bude nastíněn
pohled klasických českých Vánoc
včetně romantických výjevů z na-
šich pohádek se sněhovou králov-
nou a dalšími bytostmi.
Druhá část nám představí Vánoce
v moderním pojetí současnosti
s výtvory majícími význam jako

slavnostní výzdoba bytových inte-
riérů, hrobů i společenských míst-
ností. Zhlédnout lze adventní věn-
ce, vánoční stromky, svícny, kytice,
závěsy, přízdoby a další doplňky
tak, jak je žádá dnešek.
Závěrečnou část vyplní přehlídka
nejlepších prací s vánoční témati-
kou ze školní soutěže jednotlivců
a třídních týmů.
U vstupu jistě zaujme návštěvníky
i vícerozměrný betlém a o víkendu
16. a 17. prosince předvedení uká-
zek aranžování a vánoční vazby ze
živých a sušených materiálů v rea-
lizaci studentů školy.
Nedílnou součástí výstavy se stane
pro zájemce i prodej květin a vá-
noční dekorace

Ing. Jiří Ptáček

Nová vedoucí na Lánech
Od nového školního roku má Centrum volného času na Lánech
novou vedoucí. A protože se jedná o jedno z nejvýznamnějších
volnočasových zařízení v naší MČ, požádal jsem ji o rozhovor.

Paní vedoucí, co byste nám
mohla na úvod říci o sobě?
Jmenuji se Petra Košťálová, je mi
32 let, mám 2 děti, vystudovala
jsem DiFa JAMU – obor Dramatická
výchova a od roku 2002 pracuji
u nás v CVČ Lány.

V čem spočívala Vaše dosavad-
ní práce, než jste se stala ve-
doucí pobočky CVČ Lány?
Protože sama mám malé děti a
troufám si říci, že dobře rozumím
této problematice i ze své pozice
matky, zaměřila jsem se na práci
s malými dětmi a s mladými rodi-
nami. Od samého začátku mé
praxe funguje tzv. Miniškolka (hlí-
dání dětí bez rodičů) a Baby klub
(pro děti s rodiči). V rámci těchto
aktivit organizujeme množství akcí
pro rodiče s dětmi i pro samotné
děti (Lampionky, Mikuláš, Čaroděj-
nice …). Miniškolka se od letošního
školního roku jmenuje Maceška
a z původně malé skupinky dětí se
nám rozrostla do mnohem větších
rozměrů. Máme i odloučená pra-
coviště v Kohoutovicích a v Líšni.
Činnost s dětmi i s jejich rodiči mě
velice baví a těší mě, když se k nám
děti i rodiče vrací a účastní se na-
šich aktivit.

Paní Košťálová, jste nová ve-
doucí pobočky, co od vás může-
me očekávat nového?
V současné době probíhají dva
nové projekty. Jeden z nich je na-
zvaný Multikulturní aktivity a v této
oblasti se věnujeme dětem různých
národností. Pomocí těchto aktivit
bych chtěla našim dětem i jejich
rodičům přiblížit život v jiných
zemích a čekatelům na azyl usnad-
nit integraci do naší společnosti.
Chystáme různé kulturní akce (Per-
sko-orientální den, Vánoce u nás a
ve světě …) a chtěli bychom dětem
z uprchlických zařízení nabídnout
i sportovní vyžití, kterého mají ve
svém přechodném bydlišti málo.
Pomocí chystaných sportovních ak-
tivit můžeme dát dětem pocit, že
nejsou o nic horší než my a doplnit
jim tak zdravé sebevědomí, které

nutně potřebují k úspěšnému za-
řazení do naší společnosti. Další
chystanou aktivitou v této oblasti
je budování čajovny, která by měla
též sloužit především k setkávání
našich dětí s dětmi různých národ-
ností. Všechny děti nám pomáhají
čajovnu budovat a také s námi
chystají nejrůznější akce. V součas-
né době tedy probíhají především
kulturní akce, v průběhu příštího
roku se chceme zaměřit více na
sportovní aktivity otevřené široké
společnosti. Všechny zmiňované
aktivity počítají též s využitím hřiště
u našeho centra. Se souhlasem ve-
dení MČ Brno-Bohunice bychom
chtěli vybudovat koutek pro aktivi-
ty s nejmenšími dětmi (Maceška) a
další část bychom rádi využili pro
sportovní a outdoorové aktivity
včetně menší lezecké stěny. Pone-
cháme přitom však prostor i pro
nejrůznější akce (Den dětí, Slet ča-
rodějnic…), které jsou pro nás dů-
ležitou částí propagace.

V Bohunicích máme velké množ-
ství různých zájmových organi-
zací. Počítáte s nimi jako s mož-
nými spolupracovníky?
Ano, s mnohými spolupracujeme
již delší dobu – např. Sdružení do-
brovolných hasičů nám vypomáhá
při akcích pro veřejnost (Den dětí,
Karneval) a nově bychom chtěli
rozšířit spolupráci s TJ Orel-Bohu-
nice. Pan Konečný nám již přislíbil
pomoc při organizaci zmiňovaných
sportovních aktivit. Také školní za-
řízení (ZŠ i MŠ) Bohunic jsou zvyklá
navštěvovat naše výukové pro-
gramy a vůbec jsme otevření spo-
lupráci s každým, kdo projeví zá-
jem.

A co byste nám mohla říci na
závěr?
Na závěr mám jediné přání, a to,
aby se všem u nás líbilo a aby svůj
čas strávený v našem centru nepo-
važovali za ztracený.

Děkuji vám za rozhovor.

Antonín Crha, místostarosta

Dětská hřiště voní novotou
Někdy mívám pocit, že by se volby do
místních zastupitelstev měly konat
častěji. Zastupitelé, kterým končí
mandát a kteří se chtějí o přízeň
voličů opět ucházet, totiž mnohdy
těsně před termínem voleb dělají
rozumná rozhodnutí. Tak tomu bylo

např. před čtyřmi lety, kdy týden
před volbami radnice upustila od
svého záměru přesouvat MŠ z důvo-
du klesajícího počtu dětí (v současné
době jsou všechny MŠ v Bohunicích
zaplněny). Letos byla patrná snaha
dokončit dětská hřiště ještě do
20. 10. Tyto nově zrekonstruované
dětské koutky s dřevěnými prvky jsou
velmi krásné a děti je začaly ihned
využívat. Přála bych si, aby je nepo-
škodil ani zub času, ani ruce vandalů
či obyčejné „pejskoviny“. Tomu po-
slednímu by šlo možná předejít
vybudováním plůtků kolem hřišť.
Těmito slovy bych chtěla vyslovit
velký dík radnici, která se o dětská
hřiště v naší městské části pravidelně
stará.

Zdeňka Lederová

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
V ZOO

Začíná 24. 12. opět v 10.00 hod.
Návštěvníci obdrží mapku s vyznačenými stanovišti, na kte-
rých bude probíhat komentované krmení zvířat. Na několika
vybraných stanovištích dostanou návštěvníci připravené dávky
krmiva, kterým nakrmí vybrané druhy zvířat

■■ Vyměním SB 1+1 v Bystrci,
za větší. Tel.: 806 446 544.

■■ Účetnictví, DPH, mzdy včet-
ně daňového přiznání i zpětně.
Tel.: 602 966 545.

■■ Vyměním OB 4+1 ve Starém
Lískovci, balkon, komora, spíž, šatna,
sklep za malý DB. Tel.: 602 702 644.
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ZŠ Vedlejší úspěšná ve florbalu

Florbal patří k nejoblíbenějším a také nejúspěšnějším sportům na ZŠ Brno,
Vedlejší 10 v Bohunicích. Dokladem je 1. místo starších žákyň v Podzimním
poháru brněnských škol, konaném dne 15. listopadu 2006 na Základní škole
Tuháčkova. Ve velmi silné konkurenci obstála děvčata z Bohunic na výbornou
a obsadila nejlepší možné místo! Za vítězné družstvo letošního Podzimního
poháru srdnatě bojovaly: Magdalena Rožková (9.B), Gabriela Kudělásková
(9.A), Erika Del Faverová (8.C), Tereza Kuntošová (7.A), Tereza Finková
(9.B), Kristýna Kostková (8.B), Kamila Šeborová (8.B), Simona Némethová
(8.C), Tereza Kozinková (9.C), Mariana Graciasová (8.B) a Sára Osmanová (8.A).
V tomtéž dni se konalo také městské finále přeboru Brna mladších žáků,
kde družstvo ZŠ Vedlejší obsadilo krásné 2. místo. Mladší žáci bojovali v tomto
složení: Dan Havel (5.A), Richard Duchoň (5.A), Barbora Demlová (5.A),
Miroslav Reinuš (5.A), Ondřej Šimek (5.A), Martin Tuček (5.A), Jiří Kuntoš
(3.B), Filip Haman (3.B), Marek Šnych (3.B), Martin Ošmera (5.B), Ondřej
Šauer (5.A), Roman Sivče (5.A).

M. Janoška

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN

mu navštěvovat, plnit v nich připra-
vené úkoly, řešit problémy, vytvářet
různé výrobky. Každá z dílen, které
dohromady zahrnou všechny oblasti
vzdělávání, bude prostoupena myš-
lenkou adventu a vánoc. Jako dopl-
něk bohaté nabídky vystoupí školní
dramatický kroužek, úspěšní žáci
obdrží netradiční odměny.
Věříme, že akce, která má letos
premiéru, se vydaří, dětem se bude
líbit a založí tak novou tradici ve vý-
ukovém programu školy.
Základní škola Brno, Vedlejší 10 v Bo-
hunicích přeje všem čtenářům tohoto
listu hezké a klidné Vánoce a vydaře-
ný příští rok.

M. Janoška

Vítězné družstvo starších žákyň

Projektové vyučování jako moderní
a efektivní výuková metoda získává
stále více prostoru i na Základní škole
Brno, Vedlejší 10 v Bohunicích, která
právě v tomto školním roce finišuje
s přípravou vlastního školního vzdělá-
vacího programu. Smyslem projekto-
vé výuky je „nabalit“ na konkrétní,
předem promyšlené téma všechny
oblasti vzdělávání a zrušit tak rozška-
tulkování vzdělávacího procesu na
jednotlivé předměty.
Jedno z ideálních projektových témat
přináší právě se blížící vánoční čas,
který inspiroval tým pedagogů pod
vedením Šárky Cimburkové k zorga-
nizování tzv. „adventního dne tvoři-
vých dílen“. Akce proběhne ve středu
13. prosince a bude určena všem
žákům od první až po devátou třídu.
V tento se v prostorách školy otevřou
dveře do celkem 22 tvořivých dílen,
které budou žáci individuálně nebo
ve skupinkách a podle vlastního záj-

Srdečně Vás zveme na oslavu Silvestra 
do hasičské zbrojnice 

na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola 
a velkolepý ohňostroj

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

S I L V E S T R 

Cena vstupenky včetně místenky, večeře a láhve sektu 300,- Kč
Předprodej lístků: od 4. 12. 2006, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3,

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

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ RESTAURACE NA HŘIŠTI
OTEVŘENO DENNĚ OD 11.00 HOD. 

DENNÍ MENU ( POLÉVKA, JÍDLO, NÁPOJ ) 52 Kč
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ NÁŠ PERSONÁL RESTAURACE
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Letošní podzim přímo vybízel k růz-
ným aktivitám. Proto jsme s naší
rodinou 7. 10. 2006 přivítali každo-
roční Podzimní běh pořádaný na
sportovním areálu ZŠ Arménská.
Celé dopoledne se neslo v duchu
slov Ing. Izáka, který všem přítom-
ným na začátku popřál mnoho
zdaru a připomněl, že není důležité
vyhrát, ale udělat něco pro zdraví.
Přestože letos bylo účastníků více
než v minulých ročnících, v jednot-
livých kategoriích mezi sebou sou-
peřily mnohdy jen 3–4 děti. Všech-
ny pak měly nárok na diplom a od-
měny, ze kterých se radovaly. Za-
jištěno bylo také čajové osvěžení
malým sportovcům i jejich dopro-
vodu. Této tradiční akci přálo nejen
počasí, ale ukázala se zde také
obětavost kolektivu učitelek z MŠ
Amerlingova, která tento běh již lé-
ta pořádá.
Dalším velmi vydařeným dopoled-
nem bylo Setkání dětí před ZŠ
Vedlejší 14. 10. 2006. Od 9 do 12
hodin tu bylo velmi živo. Po oficiál-
ním proslovu pana ředitele Har-

maty začal nabitý program. Rodiče
žáků, budoucích prvňáčků a také
žáci – absolventi využili příležitosti
prohlédnout si nově vybudované
šatny. Příchozí se opět přesvědčili,
jak se škola zkrášluje nejen zevnitř,
ale i zvenku.
Na prostranství před hlavním vcho-
dem měli všichni ojedinělou mož-
nost setkat se a prohlédnout si
zblízka hasičský vůz, policejní auto-
bus oddělení prevence a sanitku
záchranné služby. Následovalo před-
vedení akcí jednotlivých zúčast-
něných – psovodi, hasičský zásah,
poskytnutí první pomoci. Se svou
ukázkou přispělo i CVČ Lány a TJ
Orel. Milým a vděčným  překvape-
ním pro menší děti byl také skákací
hrad.
Celé dopoledne bylo velmi pestré
a dobře zorganizované. Dík patří
nejen pedagogickým pracovníkům
pořádající školy, ale také žákům,
kteří ve svých oranžových vestách
byli vydatnými pomocníky.

Mgr. Zdeňka Lederová

BOHUNICKÝ OVAR

Občas si jen odskočili zasoutěžit
a opět se rychle vraceli na místa,
kde bylo nutné pomáhat. Nakonec
v silné konkurenci muži obsadili
2. a 4. místo, ženy byly první. Všem
soutěžícím moc gratulujeme.
Akce se velmi povedla a hasiči už
teď ví, že pokud se tato akce bude
pořádat i příští rok, bude nutné
těch prasátek objednat víc, aby se
dostalo na všechny příchozí ob-
čany, kteří věřím byli velmi spoko-
jení a výrobky jim moc chutnaly,
neboť někteří se tam nejednou vra-
celi.
Děkujeme všem členům i nečle-
nům, kteří se podíleli na vzorné or-
ganizaci a pomoc na této akci.

Hasiči Bohunice

Dne 28. 10. 2006 poprvé hasiči
z Bohunic uspořádali soutěž „Bo-
hunický ovar“ v požárním útoku
mužů a žen, spojenou s tradičními
zabíjačkovými hody. Od ranních
hodin začali lidé nejen z Bohunic
chodit do hasičky a nakupovali a
ochutnávali již připravené výrobky.
Zájem byl tak veliký, že hasiči měli
co dělat, aby nápor lidí zvládali.

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

Program na prosinec

■ 4. prosince v 10.00 hod. –  MŠE
Zahájení adventního času s p. farářem Opatřilem

■ 5. prosince v 10.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA
Tradiční oslava sv. Mikuláše

■ 7. prosince v 15.00 hod. – MUSICA DA CAMERA
Žáci hudební školy Veveří zahrají skladby Fingera, Schmelzera
a Koželuha pro housle,hoboj,violoncello a cembalo.

■ 12. prosince ve 14.00 hod. – PERNÍČKOVÉ RANDES-VOUS
Pečeme!

■ 14. prosince v 10.15 hod. – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Vánoční pásmo si pro nás připravili nejmenší z mateřské školy Švermova.
14.00 hod. – VÝSTAVA VÁNOČNÍCH VAZEB
Navštívíme Zahradnickou školu Lány

■ 19. prosince v 10.00 hod. – VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Čeká nás milé setkání  s hostem R. Zelinkou
14.00 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupení studentů brněnské konzervatoře

■ 20. prosince v 10.30 hod. – MŠ KAMARÁD
Vánoční setkaní plné písniček s našimi nejmenšími
16.00 hod. – VALÁŠEK
Vystoupení folklórního souboru

Program na leden

■ 4. ledna ve 14.00 hod. –  MRAVNOST NADE VŠE (1939)
Kavárna s filmem  pro všechny pamětníky

■ 9. ledna ve 14.00 hod. – MOZKOVÝ JOGGING
Kvízy a křížovky – cvičení  krátkodobé i dlouhodobé paměti

Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se
můžete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na
tel. 547240909. Všechny akce jsou zdarma.

Klub důchodců v Brně-Bohunicích vám přeje 
do roku 2007 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 13. 1. 2007 

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

Hraje oblíbená dechovka
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice.

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

Mobil: 602 561 263

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.
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Plán akcí v prosinci 2006

Sobota 2. 12. 2006; 10.00–14.00 hod.
ČERTOVSKÁ ŠKOLA CVIČENÍ + HRÁTKY S ČERTÍKEM BERTÍKEM
Přijďte si zacvičit s čerty a čertíky a když budete cvičit pěkně a poctivě -
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ!
Program:
10.00–11.00 cvičení pro nejmenší (1,5–3 roky)
11.00–12.00 cvičení a posilování pro mamky
12.00–13.00 cvičení junior – DĚTSKÝ AEROBIK
13-00–14-00 cvičení a tanec pro velké slečny 
POZOR! ZVLÁŠTNÍ CENA PRO NEJVYTRVALEJŠÍ A PRO NEJORIGINÁL-
NĚJŠÍ OBLEK ČERTA!!! Maminky si mohou nechat pohlídat dítě v herně
(hraní a cvičení s čertíkem Bertíkem). MOŽNOST OBJEDNAT SI PRO DÍTĚ
BALÍČEK. Cena: 20 Kč/os. bez balíčku, 50 Kč/dítě + balíček.

Sobota 16. 12. 2006; 10.00–15.00 hod.        
VÁNOCE U NÁS A VE SVĚTĚ  I. Přijďte „ochutnat“ kouzlo vánoc i spe-
ciality z různých koutů světa. Cena: 20 Kč/os. Den plný zážitků, hudby
a dobrého jídla!

Neděle 17. 12. 2006; 10.00–15.00 hod.
VÁNOCE U NÁS A VE SVĚTĚ II. Výtvarné dílny a vánoční jarmark. Cena:
dle spotřeby materiálu. 

Na všechny akce je nutné se předem přihlásit!
Kontakt: Petra Košťálová, tel. 547 240 937, 724 813 929, 
e-mail: lany@luzanky.cz

Volná místa v kroužcích Výtvarného oddělení:
Keramika III. – čtvrtek 16.45–18.00
Příprava na talentové zkoušky – středa 15.50–17.50
Keramika pro dospělé – středa 18.00–20.00
Kontakt: Andrea Kamenická, Jolana Slabá, tel.: 547 240 937
e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz




