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Bohunice okleštěné 
a udušené

Ti, kteří mne znají, vědí, že jsem 
vždy jednal na rovinu a upřímně. 
V politice se to často nevyplácí, 
jako například v mém článku o sli‑
mácích, ale já jsem přesvědčen, že 
pokud se chci dívat svým dětem, 
vnoučatům a v neposlední řadě 
i  vám spoluobčanům přímo do 
očí, není prostor na politikaření. 
To, o  čem vás chci informovat, 
možná mnohé z vás překvapí. Že 
se dočkám tvrdé kritiky od zainte‑
resovaných s možnou perzekucí, 
očekávám. Jsem však přesvědčen, 
že máte právo a já povinnost vás 
informovat o věcech, které se nelí‑
bí nejen mně, ale předpokládám, 
že se nebudou líbit ani vám, a to 
protože se přímo dotýkají naše‑
ho zdraví, ale i komfortu bydlení 
v Bohunicích. Vždy jsem tvrdil, že 
adresa Bohunice je prima adresou, 
nicméně mám obavy, jestliže dojde 
k uskutečnění některých projektů, 
které jsou plánovány v katastru Bo‑
hunic, a to ať již z pohledu výstavby 
nových objektů či řešení dopravy, 
a v neposlední řadě i  rezidentní 
parkování a nízkoemisní zóny. Je 
mou povinností vás s těmito as‑
pekty možných dopadů seznámit, 
a to proto, abychom měli dostatek 
času se bránit. I když slovo bránit 
je v kontextu výše uvedeného slo‑
vem nenaplněným, a to především 
z důvodu že tzv. velké zastupitel‑
stvo (zastupitelstvo města Brna) 
má vždy právo veta, a proto roz‑
hodnutí MČ Brno ‑Bohunice může 
kdykoli přehlasovat. Protože mi 
úvodní sloupek nedává dostatek 
prostoru k podrobnějšímu popisu 
výše nastíněné problematiky, která 
nás čeká, dovoluji si učinit podrob‑
nější rozbor jednotlivých případů 
v mé rubrice Bohunické komentáře 
událostí, které naleznete na druhé 
straně našeho zpravodaje.
Jsem optimistou, proto přeji nám 
všem jen to dobré.

 Milan Hrdlička.
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Jistě se shodneme na tom, 
že silnice se musí uklízet. 
Ovšem již méně shody na-
stává v momentě, kdy spo-
lečně začneme řešit, jak to 
udělat, aby bylo uklizeno 
a současně, aby úklid co nej-
méně obtěžoval vás, občany 
našich Bohunic.
V minulosti, v roce 2016 a v letech 
předcházejících, jsme čistili tím způ-
sobem, že proběhl jeden jarní „blokáč“ 
s odtahem vozidel a následně v prů-
běhu roku jsme silnice čistili 8× bez 
odtahu vozidel. Tedy tak, že se špína 
z prostoru pod auty a mezi nimi do-
stávala ven pomocí fukarů. Náletová 
zeleň mezi silnicí a obrubníkem se pak 
sekala strunovou sekačkou.
Na tento způsob úklidu si mnozí z vás 
stěžovali. Docházelo ke zbytečnému 
a velmi nepříjemnému víření prachu 
a auta bývala činností fukarů a sekaček 
ušpiněná. Někdy dokonce docházelo 
i k poškození vozidel odletujícími ka-
mínky, nebo při manipulaci s techni-
kou. Náklady na tento způsob úklidu 
činil ročně 2 726 691 Kč.
Proto jsme v roce 2016 vypsali nové 
výběrové řízení na firmu provádějící 
tento letní úklid silnic s tím, že bude-
me uklízet méně často, ale s odtahem. 
Byli jsme totiž poslední městskou 
částí v Brně, kde se uklízelo výše po-
psaným způsobem – bez odtahu aut.
Pro rok 2017 jsme tedy na zkoušku 
stanovili 4 termíny „blokáčů“ s odta-

hy vozidel: jarní, červnový, 
zářijový a říjnový. Možná se 
zeptáte: „Proč nedáte mís-
to října až listopad?“ Je to 
dáno tím, že od listopadu 
už vstupuje v platnost jiná 
smlouva, a to na zimní údrž-
bu vozovek. Ta pak samo-

zřejmě řeší hlavně odklízení sněhu ze 
silnic. Má však také ustanovení, které 
uklízecí firmě nařizuje, že pokud ne-
musí 10 dní vyjet kvůli odklízení sně-
hu nebo likvidaci náledí, MUSÍ začít 
vozovky uklízet. Samozřejmě hlavně 
spadlé listí, protože říjnový „blokáč“ 
veškeré listí neposbírá. Zmíněný způ-
sob zimní údržby je již mnoho let stej-
ný a nijak jsme jej neměnili.
Náklady na tento způsob blokových 
čištění činil ročně 2 108 040 Kč.

A teď se dostávám ke způsobu orga-
nizace blokových čištění v  roce 
2018. Protože jsme chtěli znát ná-
zor veřejnosti na uplynulý rok 2017 
a chtěli jsme se společně s vámi do-
mluvit, jak čistit v roce 2018, svolali 
jsme na středu 29. 11. 2017 veřejnou 
besedu. Bohužel na ni vůbec nikdo 
nepřišel. Chápeme to tedy tak, že blo-
ková čistění nejsou v Bohunicích žád-
ným problémem. Uvažovali jsem tedy 
o tom, že bychom systém neměnili. 
Nakonec jsme se inspirovali u souse-
dů ve Starém a Novém Lískovci. Tam 
provádí za rok „blokáče“ jen tři. A tak 
jsme se dohodli, že vyzkoušíme tento 

Blokové čištění v roce 2018
model. Čištění nově budou v termí-
nech: jarní – duben, květen, dále letní 
– přelom srpna a září a podzimní – ko-
nec října a začátek listopadu. Letošní 
náklady budou 1 926 684 Kč.
Věřím, že tento způsob bude správným 
kompromisem mezi nutností uklízet 
silnice a snahou obtěžovat veřejnost 
co nejméně (tak, jak to mají odzkouše-
no sousedi v obou Lískovcích).
Závěrem mi ještě dovolte zopakovat 
vícekrát uváděné způsoby, jak o ter-
mínech blokových čistěních infor-
mujeme veřejnost.
– přenosné dopravní značky (jediný 

způsob, který nám předepisuje le-
gislativa)

Nad rámec povinností daných před-
pisy:
– v obecním zpravodaji Naše Bohunice
– na úřední desce MČ Brno -Bohunice
– dopisem všem domovním samo-

správám
– na webových stránkách MČ Brno-

-Bohunice
– na oficiální facebookové stránce 

městské části
– v nejpočetnější facebookové skupi-

ně Naše Bohunice
– v mobilní aplikaci společnosti Br-

něnské komunikace, a. s.

Kolik vydělal 1. den LÍDLu našim 
školám?
Jak jsem již psal dříve, vedení firmy 
nám slíbilo, že v první otvírací den 
této nové bohunické prodejny, bude 
z každého nákupu nad 300 Kč darová-
no 50 Kč našim školám. Samozřejmě 
jsem se zajímal, kolik to v konečném 
součtu dělalo.
Emailem mi z  vedení společnosti 
přišla informace, že je to krásných 
147 850 Kč. Tuto sumu si obě naše 
školy – ZŠ Vedlejší a ZŠ Arménská – 
rozdělí rovným dílem. Určitě budou 
vědět, „co s nimi“.

 Antonín Crha, starosta

Srdečně Vás zveme na

Termín konání 10.2. 2018 od 19,00hod
Místo konání sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu skupina REX
Cena vstupenky 100,- Kč
Kulturní vložka, taneční vystoupení dětské 
skupiny SNEAKER Brno, Country show
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Dovoluji si tímto, vážení čtenáři, 
navázat na úvodník našeho zpra-
vodaje a přímo přistoupit ke ko-
mentáři jednotlivých kauz. 

Jako první bych rád informoval o při-
pravované územní studii na lokali-
tu bývalé zahradnické školy na ulici 
Lány. Jen pro názornost, plánuje se 
zde nárůst počtu bydlících osob a to 
na cca 2000, uživatelů 1027 a zaměst-
nanců 100. Parkovacích míst má být 
vybudováno cca 950. To vše je realita 
plánů, ale jak sám vím, skutečnost 
bývá jiná a bohužel horší. Jak sami 
vidíte, nárůst obyvatelů a uživatelů 
je v celku dosti velký. Nebudu nyní 
rozvíjet polemiku bydlení, ta závisí 
na změně územního plánu, ale co mě 
osobně nejvíce trápí, je skutečnost, že 
ulice Lány, která je již nyní na hranici 
dopravní únosnosti, má být hlavní pří-
jezdovou a odjezdovou komunikací pro 
tento nově vzniklý areál. Osobně jsem 
na pracovní schůzce ostře a zcela jasně 
upozorňoval na nemožnost tohoto do-
pravního řešení s tím, že jako zástupce 
vedení radnice nesouhlasím a protes-
tuji proti tomuto řešení. A protože 
nemám ve zvyku pouze říkat, že tak to 
nechceme a nepovolíme, navrhl jsem 
proto dopravní řešení formou jižního 
obchvatu Bohunic. Na můj návrh mi 
bylo řečeno, že nejdříve se budeme 
zabývat výstavbou areálu (mimocho-
dem jedná se o soukromé investory), 
a potom do budoucna dopravním ře-
šením. Toto řešení jsem odmítl a tr-
vám na opačném postupu, že nejdříve 

vyřešíme dopravní řešení 
a až poté se může, a to jen 
v případě změny územního 
plánu, stavět.
Druhá kauza je výstavba 
v oblasti Červeného kop-
ce. Zde má být celkový 
nárůst obyvatel přibližně 
3000. Bude se jednat pře-
vážně o výstavbu rodinných domů, 
ale i několik bytových domů. Zde se 
opět počítá s tím, že veškerá doprava 
bude svedena na ulici Kamenice a dále 
samozřejmě ulice Jihlavská, Netrou-
falky, ale i Dlouhá a Ukrajinská. Třetí 
exponované místo bude v  lokalitě 
trojúhelníku ulice Jihlavská a Dlouhá 
a tramvajový svršek, tedy pozemky, 
kde dříve stálo odstavné parkoviště 
Policie ČR. Zde investor a  majitel 
hodlá vybudovat komplex kanceláří 
a bytů. I zde bude velký nárůst bydlí-
cích osob a pracovníků. Doprava však 
bude vyústěna opět na ulici Dlouhá. 
Čtvrtá exponovaná část je tzv. západní 
brána. Jedná se o pozemky, které mají 
být zastavěny obytnými a kancelář-
skými budovami, a  to u křižovatky 
ulice Jihlavská a Osová, tam kde bý-
valy dříve autobazary. Přestože tyto 
pozemky již nezasahují do našeho 
katastru, úzce s ním sousedíme a do-
pravní obslužnost bude samozřejmě 
zatěžovat především naše území. Aby 
všeho nebylo málo, dostali jsme do 
rady ještě návrh s připravovanými níz-
koemisními zónami. Tento materiál, 
připraven „velkou radnicí“ a prosazo-
ván náměstkem Anderem, je natolik 

zatěžující pro naše území, 
že se s ním nedá absolut-
ně souhlasit. Jedná se totiž 
o to, že vozidla, která ne-
splňují emisní limity, třeba 
s emisním vzorcem EURO 
1, 2, 3, se nedostanou do 
středu města a budou mu-
set tento úsek objet právě 

opět třeba po ulici Jihlavské anebo po 
dálnici. Co to v konečném důsledku 
bude znamenat, z jižní strany budeme 
zatíženi emisemi a prachem z dálnice 
a přetíženou silnicí Lány, ze západní 
strany příjezdem většího množství vo-
zidel, ze severu nárůstem dopravy z lo-
kality Červeného kopce včetně nárůstu 
emisí ze zavedených nízkoemisních 
zón, no a z východů nám hrozí perma-
nentní ucpání ulice Jihlavské kolem 
hřbitova, protože tak velký nárůst 
dopravy nepojme křižovatka Jihlav-
ská, Vídeňská. Tento kolaps se budou 
řidiči snažit objet po ulici Ukrajinské, 
kde na křižovatce Ukrajinská a Lány 
dojde k dalšímu přetížení a vytvoření 
kolon. No a aby toho nebylo málo, 
rozhodl se pan náměstek Holan, zvýšit 
parkovné v centru Brna na 60 Kč/hod. 
s následným zavedením rezidentního 
parkování v centru Brna. Co to pro nás 
okrajové části bude znamenat zcela 
jistě zatížení našich parkovišť, protože 
ti, co nebudou již moci parkovat ve 
středu města, přemístí svá vozidla do 
okrajových částí města, kde je zapar-
kují a MHD dojedou do svých kanceláří 
a provozů v centru. Vážení spoluob-
čané, nemám v úmyslu vás děsit a vy-

tvářet paniku, chci vás jen pravdivě 
informovat o možné budoucnosti naší 
obce. Možná že někteří z vás namít-
nou, co jsme doposud jako představi-
telé dělali, co jsme to dopustili. Mohu 
vás za sebe ujistit, že jsme dělali vše, 
co bylo v našich silách a mnohokrát 
ještě více. Veškeré výše uvedené pro-
jekty jsou v přípravném řízení a ještě 
není nic uzavřeno a stanoveno tak, aby 
se nedalo jednat. Jenže jak mám pocit 
z posledního pracovního jednání při 
přípravě územní studie na areál bývalé 
zahradnické školy, nejedná se s námi 
fér. Někomu říci, že se bude stavět tak 
nejdříve za deset let a druhému říci, 
že do tří let, je opravdu nefér. I přesto 
že budu opět nazýván separatistou či 
odpůrcem rozvoje města, a budou mě 
pravděpodobně tahat všemi možný-
mi médii a sociálními sítěmi věřte, že 
nehodlám žít v prostředí, které bude 
pouze průjezdovou oblastí s abnor-
málně otráveným ovzduším.
Nastala chvíle, kdy musíme zmobili-
zovat občany Bohunic, musíme dát 
jasně a zřetelně najevo, co můžeme 
připustit a co ne, kde jsou dané meze. 
Zde se obracím právě na vás, na ty, 
kterým není lhostejné, kde vyrůstají 
jejich děti, a těm kteří mají v sobě 
odvahu bojovat za to nejdůležitější, 
a to za naše zdraví a zdravé prostředí. 
Slibuji vám za sebe, že každá změna, 
která se bude připravovat, bude s vámi 
veřejně projednána tak, abyste mohli 
svobodně vyjádřit svůj názor.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Bohunické komentáře událostí

Vážení, na začátku roku jste 
se na mne mnozí z vás, ať již 
ústně nebo písemně, obráti-
li s dotazem, proč na někte-
rých místech v Bohunicích 
nesvítí veřejné osvětlení. 
Musím s  vámi souhlasit, 
že na některých místech 
začátkem tohoto roku nám 
to přestalo svítit, jak se říká, na více 
frontách. Pokusím se situaci vysvětlit. 
Tak tedy nejprve nám nesvítilo veřejné 
osvětlení v tzv. trojúhelníku, a to na 
ulici Bohuňova a Rolnická směrem 
k parčíku. Tato závada byla již odstra-
něna. Další výpadek (a to především 
v pozdních nočních hodinách) byl na 
ulici Vohnoutova a Na Pískové cestě. 
To jsem si osobně dne 15. 1. 2018 ko-
lem desáté hodiny večer zkontroloval 
a bylo již vše v pořádku. Následně to 
opět „spadlo“, ale další kontrolou 
jsem dne 18. 1. 2018 v šest hodin večer 
zjistil, že celá ulice Na Pískové cestě 
svítí. Poslední větší výpadek byl večer 
v době konání prezidentských voleb, 

a to nám nesvítil podchod 
na zastávce Běloruská a celé 
parkoviště směrem k ulici 
Ukrajinská. Tuto závadu 
jsem nahlásil na dispečink 
TSB a byla do hodiny od-
straněna. Pokud se jedná 
o  tzv.  nahození, není to 
takový problém, jako když 

se jedná o závady, které jsou na ka-
belovém vedení, jako se to v tomto 
případě stalo. Než jsem se dal do psaní 
tohoto článku, tak jsem si udělal ještě 
malou obchůzku a našel jsem tři ne-
svítící osvětlení a to na ulici Rolnická, 
dále u laviček před ZŠ Arménská a po-
slední u kontejnerového stání před 
vchodem Uzbecká 6. Všechny tyto 
osvětlení jsem telefonicky nahlásil 
na dispečink TSB.
Tímto děkuji všem pracovníkům údrž-
by TSB za opravu veřejného osvětlení, 
kterou dělají pro občany za těchto vel-
mi nepříznivých podmínek a těším se 
na další spolupráci.

 Josef Juras, zastupitel MČ

Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí 
obávat zdražení, i když v posledních 
týdnech cena plynu na světovém trhu 
vzrůstá. V Brně zůstane cena tepla pro 
rok 2018 na stejné úrovni jako v minu-
lém roce. „Stabilizace ceny tepla je na-
ším dlouhodobým cílem, který se nám 
bezesporu daří plnit,“ uvedl generální 
ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Faj-
mon, MBA. Snížení ceny tepla o 5 % 
v lednu 2017 i její následné udržení 
jsou dány řadou dlouhodobých opat-
ření realizovaných v uplynulých letech 
a plánovaných i do dalšího období. 
Patří mezi ně například optimalizace 
průběžného nákupu zemního plynu či 
neustálá modernizace distribuční sítě, 
která se postupně mění z parovodní na 
horkovodní, a výrobních technologií. 
„V uplynulém roce jsme spustili dva 

nové špičkové horkovodní kotle na 
provozu Brno -Sever. Díky tomu jsme 
zvýšili účinnost výroby tepla na tomto 
zdroji z 83 % na 91 % a snížili emise 
oxidů dusíku (NOx) o 56 %. Zároveň 
jsme na Brno -Severu zlikvidovali 
zbylou zásobu mazutu – éra těžkého 
topného oleje v Teplárnách Brno se tak 
již stala definitivní minulostí,“ připo-
mněl generální ředitel Tepláren Brno 
Ing. Petr Fajmon, MBA. V době letní 
odstávky pak teplárny v další etapě 
rekonstrukce teplovodů nahradily 
5,4 km zastaralých parovodů úspor-
nými horkovody. Minimalizace ztrát 
při distribuci tepla se promítá i do ná-
kladů tepláren, která může uspořené 
miliony použit právě pro stabilizaci 
ceny tepla. 

 (jih)

Svítí, nesvítí Brňané v novém roce za 
teplo připlácet nebudou
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCVIII.
Další ulicí v našem devadesátém osmém pokračování seriálu Z historie Bo-
hunic je ulice Vyhlídalova. Zde použitá fotografie je pravděpodobně z konce 
60. let 20. stol. Jejím autorem je bývalý bohunický kronikář pan A. Tošnar. 
Současné pojmenování ulice je po Janu Vyhlídalovi (1861–1937), slezském 
spisovateli, historikovi a národním pracovníkovi a pochází z 25. 9. 1946.
Další názvy v časovém sledu:
5. 12. 1924 V příkopech (In den Gräben)
17. 3. 1939 In den Gräben – V příkopech
10. 5. 1945 V příkopech

 Antonín Crha

Již delší dobu pozoruji na náměstí 
před radnicí úbytek nevhodného cho-
vání osob zjevně bez domova. Dříve 
byla situace výrazně horší a mnoho 
z nás na ni upozorňovalo. Jenže ono 
nejde na tyto lidi vzít jednoduše kla-
cek a uplatnit jakési pěstní právo. Lid-
ská práva naštěstí patří všem, i těm, se 
kterými se neztotožňujeme, ba se nám 
přímo hnusí. Na jakékoliv porušení 
práva lze reagovat pouze zákonnými 
prostředky a prostřednictvím orgánů 
k tomu příslušných, v našem případě 
prostřednictvím městské a „státní“ 
policie. Na jedné z  komisí rady se 
nedávno zástupci obou orgánů k to-
muto tématu vyjadřovali a popisovali 
jejich dlouhotrvající aktivitu směřující 
k eliminaci tohoto negativního cho-
vání. Trpělivost růže přináší. Jakým 
překvapením pro mne však bylo, že 
v tomto úsilí nijak neparticipovala 
také veřejnost nějakým právně rele-
vantním způsobem, třeba oznámením 
o spáchání přestupku.
Považuji za samozřejmé, že jestliže 
jsem svědkem nějakého výrazně ne-
gativního jednání, čas na ochranu 
veřejného zájmu si naleznu. Třeba 
v létě si moji snoubenku nahou nato-

čil v kabince Aquaparku Kohoutovice 
jeden úchyl. Skutečnost, že natáčel, 
stojí pouze na tvrzení mé drahé a není 
tedy jisté, že pachatel bude v přestup-
kovém řízení potrestán. Ale vím, že 
ho policie kontaktovala a že ho má 
v databázi. Správa aquaparku mi sdě-
lila, že si na tuto situaci stěžovalo 
již více žen. Kdyby všechny vyvinuly 
takovou iniciativu, mohl být pachatel 
již dávno potrestán. Nebo třeba v jiný 
letní den jsem neváhal „udat“ partu 
bezohledných mladých motorkářů 
řádících přímo mezi ležícími návštěv-
níky nedalekého lomu za Brnem. Sice 
jsem málem dostal do zubů, když jsem 
jejich počínání fotil, ale dnes bych ne-
jednal jinak.
Oznamování přestupků má v našich 
končinách pejorativní nádech kvůli 
minulému režimu. Udávání, kterým 
pouze chci někomu ublížit, je však tře-
ba odlišovat od snahy prospět veřejné-
mu zájmu. V bohunických podmínkách 
tak třeba za udání ve většině případů 
považuji oznamování špatného parko-
vání. Oznámení močení na náměstní je 
však jednoznačně ve veřejném zájmu.

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou Vizi a strategii 
#brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument 
města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 
schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, 
v jakém ho chceme předat budoucím generacím.

Vize a strategie je postavena na 25 
hodnotách. Na jejich identifikaci a roz-
pracování spolupracovalo více než 200 
odborníků z univerzit, firem, nezisko-
vého sektoru, řada aktivních občanů, 
zástupců veřejné správy a zástupců 
politických klubů, kteří dohromady 
tvoří brněnský městský ekosystém. 
Každá hodnota má svého odborné-
ho garanta, má jasně stanovené cíle 
a měřitelné indikátory. Do tvorby byla 
zapojována brněnská veřejnost. A jaké 
tedy bude Brno v roce 2050? Bude 
městem příjemným, ve kterém se pro-
pojuje příroda se zástavbou. Stane se 
moderním dopravním uzlem, kombi-
nujícím různé druhy dopravy. Cesta 
vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně 
do 45 minut. Lidé se budou v Brně 
cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota 
města se stane běžným standardem. 
Lepší recyklace odpadu a jeho využi-
tí jako nového surovinového zdroje. 
Běžné úřední záležitosti budou moci 
Brňané vyřídit on  -line odkudkoliv na 
světě. Informace o městě budou pře-
hledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou Vizí a stra-
tegií #brno2050 práce nekončí. 
Z hlediska hokejové terminologie jsme 

v závěru první třetiny. V současnosti 
se pracuje na detailnějším rozpraco-
vání, který určí, co je konkrétně v Brně 
nejdůležitější realizovat v příštích 10 
letech. Na jaře začne příprava Akčního 
plánu s přehledem konkrétních pro-
jektů a aktivit pro nejbližší tři roky. 
Nejdříve však bude zahájena přímá 
diskuse se starosty městských částí, 
série setkání s širokou veřejností včet-
ně veřejných panelových diskuzí na 
vybraná témata a další aktivity pro 
zapojení obyvatel města. První veřejné 
debaty se uskuteční v březnu. Na té 
první bude diskutována elektroniza-
ce správy města. V této souvislosti si 
například zkuste odpovědět na otázku. 
Máte již svůj online účet Brno iD? Že 
nevíte o co jde? Přitom svůj účet Brno 
iD již má přes 50 000 Brňanů. Jedná 
se o jedinečný městský projekt v rámci 
Smart City v Evropě. Více o Brno iD 
a o jednotlivých funkčních aplikacích 
najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, za-
pojte se do nejen do další fáze tvorby 
#brno2050. Sledujte www.brno2050.
cz nebo www.facebook.com/chytrebr-
no, kde najdete více informací včetně 
plánu akcí s  konkrétními termíny 
událostí.

1.–28. 2. Výstava NÁŠ KRÁSNÝ KALENDÁŘ; KJM, Lány 3

1.–28. 2. Výstava NA CESTÁCH PO ČESKÉ REPUBLICE; KJM, Lány 3

1., 8., 15.  
a 22. 2.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

2. 2. 
pátek

POLOLETNÍ KAŠIROVÁNÍ V ATELIÉRU
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 9.00 do 16.00 hod.

3. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : Troubsko – kopaná
hřiště Neužilova 35, přípravný přátelský zápas, od 13.00 hod.

5.–9. 2. JARÁKY V POHYBU
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 8.00 do 16.30 hod.

5.–9. 2. PRÁZDNINY S DIVADLEM – příměstský tábor
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

6. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O díře z trychtýře
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

10. 2.
sobota

BOHUNICKÝ PLES 2018
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

13. 2.
úterý

Kreativní klub v Labyrintu – VÝROBA MASOPUSTNÍ 
MASKY; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 16.30 do 18.00 hod.

14. 2.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ; SVČ Lužánky – praco-
viště LÁNY, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

17. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : Mor. Slavia – kopaná; hřiště Neužilo-
va 35, přípravný přátelský zápas, od 13.00 hod.

17. 2.
sobota

HASIČSKÝ PLES
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

22. 2.
čtvrtek

Beseda HISTORKY Z BRNĚNSKÉ HISTORIE – 3. díl, 
Letem Brnem; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

26. 2.
pondělí

Přednáška ISLÁM JAKO HROZBA PRO SVOBODNOU SPO-
LEČNOST; radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 18.00 hod.

Kalendárium„Udat“ může každý

Úspěchy a plány „chytrého“ Brna

II.



Opoziční názory

Starosta městské části Antonín Crha 
na nás ostře a osobně zaútočil v mi-
nulém čísle Našich Bohunic. Důvodem 
bylo to, že jsme si dovolili nehlasovat 
pro položky rozpočtu, který starosta 
předložil.
Proti tomuto útoku pana Crhy se 
důrazně ohrazujeme. Každý člen za-
stupitelstva je odpovědný především 
občanům a je povinen jednat podle 

svého nejlepšího přesvědčení. Jsme 
zastupiteli opozičními, naším hlavním 
úkolem je provádět demokratickou 
kontrolu vedení obce, nikoli poslou-
chat starostu. Za svým hlasováním 
si stojíme, vedly nás k němu věcné 
důvody!
 Antonín Brzobohatý, Robert Kotzian, 
Jan Novotný, Vít Prýgl, Jaroslav Styblík, 

Leoš Šmídek, Miloš Vrážel

Do návrhu rozpočtu 2018, byly zařa-
zeny investice, se kterými dlouhodobě 
z pohledu efektivity, účelnosti a hos-
podárnosti nesouhlasím. Při nutném 
zjednodušení to jsou tyto tři položky. 
1) Investice ve výši 750 tisíc Kč do 
CVČ Lány, zdůvodňovaná nutností 
stavebně -technických úprav budovy 
pro zajištění podmínek tam dalšího 
provozování „miniškolky“. Mám za 
to, že je vhodnější připravit a otevřít 
plnohodnotnou třetí třídu MŠ při ZŠ 
Vedlejší. 2) Úprava přístupového pro-
storu k tramvajové zastávce Švermova. 
Tato akce ve výši 8,6 miliónů Kč, byla 
již projektována v minulém volebním 
období. Avšak aktuálně mělo být při-
hlédnuto k podstatné změně využití 
obchodního centra Kavkaz. Tedy ve 
spolupráci s investorem by bylo vhod-
nější nahradit pár laviček a stromků 
několika parkovacími místy. 3) K hlu-
binnému vrtu a podzemnímu rezervo-
áru užitkové vody na Červeném kopci 
jsem se již na těchto stránkách vyja-
dřoval. Nově jsem jen argumentoval, 
že za plánovanou pořizovací hodnotu 

3 milióny Kč lze od vodáren nakoupit 
na 81 milión litrů vody!
Musím přiznat, že k mému překvapení 
část z uvedených připomínek našla ne-
čekanou pozitivní odezvu i u několika 
„obvykle koaličních“ zastupitelů. Po té 
se hlasovalo opakovaně…
Kdybych si uměl připustit, že můj 
přístup může být vedením MČ tak 
hrubě zkreslen, jak bylo prezentová-
no v minulém čísle zpravodaje, navrhl 
bych postupné hlasování po oddílech 
či jednotlivých položkách rozpočtu. 
Jistě bych podpořil přes 90 % z cel-
kového počtu cca 180 položek! Tedy 
ohrazuji se, že jsem škodící opozicí „ať 
to stojí, co to stojí“. Naopak! Ke správě 
MČ přistupujeme i s kolegy argumen-
tačně aktivně. Své postoje opíráme 
o praktické i profesní zkušenosti. Tím 
se zcela zásadně lišíme od tzv. „opo-
zic z principu“ z minulých volebních 
období. To je snadno ověřitelný fakt 
porovnáním archivů zápisů z jednání 
zastupitelstva, nově pak i zhlédnutím 
videozáznamů.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Starosta Antonín Crha mě v předcho-
zím čísle osočil, že jsem nehlasoval 
pro některé položky návrhu rozpočtu. 
Pro prosazení rozpočtu je potřeba 
11 hlasů. Starosta předem věděl, že na 
zastupitelstvu bude přítomno pouze 
10 koaličních zastupitelů. Přesto se 
nepokusil vyjednat alespoň ten jeden 
chybějící hlas. Je právem a odpověd-
ností každého zastupitele se svobodně 
rozhodnout, jak hlasuje. Mé hlasová-
ní bylo opřeno o věcné důvody, které 

jsem sdělil. Odmítám, abych byl sta-
rostou takto veřejně peskován za to, 
že jsem projevil svůj názor.
Starosta Crha pravidelně zneužívá 
svého členství v redakční radě Našich 
Bohunic k  tomu, aby ke kritickým 
článkům okamžitě připojoval své re-
akce. Kde je jeho smysl pro fair play, 
když tentokrát nedal stejnou šanci na 
obranu mně ani dalším kolegům…?

 Robert Kotzian, zastupitel

K uvedeným článkům lze napsat 
mnohé. Z něčeho je možné se po-
učit, s něčím souhlasit rozhodně 
nelze, vůči něčemu by bylo dobré 
se důrazně vymezit.
Uvedu však jediné, protože myslím, 
že sporů a tahanic už máte všichni 
dost.
Celý spor je veden především kvůli 
snaze opozice zastavit při projed-
návání rozpočtu na rok 2018 finan-
cování již probíhající rekonstrukce 
prostranství u  OC Kavkaz na ul. 
Švermova.
Je velmi těžké předvídat (a to je to 
poučení pro příště…), že opoziční 

zastupitelé, kteří v průběhu roku 
2017 opakovaně pro financování 
této stavby hlasovali, svůj názor 
nečekaně a  nepochopitelně při 
projednávání rozpočtu v prosinci 
téhož roku, změní. Obzvláště, když 
se projekt stavby nezměnil a jeho 
podobu kolegové znali.
Snaha připravit Bohunice jen tak 
o několik milionů je dle mého ná-
zoru prostě neomluvitelná. Takové 
jednání odporuje zdravému rozumu, 
zodpovědnosti za obec i principu 
dobrého hospodáře.

 Antonín Crha, starosta

Rada MČ, jejímiž členy jsou mj. pánové 
Crha, Hrdlička a paní Stará, zavázala 
redakční komisi zpravodaje Naše Bo-
hunice, jejímiž členy jsou mj. pánové 
Crha, Hrdlička a paní Stará, dodržová-
ním kodexu, ve kterém stojí: „V přípa-
dě, že jsou v došlém článku zmiňováni 
zastupitelé MČ nebo vedení MČ, mají 
tito právo k článku uvést svůj vysvět-
lující komentář.“
Jak to funguje v praxi? Nepohodlný 
opoziční text je okamžitě komento-
ván, to vidíme v každém druhém čísle. 

Co se však stane, když text starosty 
obsahuje jmenovité útoky na opozič-
ní zastupitele? S úsměvem od ucha 
k uchu zazní: „Možnost vysvětlení? 
Ani náhodou!“
Že by se zákony vyhlášené jeho krá-
lovskou milostí nevztahovaly na jeho 
královskou milost osobně? Bohuš Zá-
horský v roli krále Dobromysla řečené-
ho Veselého odpovídá velmi správně, 
ale tak idylicky zřejmě svět funguje jen 
v mé oblíbené pohádce…

 Jan Novotný, zastupitel

Vážení spoluobčané, chtěl bych 
jen krátce okomentovat emocemi 
nabité lednové číslo NB, snažící se 
hodit problémy s odsouhlasením 
rozpočtu na opoziční zastupitele. 
Funkci starosty chápu jako funkci 
nejen politickou, ale i manažerskou. 
Dobrý manažer by neměl při schva-
lovaní tak významné věci, jako je 
rozpočet, spoléhat na chatrnou pře-
vahu jednoho hlasu. Měl by nechat 
významné body rozpočtu, ke kterým 

mohou být oprávněné připomínky, 
předem řádně prodiskutovat, nechat 
si schválit v komisích a získat pro ně 
podporu minimálně u části opozi-
ce, to by bylo poctivé. A pokud tak 
neučiní, tak jedná nezodpovědně, 
protože tím sám ohrožuje schválení 
rozpočtu. S připomínkami k někte-
rým spornějším bodům rozpočtu se 
dá přece ze strany opozice předem 
počítat.

 Antonín Brzobohatý, zastupitel

Společné prohlášení zastupitelů 
zvolených za ODS a ANO

Já a rozpočet 2018

K osočení starostou 
v předchozím čísle

Rovný metr nebo jen umně  
pletený bič?

Jak jsem se zase divil

4 

Souhrnně a stručně k článkům 
opozice

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčast-
nit setkání organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, 
kteří máte zájem o slavnostní přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá 
kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v  přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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Když jsem zakládal toto seniorské okénko, byla má představa, že 
to bude rubrika s prostorem pro informace a debatu. Přestože do 
debatního fóra má tato rubrika daleko, objevily se první vlaštovky, 
které mají zájem na zodpovězení různých dotazů, jež je zajímají. 
Příkladem je souhrn otázek, které mi poštou zaslal pan Jiří Pivoda 
a žádá o odpovědi. Dovoluji si tedy využít tento prostor k prezentaci 
odpovědí na dané otázky a věřím, že tato témata budou zajímat 
i ostatní.
Před restaurací na Jihlavské ulici 
najíždějí na travnatou plochu zá-
sobovací vozy, je celá rozježděná.
Prověřil jsem Váš postřeh a musím 
konstatovat, že máte naprostou 
pravdu, i když v době mé kontroly 
zde byl sníh, jednoznačně i tak je 
vidět, že sem najíždějí zásobovací vo-
zidla. Celou věc proberu s majitelem 
oné restaurace, a pokud nenastane 
náprava, navrhnu technické řešení, 
a to instalaci velkých kamenů do 
inkriminovaného prostoru. Malý 
problém však vidím ve skutečnos-
ti, že tyto plochy nám nepatří, jsou 
totiž v majetku Jihomoravského kra-
je. Osobně jsem však přesvědčen, že 
bude stačit domluva.
V Bohunicích jsou rozmístěny do-
pravní značky zákazu vjezdu urči-
tých vozidel, tzn. i pozdější par-
kování (provádí někdo kontrolu?)
Dopravní značky zákazu vjezdu jsou 
umísťovány na základě schválení pří-
slušným orgánem Magistrátu a PČR. 
Jejich účel  je někdy opravdu sporný, 
a proto průběžně provádíme jejich 
aktualizaci. V současné době máme 
v požadavku o změnu dopravního 
značení patnáct žádostí. Co se týče 
kontrol parkování na území naší 
městské části, tak tu z pravidla ve 
větší míře provádí Městská policie 
Brno, ale i PČR.
Píšete, že se budete zabývat par-
kováním, při pochůzce na večer je 
plno aut služebních, tím jezdí do 
práce i domů, přitom jeho vlastní 
auto stojí celé dny před domem. 
Neměli by podnikající lidé mít svá 
placená stání, aby neblokovali 
parkovací místa?
Máte pravdu, problematice parková-
ní v Bohunicích se intenzivně věnuji 
více jak dva roky. To co popisujete, 
je běžný jev, který není ojedinělý. 
Nemůžeme se však na podnikatele 
dívat jako na příčinu nedostatku 
parkovacích míst. Celý problém je 
postaven trochu jinak. Především 
nám zde v našem katastru chybí více 
jak 6000 parkovacích míst. To, že 
by si museli podnikatelé zaplatit 
stání i pro služební vozidlo, vůbec 
nic nevyřeší, pouze to, že by se mu 
na toto místo nesměl nikdo postavit. 
My potřebujeme zcela jiný systém, 
který nám přinese více parkovacích 
míst a zabrání dlouhodobému od-
stavování vozidel těch, kteří do Brna 
dojíždějí za prací nebo studiem. Je 
to jednoduchá rovnice, máš trvalé 
bydliště nebo sídlo firmy, tak parkuj, 

nemáš? tak parkuj někde jinde. Mu-
síme se o „svůj“ prostor začít hlásit, 
jinak to bude naopak. My, co zde 
žijeme a máme trvalé bydliště, bu-
deme denně hodinu jezdit a hledat 
parkovací místo, a ti, kteří zde pou-
ze bydlí v nájmech a nepřináší obci 
zcela nic, si v pondělí auto odstaví, 
nechají ho celý týden stát na místě 
a v pátek si opět odjedou do místa 
trvalého bydliště. Já s touto stávající 
situací nesouhlasím, a proto budu 
v tomto roce bohunickým občanům 
předkládat návrh na změnu systému 
parkování.
Kdo kontroloval úpravu konečné 
stanice Švermova? Již vystupování 
starších lidí o holích a berlích je 
katastrofa. Daleko na chodník, je 
prostě zmatek od projektanta. Při 
výstupu kočárku též.
Předpokládám, že se vám jedná 
o smyčku tramvají při ulici Švermo-
va. Je pravdou, že konstrukční řešení 
smyčky je nekoncepční pro nastu-
pování či vystupování. Musím však 
říci, že veškeré zastávky nástupiště 
a podobně spadají do kompetence 
a majetku DPmB. Jediné, co mohu, 
váš poznatek předat odpovědným 
osobám DPmB.
Silvestr ohňostroje budiž, ale ce-
loročně je asi zakázané, si myslím. 
Má MP přehled, nebo je tu na nic?
Statutární město Brno svou vyhláš-
ku o používání zábavné pyrotechniky 
nemá vydanou. Proto odpalování 
ohňostrojů na území města Brna 
není v rozporu s  vyhláškou. Od-
palování zábavné pyrotechniky po 
22. hod. je však porušování nočního 
klidu a zde může MP konat, pokud 
však zjistí viníka.
Jak vypadá dořešení pokácených 
stromů u Kauflandu? Vždyť poká-
cení 10 stromů, odvětvení a odvoz 
není tak snadné, to chvíli trvá. MP 
zaspala, nebo na to nestačí?
Pro odhalení tohoto zvěrstva jsme 
udělali vše, co bylo v našich silách. 
Celý incident řešily nezávazně na 
sobě tři instituce a to PČR, Odbor 
technických služeb ÚMČ Brno-
-Bohunice a Odbor životního prostře-
dí Magistrátu města Brna. Bohužel 
i přes značné úsilí se viníka nepoved-
lo zjistit. Já jsem však toho názoru, že 
v době, kdy se stromy kácely, muse-
lo projít kolem nich mnoho občanů, 
kteří šli buď do Kauflandu nebo z něj. 
Stačilo zvednout telefon a zdarma 
upozornit na toto konání.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko

Kdo bydlí na Rolnické ulici, tento 
přechod dobře zná. Městská policie 
zde s oblibou dává lísteček za stěrač, 
když svým miláčkem nestojíte předpi-
sově 5 m před ním. Měl jsem tu čest 
před rokem. Snažím se nebýt lump 
a většinou dodržuji zákony. Taky si ale 
myslím, že kdyby městská policie v Bo-
hunickém sídlišti striktně pokutovala 
všechny přestupky, asi budeme chodit 
pěšky. A nemám rád šikanování. Byl 
jsem přesvědčen, že moje auto bylo 
od přechodu dost daleko a tak jsem na 
Křenové u výběrčího okénka odmítl za-
platit pokutu bez předložení průkazné 
fotografie. Za čtyři měsíce jsem dostal 
předvolání ke správnímu řízení na Šu-
mavskou. Smutný pán v kanceláři se 
tam na mě podíval, ukázal mi na obra-
zovce fotku, kde moje auto bylo odha-
dem od přechodu 4 metry a pravil něco 
jako: „Chápu, že se chcete hájit, ale já 
jsem tady jenom úředník. Já nemám 
žádnou pravomoc vést o přestupku dis‑
kusi.“ (Bože proč tam teda je a proč se 
tahle celá komedie jmenuje správní 
řízení a ne pranýř…) A pokračoval: 
„Takže máte dvě možnosti. Buď to zde 
vpravo dole podepíšete a  zaplatíte 

1500,– nebo to můžete dát k soudu, 
který prohrajete, protože 5 metrů to 
určitě není.“ Rezignovaně jsem pode-
psal několikastránkový usvědčující 
elaborát plný předem nachystaných 
formulací dle práva a zákona. Zaplatil 
jsem 1500,– a připadal si jako postava 
ze Švejka. No a teď se dostávám k po-
intě. U přechodu, kde jsem dostal já 
a mnoho dalších řidičů pokutu, stála 
od poloviny prosince velká přívěsná 
krabice. Půl metru od přechodu. Tam 
kde desetileté dítě přes kapotu stojí-
cího auta auto přijíždějící zleva vidí, 
přes tuto bariéru nevidělo nic. Prav-
děpodobnost maléru asi stokrát větší. 
Ale děti měly smůlu, policie asi už 
měla splněno. Kolem 10. ledna přívěs 
zmizel a hned poté jsem si všiml, že 
první auto, které tam zaparkovalo, už 
mělo lísteček od místních strážníků 
za stěračem. Takže může nás místní 
policie seznámit se svou logikou, svý-
mi cíli a měřítky na ochranu občanů? 
Pracuje podle nějakého plánu nebo 
tabulek nebo tak něco? Rád bych se 
zorientoval. Předem děkuji.

 Josef Moravec

Vážený pane Moravče, mezi povinnosti řidiče vyplývající ze zákona 361/2000 Sb. 
patří, že dle § 27 mimo jiné „nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo 
na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi“. Strážníci se 
s tímto přestupkem setkávají bohužel velmi často a téměř po celém Brně. Ani 
Bohunice, které jsou součástí revíru Západ, nejsou žádnou výjimkou. Pokud naše 
hlídky zjistí takové jednání, nezastihnou -li řidiče přímo na místě, mají ze zákona 
dvě možnosti, jak situaci řešit. Buď nařídit odtah, nebo dát za stěrač „lísteček“, 
neboli upozornění o podezření ze spáchání dopravního přestupku. Je vždy na 
strážníkovi, který přestupek zjistí, k jaké z těchto variant se při posouzení všech 
zjištěných okolností přikloní.
Zaparkovaný přívěsný vozík, o kterém se zmiňujete, strážníci před přechodem 
v Rolnické ulici při kontrolách zjistili 19. prosince loňského roku a od té doby se 
přestupkem zabývali. Konkrétně zjišťováním provozovatele vozidla a jeho písem-
ným vyrozuměním, které předcházelo projednání přestupku. To jste samozřejmě 
Vy jako občan nemohl vědět a z toho zřejmě pramenila i Vaše obava, že se nic 
nedělo. „Lísteček“ za stěrač, tak jako autům, v tomto případě z objektivních 
důvodů umístit nešlo.

 Mgr. Miroslav Janek,
vedoucí revíru Západ MP Brno

Městská policie už má  
konečně plán

Vyjádření městské policie



6 

V prosinci minulého roku proběhlo 
školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. 
až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová 
cvičení a konverzaci ve dvojici na zá-
kladní témata jako je rodina, domov, 
škola, cestování, sport, hudba, koníčky 
a zájmy, počasí a doprava. Popisovali 
také barevné obrázky a reagovali na 
otázky učitele.
V kategorii šestých a sedmých tříd se 
na třetím místě umístil Jan Reut ze 
7. A a Jakub Sáblík ze 7. A. Na druhé 
místo se dostal Jiří Bartoš ze stejné 
třídy a na prvním místě se při stejném 

počtu bodů umístili Vojtěch Janovský 
ze 6. A a Dominika Čížková ze 7. B.
V kategorii osmých a devátých tříd se 
na třetím místě umístili Jan Ručka 
z 8. B a Barbora Škopová z 9. B, druhé 
místo získal Marián Zvejška a Tereza 
Drabantová z 9. A. A první místo ob-
sadila Daniela Vlková z 8. A.
Žáci, kteří se umístili na prvním mís-
tě, postupují do celoměstského kola 
olympiády v anglickém jazyce v Brně. 
Postupujícím držíme palce a vítězům 
gratulujeme!

 Mgr. Jan Melichárek,
učitel AJ na ZŠ Arménská

Všichni známe stříbrné smrky. Kdekdo 
si je vysazuje do předzahrádek, jsou 
oblíbenou dřevinou městských parků 
a smrk stříbrný se také často používá 
pro vánoční dekoraci. Krásný stříbrný 
smrk roste před domem Běloruská 10, 
kousek od pošty. A přes to všechno 
vám bude dendrolog do očí tvrdit, že 
žádný smrk stříbrný neexistuje!
Ten oblíbený strom se stříbrnou barvou 
jehličí je totiž smrk pichlavý (Picea pun-
gens), který pochází z Ameriky. Při jeho 
rozmnožování bychom narazili na velmi 
zajímavou věc. Kdybychom totiž nechali 
naklíčit sto semenáčků stříbrného smr-

ku, získali bychom asi 25 % sazenic zcela 
běžné zelené barvy (asi jako náš domácí 
smrk ztepilý), polovina sazenic by měla 
zelenou barvu s  mírným odstínem 
a pouze 25 sazenic by splňovalo naše 
představy o stříbrné barvě jehličí.
Smrk pichlavý ve své stříbrné formě je 
odolný vůči exhalacím, a proto velmi 
dobře snáší městské prostředí. Jeho 
stříbrná barva hezky kontrastuje se 
zelenými dřevinami v okolí.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

Společně s rodiči v mateřské 
škole na Vedlejší

Žáci z Arménské se  
zdokonalují v angličtině  
na olympiádě

Bohunické stromy (5)
Na Základní škole Brno, Vedlejší 10 funguje v přízemí jedné z budov 
již šestým rokem mateřská škola, dnes hlavní zdroj nových žáků do 
prvních tříd.

Navzdory zdánlivé nenápadnosti je její 
činnost mimořádně bohatá a pestrá. 
Vedle plnění cílů a záměrů školního 
vzdělávacího programu umožňuje 
dětem různé dovednostní aktivity, 
vzdělávací a  preventivní programy 
a mnoho kulturních představení. To 
je dnes ale běžné téměř v každé mateř-
ské škole. Není ovšem běžné pořádat 
mnohokrát do roka společné akce pro 
děti a rodiče.
Velká pozornost v mateřské škole na 
Vedlejší je věnována právě prožitko-
vým aktivitám, které děti získávají na 
společných akcích s rodiči. Probíhají 
v průběhu celého školního roku a je-
jich náplň se odvozuje od pradávných 
lidových tradic. Jako první přichází na 
podzim drakiáda, následuje dýňování 
a výroba strašidýlek z přírodnin. Lou-
čení s podzimem ohlašuje světluškový 
průvod již tradičně zakončený mar-
tinskými rohlíčky, jež získaly velkou 
oblibu napříč generacemi. Všichni se 
poté už nedočkavě těší na vánoční 
vystoupení a posezení ochucené do-
mácím cukrovím a zvykoslovím.

Druhou polovinu školního roku ohla-
šuje velmi veselý masopustní a čaro-
dějnický karneval v maskách. Vynášení 
Moreny udělá definitivní tečku za zi-
mou a následují jarní oslavy Veliko-
noc. Květnová odpolední tvořivá dílna 
rodičů s dětmi je věnována výrobě dá-
rečků pro maminky při příležitosti Dni 
matek. Závěr školního roku v mateřské 
škole vrcholí oslavou Dne dětí.
Společné akce rodičů a předškolních 
dětí vytváří prvotní základ v budování 
pozitivních vztahů a důvěry mezi škol-
ským zařízením a rodinou. Budeme je 
proto organizovat a vylepšovat i v bu-
doucnu s vírou, že to má smysl a že 
děti, rodiče i učitelé to budou mít po 
nástupu do základní školy jednodušší.

 Eva Matoušková, Martin Janoška
www.msvedlejsi.cz
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Vážení a milí, zimní čas je ten 
pravý pro šálek dobrého čaje 
a knížku. Jaká je to slast sednout 
si do křesla se svou oblíbenou 
knížkou a  nenechat se rušit. 
A nebo se teple obléci a vypravit 
se k nám do knihovny na nějakou 
zajímavou akci.

Únorová výstava připomíná náš kni-
hovní nástěnný kalendář. Fotografie 
a momentky jsou tak zdařilé, že by 
bylo škoda se na ně ještě chvíli ne-
dívat. Výstava Náš krásný kalendář 
potrvá od 1. 2. do 28. 2. 2018.
Ani naše vitrína nezahálí. Druhou 
výstavou, kterou jsme připravili, je 
přehlídka turistických leporel. Tato 
výstava má název Na cestách po České 
republice a je věnována výročí 100 let 
republiky a 130 let Klubu českých tu-
ristů. Shlédnout ji můžete také po 
celý měsíc.
Stálé Knižní čtvrtky, kdy Vás dopole-
dne seznamujeme s novinkami knižní 
produkce, v  únoru vycházejí takto: 
1. 2. , 8. 2. , 15. 2. a 22. 2. 2018.
V úterý 6. 2. 2018 v 16.30 hodin se 

těšíme na Vás a Vaše děti nebo vnou-
čata. Pro děti od 2 do 5 let v doprovo-
du dospělé osoby je připraveno Čtení 
pro nejmenší. Děti se pobaví veselým 
pohádkovým příběhem O díře z trych-
týře, vymalují si obrázek a nakonec 
dostanou malou sladkou odměnu.
V únoru pokračujeme cyklem předná-
šek Marcela Jurczyka Historky z brněn-
ské historie. Třetí díl má název Letem 
Brnem a koná se ve čtvrtek 22. 2. 2018 
v 18 hodin. Pan Jurczyk je vynikající 
vypravěč a sami jsme zvědaví, s jaký-
mi zajímavými historkami dokumen-
tujícími osudy různých historických 
postav a dějů spjatých s Brnem, nás 
seznámí. Beseda s promítáním je vě-
nována stému výročí republiky.
Toto je naše únorová nabídka a již nyní 
si Vás dovoluji upozornit na březen – 
Březen, měsíc čtenářů. Můžete se těšit 
jak na stálé akce, například na 7. roč-
ník křížovkářské soutěže Měsíc plný 
křížovek, tak na několik překvapení. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
krásné dny.

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Sice ještě doznívají oslavy vánočních 
svátků a příchodu nového roku, ale 
fotbalisté Bohunic již naskočili rov-
nýma nohama do zimní přípravy. Po 
15 zápasech odehraných na podzim 
loňského roku Tatran přezimoval na 
třetí příčce za vedoucím Lanžhotem 
a druhou Dostou Bystrc, takže šance 
na postup není až tak vzdálená. Kádr 
mužstva se příliš nezmění, do Rakous-
ka odchází hrát Jukl a Táborský a po-
dle slov trenéra Karla Jarůška: „Bude 
dána šance ostatním mladým hráčům 
z kádru Tatranu Bohunice a vybraným 
dorostencům“. Hráči nabírají v hale 
i venku fyzickou kondici a pilují tech-

niku, tréninkové jednotky probíhají 
každé úterý, středu a čtvrtek od 17:00 
do 18:30 hod. a od soboty 20. ledna 
odstartovaly pravidelné přípravné 
přátelské zápasy, jejich seznam na-
leznete níže.
První kolo jarní poloviny Krajského 
přeboru mužů začíná Tatran v nedě-
li 18. března od 15:00 hod. na hřišti 
Sparty Brno v Komárově, v prvním 
domácím zápase přivítají Bohunice 
v sobotu 24. 3. od 15:00 hod. fotba-
listy Dosty Bystrc, kterým budou chtít 
oplatit podzimní porážku 3:2.

 Ing. Jaromír Krejčí

Přípravné přátelské zápasy TJ Tatranu Bohunice
SO  10. 2. 2018  Kuřim – Bohunice  od 16.30 hod.
SO  17. 2. 2018  Bohunice – Mor. Slavia  od 13.00 hod.
SO  24. 2. 2018  Blansko – Bohunice  od 14.00 hod.
SO  3. 3. 2018  Morkovice – Bohunice  od 15.00 hod.
SO  10. 3. 2018  Rosice – Bohunice  od 11.00 hod.

I když k nám konečně dorazila zima 
a většinu z nás při pohledu z okna na-
padne spíše myslet na zimní radován-
ky, na Lánech už pro vás připravujeme 
nabídku na léto.
Stejně jako v loňském roce jsme na 
každý týden prázdnin připravili pří-
městský tábor pro děti školou povin-
né, ale i pro předškoláky. A protože 
loni se nám osvědčilo zařadit do na-
bídky i několik speciálně zaměřených 
táborů pro větší děti (putovní tábor 
Tuláci, sportovní tábor zaměřený na 
atletiku, hudební tábor či kreativní), 
tak i letos tyto tábory v naší nabídce 
nemohou chybět.
Celkem tak SVČ Lužánky – pracoviště 

Lány nabízí 27 příměstských a 2 po-
bytové tábory.
Našim cílem je připravit pro děti týden 
plný her, zážitků a smíchu v kamarád-
ské atmosféře a rodičům nabídnout 
smysluplné trávení volného času pro 
jejich děti. A troufám si říct, že vzhle-
dem k naplněnosti našich táborů, se 
nám tento cíl daří plnit.
Kompletní přehled táborů naleznete 
na našem webu: lany.luzanky.cz. Při-
hlašování je možné od 15. ledna, proto 
neváhejte a vybírejte!
Těšíme se v létě na viděnou!

 Petra Goczalová – 
pedagog volného času

Co nevidět začne druhé pololetí škol-
ního roku a než se nadějeme, přijdou 
letní prázdniny. SVČ Labyrint v jejich 
průběhu nabídne čtyři příměstské tá-
bory se zaměřením na tvůrčí činnost, 
které by neměly uniknout pozornosti 
bohunických (a nejen jich) dětí. Od 
9. 7. do 13. 7. 2018 to tradičně rozjede 
„Videodílna“, kde se účastníci seznámí 
s možnostmi práce s digitální kame-
rou. Stanou se kameramany, scénáris-
ty, animátory, herci a střihači. Naučit 
se základní improvizační dovednos-
ti, rozvíjet svou tvořivost a fantazii 
mohou děti na příměstském táboře 
„Improvizujeme na jevišti“ od 30. 7. do 
3. 8. 2018. „V zajetí divadla“ si mladí 
herci vyberou zajímavý a ostatním 

méně známý příběh, který společně 
zpracují jako divadelní představení. 
Toto zajetí od 21. 8. do 24. 8. 2018 
bude jen a jen příjemné a zábavné. 
Poslední týden prázdnin od 27. 8. do 
31. 8. 2018 se účastníci projdou „La-
byrintem světa“, kde bude každý den 
věnován jednomu příběhu vždy z jiné 
země a světadílu. Pro děti budou při-
praveny pohybové, výtvarné, divadelní 
a další tvořivé aktivity vycházející z da-
ného příběhu. Bližší informace najdete 
na www.luzanky.cz/Primestske -tabory. 
Věříme, že si z naší nabídky vyberete 
a těšíme se na vás.

 MgA. Emilie Machálková
SVČ Labyrint

Zimní čas v knihovně

Fotbalisté TJ Tatranu  
Bohunice v zimní přípravě

Přihlašování na léto  
je v plném proudu

Labyrint v létě
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Dnes a také v dalších číslech zpravodaje bychom rádi prostřednictvím fotografií sledovali postupnou proměnu našich Bohunic. Chceme vás 
seznámit s malými i velkými venkovními stavebními projekty, které během několika posledních let proběhly, jakož i s vnitřní proměnou škol, 
školek a středisek volného času, které mnozí z vás neznají a nenavštěvují. Začneme „zlehka“ chodníky a komunikacemi.

Proměny Bohunic

Původní stav chodníku před MŠ Běloruská

Původní stav schodiště na konci ul. Běloruská 

Nově opravený chodník podél vinohradu na ul. 
Běloruská 

Nově opravený chodník podél ulice Vedlejší k ZŠ 
Vedlejší

Nově opravený chodník spojující ul. Na Pískové 
cestě a Neužilova

Nově opravený chodník před MŠ Běloruská

Nově opravené schodiště na konci ul. Běloruská
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Setkání bohunických seniorů

středa 14. 2. 2018, 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi  

Bohunic, občerstvení a povídání se zajímavými lidmi  
v sále SVČ Lány, Lány 3. 

Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. 
Srdečně zvou pracovnice SVČ Lány, Lány 3.

Pozvánka

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří si udělali čas a přišli 
si v předvečer Štědrého dne zazpívat koledy k bohunické kapličce. Když jsme 
s touto „sousedskou“ akcí před 4 lety začínali, bylo nás pár rodin s malými dět-
mi a vešli jsme se všichni do kapličky. V porovnání s loňským zpíváním, kdy se 
většina z dvou set příchozích tísnila před kapličkou, se to nedá srovnat. Zkrátka 
je nás víc a to je dobře :-) Proto letos tuto akci nachystáme trošku jinak, neboť 
naši skvělí dobrovolní hasiči nám přislíbili pomoc - zpívat se bude venku na 
osvětleném prostoru a v kapličce budou mít návštěvníci možnost zažehnout 
Betlémské světlo. Za SVČ Lužánky – pracoviště Lány 

 Lucie Stará

Ohlédnutí za Zpíváním 
u kapličky

Volné plochy k pronájmu v objektu 
ZS Běloruská 2, Brno-Bohunice.
Vhodné jako zdravotnické zařízení,
další informace na kontaktu:
MUDr. Eva Ryšavá, T: 547 210 006
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 Koupím družstevní byt nebo byt 
v osobním vlastnictví o velikosti 4 + 1, 
platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 777 301 160.

 OLMAN SERVICE, s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu 
734 360 001 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.  
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad 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 1× měsíčně • Toto číslo vychází 2. 2. 2018 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis 
a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Do zahraničí vyrážíme hlavně čerpat 
inspiraci a motivaci pro další práci 
v oboru. Program Erasmus+ umožňuje 
mladým lidem a pracovníkům s mlá-
deží získat v zahraničí navíc i důležité 
profesní a osobní zkušenosti. A kro-
mě samotných účastníků obohacuje 
mezinárodní spolupráce i zapojené 
organizace.
Jedním z takových projektů byla v pro-
sinci 2017 i studijní návštěva v Ma-
ďarsku, v  organizaci SVČ Labyrint 
a Káva. Vydali jsme se (pět interních 
a externích pracovníků Lužánek, kteří 
se v různé formě věnujeme divadlu 
ve výchově) do Budapešti, abychom 
se lépe seznámili s tamější organizací 
Káva Kulturális Műhely, která v této 
oblasti působí už přes 20 let. Káva 
si v minulosti našla cestu i do Brna, 
jeden z jejich zakladatelů Gábor Ta-
kács před lety představil svou práci 
i na Labyrintu, teď jsme měli možnost 
dozvědět se o jejich činnosti a zkuše-
nostech něco víc.
Hned první den jsme překročili Dunaj 
a nahlédli do sídla organizace v Budě. 
Vystoupali jsme do posledního patra 
malé budovy mezi činžáky a vstoupili 
do prostoru, kterému vévodil velký 
gauč. Jedna z hereček se zde zrovna 
líčila před dopoledním představením 
pro školu a jevištní technik snídal. 
Hned za rohem, za kulatým stolem je 
kancelář managementu organizace, 
kde pokud by chtěl někdo mít sou-
kromí, může si z chodby jen zatáhnout 
závěs. Celý prostor působí otevřeně 
a přátelští a otevření jsou i lidé, kteří 
zde pracují. Na konci krátké chodby, 

polepené plakáty starých představe-
ní, jsou černé dveře, které vedou do 
malého divadelního sálu.
Zde se odehrávají komplexní divadelní 
představení, jak si je v Kávě sami na-
zvali, pro děti i pro dospělé. V krátké 
době našeho pobytu jsme měli příleži-
tost zhlédnout tři taková představení 
a prostřednictvím diskusí s jejich tvůr-
ci jsme se dozvěděli o jejich pracov-
ních postupech, jak smýšlejí o divadle 
ve výchově jako takovém i jak se jejich 
práce a nahlížení na ni vyvíjelo.
Kromě Kávy jsme se seznámili i s dal-
šími organizacemi, zabývajícími se di-
vadlem ve výchově a měli příležitost 
vidět představení Loutkového divadla 
Budapešť a společnosti Open Circle.
Nejpřínosnější z naší návštěvy byly 
diskuse, během kterých jsme měli 
možnost poznat, jak hlavní aktéři di-
vadla ve výchově v Budapešti o tomto 
oboru přemýšlí, kde vidí smysl své prá-
ce, kde hledají inspiraci, jak pojímají 
kreativní i výzkumnou část tvorby.
Celý týden byl nabitý programem 
a dost vyčerpávající, ale určitě to stá-
lo za to. Do Brna jsme se vrátili nejen 
s novou inspirací a zkušenostmi, ale 
i s novými kamarády a zahraničními 
partnery z Budapešti.
Pokud byste se o studijní návštěvě 
nebo zapojených organizacích rádi 
dozvěděli více, zveme vás na prezen-
taci 21. 2. 2018 na Divadelní fakultu 
JAMU. Bližší informace najdete na 
našem webu.

 Katja Ropret Perne – SVČ Labyrint

Za inspirací do Budapešti

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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Něco se chystá.

A bude to kulaté!
Celkem vylosujeme 130 klientů, kteří získají 

1 rok služeb ZDARMA.

netbox slaví

děkujeme w.netbox.cz/bohuniceww
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 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER s prodlouženou zárukou, 
20 let praxe. koupelnyjelinek.cz. 
Tel. 608 877 322.

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Opravím počítač, seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Hledám byt v Bohunicích, max. 
Lískovec. T: 774 732 013.

 Hledám dům, možno i za Brnem. 
T: 604 126 970.

 Pronajmu garáž na ul. Pod Ne-
mocnicí. Tel.: 603 962 307.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

+ Super

parta

www.hrdinouvife.cz
724 140 140

U nás má totiž i začínající operátor montáže 
po zaučení 22 400 Kč

Staňte se hrdinou naší výroby

Vydělávejte,
kolik si zasloužíte

Radek Svačina
operátor montáže dveří

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Únor:  12.–25. 2.  Sýrové speciality
 14. 2.  Valentýnské menu
Březen:  5.–18. 3.  Řízkové speciality
 8. 3.  Mezinárodní den žen
 26. 3.–2. 4.  Velikonoční menu
Duben:  9.–22. 4. I talské speciality
 30. 4.  Pálení čarodějnic

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

JABLKA A 100% MOŠT PŘÍMO OD SADAŘE

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

čerstvé pečivo a uzeniny, čerstvá a nakládaná 
zelenina, sušené ovoce, výrobky z ovoce, 

těstoviny a veganské výrobky

www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12

www.vitadu.cz


