
Myslím, že vám již asi není třeba představovat 
projekt, který jsme nazvali Bohunický hudební 
podzim. Již třetí ročník této stále oblíbenější 
akce začíná ve čtvrtek 5. září 2019. Tento den 
a každý další zářijový čtvrtek vystoupí před 
bohunickou radnicí vždy dvojice hudebníků. 
Akce je spojena s menšími farmářskými trhy. 
Pozvánku i s názvy vystupujících kapel najdete 
na této stránce dole.

ANI PŘES PRÁZDNINY JSME NEZAHÁLELI
Prázdniny rozhodně nepatří k období, ve kterém by 
se zastavily naše stavební aktivity. A tak si pojďme 
říct, co všechno proběhlo: Stavebně jsme dokončili 
18 nových parkovacích míst na „horním“ konci 
ul. Pod Nemocnicí. V MŠ Amerlingova jsme dokončili 
rekonstrukci dvou kuchyněk pro výdej stravy, 
v MŠ Švermova celkovou rekonstrukci zbývajících 
dvou tříd. V ZŠ Arménská bylo instalováno nové 
osvětlení do 10 učeben, a především probíhá 
rekonstrukce celého prostoru bazénu. Termín do-
končení prací je konec listopadu.
Velký stavební projekt zbudování nových učeben byl 
naplánován v ZŠ Vedlejší. Bohužel do výběrového ří-
zení se nepřihlásila žádná stavební firma. Proto musí 
být vypsáno nové výběrové řízení. Budeme doufat, že 
se někdo přihlásí. Samozřejmě to znamená, že stavba 
bude probíhat za plného provozu školy. Ale jinak se 

to udělat nedá. Poskytnuté a alokované fi-
nanční zdroje jsou totiž termínově vázané.
A abych nezapomněl, stavebně se blíží 
k závěru i výstavba rezervoáru na vodu. 
Brzy tedy budeme mít vlastní zdroj vody.
A co ještě letos chystáme? Rádi by-
chom zahájili práce na rekonstrukci tram-
vajové zastávky Běloruská. Projekt je 
hotový, peníze máme také. Jen je třeba 
zpracovat zadávací podmínky a vysoutěžit stavební 
firmu. Doufáme, že se také podaří zahájit rekon-
strukci příjezdové cesty k Ekodvoru – místo 
původní panelové cesty zde bude položena nově 
zámková dlažba.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
O PRÁZDNINÁCH
Na naší radnici vedu se svými kolegyněmi, dalo by 
se říct již skoro pravidelná, jednání na téma zda 
by nestačila jen dvě bloková čištění za rok - jarní 
a podzimní. Vždy jsem jimi ujišťován, že rozhodně 
ne. Vegetace vyrůstající v silnicích (zejména kolem 
obrub) a množství prachu a nepořádku je velké.
Pak ovšem nastává nelehké rozhodování, kdy ten 
prostřední „blokáč“ udělat. Minulý rok byl v září. 
Nebylo to optimální, protože pak byly dvě čištění 
rychle za sebou. Inspirovali jsme se tedy v Lískovci, 
který dělal minulý rok „blokáč“ o prázdninách. Z hle-

Bohunický hudební podzim potřetí

Uzávěrka č. 10/2019
pátek 20. září 2019 ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Úspěchy bohunických sportovců ............5
Beseda s výstavou „I babičky byly in“ .... 7

Svatováclavské hody ................................9
Řemeslný jarmark ....................................9

VI. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že v pondělí 2. 9. 2019 od 
17.00 hod. se bude v jednacím sále bo-
hunické radnice Dlouhá 3 konat VI. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. 
Program zastupitelstva bude nejpozději 
sedm dnů před zasedáním zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz. Jednání zastupi-
telstva je veřejné. www.brno-bohunice.
cz/cs/informace-aktuality/

ZDARMA
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www.brno-bohunice.cz

5. září
17:00 HomeBwoyRasta 
19:00 Ukulele Troublemakers

12. září
17:00 Papakult Rockabilly
19:00 Laura a její Tygři 

hudební
podzim

Přijďte se pobavit a oslavit významné výročí. Akce jsou
pořádány před radnicí na ul. Dlouhá vždy od 16:30 do 21:30 h.
Akce je pořádána k 30. výročí "Listopad 1989".

Bohunický  #3

Srdečně Vás zveme!
MČ Brno-Bohunice

19. září
17:00 Bene�t
19:00 Go18

26. září
17:00 Aleš Petržela
19:00 Taxmeni
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diska časového rozložení je to nejvhodnější 
termín. Měl jsem obavy, jaká to bude kom-
plikace z hlediska dovolených. V tomto 
duchu se mnou mluvili i někteří z vás.
Nakonec se ukázalo, že byl termín přelom 
července a srpna vybrán dobře. Statisti-
ka vozidel, která na parkovištích zůstala 
(a byla přemístěna) je totiž příznivá. Za-
tímco při jarním „blokáči“ bylo nepozor-

ných 120 majitelů aut, při letním, prázdninovém 
„jen“ 107. Odtažených vozidel je z dlouhodobého 
pohledu přibližně stále stejné množství. Přestože 
informujeme veřejnost o blokovém čištění asi sedmi 
různými způsoby a kanály, vždy se naše informační 
kampaň k některým majitelům aut prostě nedostane.

PRONAJÍMÁME PARKOVACÍ MÍSTA
Historicky vůbec poprvé pronajímáme v Bohunicích 
parkovací místa. V plánu je vyhradit plochu přímo na 
SPZ konkrétního vozidla. Pro tento účel byl vybrán 
areál při ulici Ukrajinská, kde sídlí i hasiči a ekodvůr. 
Více informací najdete na našich webových stránkách 
www.brno -bohunice.cz nebo uvnitř zpravodaje.

Milí přátelé, skončily nám prázdniny a začíná období 
nového školního roku a spolu s ním i podzimní čas. 
Přeji vám hodně radosti, pokoje a spokojenosti. Na 
setkání s vámi se těší

 Antonín Crha,
starosta



2 

Bohunické komentáře událostí
Sázení stromů v  Bohunicích. 
Mnoho občanů se mne dotazuje, proč 
se v Bohunicích vysazuje tak málo 
stromů. Především musím sdělit, 
že Bohunice jsou jako jedna z mála 
městských částí poměrně dosti osá-
zeny stromy, a to i stromy již vzrost-
lými. Co se týče jejich nové výsadby, 
narážíme zde na zásadní problém, kte-
rým jsou podzemní inženýrské sítě. 
Každá inženýrská síť má své ochranné 
pásmo, které nedovoluje vysázení 
stromů v jejich blízkosti. Bohunice 
jsou bohužel protkány těmito sítěmi 
tak, že najít volné místo k zasazení 
stromu je velmi obtížné. Dokonce má 
naše městská část i neoficiální dohodu 
s organizací, jež dobrovolně a bezplat-
ně stromy vysazuje a je ochotna tuto 
výsadbu provést i u nás. Opět však 

narážíme na stejný problém, 
kam stromy vysadit. Vzdávat 
to však nebudeme, a máte-
-li tip, kde strom či stromy 
vysadit, zašlete mi prosím 
lokaci s  co nejpřesnějším 
bodem možného vysazení, 
já následně zjistím, zda zde 
nevedou nešťastné sítě a pokud ne, 
rádi zde strom vysadíme. 
Zelené střechy. To jsou další mož-
ností, jak ochladit okolí v  letních 
vedrech. Vedení radnice vidí tento 
projekt jako jeden z mála, který doká-
že opravdu přispět k ochlazování, a zá-
roveň zvlhčování sídlištního prostředí. 
Málokdo ví, že již nyní máme jednu 
zelenou střechu, která je umístěna 
na stánku s občerstvením u radnice. 
Krásu této střechy můžete shlédnout 

z  letní zahrádky přilehlé 
restaurace nad OC Kalinka. 
Protože město Brno vyhlási-
lo na zelené střechy dotaci, 
neleníme a o dotaci žádáme. 
Máme již vybraný objekt, na 
který hodláme tuto zelenou 
střechu aplikovat. Jedná 

se o budovu mateřské školy na ulici 
Švermova. I když je celý projekt ve 
fázi projektové přípravy, věříme, že 
její dokončení by mohlo proběhnout 
v příštím roce. 
Uvolněný prostor po drogerii. Do-
stává se nám mnoho dotazů, co bude 
s uvolněným prostorem po bývalé dro-
gérii vedle vchodu do radnice. Mylně 
se mnozí domnívají, že radnice panu 
provozovateli dala výpověď. Opak je 
pravdou, výpověď z nájmu podal sám 

a dobrovolně pan nájemce a důvodem 
byla vysoká konkurence drogistického 
zboží. Ze strany radnice patří určitě 
panu Jantačovi poděkování za dlou-
holetou spolupráci. Drogerie skončila 
a na uvolněný prostor byla vypsána 
veřejná soutěž, kterou vyhrála firma 
nabízející prodej potravin bez obalu, 
na váhu do vlastních nádob. Osobně 
musím konstatovat, že jsem rád, že 
budeme moci našim spoluobčanům 
nabídnout tuto variantu nákupů už 
jen proto, že tento prodej preferuji, 
neboť máme mnohdy kolem sebe více 
obalů jak zboží.
Vážení spoluobčané, vítám vás zpět do 
běžného mimo -dovolenkového období 
a přeji mnoho zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta. 

Město Brno poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno nabízí vlastníkům nemovitostí na 
území Brna výhodné půjčky s roční úrokovou 
sazbou ve výši 2,48 % na opravu a moderni-
zaci bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje Bytový 
odbor brněnského magistrátu dvakrát ročně 
nabídkové řízení.

Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách 
města a městských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna 
> Úsek 3. náměstka primátorky > Bytový odbor > 
Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna – zá-
půjčky), nebo na úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost nachází.
O půjčky poskytované v roce 2020 mohou vlast-
níci nemovitostí žádat ve dvou termínech, a to od 

1. září 2019 do 15. října 2019 a od 1. prosince 2019 
do 15. února 2020. Formuláře jsou k dispozici na 
všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše 
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ne-
požaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti 
ve prospěch města po dobu splácení. Poskytnutí 
zápůjček žadatelům schvaluje Zastupitelstvo města 
Brna. O výsledku řízení jsou všichni žadatelé písem-
ně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna. Zápůjčku je možno žádat 
na více účelů v jednom termínu.
Do nabídkového řízení nejsou zařazováni žadatelé, 
kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní 
právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný 

poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový 
odbor také zdarma. Peníze čerpají žadatelé podle 
konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku od data 
otevření účtu. Po uplynutí šesti měsíců od otevření 
účtu zahájí žadatelé splácení formou měsíčních splá-
tek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podkla-
dy k provedení výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém 
odboru brněnského magistrátu na Malinovského 
nám. 3, dveře č. 225, nebo na telefonním čísle 
542 173 245.

 JUDr. Iva Marešová,
vedoucí bytového odboru MMB

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru  
nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč/BJ
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč/BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč/BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,   
včetně klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč/BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč/BJ
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč/BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v BD

200 tis. Kč/RD
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč/dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč/BJ
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek  
s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč/dům

Pozvánka

Setkání  
bohunických 
seniorů
středa 25. 9. 2019 
9.30–11.00
Historická procházka centrem 
Brna vedená Mgr. Helenou
Matulovou, kterou znáte ze 
setkání bohunických seniorů  
na Lánech. Všichni jsou 
srdečně zváni, vstup volný. 
Sraz je u kruhové kašny na 
Náměstí Svobody. Tempo 
prohlídky plné zajímavostí 
bude pozvolné a uzpůsobené 
možnostem účastníků. 
Na setkání se těší Lucie 
Stará, vedoucí SVČ Lužánky – 
pracoviště Lány
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXIV.
Pro dnešní sto čtrnácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek jedné z novějších budov – prodejny potravin, která stojí na křižovatce 
silnic Lány a Ukrajinská. Budova byla postavena spolu se sídlištěm v 70. let 
20. století. V 90. letech byla prodejna zprivatizována. Současný majitel ji 
pronajímá za účelem provozování restaurace. 
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

Klub důchodců Brno – Bohunice Vás srdečně zve na 
zájezd, který se koná 2. a 9. října 

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 
Odjezd: 6.00 hod.          Návrat: cca 20.00 hod.
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání 550,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura.

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.
Předprodej místenek pondělí 23. září 2019 na radnici Brno-Bohunice
od 14.00–15.00 hod. Možnost připojištění při předprodeji  
do 70 r. 12, Kč/den; 70 r. a více 18,-Kč/den.

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice.  
Informace a rezervace:  pí. Růžičková, Tel.: 530 316 116, mobil: 732 928 121,  
 pí. Součková, Tel.: 530 316 434, mobil: 723 823 990

Pozvánka

Nové parkování pro veřejnost 
v areálu bohunické hasičky
MČ Brno -Bohunice nabízí možnost 
parkování osobních vozidel v oploce-
ném areálu bohunické hasičky při ulici 
Ukrajinská 2 a 2a.
K pronájmu je vyčleněno celkem 26 
očíslovaných parkovacích stání. Mini-
mální výše nájemného byla stanovena 
na 900 Kč.
Zájemci o parkovací stání mohou po-
dat žádost na ÚMČ Brno -Bohunice, 

Dlouhá 3, Odbor majetkový a kont-
roly, ve které navrhnou cenu nájmu 
a číslo parkovacího stání. Následně 
bude uzavřena smlouva o nájmu par-
kovacího stání.
S případnými dotazy je možno obrá-
tit se na Odbor majetkový a kontroly 
ÚMČ Brno -Bohunice, Dlouhá 3, Brno, 
č. t. 547 423 825.

 Úřad MČ Bohunice

2. 9.– 
30. 9.

VÝSTAVY – Ateliér pro kočku v knihovně a Příběhy rajčat
KJM, Lány 3

2. 9.– 
30. 9.

VÝSTAVA – Ondřej Sekora a jeho tvorba – výstava  
ke 120. výročí narození; KJM, Lány 3

2. 9.– 
30. 9.

VÝSTAVA – Móda první republiky – k besedě I prababičky 
byly in! KJM, Lány 3

2. 9.– 
30. 9.

SOUTĚŽ pro děti – Tajemství knihovny – projekt Jižní 
Morava čte 2019; KJM, Lány 3

3. 9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Prázdniny pošťáka Myšáka
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5., 12., 19., 
26. 9.

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

5., 12., 19., 
26. 9.

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM – každý zářijový čtvrtek
náměstí před bohunickou radnicí; od 16.30 do 21.30 hod.

15. 9.
neděle

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY – Bohunických 222 metrů;
Orel jednota Brno-Bohunice, v parčíku pod bohunickou kaplí,  
od 14.30 hod.

15. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : HC Zlín – ČP v házené mužů 
hala Neužilova 35, od 17:00 hod.

21. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Jiskra H. Brod – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

22. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Újezd – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

26. 9.
čtvrtek

BESEDA – I prababičky byly in! – o módě 20. a 30. let  
minulého století; KJM, Lány 3

28. 9.
sobota

23. TRADIČNÍ SVÁTOVÁCLAVSKÉ HODY
náměstí před bohunickou radnicí; zahájení od 14.00 hod.

28. 9.
sobota

ŘEMESLNÝ JARMARK; náměstí před bohunickou radnicí; 
zahájení od 10.00 do 17.00 hod.

29. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : SK Kuřim – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

Kalendárium IX.



Vážení spoluobčané, chtěl bych se krát-
ce zmínit o  nové možnosti pronájmu 
parkovacích míst v uzavřeném prostoru 
u bohunické hasičky. Rozhodně je to cesta 
správným směrem, každé parkovací místo, 
které v Bohunicích přibude, je pro nás vel-
mi vítané. A nově zřízených 26 parkovacích 
míst sice problém s parkováním nevyřeší, 
ale alespoň zlepší a to je dobře.
Na celé myšlence se mi ale nelíbí poměrně kom-
plikovaný proces sjednávání pronájmu s nájemci. 
V dokumentu „Záměr pronajmout nemovitý ma-
jetek“, který je uveřejněn na stránkách ÚMČ, jsou 
dány podmínky pronájmu, které připomínají jakousi 
dražbu nebo obálkovou metodu. „Vyvolávací cena“ 

je stanovena poměrně vysoko, na 900 Kč/
měsíc, ale dobře, parkovací místo v uza-
vřeném prostoru s kamerovým dozorem 
za to mnohým motoristům stojí. Poměrně 
pracné je samo zpracování a vyhodnocová-
ní nabídek jednou měsíčně až do okamži-
ku, kdy budou pronajaty všechna místa, 
ale i to je proces, který jednou skončí. 
Nejvíc mě ale zaráží to, že teoreticky může 

mít každé místo jinou cenu pronájmu, což bude asi 
komplikovat evidenci a výběr poplatků za pronájem. 
Navíc tedy mohou občané za jedno a totéž platit 
různé částky, což mi připadá poněkud diskriminační. 
Rozumím tomu, že se vedení radnice snaží za proná-
jem získat co nejvíce peněz, což je jistě chvályhodné, 

ale zase na druhou stranu je to tak trošku veřejná 
služba, která by se neměla licitovat. Na placeném 
parkovišti je také dána pevná hodinová nebo denní 
sazba i když je parkoviště plné a nikdo se nesnaží 
cenu navyšovat a využívat tak momentálního ne-
dostatku místa k parkování.
Nicméně asi klady tohoto záměru budou převyšo-
vat jeho nedostatky, je to cesta správným směrem 
a možná se v majetku spravovaném obcí najde ještě 
nějaká další podobná možnost. Vzhledem k tomu, že 
v některých lokalitách Bohunic už se parkování stává 
noční můrou řidičů, je třeba využít každou možnost 
ke zlepšení stávajícího stavu.

 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel 

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a. s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice, se uskutečnila 
ve čtvrtek 15. 8. 2019. Zkon-
trolováno bylo celkem 1357 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítila 

v  době konání kontroly 
2 osvětlení, což je 0,15 % 
nesvítivosti. Jak jste si již 
někteří povšimli, přibyla 
v rámci rekonstrukce v naší 
městské části na některých 
místech svítidla s LED žá-
rovkami, která svítí mno-
hem silněji než stará sodí-

ková světla. Tato nová LED světla zde 

byla instalována na základě světelně 
technických výpočtů, protože stará 
světla byla již na hranici životnosti. 
Jedna místní občanka z ulice Spodní 
mi řekla, že se jí nové osvětlení na 
ulici Havelkova velmi líbí. Je to prý 
jak v Las Vegas. Já si myslím totéž. 
Osvětlení LED žárovkami totiž na-
pomůže mimo jiné i bezpečnějšímu 
provozu v naší městské části. Závěrem 

bych rád poděkoval všem pracovníkům 
Technických sítí Brno, a. s. za velmi 
pečlivou údržbu veřejného osvětlení 
v Bohunicích a těším se na další spo-
lupráci. Opravu nesvítícího osvětlení 
přislíbily Technické sítě Brno, a. s. do 
konce měsíce srpna. Záznam z kont-
roly je uložen na Odboru Technických 
služeb Úřadu MČ Brno -Bohunice.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Parkování na hasičce

Kontrola veřejného osvětlení
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Příspěvky zastupitelů

Druhá směna života
Prázdninové období není zdaleka tak 
pohodové, jak se zdá. Alespoň ne pro 
rodiče a už vůbec ne pro prarodiče. 
Nedávno jsem slyšel v rádiu vtip, prý 
„Kdo se nejvíce těší, až skončí prázd-
niny?“ No přece babičky a dědečkové. 
Ač se to totiž nezdá, největší záběr 
přes prázdniny mají právě prarodiče. 
Jednoduchou matematikou můžeme 
zjistit, kolik mají rodiče v průměru 
dovolené a kolik z ní mohou na letní 
prázdniny použít. Délka dovolené 
se běžně pohybuje od 2 do 3 týdnů 
maximálně. To, že prázdniny mají 
devět týdnů, znamená, že něco musí 
pokrýt tábory a něco právě prarodiče. 
V období prázdnin vidíme nejvíce 
prarodiče s vnoučaty, jak tráví volný 
čas. Někteří se vydají za vodou, jiní 
navštíví nějaký zámek, či hrad. Něco 
se udělá na zahradě nebo na cha-
lupě. Nelze však tyto aktivity točit 
stále dokola. Pak nastává otázka, jak 
ty naše vnoučata zabavit. Jo, jestli 
je vnoučat více, většinou se zabaví 
samy. Potom pouze můžeme sčítat 

následky jejich mnohdy nekontrolo-
vatelného běsnění. Jestli je vnouče 
samo a my jsme vyčerpali všechny 
možné prostředky k zabavení, jsme 
vděčni, když se dítko zabaví třeba 
i mobilem. Dříve, když ještě senioři 
fungovali jako rodiče a předávali své 
ratolesti svým rodičům ke hlídání, 
neuvědomovali si, jaký to musí ně-
kdy být fyzický, ale i psychický výkon 
vydržet třeba jen týdenní hlídání 
těch našich rarachů. Prázdniny jsou 
totiž z každého pohledu jinak dlou-
hé. Z pohledů rodičů potažmo praro-
dičů jsou velmi dlouhé a táhnou se 
neskutečně. Pomalé z pohledů dítek 
a strašně rychle utečou. S nadsázkou 
můžeme říci, že prázdniny jsou pryč 
a za devět měsíců nanovo.
PS. jedna známá rodina mne popro-
sila ať touto cestou poděkuji všem 
babičkám a dědečkům, kteří jsou 
zapojeni v této prázdninové směně. 
Ještě jednou mnohé dík.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénkoBohunické stromy (19)

JEŘÁBY
Všechny plody jeřábů jsou jedlé, žádné 
jeřabiny tedy nejsou jedovaté nebo 
člověku vyloženě škodlivé. Divoce ros-
toucí jeřáb ptačí však má v plodech 
tak vysoký obsah tříslovin, že plody 
jsou i po dozrání svíravě trpké a pro 
člověka za syrova téměř nepoživatel-
né. Vyšlechtěný kultivar ‚Moravský 
sladkoplodý‘ (tzv. „jedlý“) má plody 
po dozrání nasládle kyselé a téměř 
bez trpkosti.
Pro rozlišení sladkého a trpkého je-
řábu nemusíme riskovat ztrátu chuti. 
Rozdíl poznáme podle okraje lístku. 
Zatímco divoký jeřáb má okraje líst-
ků po celém obvodu pilovité, okraje 

lístku „sladkého“ jeřábu jsou pilovité 
jen zčásti. Kromě jeřábu ptačího ros-
tou v naší přírodě i jiné druhy jeřábů, 
především muk, břek a oskeruše. Na 
našem sídlišti rostou dva druhy jeřábů 
– jeřáb prostřední (Sorbus interme-
dia), několik stromů roste v prostoru 
mezi domovními bloky Arménská 
a  Gruzínská, jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia), najdeme u kapličky nebo 
nad tramvajovou dráhou u mostu mezi 
zastávkami Krematorium a Běloruská.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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Splnitelné přání: žít doma

Požární poplach ve školce

Pojďte s námi na turistický 
pochod

Fotbalisté Bohunic – super 
začátek nové sezóny!

Velmi úspěsná sezona  
házenkářů TJ Tatran!!

Přes zhoršující se zdravotní stav 
může čtyřiadevadesátiletá Anna 
i nadále ŽÍT DOMA. Umožnila jí 
to rodina s pomocí pečovatelské 
služby.

Paní Anna je klientkou Pečovatelské 
služby NADĚJE již šest let. Zpočátku jí 
stačily služby v minimálním rozsahu. 
Syn se snachou ji denně navštěvova-
li, ovšem prohlubující se zdravotní 
problémy je přiměly zvažovat matčin 
přesun do pobytového zařízení. Vzhle-
dem k vysokému pracovnímu vytížení 
a zvyšující se náročnosti potřebné péče 
jiné východisko neviděli. Paní Anna 
se však do domova pro seniory stěho-
vat nechtěla. Přála si zůstat i nadále 
ve svém domácím prostředí, v kruhu 
nejbližších.
„My jsme klientku i rodinu ubezpečili, 
že ŽÍT DOMA i nadále lze. Po vzájemné 
domluvě jsme rozsah našich služeb 
paní Anně významně navýšili. Dnes 
je ve svém úctyhodném věku plně 
imobilní a potřebuje komplexní péči. 
Docházíme k ní 3x denně 7 dní v týd-
nu 365 dní v roce, tedy i o víkendech 
a svátcích,“ popisuje vedoucí Pečova-
telské služby NADĚJE Mgr. Ing. Zuzana 
Blažková.
Podle jejích slov zajistit služby v tako-
vém rozsahu je velmi náročné. „Když 
ale vidíme v očích paní Anny vděčnost 
za to, že může svůj zbývající čas prožít 
v prostředí, ve kterém je zvyklá a na 
němž jí velmi záleží, máme jistotu, že 
jdeme správnou cestou. Syn i snacha 
paní Anny jsou také velmi spokojení, 
že je v čase, kdy jsou v práci, o mamin-
ku dobře postaráno. A že se mohou 
díky pomoci naší pečovatelské služby 

intenzivně věnovat svým profesím, 
v nichž platí za uznávané odborníky,“ 
dodává Zuzana Blažková.
Podobně mohou zůstat ŽÍT DOMA 
i další senioři, ale i lidé se zdravot-
ním postižením, či chronickou nemocí, 
a to i vysoce závislí na péči druhých. 
Umožňují jim to pečovatelské služ-
by, které mění své fungování v rámci 
projektů Institutu sociální práce, z. s. 
v partnerství a úzké spolupráci se šesti 
kraji, včetně Jihomoravského.
Z  organizace především rozvážející 
obědy a vykonávající úklidy se přemě-
ňují v odbornou službu zaměřenou na 
pomoc lidem, kteří potřebují i velmi 
intenzivní péči. Cílem je co nejvíce 
podpořit jejich setrvání v domácím 
prostředí a  tím oddálit odchod do 
pobytové služby, například domova 
pro seniory. Iniciativa vychází z pros-
tého přesvědčení většiny lidí – doma 
je doma.
„Pečovatelské služby, které s  námi 
spolupracují, dnes mají za sebou kus 
práce. Řada z nich významně rozšíři-
la provozní dobu. Zajišťování obědů 
přenechala běžně dostupným služ-
bám, jako jsou restaurace či jídelny 
a omezila provádění úklidů tam, kde 
je může zastoupit úklidová firma za 
obdobných finančních podmínek,“ 
popisuje předseda Institutu sociální 
práce, z.s. Jakub Čtvrtník.

Pečovatelská služba NADĚJE je terén-
ní služba poskytující péči v domácnos-
tech klientů na území města Brna. 
Služby poskytuje denně od 6.30 do 
20 hodin. Bližší informace: https://
www.nadeje.cz/brno/pecovatelska_
sluzba1, nebo +420 544 210 843.

Poslední červnovou středu jsme si 
s  dětmi vyzkoušeli cvičný požární 
poplach s evakuací všech osob před 
budovu MŠ. Jaké bylo překvapení 
nejmenších, když uslyšeli sirény 
a zahlédli přijíždějící požární auto! 
„Hoří opravdu v naší školce?“ rodily 
se v jejich hlavičkách obavy. Někte-
ré děti začaly plakat, že si ve školce 
zapomněly svého plyšáka či obrázek 
pro maminku. Ujistili jsme je, že jde 
jen o zkoušku požárního poplachu. 
Bohuničtí dobrovolní hasiči přijeli, 
aby nám předvedli svůj akční nástup 

ve chvíli případného požáru, ukázali 
dětem výbavu hasičského auta a co 
bylo nejlepší, děti si mohly vyzkoušet 
helmu a také stříkání hadicí na cíl. Po-
žární cvičný poplach byl velkým zážit-
kem pro děti i dospělé. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat bohunickým 
dobrovolným hasičům: panu Toufaro-
vi, Soukupovi, Murčovi a Mlčochovi za 
jejich ochotu ukázat zlomek své práce 
dětem. A kdo ví, možná se mezi našimi 
dětmi najdou i jejich malí nástupci.

 kolektiv MŠ Uzbecké 30

Základní škola Vedlejší a Arménská 
pořádají letos již tradiční turistický 
pochod. Chtěli bychom vás všechny na 
tuto akci pozvat. Letos se pochod koná 
severně od Brna. Akce se uskuteční 
5. 10. 2019 a je určena nejen žákům 
a rodičům obou základních škol, ale 
také všem přátelům turistiky. Na své 
si přijdou děti, ale i dospělí účastníci 
pochodu.

Na cestě budou účastníci plnit zá-
bavné i vážné úkoly. Na místo konání 
akce i zpět bude zdarma zajištěn od-
voz. Upřesňující informace najdete na 
webu ZŠ Brno, Vedlejší 10.
Vyrazte letos s námi a užijte si den 
v přírodě. Čeká vás příjemná procház-
ka a také zábava, kterou si po cestě 
užijete.

 ZŠ Vedlejší, ZŠ Arménská

Fotbalový oddíl TJ Tatran Bohunice 
oslavil 20. července 90 let svého tr-
vání. Oslava probíhala na fotbalovém 
stadionu Neužilova a setkali se zde 
hráči všech generací s  funkcionáři 
fotbalového oddílu.
Mužstvu Tatranu započala příprava na 
novou sezónu již 9. července, odehráli 
v ní tři přípravná utkání a první kolo 
JM Krajského poháru, ve kterém po-
razili Miroslav 1:4. Na soupisce týmu, 
který opět vede trenér Stanislav Píšek, 
je 22 hráčů. Tatran opustili Balčirák, 
Roblík, Pavlík, Solanský a Urbánek, 
kádr doplnili noví hráči, kteří uspě-
li v přípravě a jsou to Dang, Němec, 
Ševčík, Ryšavý a Pavlíček.
Tabulku krajského přeboru doplnily 
tři nové kluby, a to Bystrc -Kníničky, 
sestupující z divize D a z 1 A tříd po-
stupující Líšeň B a Ratíškovice. Do 
nového ročníku krajského přeboru 

2019/2020 odstartovali hráči Bo-
hunic raketově a v prvních čtyřech 
zápasech neprohráli. Postupně po-
razili Moravskou Slávii, Ratíškovice, 
Bystrc a remizovali se Spartu Brno 
a momentálně zaujímají 1. místo prů-
běžné tabulky s 10body na svém kontě.
Přijďte fotbalistům Tatranu fandit 
a držet palce, hlavně při domácích 
zápasech v dolíčku na stadionu Ne-
užilova. Hráči i funkcionáři fotbalo-
vého oddílu TJ TATRAN Bohunice 
děkují fanouškům za dosavadní 
návštěvu a sponzorům za podporu. 
Informace o soupeřích a časech za-
čátků mistrovských utkání naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.cz, dále ve vitríně na 
fotbalovém stadionu Neužilova nebo 
ve vývěsce MČ Bohunice na ulici 
Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Po umístění ze sezony 2017/2018, kdy 
naši házenkáři skončili ve 2. lize skupi-
ny Jižní Morava až na 9. místě se před 
sezonou doufalo, že se mírně posílený 
tým mužů výsledkově zvedne. V to, jak 
to ale nakonec dopadne, doufal málo-
kdo. Vedení týmu se rozrostlo o Domi-
nika Lukácse, který táhne mužstvo za 
lepšími zítřky. V kádru přibylo několik 
dorostenců, z Újezda se podařilo na 
hostování přivést Davida Šilhavého. 
Výsledkem celé sezony bylo to, že naši 
muži ovládli 2. ligu mužů skupiny Jižní 
Morava! Bilance 19 výher a jen 3 po-
rážek znamená 1. místo s náskokem 
4 bodů na druhou Telnici. Vítězství 
v soutěži znamenalo účast v baráži 
o 1. ligu proti týmu ze Vsetína. Ob-
rovsky vyrovnaný dvojzápas za velkého 
zájmu diváků vyhrál soupeř o jedinou 
branku (ve Vsetíně remíza 27:27, na 
domácí půdě prohra 24:25). Tím pá-

dem náš tým bude hrát 2. ligu skupiny 
JM i následující sezonu. Nutno zmínit 
ještě úspěch v Českém poháru, kdy 
jsme se probojovali až mezi nejlepších 
16 týmů ČR (osmifinále). V tom jsme 
doma statečně podlehli extraligovému 
týmu z Nového Veselí.
Vzhledem k  tomu, že tým zůstává 
téměř celý pohromadě (odešel pou-
ze Šilhavý zpět do Újezda), navíc se 
rýsují zajímavé posily, tak do následu-
jící sezony budou ty nejvyšší ambice. 
Generálka na sezonu čeká tým v neděli 
15. 9. , kdy v rámci 2. kola Českého po-
háru hostíme prvoligový tým ze Zlína! 
Mistrovskou soutěž zahajujeme o tý-
den později, tj. v neděli 22. 9. v 17.00 
domácím utkáním proti nováčkovi 
soutěže z Újezda u Brna. Házená je 
krásný sport, přijďte se o tom přesvěd-
čit a podpořit naše muže!

 Jan Bavlnka

ZŠ Arménská Pondělí 17.30–18.30 cvičení předškolních dětí 
600,- Kč pro školní rok 2019/2020, začátek 16. 9. 2019.
Děti si projdou základem pohybových dovedností – běh, skoky, hody 
z místa, chytání míče, naučí se správně protáhnout své tělo a zvýší si svoji 
fyzickou zdatnost. V závěru školního roku se mohou zúčastnit atletických 
závodů v Brně.
www.sportbohunice.webnode.cz 
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Dvouměsíční letní prázdniny utekly 
jako voda a máme tady opět září. Dou-
fáme, že jste si užili parádní dovole-
nou, načerpali síly a přečetli mnoho 
skvělých knih. My do měsíce září na-
stupujeme s nabídkou pěkných výstav, 
besed pro veřejnost a programů pro 
malé čtenáře. Všechny akce, které pro 
vás v září plánujeme, najdete v kalen-
dáriu tohoto zpravodaje.
Protože věříme, že knihovna je jed-
ním z důležitých faktorů rozvoje čte-
nářských návyků u dětí, zapojili jsme 
se opět do projektu Jižní Morava čte 
2019, kterou finančně podporuje Ji-
homoravský kraj. V  rámci projektu 
proběhne soutěž, která je určena pro 
děti od 4 do 15 let. Zapojit se mohou 
jednotlivci i kolektivy. Děti se při sou-
těži mohou vyřádit, a to jak literárně, 
výtvarně, tak dokonce i audiovizuálně. 
Mohou psát, malovat, tvořit komiksy 
nebo i nahrávat videa. Kreativita je 
zde velmi vítaná. Téma letošní soutěže 
je „Tajemství knihovny“. Pokud byste 
měli zájem si zasoutěžit o pěkné ceny 
a také něco zajímavého vytvořit, určitě 
se zastavte u nás v knihovně. Vysvět-

líme pravidla, doporučíme literaturu 
k tématu, pokusíme se vás inspirovat.
Projekt Jižní Moravu čte 2019 provází 
také řada doprovodných akcí. Vy se 
v září můžete těšit na kvízové otáz-
ky, jež prověří, jestli znáte „Tajemství 
knihovny“. Také pro vás bude připra-
vena malá výstavka knih k tématu le-
tošní soutěže. Samozřejmě i během 
následujících měsíců plánujeme další 
poutavé akce k projektu, takže se urči-
tě máte na co těšit.
Nakonec bychom zde chtěli zmínit vý-
ročí významného českého spisovatele 
Ondřeje Sekory. 25. září 2019 uplyne 
120 let od jeho narození. My si tohoto 
spisovatele, který je známý především 
postavami Ferdy Mravence a Brouka 
Pytlíka, připomeneme v  knihovně 
menší výstavkou jeho knih z našeho 
fondu.
Přejeme vám hladký start do nového 
školního roku a budeme se těšit na 
setkání u dobrých knih a na zajíma-
vých besedách.

 Jana Máčalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Začal nový školní rok a věřím, že většina rodičů či prarodičů, kteří vodí své děti 
či vnoučata do bohunických školek si určitě všimla, jak jsou pěkně uprave-
né školní zahrady a bezprostřední okolí školek. Zafungovala opět spolupráce 
s odsouzenými, kteří pobývají ve vazební věznici. Během prázdnin pomohli 
s úklidem a drobnými řemeslnými pracemi ve všech školkách a za to jim patří 
upřímné poděkování.

 Za MŠ v Bohunicích Mgr. Zdeňka Lederová

Hudební škola YAMAHA nabízí osvědčený systém praktického hudebního vzdě-
lávání pro děti i dospělé, jehož základem jsou originální, oblíbené „přípravky“ 
pro nemluvňata, batolata a předškoláky.
BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE můžete navštívit 4. a 6. září U Leskavy 27 
ve Starém Lískovci: Robátka (4 - 18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců 
– 4 roky), Rytmické krůčky (4 - 6 let). Doba konání, další informace a rezervace 
na brno.yamahaskola.cz.
Zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara 3. a 11. září v 17. 00.
Kontakty: facebook.com/YamahaBrno, misa@yamahaskola.cz, mobil: 739 269 821

Září s projektem  
Jižní Morava čte 2019

Spolupráce vazební věznice 
a školek v Bohunicích

Pro rodiny z Bohunic

hudební školka
NOTOVÁNÍ S cvrčKY

zápis
telefonicky kdykoli

 732 200 625 (13 - 19 hod.)

tělocvična ZŠ Vedlejší 10. září 
15:30 - 17:00

www.severka.org - odkaz Muzikanti












ZPĚV A HUDEBNÍ HŘÍČKY
HRÁTKY S TÓNY
ZÁKLADY NOTACE
RYTMIKA
INTONACE
TANEC
POHYBOVÉ HRY
ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE
HRA NA NÁSTROJE
TÉMATICKÉ LEKCE

PONDĚLÍ 
zš BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ

HUDEBNÍ SOUBOR

HUDEBNÍ ŠKOLKA,
MUZIKÁL, ZUMBA, ZPĚV
KYTARA, FLÉTNA, KLAVÍR
NETRADIČNÍ TVOŘENÍ

Více informací na tel. 732 200 625.
www.severka.org - odkaz Muzikanti

Hudební kurzy, koncerty, divadlo, večírky, 
příměstské tábory, soustředění aj.

ZŠ Bosonožské nám. - průběžněZá
pi
s 




telefonicky (13 - 19)

ZŠ Vedlejší - 9. 9. v 15.30 tělocvična 
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8 

Prázdninové stavební „úspěchy“ v Bohunicích

Rezervoár na vodu – instalace nádrže

Rekonstrukce bazénu v ZŠ Arménská – stav k 20. 8. 2019

Nově zrekonstruované učebny v MŠ Švermova

Nově zrekonstruované výdejní kuchyňky v MŠ Amerlingova

Rezervoár na vodu – stav k 23. 8. 2019

Nové parkoviště při ulici Pod Nemocnicí

Nově zrekonstruované učebny v MŠ Švermova

V ZŠ Arménská má 10 učeben nové osvětlení
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Můžete se těšit na setkání 
s kreativními tvůrci z portálu fler.cz.

Představí své ručně tvořené originální šperky, 
drátované dekorace, šité doplňky, dekorace i oblečení, 
keramiku, háčkované, pletené, tkané i plstěné doplňky 

i výrobky ze dřeva. 

Hodový program 23. svatováclavských hodů, 
tvořivé dílny pro děti i dospělé, pouťové atrakce, 

víno, burčák, občerstvení

www.orelbohunice.cz

vstup zdarma

www.fler.cz

u příležitosti tradičních 
23. Svatováclavských hodů

JARMARK
řemeslný

v sobotu

28. září 2019 I 10–17 hodin
před radnicí MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

Jarmark je podporován 
MČ Brno-Bohunice

Vás zvou na

 
Orel jednota Brno-Bohunice     
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice 

 
 

 

v neděli 15. září 2019 
v parčíku pod bohunickou kaplí 

 

koloběžkové závody 
dětí a mládeže do 18 let 

 

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “ 
 
 

1430-1500 -  registrace závodníků, volný trénink 
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů 

  
 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA 
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN 
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI 

 

 
           www.orelbohunice.cz 
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Pěvecký sbor Gloria Brunensis  
hledá zpěvačky
Pěvecký sbor Gloria Brunensis hledá zpěvačky ve věku od 18 let s nadšením 
pro sborový zpěv. Zkoušky jsou 1x týdně v centru Brna. Pokud máte chuť nás 
poznat, přijďte na zkoušku kterýkoli čtvrtek 17.00–19.30 na SPŠ Stavební, 
Kudelova 8, Brno. Další informace: www.gloriabrunensis.cz/nábor členů, 
e-mail: stakatto@centrum.cz

Mimobohunické zajímavosti

Poplatek za komunální odpad: splatností to nekončí
Úředníci magistrátu města Brna, kteří spravují poplatek za komunální 
odpad pro celé Brno, tedy pro 400 tisíc poplatníků (město tedy spravuje 
osobní daňové účty srovnatelné co do počtu s počtem klientů menší 
banky), se občas setkají s názorem, který neodpovídá realitě, že totiž 
po uplynutí splatnosti 31. 5. „je na oddělení klid“. Splatností totiž 
správa poplatku nekončí, ale začíná, jen možná není tolik „vidět“.

Činnost oddělení během kalendářního 
roku je rozdělena rámcově do časových 
úseků, ve kterých probíhají na sebe 
navazující úkony. Nejviditelnějším 
obdobím pro veřejnost je březen až 
květen každého roku, a to z důvodu 
splatnosti, která je v Brně již od za-
vedení poplatku v roce 2002 k 31. 5. 
V období výběru se z většiny referentů 
oddělení stávají pokladníci a zajišťují 
chod sedmi pokladen v budově Ma-
gistrátu města Brna na Malinovské-
ho náměstí a ve výškové budově C na 
Šumavské. I když přes pokladnu projde 
téměř polovina výběru (tedy ke 100 
mil Kč každý rok), stále se zvedá pro-
cento úhrady bezhotovostní formou, 
kterou doporučuje i správce poplatku.
Činnost oddělení v období po splat-
nosti červen -březen následujícího roku 
se dá (velmi stručně řečeno) rozdě-
lit na dva základní okruhy – daňové 
řízení s poplatníky, kteří nezaplatili 
řádně (tedy včas, ve správné výši, se 
správnými údaji a se splněním ohla-
šovací povinnosti), a řízení spočívající 
ve zpracování ohlašovacích povinností 
poplatníků.

Pro lepší představu uvádíme několik 
číselných zaokrouhlených údajů ze 
statistiky z roku 2018
Zpracování ohlašovacích povinností 
poplatníků – 15 500 (Zpracovávají se 
individuálně -Mají vliv na výši poplat-
kové povinnosti, případně na řádné 
přiřazení platby -Za nesplnění ohla-
šovací povinnosti může být udělena 
pokuta)
Výzvy – 62 000 (upozornění na ne-
doplatek/Přeplatek/ Doplnění spisu)
Vyměření – 25 500 (platební výměry, 
hromadné předpisné seznamy)
Vymáhací řízení  – 36 000 (číselný 
údaj obsahuje výzvy k  součinnosti 
3. osob, prověření dlužníků, přede-
xekuční upomínky, exekuční příkazy, 
insolvenční řízení, veřejná dražba, 
zástavní právo)
Různé – 8 000 (rozhodnutí o přeplat-
ku, sdělení notářům v rámci dědického 
řízení, žádosti o prominutí, žádosti 
o informace)
Obdržené a zodpovězené email podá-
ní/dotazy – 4 500.(.telefonátů a osob-
ních jednání nepočítaje)

Víte, že.?
 – Od roku 2002 vybrali zaměstnanci 

oddělení na poplatku 3,5 miliardy 
Kč (v průměru ročně 200 milionů 
Kč)

 – Pokud jste poplatníkem místního 
poplatku v  Brně, máte nárok na 
dotaci šalinkarty (více na www.
brno.cz (občan -šalinkarta)

 – Od roku 2013 je poplatníkem 
i  vlastník bytu nebo rodinného 
domu, ve kterém není nikdo hlá-
šen k pobytu

 –  Od roku 2013 mají poplatkovou 
a  ohlašovací povinnost i  cizinci, 
kteří pobývají v Brně, včetně obča-
nů Evropské unie (týká se i sloven-
ských občanů)

 –  Platit můžete i přes platební brá-
nu www.brnoid.cz

 –  Možnosti registrace email adresy 
(na www.brno.cz/odpady), kam 
pra videlně zasíláme informace 
obecného charakteru o  poplatku, 
splatnosti, změnách, sazbě  atd. 
využilo již 16 tisíc osob

 – Ohlašovací povinnost pro účely 
osvobození musíte podávat každý 
rok, jinak vám nárok zaniká

 – Ke dni splatnosti uhradí řádně 
a  včas 80  % poplatníků, rozpo-
čet města je ale vždy naplněn dle 
plánovaného příjmu díky činnosti 
správce daně od června do prosin-
ce každého roku

 – Míra třídění ve městě má vliv na 
výši poplatku (při výpočtu sazby 
na aktuální rok se zohledňuje, 
kolik bylo vydáno na sběr a  svoz 
netříděného odpadu)

 – O tom, zda bude využita horní hra-
nice sazby (pro letošní rok mohl 
být poplatek až 785 Kč) rozhodují 
zastupitelé města Brna

 – Všichni zaměstnanci oddělení mají 
složenou zkoušku odborné způso-
bilosti při správě daní, poplatků 
a  jiných obdobných peněžitých 
plnění

 – Jsme vám k dispozici na pracovišti 
Šumavská 35, budova C pro zodpo-
vězení veškerých dotazů týkajících 
se místního poplatku za komunál-
ní odpad, případně na odpady@
brno.cz

Děkujeme všem, kteří platíte řádně 
a včas

Oddělení správy poplatku 
za komunální odpad
Odbor životního prostředí
Magistrát města Brna

Šumavská 35 | 601 67 Brno
T: +420 542 174 300
E: odpady@brno.cz

www.brno.cz/odpady
facebook | twitter

Pro-Dialog:  
Jak začít změnu?

Na Minské přijímají zdarma 
a bez dlouhého čekání

Vymyká se vám pití alkoholu z rukou, ale nevíte, jestli je to už problém? 
Sázíte na sport a vaše dluhy přestávají být únosné? Užíváte nelegální 
látky a chtěli byste to jinak? Nedokážete usnout bez prášku na spaní 
a zvyšujete dávky? Přijďte se o tom nezávazně a bezplatně poradit do 
Terapeutického centra Společnosti Podané ruce.

Pro -Dialog je služba, kterou nabízí Te-
rapeutické centrum v Jihomoravském 
kraji. Centrum se zaměřuje na pomoc 
lidem, kteří se potýkají s nějakou for-
mou závislosti nebo problémovým uží-
váním návykových látek. Poradenství 
a podporu poskytuje i jejich blízkým. 
Pro -Dialog je však vhodný i pro člo-
věka, který závislý není, ale začal si 
všímat, že nad něčím začíná ztrácet 
kontrolu. Ať už se jedná o pití alko-
holu, sázení, spekulace na burze nebo 
třeba užívání léků a nelegálních drog. 
Pro -Dialog nabízí možnost bezplatné 
a nezávazné porady s profesionálním 
terapeutem o tom, jakým způsobem 
znovu získat kontrolu a jaké další kro-
ky ke změně lze podniknout. Také se 
můžete jen přijít informovat o dalších 

službách Terapeutického centra. A po-
kud pracujete pro nějakou organizaci, 
Pro -Dialog je určen i pro vás – přijďte 
se informovat, jaké služby může cen-
trum nabídnout vašim klientům a jak 
v jejich situaci dále postupovat.
Služba Pro -Dialog je zdarma a probíhá 
každý týden v Terapeutickém centru 
v Brně na ulici Hilleho 5 (1. patro), 
v  úterý 14.30–16.00 a  ve čtvrtek 
9.30 – 11.00. Můžete přijít bez objed-
nání kdykoli v těchto stanovených ča-
sech. Pro další informace kontaktujte 
terapeuty Jana Pokludu (775 882 605, 
pokluda@podaneruce.cz) nebo Kata-
rínu Kotrasovou (778 744 683, kotra-
sova@podaneruce.cz).

 Společnost Podané ruce

Centrum sociálních služeb otevřelo dvě nové služby – Manželskou a rodinnou 
poradnu a Mediační centrum. Ty by měly zpřístupnit tyto služby všem zdarma 
a bez pořadníků.
Manželská a rodinná poradna na adrese Minská 102 nabízí podporu partner-
ským párům a rodinám a všem lidem, kteří potřebují podporu, radu či pomoc. 
Vstupní konzultaci si může každý okamžitě sjednat na tel. čísle 775 913 023.
Druhou možností je tzv. mediace, tedy řešení konfliktních situací v rodině 
s pomocí nestranných mediátorů. Pro většinu rodin ale tato moderní služba 
zůstávala dosud příliš drahá. Proto město Brno otevřelo rovněž v ulici Minská 
102 nové Mediační centrum, které je tu pro všechny bez rozdílu. Konzultaci 
si každý může sjednat na tel. čísle 775 913 064.
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 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a oko-
lí. Tel: 606 469 316. Platba hoto-
vě=SLEVA 250 Kč!

 Čištění koberců, čalouněného 
nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů 
po telefonu, drobné práce v domác-
nosti, to vše Vám nabízí rodinná firma 
A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

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

 Malíř, zedník, natěrač 
Michal Kubový. Mob.: 732 646 047. 
www.malir-zednik-brno.cz

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

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 
(2+1), platba hotově. Tel: 739 586 722.

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel.: 777 159 551.

 Mladá rodina hledá ke koupi 
byt nebo rodinný dům v Bohunicích. 
Máme hotovost. Prosím volejte nebo 
SMS: 733 699 177. Děkuji.

 Rodina koupí 3+1 a větší. NA-
BÍDNĚTE. Tel: 731 450 094.

 Koupíme byt 2+kk nebo 2+1 v lo-
kalitě Bohunice, Starý Lískovec a Nový 
Lískovec. Platba v hotovosti. Tel.: 775 
674 544.

 Hledáme zahrádku nebo chatu 
se zahr. v okr. Brna. Tel: 602 102 038

 AUTODOPRAVA M.U.F. vám 
přeeze dodávkou vše dle vašich poža-
davků (zboží, nábytek, odvoz do eko-
dvora atd. vyjma sypkých materiálů) 
do 1,5 t. Tel. 603 472 858.

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Pro

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ZDARMA

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Září:  23.–29. 9. Houbové a dýňové speciality
Říjen:  14.–27. 10. Zvěřinové hody
Štědrovečerní večeře a Silvestr 2019 –  
rezervace provádíme už nyní
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

 , s.r.o.  U Pošty 14,  625 00 BRNO-Starý Lískovec

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách?
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny
Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných 
odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: 
vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma 
kamerový záznam a protokol o stavu 
Vaší odvětrávací šachty.

PLÍCE DOMU    
tel.: 601 153 200    
milansz@plicedomu.cz   
www.plicedomu.cz
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

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

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

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

www.pohrby.cz

www.futurumbrno.cz

» AUGMENTOVANÁ REALITA
» VIRTUÁLNÍ REALITA S HTC VIVE
» SIMULÁTOR LETU PTÁKA 
» DETEKTOR LŽI 
» HLUKOMĚR A DALŠÍ


