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Do nového roku
(školního)
Náš život je protknut několika
„typy roků“. Kalendářní rok počítá náš věk, rok školní určuje
dětem a studentům jejich učení
a prázdniny, jindy si připomínáme výročí významných událostí a podobně.
Do nového začátku vstupujeme
s představami, cíli i obavami, na
konci hodnotíme, jak se nám je
podařilo naplnit nebo překonat.
Děti i rodiče hledí do nového
školní roku s očekáváním, zda
bude lepší. Chtějí, aby se dítěti
dařilo, dostalo se na vytouženou
školu či rostlo ve výkonnosti ve
sportovním oddíle nebo v některém z uměleckých směrů.
Přejeme si navzájem úspěšný
start, píli, snahu a zlepšování a
věříme, že se nám to podaří. Za
deset měsíců budeme účtovat a
hodnotit. Poznáme, v čem jsme
byli dobří a v čem ne. Tehdy uvidíme, zda jsme se na počátku
roku rozhodli správně, zda jsme
vydrželi a svou vůlí překonali
překážky.
Přeji dětem, ale i nám dospělým,
abychom se uměli dobře rozhodovat a vybírat, co je důležité,
co je nezbytné pro náš spokojený život. Abychom stále poznávali, kde jsou naše slabé a silné stránky a dobře jich využívali.
Abychom mysleli i na to, zda
umíme odpočívat, mysleli na
svoje zdraví a pohodu v našich
domovech.
Přeji nám všem úspěšný start do
nového školního roku. A těm,
kterých se tento začátek moc
nedotýká, příjemný nastupující
podzim plný barevností stromů.
Stanislav Skřička
člen Rady MČ

ZÁPISNÍK STAROSTY
Doznívající, krásné letošní léto znamená
pro naši radnici nejen
pečlivý dohled nad
probíhajícími stavbami, ale také plánování
činnosti na další rok.
Projednávání některých
investic zabere tolik
času, že nezačne-li se
s jejich přípravami
předchozí léto, je jejich uskutečnění v následujícím roce vážně
ohroženo. Probíhající stavby nám
všem v průběhu léta více či méně
stěžovaly život. Některé z nich budou dokončeny až koncem září.
Prosím Vás tedy o maximum trpělivosti. Věřím, že přínos staveb
zcela převáží nad nynějšími těžkostmi. To se týká zejména stavby
nových parkovacích stání na ulicích
Arménská a Okrouhlá. Ne vždy se
postup stavby jeví jako zcela
pochopitelný. Stavba je však velmi
složitý organismus, jehož jednotlivé kroky mají své přesně dané návaznosti. Zdržení a komplikace
jsou často dány vnějšími příčinami.
Při úpravách veřejných prostranství

v lokalitě Spodní a
Rolnická byl učiněn
velmi zajímavý objev,
o kterém se dočtete
možná v příštím, možná v přespříštím čísle.
Bude to hmatatelná
vzpomínka na zmizelé
staré Bohunice. Myslím,
že se všichni již nyní
můžeme těšit na novou bohunickou zajímavost!
Nový chodník od domu Spodní 2
k ulici Čeňka Růžičky je již déle než
měsíc „ve službě“. Dvoje rekonstruovaná sociální zařízení na škole
Arménská 21 jsou již dokončena.
V době, kdy čtete toto číslo, by již
měly sloužit svému účelu také nová
hřiště na zahradách našich mateřských škol. Pomalu mizí stopy po
nepotřebných sušácích na prádlo
a nevyhovujících pískovištích na
ulicích Spodní, Rolnická, Havelkova
a Neužilova. Na všech těchto místech již příští rok uvidíme pěkné
nové trávníky.
S městskou společností Brněnské
komunikace se podařilo navíc dojednat rekonstrukci schodiště za

kapličkou, které se tak přidalo ke
dvěma letos opraveným schodištím
za domy Neužilova 2 a 4.
Ještě letos proběhne oprava překážek ve skateparku Osová. Nebude se jednat o navýšení počtu překážek nebo o jejich zvětšení, ale
pouze o opravu těch stávajících.
Překážky jsou již v některých místech značně opotřebované a časem by mohly být i nebezpečné.
Díky dotaci, kterou se nám pro tento účel podařilo získat, se však této
hrozbě vyhneme.
Předmětem častých dotazů je rekonstrukce chodníku od domu
Švermova 25 k autobusové zastávce Osová. Zásadní komplikací,
která rekonstrukci chodníku stojí
v cestě, je pozemek, přes který
chodník vede, a kterému se nemůže rozumně vyhnout. Pozemek
je vlastněn čtyřmi osobami, z nichž
dvě žijí ve Velké Británii, jedna
v USA a jedna žila v Německu.
(Pokračování na str. 3)

XI. zasedání
Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu
17. 9. 2008 od 17.00 se bude
v jednacím sále bohunické
radnice Dlouhá 3 konat
XI. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice.
Program zastupitelstva bude nejpozději 10 dní před
zasedáním zveřejněn na úřední
desce ÚMČ, nebo
na internetové stránce
www.bohunice.brno.cz.
Jedn·nÌ zastupitelstva
je ve¯ejnÈ.

Uzávěrka č. 10/08
čtvrtek 18. září

Rada MČ na svém 42. zasedání dne 2. 7. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na zrušení stávajících
nevyužitých dětských hřišť u domů
Rolnická 3 a 9 a odstranění stávajících nadbytečných sušáků na
prádlo na ulicích Spodní, Rolnická
a Neužilova-Havelkova od firmy ZEMAKO, s.r.o
■ schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku při ul.
Pod nemocnicí a při ul. Podsedky
■ neschválila přechod nájmu bytu
■ nesouhlasila s budováním nové
sloupové tratě na ulici Zadní v souvislosti s instalací telefonních kabelů
■ schválila zahájení soudního řízení
ve věci vyklizení obecního bytu
■ schválila dokument „Informace
pro žadatele o dotaci z rozpočtu
MČ Brno-Bohunice“
■ nesouhlasila s návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního
města Brna o stanovení místního
koeficientu pro výpočet nové výše
daně z nemovitostí
■ schválila záměr využití pozemků
východně od ulice Čeňka Růžičky
k doplnění občanské vybavenosti –
zejména výstavbu veřejných parkovacích stání, výsadbu veřejné zeleně a instalace prvků městského
mobiliáře
Rada MČ na svém 43. zasedání
(mimořádné) dne 4. 8. 2008
■ vzala na vědomí rezignaci členky
zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
pí PaedDr. Danuše Chytilové a
předala osvědčení p. Pavlu Esslerovi o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
■ schválila zadání pro zpracování
studie využití území mezi ulicí Čeňka Růžičky a Spodní.

ZPRÁVY Z RADNICE
schválila zadávací podmínky na
akci „Zřízení parkovacích stání na
ulici Souhrady a seznam firem,
které budou vyzvány k podání
nabídky. Dále jmenovala hodnotící
komisi na výše uvedenou akci.
■ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zrušení stávajících
nevyužitých dětských hřišť u domů
Rolnická 3 a 9 a odstranění stávajících nadbytečných sušáků na
prádlo na ulicích Spodní, Rolnická
a Neužilova-Havelkova.
■
jmenovala
Ing.
Otakara
Kamaráda a RNDr. Ivanu Nechvátalovou odpovědnými pracovníky
za organizačně-technickou přípravu voleb do zastupitelstev krajů,
které se budou konat ve dnech 17.
a 18. října 2008.
■

Rada MČ na svém 44. zasedání
dne 27. 8. 2008:
■ Schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na provedení opravy
zařízení skateparku v areálu Osová
v MČ Brno-Bohunice.
■ Schválila dodatek ke smlouvě na
akci „Úpravy venkovních prostor
v areálech mateřských škol v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Schválila dodatek ke smlouvě
o bezplatném poskytnutí díla se
společností Terasy Bohunice, s. r. o.
■ Schválila dodatky ke smlouvám
na zajištění správy obecních bytů
v bytových domech MČ Brno-Bohunice.
■ Schválila dodatek ke Smlouvě
o přenechání majetku do užívání
ÚMČ od MPSV.
■ Schválila dohodu o ukončení

smlouvy o nájmu nebytových prostor a strojního zařízení v bytovém
domě Pod nemocnicí 1 se společností Teplárny Brno, a. s.
■ Schválila dohody o ukončení
smluv o nájmu nebytových prostor
firem v domě Rolnická 1.
■ Schválila dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu pozemku pod
garáží a zveřejnění záměru na
pronájem tohoto pozemku.
■ Vzala na vědomí výsledky veřejnoprávních kontrol základních škol
zřízených MČ Brno-Bohunice za
rok 2007.
■ Schválila výši odměn uchazečům
soutěže o návrh na zpracování
projektové dokumentace na akci
„Urbánní zóna Spodní – Čeňka
Růžičky, část 1“.
■ Schválila rozpočtové opatření
4/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2008.
■ Vzala na vědomí doporučený
program XI. zasedání ZMČ BrnoBohunice, které se bude konat dne
17. 9. 2008.
■ Souhlasila s čerpáním provozních
prostředků na projektovou dokumentaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ Arménská 21 – pavilon B“.
■ Nesouhlasila s umístěním stavby
pro reklamu při ulici Jihlavská a pověřila starostu MČ uplatnit toto
stanovisko jako námitku v územním řízení na stavbu pro reklamu.
■ Souhlasila se svěřením několika
pozemků v k. ú. Bohunice za
účelem údržby, pronájmu či za
účelem zabezpečení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
MČ Brno-Bohunice.
■ Souhlasila se zásahem do pozemků v k. ú. Bohunice při ulicích
Jihlavská-Ukrajinská pro pokládku
nového kabelu veřejného osvětlení
a optického kabelu.

■ Souhlasila se zřízením věcného
břemene k pozemku v k. ú. Bohunice při ulici Podsedky z důvodu realizace přípojky NN.
■ Vzala na vědomí provedení stavebních prací v nebytových prostorách v objektu Dlouhá 3.
■ Nesouhlasila s úhradou nákladů
oprav v domě Rolnická 1 z úrovně
MČ Brno-Bohunice.
■ Schválila zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku v k. ú.
Bohunice při ulici Arménská pro
zbudování nájezdové rampy k domu.
■ Souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem obecního bytu v domě s pečovatelskou službou.
■ Stanovila v souladu s legislativou
jednostranně zvýšené nájemné o
maximální přírůstek v bytech s regulovaným nájemným v majetku
MČ.
■ Neuznala odpovědnost MČ
Brno-Bohunice za škodu vzniklou
úrazem v prosinci roku 2005, nevyhověla požadavku na náhradu
škody a trvala na zamítnutí žaloby.
■ Souhlasila se zásahem do pozemků v k. ú. Bohunice při ulici Lány
pro napojení rodinných domků na
jednotnou telekomunikační síť.
■ Schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci
„Úprava předprostoru ZŠ Vedlejší
10 – zřízení parkovacích stání v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Schválila změny kalkulace nákladů v doplňkové činnosti ZŠ
Vedlejší 10 u pronájmů majetku a
zájmových kroužků.
■ Schválila úseky místních komunikací v k. ú. Bohunice, na nichž se
pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje zimní údržba. Jsou to:
ulice Vinohrady (část od křižovatky
s ulicí Kejbaly po hranici katastru),
ulice Kejbaly (část navazující na ulici Vinohrady k zahrádkářské kolonii) a cyklistické stezky na území
MČ Brno-Bohunice.

Kontrola veřejného osvětlení

Starosta městské části Robert Kotzian položil kytici u pomníku Josefa Žemličky z obce Omice, který byl zastřelen
sovětskými vojáky 21. 8. 1968. Bylo mu tehdy pouhých
16 let... Pomník se nachází v místě vraždy na ulici Jihlavská,
kousek od křižovatky s ulicí Osovou.
Čest památce všem obětem srpnové invaze vojsk Varšavské
smlouvy! Letos od této národní tragédie uplynulo právě
40 let. Komunistická rozpínavost si tehdy vyžádala nevinné
životy. Nechť jsou oběti, jako Josef Žemlička, věčným mementem tohoto srpnového zločinu roku 1968.
2/

Pravidelná noční kontrola svítivosti
veřejného osvětlení v Brně-Bohunicích, kterou provádějí pracovníci
Technických sítí Brno, a.s. ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice, se
uskutečnila v úterý 5.8.2008. Bylo
zkontrolováno celkem 1148 kusů
světel. Z toho počtu nesvítilo v době konání kontroly 6 osvětlení, což
je 0,52 % nesvítivosti. Do tohoto
počtu však nejsou zahrnuta nesvítící světla na ul. Jihlavská a
Netroufalky, kde v současné době
probíhají práce na úpravě veřejného osvětlení v souvislosti se
stavbou Masarykova univerzitního
kampusu.
Toto osvětlení bude zanedlouho
úplně dokončeno a k jeho zapnutí

dojde v okamžiku, kdy bude kompletně předána stavba.
Při průjezdu naší starou zástavbou
na ulici Humenná, nelze přehlédnout již delší dobu nefunkční
stožár veřejného osvětlení. Ten se
nevyměňuje z důvodu toho, že
v celé ulici proběhne kompletní
výměna nového veřejného osvětlení.
Tímto bych rád poděkoval našim
občanům za trpělivost a pochopení. Opravu nesvítícího osvětlení
přislíbily Technické sítě Brno, a.s.
do konce měsíce srpna. Záznam
z kontroly je uložen na Odboru
technických služeb Úřadu MČ
Brno-Bohunice.
Josef Juras, zastupitel
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NOVÉ SLUŽBY NA RADNICI
Na naší radnici vyřídíte spoustu
důležitých věcí od rybářského lístku
po stavební povolení, od možnosti
uhradit poplatek za psa až po přiznání některých sociálních dávek.
Protože však máme zájem přibližovat a rozšiřovat činnost a služby
veřejné správy našim obyvatelům,
rozhodla Rada městské části zapojit náš úřad do sítě CZECHPOINT.
Co jsme tím získali?
Na bohunické radnici teď vyřídíte
další věci, které byly v minulosti

Zápisník...

doménou spíše speciálních úřadů
a centrálních pracovišť. Jsou to
výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního a Živnostenského rejstříku a Registru testů.
Tyto služby jistě mnozí z nás občas
využívají a myslím, že o ně bude
zájem. Po počátečních „porodních
bolestech“ už služba funguje a vy-

školení pracovníci vědí „jak na to“.
Kromě toho si zde na radnici můžete nechat ověřit podpis, nebo
listinu.
A kolik, že to všechno stojí? Za
výpisy z Katastru nemovitostí,
Obchodního a Živnostenského rejstříku 100,- Kč za první stránku
a 50,- Kč za každou další i započatou stranu, výpis z Registru trestů
stojí 50,- Kč. Za ověření zaplatíte
30,- Kč za jednu stranu dokumentu, nebo jeden podpis.
Pro větší pohodlí a komfort žadatelů o tyto služby byla v přízemí
radnice vybudována centrální podatelna, kde je možné vše vyřídit

(Dokončení ze str. 1)
Německý spoluvlastník nedávno
zemřel a na stole je tedy navíc
i otázka, kdo a kdy zdědí jeho podíl
na tomto pozemku. I přes tyto
velké komplikace se pokoušíme
o jednání.
Další školní rok právě začal. Dovolte mi proto popřát všem žáčkům, žákům i studentům hodně
úspěchů v učení. Přeji také učitelům a dalším zaměstnancům všech
školek a škol na území Bohunic,
aby se jim i v tomto školním roce
dařilo vštěpovat svým svěřencům
nové znalosti.
Robert Kotzian
starosta

Nedávno mi volala jedna rozzlobená paní: „Pane místostarosto,
děláte na obci samé kraviny. Na co
„šáhnete“, nestojí za nic. Před
domem mi tu staví parkoviště a já
jsem tady chtěla stromy a zeleň! To
se musí hned zastavit. Nic neděláte
pro dobro lidí...“
Ano, občas se stane, že se nějaká
„dobrá duše“ ozve, aby nám sdělila svoje názory a já jsem tomu
rád. Pravda ten tón nebývá vždy
příjemný, ale přesto se toho hodně
dozvím. Názory lidí jsou pro mne
důležité, ale ne vždy je možno jim
vyhovět. Tedy vyhovět lze, ale jen
zčásti, lépe řečeno zhruba tak
polovině lidí. Šest let působení ve
vedení naší obce mi dalo zkušenost, že uspokojit je možné právě
jen těch zhruba 50 % obyvatel.
Když plánujeme nějakou investiční
akci, snažíme se vždy zvážit všechny okolnosti, které se k dané akci
vztahují: názory obyvatel, dopad
na zeleň, stromy, parkování a dopravní obslužnost, jestli je to v dané lokalitě potřeba...
Při větších akcích organizujeme
i tzv. „veřejná projednávání“, na
kterých je přítomno vedení obce,
příslušní zaměstnanci úřadu a samozřejmě autor projektové dokumentace. O tomto veřejném pro9 / 08 N A Š E B O H U N I C E

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná

ve středu 15. října 2008
Trasa: Brno, Termální lázně Čalovo – Slovensko, Brno
Odjezd: 6.00 hod.

Návrat cca: 20.30 hod.

Cena zájezdu: 270,- Kč

Vstup do lázní důchodci: 160,- Sk, dospělí: 180,- Sk
Záloha na šatnu v lázních: 100,- Sk (vrací se)
Cestovní doklad: pas nebo platný OP Evropské Unie
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.
Předprodej místenek 1. října 2008 na radnici Brno-Bohunice
14.00–15.00 hod. Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
Informace: František Doušek, tel: 547 353 215, mobil 723 937 562.

NIC NA OBCI NEDĚLÁTE...
jednávání informujeme prostřednictvím obecního zpravodaje (výzva se nachází na některé z prvních
tří stran). Zde se snažíme posbírat
názory lidí a pokud to jde, zapracovat je do projektu. Tímto způsobem jsme projednávali všechna budovaná parkoviště a veškeré projekty na úpravu zeleně. Veřejná
projednávání nebývají příliš navštěvované, ale ti, co mají skutečný zájem, si cestu na radnici najdou.
Když však potom přistoupíme k realizaci projektu, začnou se ozývat
nespokojenci a protestují, že to
nebo ono nechtějí. To už však bývá
pozdě. Rozjetou akci nelze zastavit. Vždy nás však může uspokojit myšlenka, že spokojeni budou ti,
co se zajímali předem, tedy ona
přibližná polovina.
Že některá rozhodování nebývají
lehká se pokusím demonstrovat na
následujících konkrétních příkladech.
V minulosti jsme měli hodně stížností na to, že travnaté hřiště ve
vnitrobloku na ul. Moldavská často
práší, když prší, je tam bláto apod.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje
jsme dostali dotaci 750.000,- Kč,

něco jsme přidali my, tak a vzniklo
nové hřiště s krásným umělým povrchem. A ejhle, zase bylo zle. Je
zde moc hlučno a sjíždí se nám
sem party „obtížně přizpůsobivých“
obyvatel z celého Brna, močí nám
na naše opravené domy. Dlouho
jsme hledali a zkoušeli různá řešení, až jsme oddělali regulérní
branky a dáli tam malé, které odradily ony party „cizinců“. Ovšem
teď se zase ozývají (a oprávněně)
sportovci, že takové hřiště bez
branek je k ničemu a že je ho škoda atd...
Jiný příklad: Když se stavělo parkoviště na ul. Amerlingova, ozývali
se lidé z přilehlého panelového domu, že zde nechtějí parkoviště, ale
park. Současně se však budoval
park hned vedle za kapličkou.
Odtud ale zase přicházely hlasy,
které říkaly, že zde nechtějí park,
ale parkoviště. Přitom vzájemná
docházková vzdálenost je do 30
vteřin a udělat to opačně nebylo
možné.
A ještě jeden problém: Mezi ulicemi Rolnická a Spodní je betonové
hřiště. Je postaveno na velmi nevhodném místě. Dusot míče se zde

na jednom místě a na počkání. Do
těchto míst jsou nasměrovány i telefonní hovory ústředny úřadu.
Otevřeno je v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hod. V ostatní dny funguje tato služba do 14 hod.
To však ještě není vše. Chystáme
další službu a sice příjem žádostí
o živnostenský list.
Věřím a doufám, že nové služby
budou ku prospěchu nás všech.
Antonín Crha, místostarosta

ZŠ Brno, Vedlejší 10, spolu se
Sborem dobrovolných hasičů,
Orlem Bohunice a dalšími organizátory pořádají

v sobotu 4. 10. 2008
od 9.00 do 12.00 hodin
3. ročník

PODZIMNÍHO SETKÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
BOHUNIC A OKOLÍ
Akce bude zahájena v 9.00 h
před ZŠ Vedlejší. Na děti i jejich
doprovod čekají různé zábavné
soutěže, akce a prezentace volnočasových aktivit.
Pro všechny je zajištěno občerstvení. Čekají vás drobné dárky
od sponzorů.

nese a duní jako rány z děla. Sídliště nám stárne a lidé v seniorském
věku chtějí více klidu. To je přirozené. Na druhou stranu možná
již pozapomněli, že i jejich děti si
zde hrály. Ale doba je holt jiná a se
vzájemnou tolerancí bývá problém.
Naopak sportuchtivá mládež si
neuvědomuje, že „dusot“ míče
před 8. hodinou ranní a po 20.
hodině večerní, sice není zakázán
(noční klid má jiné parametry) ale
silně obtěžuje ty, co se chtějí podívat na pěkný film, nebo si poslechnou trochu hudby. Stížnosti přicházely stále častěji, a tak jsme
basketbalový koš, největší to původce hluku, odstranili. Okolní
obyvatelé si nespíše oddechli, ale
naše mládež se bouří. Dokonce
i vyhrožuje: „Když nemáme kde
sportovat, začneme rozbíjet koše a
sprejovat“. Možná, že nejen tento
případ by vyřešila právě ona tolik
potřebná trocha vzájemné, oboustranné tolerance „znepřátelených“
stran.
„Neděláte nic dobrého pro lidi...“
Já si myslím, že děláme, ale zavděčit se lidem všem prostě nelze.
Antonín Crha
místostarosta
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BOHUNICKÉ SOCHY IV.
Stojí si a pozorují chodce a auta.
Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich víme? Zkusme se u nich společně po čtvrté zastavit.
V tomto pokračování se dostávám
k sochám, které byly realizovány při
výstavbě našeho sídliště. Tedy v minulosti ne příliš vzdálené. Projevuje
se zde však časový paradox. Nic,
nebo velmi málo je o nich známo.
Často nejsou známí ani autoři,
zmatená jsou jejich pojmenování,
není zcela přesvědčivé, koho že
vlastně jsou, a jsou-li vlastně ještě
vůbec... Pátral jsem v majetkové
evidenci naší radnice ale i v evidenci Odboru kultury magistrátu Brna.
Z počátku to vypadalo vše dosti
beznadějně…
Úvodem si dovolím krátké dobové
oživení. V rámci zástavby lokality

POŘADY
V KNIHOVNĚ
pobočka Bohunice, Lány 3 Vás
srdečně zve na své podzimní
pořady
15. – 26. 9. 2008 Světadíly
- výstava výtvarných prací dětí ZŠ
Arménská. Možné zhlédnout v době provozu knihovny.
24. 9. 2008 Když se Brno stane osudem
- beseda s nejznámější brněnskou
historičkou Milenou Flodrovou
v rámci cyklu „Babí léto“. Začátek
v 17 hod. v sálku knihovny.
září – říjen 2008 Poprvé do
školy – Poprvé do knihovny
- projekt na podporu dětského
čtenářství
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Akce jsou finančně podpořeny
městskou částí Brno-Bohunice.

„Brno-západ“ byla plánovači naplánována i sochařská výzdoba
sídlištního areálu. A tak se rozběhlo soukolí zasedání návrhových,
ideových a dalších komisí. Probíhala mnohočetná jednání mezi
odbornými svazy a fondy zastřešu-

TULIPÁN PŘÁTELSTVÍ (Pozn. 3: zápis pro ortodoxní lingvisty: Die
Tulpe der Freundshaft / The Tulip
of Friendship).
„Družební“ přívlastek v pojmenování cibuloviny jistě napomohl
pootevřít dvířka k její realizaci

jícími umělecké profese označované tehdy jako „svobodná povolání“. To vše pod dohledem
okresního a krajského všemocného
výboru československé komunistické strany. Soutěžilo se, hodnotilo se, přidělovalo se (Pozn. 1: Inu,
není asi divu, že po roce 1989
archivní dokumentace zbylo pomálu…).
Nyní k bohunické soše v tomto seriálu již čtvrté. Je umístěna ze strany ulice Běloruské u budovy radnice (Pozn. 2: ano, v těsné blízkosti
obecního vinohradu…). V inventárním seznamu majetku městské
části je k účetní ceně 350 000 korun připsán i autor díla – Alfred
Habermann a název „Květ“. Z rozsáhlé anglicko-německé obrazové
publikace, kterou jsem měl zapůjčenu, mám potvrzeno autorství,
název a upřesněno pojmenování.
Nechť tedy do budoucna všichni
víme, že se jedná o, cituji vlastním
překladem, „impresivní vnější květinovou skulpturu složenou z osmi
ocelových stél pojmenovanou jako

v sídlišti tehdy nesoucímu název
„Československo-sovětského přátelství“ (Pozn. 4: I když tehdy byly
v kurzu spíše rudé karafiáty…).
Nechť do budoucna také víme, že
ji vykoval Pan Kovář! Z jeho obsáhlého uměleckého životopisu připomenu jen několik základních dat.
Alfred Habermann se narodil roku
1930 v Jihlavě v česko-německé
rodině, jejíž kovářské kořeny sahají
až do 16. století. V roce 1985 se
z Jihlavy odstěhoval do Německa.

Výstava: Místo pro každého
Občanské sdružení AGAPO Vás zve na putovní výstavu fotografií Místo pro
každého, kterou můžete od 25. září 2008 zhlédnout v prostorách Knihovny
Jiřího Mahena na Kobližné 4 v Brně, kde bude k vidění do 5. října.
„Námětem výstavy jsou úspěchy lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kterým se podařilo díky spolupráci s agenturou najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce“, řekla Romana Jiráková, metodická vedoucí
organizace. Autorkou fotografií je Alice Prokopová, v civilním životě psycholožka s klinickou praxí a lektorka psychologie na Pedagogické fakultě
MU, která se sdružením AGAPO spolupracuje již druhým rokem a má za sebou několik úspěšných výstav. Smyslem celé akce je u příležitosti Dnů
zdraví v Brně představit AGAPO a jeho aktivity veřejnosti.
Bližší informace o neziskové organizaci AGAPO naleznete na www.agapo.cz,
na telefonních číslech 541 210 549, 608 605 240, 723 794 833 nebo přímo na Cejlu 68 v Brně, kde o. s. AGAPO sídlí.
Všichni jste srdečně zváni!
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Následně jako profesor uměleckého kovářství, uznávaný a oceňovaný člen mnoha uměleckých asociací, procestoval celý svět. Učil
v Itálii a v Rakousku ale také v USA.
Stál u zrodu dnes již tradičního
mezinárodního sympozia uměleckých kovářů konaného na hradě
Helfštýn, známým pod názvem Hefaiston. V roce 2002 mu německý
prezident právě za jeho pedagogickou práci předal spolkový kříž
Za zásluhy.
Jeho práce našly umístění v řadě
zemí, a to nejen v Evropě. Tak například v roce 2005 získal velkou
zakázku na bránu hotelu Dakota
v americkém New Yorku (Pozn. 5:
že by přímo v místech, kde byl
v roce 1980 zastřelen John Lennon,
člen legendárních Beatles? A kde
vdova Yoko Ono bydlí dodnes?).
Poslední dny svého života pracoval
a žil v rakouském kovářském městečku Ybbsitz, kde zemřel letos
v dubnu ve věku nedožitých 78 let.
Rod Habermannů v kovařině pokračuje nadále…
Fotografie je z výše zmíněné publikace. Jak lze mimo jiné rozeznat,
tehdy malá sazenička borovice vypadala pod pětimetrový květem
zcela přehlédnutelně. Dnes, když
na místo zajdete, je již situace
opačná. A asi je to škoda …
Miloš Vrážel,
člen Rady městské části

POPRVÉ DO KNIHOVNY
Vážení rodiče, jde Vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!
V letošním roce již pošesté připravuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně
na začátek nového školního roku
projekt pro všechny prvňáčky a jejich rodiče s názvem „Poprvé do
školy – Poprvé do knihovny“. Formou zábavných pořadů, výtvarných
dílen a dalších aktivit pro děti chce
vytvořit pevnou vazbu začínajících
čtenářů ke knihám a čtení. A co je
čeká v letošním roce?
– Od 1. září do 11. října 2008 mož-

nost registrace zdarma na všech
provozech KJM.
– Výtvarná soutěž pro čtenáře KJM
ve věku od 6 do 10 let „To jsem já“
zaměřená na výrobu vlastních znaků – erbů.
– Slavnostní pasování prvňáčků na
rytíře knih a čtenáře knihovny na
pobočce KJM v městské části BrnoBohunice, Lány 3 ve čtvrtek 9. října
2008 od 13 do 18 hodin. Akce
bude doplněna výstavkou knížek pro
začínající čtenáře – „První čtení“.
Další aktuální program naleznete
na www.kjm.cz. Těšíme se na Vás.

Klub maminek Sedmikrásek
Již skoro dva roky se schází maminky se svými dětmi. Využíváme prostory klubovny vedle fary v BrněStarém Lískovci. Zveme všechny
maminky, které touží mateřskou
„dovolenou“ prožít a vychutnat.
Mohou chodit pravidelně nebo si
občas „jen tak zaskočit“. Středeční
dopoledne patří dětem i maminkám. Děti zde při hrách a dalších
činnostech navazují první kama-

rádské vztahy. Maminky mohou
posedět u kávy a popovídat si, ale
hlavně něco vyrobit, dozvědět se,
vzdělávat se... využít smysluplně čas.
Letos se budeme opět pravidelně
setkávat každou středu od 9.30 do
12.00 ve žluté klubovně vedle římskokatolické fary, Elišky Přemyslovny 27.
Za všechny maminky vás zve
Dana Skřičková
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ZAHÁJENÍ III. ROČNÍKU „SENIOR-AKADEMIE“
Odbor prevence Městské policie
Brno připravil v letošním roce již III.
ročník projektu prevence kriminality „Senior-akademie“, který je organizačně obdobný jako všeobecně známé akademie třetího věku.
Liší se vyučovanými tematickými
okruhy a rozsahem vyučovacích
hodin.
Tematické okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpečnému
chování seniorů ve společnosti.
Odborní lektoři se zaměřují na
rozpoznání možného nebezpečí a
možnosti, jak takové nebezpečí
eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální důraz je při
výuce kladen na chování možné
oběti, které by nemělo „motivovat“ potencionálního pachatele.
V praxi to znamená naučit se
chování, které bude z pohledu
pachatele antiiniciační. Absolventi
„Senior-akademie“ obdrží „Osvědčení o absolvování“ a pro Odbor
prevence Městské policie Brno se
stanou neformálními partnery –
„Asistenty prevence kriminality“.
Následná aktivita a iniciativa absolventů bude závislá výhradně na

nich samotných a nebude nijak direktivně určována. V rámci jejich
dalšího působení v přirozeném
prostředí rodiny, známých nebo
přátel předpokládáme, že jednou
ročně budou organizována setkání
absolventů, kde formou dvouhodinového semináře budou posluchači seznámeni s novými trendy
v oblasti prevence kriminality a
současně se s pracovníky Odboru
prevence podělí o své zkušenosti
při své asistenční a poradenské činnosti.

V průběhu „Senior-akademie“ se
mohu posluchači přihlásit do kurzů
sebeobrany, poskytnutí zdravotnické pomoci při dopravní nehodě
a prevence internetové kriminality.
Dále jsou připraveny exkurze na
Operační středisko a tunelovou
střelnici MP Brno.
Oficiální zahájení „Senior-akademie“ bude dne 15. 9. 2008
v 15.00 hod. v budově Moravského zemského muzea v Brně,
Zelný trh č. 8, kde se posluchači
budou scházet každé pondělí od

15.00 do 18.00 hodin. Slavnostní
vyřazení absolventů se uskuteční
dne 30. 3. 2009. Datový rozvrh
vyučovacích dnů, přehled tématických okruhů a přihlášky k absolvování „Senior-akademie“ Městské
policie Brno jsou pro zájemce k dispozici v Preventivně informační
místnosti Městské policie Brno,
Zelný trh č. 13 v pracovní dny od
7.30 hod. do 18.30 hod.
(tel. 544 252 617).
Odbor prevence MP Brno

KRAJSKÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
V květnovém čísle jsem psali o postupu žen z Bohunic do krajského
kola. Toto kolo již proběhlo a to
16. srpna ve Znojmě.
Do deštivého dne se probudili
hasiči a hasičky ze 7 okresů Jihomoravského kraje. Počasí se však
trošičku umoudřilo a tak se v 9 hodin začalo soutěžit. První disciplína
100 m překážky běhaly ženy, me-

zitím muži odběhli útok. Pak se disciplíny prohodily a závěr soutěže
patřil štafetám 4 x 100 m. Naše ženy bez problémů odběhly „stovky“. Skvělý výkon zaznamenala
naše Hanka Sestrienková, která
svým časem 19,78 obsadila ze 60
závodnic, krásné páté místo a o
postup do celorepublikového kola
jí dělily jen 2 místa. Útok se s malými komplikacemi nakonec taky
povedl a štafety byly zaběhnuté né
v nejlepším, ale velmi dobrém čase.

Nakonec po sečtení všech výsledků
ženy z Bohunic obsadily opravdu
v těžké konkurenci krásné čtvrté
místo.
Takže Tereze Emmertové, Kateřině
Šuterové, Julii Benyóové, Zuzaně
Soukupové, Haně Sestrienkové,
Anně Putnové, Ingrid Soukupové,
Lucii Jaškové a Veronice Brunclíkové Moc blahopřejeme a přejeme
do dalších takových útoků hodně
štěstí.
Hasiči z Bohunic

Klub aktivních seniorů Pohoda
Od března 2007 začal pracovat při
farním kostele Jana Nepomuckého
klub aktivních seniorů Pohoda.
15 aktivních seniorek se setkává
pravidelně každý čtvrtek od 9.30
do 11.30 v klubovně u fary.
Na programu jsou posezení při
kávě, aranžmá květinových vazeb,
tvořivé dílny (savování, batikování,
pufování triček pro sebe i pro
vnoučata, malování na hedvábí –
výroba šálů a šátků), přednášky
duchovní, odborné (zdravotní,
zdravá výživa, nové knihy, kosmetické), burza receptů, studená
kuchyně (chlebíčky, jednohubky,
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obložené talíře), zákusky, pečení
vánočního a velikonočního cukroví, oslavy narozenin. Na začátku léta vycházky za historií města Brna,
vycházky do okolí Brna – poutní
místo Vranov a na závěr školního
roku poutní zájezd autobusem do
Křtin, Senetářova, Sloupu, Šošůvky
a zámku v Rájci nad Svitavou.
V klubu vznikají krásné mezilidské
vztahy, seniorky se velice těší na
všechna další společná setkání,
která je velmi obohacují a vytváří
atmosféru radosti a přátelství.
Bohuslava Podolská
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Brněnské dny pro zdraví 2008
Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna
25. 9. – 5. 10. 2008
Nejrozsáhlejší celoměstská kampaň pořádaná v rámci Projektu Brno-Zdravé město nabídne ve svém již 14. ročníku více než 70 akcí pro
zdravý životní styl. Pestrý program zahrnuje pohybové aktivity, zdravou
výživu, outdoor, relaxační techniky, hry a soutěže pro děti, cvičení pro seniory, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních a řadu dalších. Kompletní program na www.zdravemesto.brno.cz
4. 10. 2008
Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna zve na jubilejní
10. ročník pochodu Mariánským údolím v Brně-Líšni, doba konání akce
10–14 hodin.
10.00 zábavný program: tipy pro zdraví, ochutnávka zdravé výživy, cvičení v přírodě, zdravotní poradenství, hry a soutěže pro děti
11.00 zahájení pochodu – 4 km příjemné chůze údolím Říčky k Muchově
boudě

POSILOVNA
2x TURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING
AEROBIC, KALANETIKA

HLEDÁME CVIČITELKY AEROBICU !
Po - Pá
So - Ne

Otevřeno:
9.00 - 21.30
15.00 - 20.30

Labská 27
625 00 Brno

Tel. 775 054 539, 547 353 249, www.fitness-petra.euweb.cz

■ KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV
V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda
jistá. Tel.: 776 809 213.
■ Nabízím k prodeji nebytový prostor v osobním vlastnictví.
Lokalita Brno Bohunice, panelový
dům, v přízemí. V místě kabelové
rozvody a internet. 3 místnosti +
soc. zázemí. Celková plocha 42 m2
(14 m2 + 12 m2 + 12 m2 + 2 m2 + 2 m2).
Kontakt: Tel.: 547 212 087,
Mobil: 602 703 196

■ Aquaaerobik v bazénu
na ZŠ Arménská. Pondělí a středa
20.00–21.00, pátek 18.00–19.00.
Začínáme 1. září. Informace: Kateřina Hašková. tel. 777 645 517.
www.plavani-katka.cz
■ KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé
jednání. Tel.: 776 637 839.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle

ROZVRH INDOOR CYCLING do 28. 9. 2008
17.45
18.15
18.45
Martina
Vendy
Ingrid
Martina
Vendy
Petr

19.10

Tel: 547 353 249 – rezervace, www.fitness-petra.euweb.cz
Budova Ekogymnázia, Labská 27, Brno

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle

ROZVRH INDOOR CYCLING od 29. 9. 2008
17.45
18.15
18.45
Ingrid
Vendy
Ingrid
Vendy
Petr

19.10

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 1x měsíčně • Toto číslo vychází 5. 9. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické
a stylistické úpravy textů.
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PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
NA SKLIZEŇ JABLEK
Začátek práce v průběhu září.
Požadujeme dobrou
fyzickou kondici, zdravotní
způsobilost a ochotu
odpracovat minimálně týden.
Ovocnářské družstvo BRNO-Starý Lískovec
www.jablka.cz, 547 218 260, 724 184 828

■ Hotel MYSLIVNA Brno-Kohoutovice Vás zve na PRAVIDELNÝ
NEDĚLNÍ BRUNCH na vyhlídkové terase (při nepříznivém počasí ve
vinárně) výdy od 11 h. do 14 h. Chcete-li si jídlo užít v klidu s rodinou či
přáteli, vsaďte na spojení snídaně a oběda podávaného formou pestrého
bufetu. Určitě si vyberete ze široké nabídky různých druhů masových specialit včetně ryb, dále studené předkrmy, spousta salátů, ovoce a moučníků.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Cena: 299,- za osobu bez nápojů. Děti do 6 let
zdarma, od 6 do 12 let 100,- Kč, děti od 12 let 150,- Kč.
HOTEL MYSLIVNA BRNO, NAD PISÁRKAMI 1, 623 00 BRNO-KOHOUTOVICE. Tel.: 547 107 555, nebo 547 107 556.

■ KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ K BYDLENÍ (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.
Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.
■ HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ ve vlastnictví, možno
i s chatou. Finance mám.
Tel.: 776 637 839.

MUDr. Darja Dobšíková
praktická lékařka
poliklinika U Pošty 14
ord: Po
7–13
Út 13–17
St–Pá 7–12
možnost registrace nových
pacientů

Změna provozovny

KREJČOVSTVÍ
Kateřina Krejčíková
Od 15. 5. 2008 na adrese:
OBILNÍ TRH 2, BRNO.
ÚT: 9–16 h., ČT: 9–16 h.
www.krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646
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