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INFORMAČNÍ BULLETIN ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Když je pomoc adresná
Je tomu již 10 let, kdy se prohnala Moravou velká ničivá
povodeň, která brala vše, co jí
stálo v cestě. V prvním červencovém týdnu roku 1997 jsem
byl v Kroměříži a se zájmem a
také s hrůzou sledoval zvyšující
se koryto řeky Moravy, pomalu
se plnící Podzámeckou zahradu
a pytle s pískem na uměle budovaných hrázích.
Škoda, kterou po sobě voda
všude napáchala, byla vyčíslena
v mnoha desítkách milionů. Psychické utrpení lidí ze ztráty
někoho z blízkých, ztráty domova nebo strachu z každého
většího deště vyčíslit nelze. Byli
jsme svědky rychlého startu různých sbírek pro postižené oblasti, stejně jako pomalých kroků
složek záchranného systému,
který tehdy moc nefungoval.
Budeme-li souhlasit s příslovím,
že „všechno zlé je k něčemu dobré“, tak tato a další živelní
katastrofy měly velký vliv na to,
jak dnes vnímáme různá strádání lidí kolem nás. V zasažených
oblastech se vytvořila nová přátelství mezi postiženými a těmi,
kteří přišli pomoci. Tato událost
učila odpovědné přemýšlet dopředu, myslet v souvislostech,
hledat způsoby řešení.
Bohuničtí zastupitelé osudného
povodňového roku 1997 rozhodli pomoci obci Kostelany,
která leží na dolním toku řeky
Moravy. Čerpání ani výše příspěvku dnes už není tak důležitá. Pomoc, kterou Kostelany
potřebovaly, byla účelně využita.
Důležité je to, že i dnes se vzájemně setkáváme a vztah, který
byl v minulosti vybudován, udržujeme. Oboustranné obohacování a inspirace nás učí, jak co
nejlépe zúročit možnosti, které
se nám každodenně nabízejí.
Stanislav Skřička, radní

Uzávěrka č. 9/07
čtvrtek 16. srpna

ZÁPISNÍK STAROSTY
Rada se kladně postavila k předběžnému návrhu na výstavbu
(soukromým investorem) jednopodlažního garážového objektu při
ul. Čeňka Růžičky v travnatém
svahu v horní části ulice mezi
kotelnou a vjezdem na parkoviště.
S využitím rozdílu v terénní výšce
by střecha objektu mohla být
v úrovni silnice a mohla by být
kombinovaně využita pro parkování, veřejnou zeleň a drobný obchod a služby. Vjezd do garáží by
mohl být řešen ze současného

parkoviště při ul. Spodní. Zastupitelstvo požádalo magistrát o výklad či změnu územního plánu,
aby taková stavba v uvedeném
místě byla možná.
Rada zadala zpracování projektové
dokumentace pro již III. etapu tzv.
obnovy zeleně. Touto dokumentací
bude stanoveno, kde vysadit který
druh zeleně, kde zeleň upravit, ale
také, kde provést probírku. Tato
etapa bude zahrnovat oblast vymezenou ul. Osová, Švermova, Elišky
Přemyslovny, Hraničky, Neužilova,

Rolnická, Spodní, Čeňka Růžičky
a Souhrady. Po prázdninách proběhne projednání návrhu projektu
s veřejností. Pozvánka bude včas
zveřejněna.
Jak jsem již informoval, zastupitelstvo vyčlenilo na zevrubné opravy
chodníků na 14 nejbolavějších
místech celkem 245 tisíc Kč. Nicméně po otevření nabídek (osloveno bylo 6 firem) byla nejnižší podaná cena téměř 430 tisíc Kč.
(Pokračování na str. 2)

BOHUNICKÉ KROJE
Vzhledem k blížícím se oslavám 770 let od první
písemné zmínky o obci Bohunice a k potřebě náležité
péče o bohunické tradice, schválila Rada MČ na svém
11. zasedání dne 4. dubna komisi – Pracovní skupinu
pro bohunické kroje, s úkolem předložit v termínu do
14. 6. 2007 návrh bohunických krojů. Tím se měly
vyřešit nejasnosti, týkající se původu a možnosti použití stávajících typů, popřípadě navržení typu jiného
tak, aby v rámci oslav zmíněného výročí mohly být
kroje pro muže i ženy představeny veřejnosti.
Ke své práci komise používala dobové fotografie, záznamy v kronikách a velkou měrou pomohla beseda
v Etnografickém muzeu s odbornicí na tuto problematiku. Byly též brány v úvahu zažité zvyklosti
a tradice, které v několik set let trvající historii bohunických hodů vznikaly. Nejčastěji pořádané hody
mladé, vážící se díky zasvěcení naší kapličky sv. Cyrilu
a Metodějovi, se konaly naposledy v roce 1994 a není
předpoklad, že by se v nich mělo pokračovat. Termín
oslavy svátku našich věrozvěstů – 5. červenec – neumožňuje z důvodu prázdninového odlivu obyvatel
sídliště získat dostatečný počet stárků a návštěvníků
hodů. Místo nich se budou již po jedenácté konat
22. září 2007 hody ženáčské, Svatováclavské, navazující též na dávnou tradici. Pořádá je za přispění MČ
Bohunice místní orelská jednota. Ta se také snaží
o krojovou obnovu.
Doporučení komise na určení bohunických krojů se
tedy vztahovalo k faktu předpokládaného pokračování
tradice pořádání ženáčských, Svatováclavských hodů.
(Pokračování na str. 2)

BOHUNICKÉ KROJE
(Pokračování ze str. 1)
A) ženské kroje
- kyjovský - zcela nevhodný, i když
se ve 20. století používal nejčastěji.
Na Brněnsko byl z důvodu pestrosti, líbivosti a lehké dostupnosti
(v půjčovnách) uměle zaveden. Je
určen předně pro mladé, svobodné
stárky. V poslední době se od jeho
užívání na Brněnsku upouští tam,
kde se obnovují hodové tradice.
Též v Bohunicích se již v roce 2006
na hodech žádný neobjevil.
- bohunický sváteční - plně použitelný, je nutná úprava stávajících
krojů, spočívající v odstranění závad v technickém zpracování a nedodělcích detailů. Poprvé byl použit na hodech v roce 2006. Je
zhotoven orelskou jednotou za
použití dotace statutárního města
Brna zatím v počtu 9 kusů. Vychází
ze slavnostního oblečení vdaných
žen z konce 19. století. Zhruba
v roce 1890 byl vývoj tohoto typu
kroje ukončen a od jeho používání
se postupně upouštělo hlavně
z důvodu snahy používat nápadnější, pestřejší a tím i módnější
a dostupnější oblečení. Ojediněle
byl tento typ s různými úpravami
nošen až do 60. let 20. století, nikoliv však jako součást hodů.
Častější bylo používání jeho částí.
Je to nejvhodnější typ pro probíhající obnovu.
- bohunický selský - plně použitelný, jeho význam není snížen a není
ani omezena možnost použití zavedením kroje svátečního. Též hojně používaný. Má opodstatněnou
příslušnost k několik set let trvající
bohunické hodové tradici. Posledních několik kopií z konce 70. let
20. století vlastní většinou starší ženy a používají ho při hodových
i církevních slavnostech samy, nebo

vovatelům. V případě, že by se pořizovaly nové kroje na svobodná
děvčata, je tento jako předloha jediným vhodným.
mužské kroje
- stávající typ není vhodný používat
ve spojitosti se selským, ani svátečním ženským. Byl pořízen v roce
2002 jako univerzální ke kroji kyjovskému, v té době používanému.
- nechat vyrobit kroj vycházející
z typu „západní brněnský“ s názvem „bohunický ženáčský“. K tomu má sloužit obdržená dotace ze
statutárního města Brna pro orelskou jednotu v letošním roce
s podmínkou, že tvar bude konzultován v již zmíněném Etnografickém muzeu.
Bude se skládat z černých konfekčních kalhot, bílé košile s úzkou
manžetou kolem zápěstí, dlouhé
vesty se střízlivým zdobením a civilního, lehce zdobeného klobouku.
Je možné použít též tmavý šátek
kolem krku a nízké měkké holinky.
Pracovní skupina pracovala ve
složení: předseda – Ladislav Konečný, členové – Ing. Robert Kotzian,
Miloslava Součková, Maria Novotná, Marie Kročilová, Ludmila Maraczeková.
Rada MČ na svém 16. zasedání
dne 13.6.2007 doporučila schválit
Zastupitelstvu MČ novou podobu
bohunických krojů dle uvedeného
návrhu.
Ladislav Konečný
radní
ho ochotně půjčují současným
stárkám. Jeho tvar vychází z kroje
na mladá, svobodná děvčata. Od
začátku 20. století ho pro svoji
barevnost a atraktivnější vzhled
(rukávce, vyšívaná půlka) oproti

Ze zápisníku starosty
(Pokračování ze str. 1)
Rada tedy následně rozhodla, že
navrhne další zvýšení rozpočtu v
této položce. Opravy jsou opravdu
potřebné, a tak nám nezbývá, než
se do nich pustit i za cenu těchto
nákladů.
Rada také zadala vypracování tzv.
podkladů pro územní řízení na
nová parkovací stání. Vše v návaznosti na veřejnou besedu, které se
mnozí občané zúčastnili. Studie
budou hotové ke konci srpna a budou k nahlédnutí na úřadě. Týkají
se ul. Vedlejší, Souhrady a Běloruská. Vypracování podkladů ještě
neznamená realizaci. Jejich cílem je
vážně prozkoumat, zda jsou
záměry vůbec proveditelné, jaké by
2/

byly jejich dopady na životní
prostředí a alespoň přibližně odhadnout náklady.
Rada rovněž zadala vypracování
podkladů pro chodník mezi domem Spodní 2 a ul. Čeňka Růžičky
tam, kde je dnes pouze vyšlapaná
cesta. Projektant se bude také
zabývat špatným stavem schodišť
za domem Okrouhlá 2.
Trápí nás situace kolem hřiště pro
míčové hry ve vnitrobloku Spodní –
Rolnická. A to ať už jde o míče
vylétávající mimo hrací plochu
anebo o hlučnost. Žádné řešení
nebude ideální. Přesto věřím, že se
nám podaří dosáhnout zlepšení
situace.
Robert Kotzian, starosta

usedlejšímu, dříve nošenému oblečení starších žen, začala s různými
úpravami používat i právě starší
generace. Tímto umělým zásahem,
nectícím věkovou kategorii, pro
kterou byl původně určen, se
zobecnilo jeho používání. Jeho význam spočívá v pokračování ničím
nepřerušené tradice vztahu všech
generací k bohunické historii a lidovým zvykům. Je to znak úcty k
našim předkům a jeho nynější majitelky zasluhují obdiv a poděkování
za to, že se dochoval až do dnešních dnů a dokáže stále rozdávat
radost nejen jim, ale i četným obdi-

Opět koloběžky
Dne 19. 6. 2007 na hřišti ZŠ Arménská 21 se uskutečnily netradiční závody na koloběžkách pro
1.–2. třídy. Závodní trasa byla
ztížená překážkami. Hojná účast
slibovala velké sportovní klání. Žáci
se snažili ze všech sil a zvítězili skutečně ti nejlepší, kterým byly předány věcné ceny.
Elvíra Linhartová

Obnova veřejné zeleně
V termínu do konce listopadu letošního roku bude zpracován projekt 3.
etapy obnovy zeleně, který zahrnuje následující ulice: Osová, Švermova,
Elišky Přemyslovny, Hraničky, Neužilova, Rolnická, Spodní, Souhrady v MČ
Brno-Bohunice. V rámci obnovy zeleně budou provedeny zdravotní
probírky, ošetření dřevin a dosadby.
Občané mají možnost své podněty a připomínky týkající se veřejné zeleně
na daném území zasílat na odbor technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice
v termínu do 30. 8. 2007. Veškeré podněty budou předány zpracovateli
projektu, posouzeny a v případě možnosti zohledněny v konečném řešení
zeleně.
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Rada MČ na svém 15. zasedání dne 30. 5. 2007:
■ schválila jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Zřízení
parkovacích stání a chodníků v Bohunicích“ firmu EUROTRACE, s.r.o.
s náklady ve výši 117.810,- Kč vč. DPH.
■ schválila výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v objektů Dlouhá 1, uzavřené se
společností EURONOVA, a.s.
■ vyhověla žádosti J. Sedláčka o
zproštění platby nájemného za část
pozemku při garážích na ul. Sobolova za podmínky uzavření jednotlivých smluv na o výpůjčce na části
tohoto pozemku.
■ vzala na vědomí informaci o porušení podmínek dotace sdružením
Karate Team Bohunice a souhlasila
s udělením pokuty sdružení ve výši
3.400,- Kč.
■ schválila „Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací
zřízených MČ Brno-Bohunice“ a uložila ředitelům jednotlivých PO jejich
dodržování.
■ schválila navržená rozpočtová
opatření č. 3 pro rok 2007.
■ schválila, v souladu se smlouvou
o bezplatném poskytnutí díla s firmou Terasy Bohunice, záměr na
využití předpokl. financí ke zřízení
komunikace na pozemku p.č.
214/2, provedení výsadby zeleně na
pozemku p.č. 203/7 a vybudování
spojovacího chodníku mezi ul.
Spodní 2 a Čeňka Růžičky.
■ vydala V. Drbalovi souhlasné
stanovisko k již vybudované stavbě
studny na pronajatém pozemku –
zahrádce p.č. 1033.
■ uložila Městské Polici Brno, revír
západ, zabezpečit zvýšenou četnost
kontrol evidenčních známek psů
a požádala o zpracování písemné
zprávy.
■ schválila kupní smlouvu na zakoupení obrazu „Brněnská májová pís-

ZPRÁVY Z RADNICE
nička“ od brněnské výtvarnice
J. Moštkové.
Rada MČ na svém 16. zasedání dne 13. 6. 2007:
■ schválila vyloučení firmy FOLPRECHT Brno, s.r.o. z výběrového
řízení „Zateplení obvodového pláště MŠ Švermova“ z důvodů nedodání požadovaných dokladů
a schválila pořadí nabídek takto:
1. OSS Brno, s.r.o. (náklady
756.703,- Kč), 2. INTER-STAV, s.r.o.
(náklady 886.909,- Kč), 3. CZ
OKNA, s.r.o. (náklady 920.214,- Kč);
a schválila smlouvu o dílo.
■ schválila pořadí nabídek uchazečů
veřejné zakázky na dílo „Oprava
chodníků v Bohunicích“ takto:
1. STRABAG, a.s. (náklady 429.590,- Kč),
2. SWIETELSKY stavební, s.r.o. (náklady 483.229,- Kč), 3. Colas CZ, a.s.
(náklady 516.455,- Kč); a schválila
smlouvu o dílo.
■ schválila pořadí nabídek uchazečů
veřejné zakázky na dodání kopírovacího stroje CANON iRC 3380i pro
ÚMČ takto: 1. BossCan ComPrint, s.r.o.
(náklady 259.408,- Kč), 2. Cano, s.r.o.
(náklady 264.395,- Kč), 3. LEOŠ
GRUBER (náklady 298.245,- Kč);
a schválila kupní smlouvu.
■ schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
akci „Obnova zeleně v Bohunicích –
III. etapa“.
■ schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1197/9
v areálu při ul. Ukrajinská s Národním divadlem v Brně.
■ vzala na vědomí stanovisko
právníka úřadu ke znaleckému posudku ze dne 4. 12. 2002 soudního
znalce Ing. Jiřího Baroše a uložila
právníkovi úřadu vypracovat odpověď na dopis SBD DRUŽBA ze dne
3. 5. 2007.

vzala na vědomí doporučený program V. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 27. 6. 2007 a dále doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí
zprávu o hospodaření, schválit
navržená rozpočtová opatření a
novou podobu bohunických krojů
dle předložených návrhů. Zároveň
zrušila pracovní skupinu pro bohunické kroje.
■ schválila realizaci Obecního vinohradu – výsadby vinné révy na jižním
svahu veřejné zeleně při ul. Běloruská pod budovou ÚMČ dle návrhu Ing. Evy Damcové.
■ souhlasila s použitím znaku MČ
Brno-Bohunice v knižní publikaci
„ALMANACH OBCE.INFO“ vydávané firmou Jiří Kříž – DATATRADE,
s.r.o. a schvaluje dohodu o zařazení
do ALMANACHU OBCE.INFO.
■ souhlasila s výstavbou dvoupodlažního objektu na pozemcích při
ul. Čeňka Růžičky (dolní podlaží parkování garážového typu) doplněného o prostory obchodu a služeb
(max. 1/8 plochy jednoho podlaží)
a případně plochy veřejné zeleně
a trvá na svěření příslušných pozemků.
■ souhlasila se svěřením pozemků
při ulici Čeňka Růžičky – Lískovecká
za účelem výsadby veřejné zeleně
a pronájmu.
■ souhlasila s pořádáním skateboardových závodů v sobotu dne
1. 9. 2007 ve sportovním areálu
Osová pod záštitou firmy STIGMA
DISTRIBUTION s.r.o. a to za předpokladu dodržení všech zákonných
hygienických pravidel po celou
dobu konání závodu.
■ schválila čerpání finančního příspěvku ZŠ Arménská 21 ve výši
5.000,- Kč na zakoupení drobných
cen pro účastníky turnaje škol v
miniházené „O pohár starosty MČ
Brno-Bohunice“, který se uskuteční
v termínu od 25. 6.–29. 6. 2007.
■

Rada MČ na svém 17. zasedání dne 20. 6. 2007:
■ souhlasila s výběrem zhotovitele
na dodávku serveru pro ZŠ Vedlejší
10 a to firmou AutoCont CZ, a.s.
s náklady ve výši 114.825,48 Kč
vč. DPH.
■ souhlasila s výběrem dodavatele
na opravu chladicích zařízení ve
školní kuchyni Vedlejší 10 a to firmou Hraspo, s.r.o. s náklady ve výši
123.347,10 Kč vč. DPH.
■ schválila zadávací podmínky na
akci „Oprava terasy v areálu ZŠ Arménská 21“ a seznam firem, které
budou vyzvány k podání nabídky.
Zároveň jmenovala hodnotící komisi.
■ schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku při ul. Pod Nemocnicí s panem Š. Vackem.
■ schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku při ul.
Ukrajinská s SBD DRUŽBA.
■ schválila písemná vyjádření k dopisu SBD DRUŘBA ze dne 3. 5. 2007
a ke znaleckému posudku znalce
Ing. Jiřího Baroše ze dne 4. 12. 2002.
■ nedoporučila zastupitelstvu prominout L. Procházkové dlužnou
pohledávku – poplatky z prodlení –
ve výši 36.679,- Kč.
■ uložila, v souladu s platnými předpisu, Bytovému družstvu Souhrady
10, pokutu ve výši 15.000,- Kč za
porušení vyhlášky o zeleni a vyhlášky o místních poplatcích.
■ neschválila umístění chladícího zařízení na pozemku p.č. 2221 při ulici Dlouhá firmě Valmont ČR, s.r.o.
■ vyslovila nesouhlas s návrhem vyhlášky města Brna, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
■ schválila firmu ALERION, s.r.o. jako
zhotovitele slavnostních vlajek, znaků a podobných předmětů MČ
Brno-Bohunice s náklady ve výši
96.310,- Kč.
(red)

STÁRCI V KAŠNICI
V sobotu 16. června již podruhé spoluúčinkovalo pět párů bohunických
stárků na hodech v Kašnici, nejmladší a nejmenší obci klobouckého regionu. Předvedli svoje pásmo písní a tance a spolu s místními i přespolními
návštěvníky hodů dokázali při zpívání „pod májí“ vytvořit skvělou náladu,
která je v tomto kraji při podobných akcích zcela běžná. Stejně jako vřelé
a chutné přijetí, kterého si všichni naši krojování váží.
Ladislav Konečný

Anketa „Šmudlík měsíce“

Naše anketa Šmudlík měsíce se představuje již počtvrté. Tento měsíc se
stává „vítězem“ kontejnerové stání na ulici Pod nemocnicí č. 39.
Antonín Crha, místostarosta
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Fotbalisté TATRANU si zahrají celostátní Pohár ČMFS
Ve finále Krajského poháru ČMFS
porazili hráči „A“ mužstva TATRANU Bohunice 1. FC VGM Kyjov
2:0 (1:0). Dva úspěšně zakončené
brejky zajistily Bohunicím vítězství
ve finále Krajského poháru ČMFS.
Zápas se odehrál ve středu
30. 5. 2007 v krásném sportovním
areálu v Bučovicích a přihlížela mu
slušná divácká návštěva – 250 diváků. Jako domácí tým byly vedeny
Bohunice, které se musely obejít
bez zraněných Kroupy, Bombicze,
Fencáka a Svobody. V 36. minutě
utkání k nim ještě přibyl Švrčina.
Naopak nastoupit mohl Beneš,
který dostal za vyloučení v Dědicích
pouze podmínku.
V samotném utkání byl Kyjov opticky lepším týmem, ale své příležitosti neproměňoval. V 1. poločase
neskončily brankou šance tří kyjovských střelců. Naopak na druhé
straně proměnil brejk ve vedoucí
branku v 41. minutě – nejlepší střelec Bohunic v poháru, prosadil se
počtvrté – Jaromír Krejčí – 1:0. Ve

druhém poločase pokračovala kyjovská převaha, tentokráte se neprosadili ani čtyři hráči ve vyložených šancích. Kontr na druhé
straně proměnil v 62. minutě – nejlepší bohunický střelec v mistrovských zápasech – Jindřich Beneš.
Bohunice už utkání nepustily a
staly se držiteli jihomoravského
krajského poháru pro rok 2007.
Raritou byla trojice „sudiček“.
Utkání v rolích rozhodčích vedly
pouze ženy a to dámy Adámková Vejrostová, Pavlíková a musíme
říct, že velice kvalitně, i když bylo
rozdáno šest žlutých karet. TATRAN Bohunice si tak vybojoval
pozvánku na celostátní finále vítězů krajských pohárů do Písku
koncem června, kde bude reprezentovat jihomoravskou krajskou
kopanou na republikové úrovni.
Sestava TATRANu Bohunice: Cífka
– Konečný, Hanousek, Vjater, Švrčina (36. Živný) – Perníkář, Kříž,
Beneš, Novotný – Krejčí, Šmýd

ORELSKÝ DEN DĚTÍ
Ani deštivé počasí, panující první
červnovou neděli, neodradilo pořadatele z bohunické orelské jednoty
od uspořádání zábavného odpoledne pro děti. Téměř do všech
použitelných místností orlovny se
vměstnalo 13 stanovišť různých
disciplín, původně plánovaných do
venkovních prostor. Některé, jako
třeba oblíbená střelba ze vzduchovky, musely být zrušeny, místo
nich byly ale operativně zřízeny
jiné. Aktivně se zapojily i skautky
4.D oddílu Ještěrky ze střediska Řehoře Mendela.
Dětí, podle ohlasů spokojených,
přišlo 70, ostatní netušily, že ani
déšť nás neodradí od snahy pro ně
připravit oslavy jejich svátku. Tu doplnila svým vystoupením i skupina
dřevěného šermu – Rytíři z Červe-

ného kopce. Nechyběly ani obvyklé perníkové medaile, sladkosti a
špekáčky pro všechny startující.
Opékání si děti prováděly samy,
s pomocí rodičů, nebo jim je v době deště ochotně připravili a do
suchých prostor orelského klubu
posílali dva voděvzdorní opékači
z řad pořadatelů.
Kdo se zalekl nevlídného počasí
a mezi nás nepřišel, může si soutěžení vynahradit hned po prázdninách. To budou pořádat místní orli,
samozřejmě za přispění MČ BrnoBohunice, tradiční závody koloběžek 9. září a závody na kolech
16. září. Do té doby přejeme všem
dětem krásné, ničím a nikým
nerušené prázdniny.

Sportovní den na ZŠ Vedlejší
Tradiční sportovní den II. stupně ZŠ Brno, Vedlejší 10 proběhl v úterý 12.
června od 8 do 12 hodin v atriu školy, částečně také na hřišti TJ Tatran.
Soutěžili jednotlivci i třídní kolektivy hlavně v lehkoatletických disciplínách,
příležitost však dostali i příznivci kolektivních her. Akci doprovázelo nepříliš
příznivé, horké počasí, které však naštěstí nevzalo chuť soutěžícím dosáhnout co nejlepších výsledků.
P¯ehled nej˙spÏönÏjöÌch jednotlivc˘ a kolektiv˘ (mladší: 6.–7. tř.,
starší: 8.–9. tř.):
sprint, 60 m – Kvasnicová 6.C, Vasylevski 7.B, Nemethová 8.C, Kváč 9.C
dálka – Kuntošová 7.A, Čunda 7.C, Vávrová 8.B, Čagánek 9.A
výška – Šťastná 6.B, Vasylevski 7.B, Kratochvílová 8.B, Černý 9.C
vrh koulí – Coloňová 7.C, Ondráček L. 7.A
vrh medicimbálem – Ostrá 9.A, Straško 9.A
vytrvalost – Rinaglová 7.B, Hrazdíra 6.A, Ostrá 9.A, Černý 9.C
tenis – Krkoška + Kuntošová 7.C, Barus + Kudělásková 9.A
florbal – 7.C, 9.B
fotbal – 7.B, 9.A
přehazovaná – 6.B, 9.C, 8.C
střelba na bránu – Lysák 7.C, Palupa 7.A, Kváč 9.C.

Ladislav Konečný

Omuva: V článku Děti a knihy: Jak blízko k sobě mají? v Našich Bohunicích č. 5, bylo nesprávně uvedeno jméno paní učitelky 3.třídy ZŠ Arménská. Místo jména Mgr. Ireny Lidmilové jsme napsali Mgr. Hedvika
Pěnčíková. Moc se oběma dámám omlouváme, patrně to bylo způsobeno tím, že se všechny paní učitelky často objevují i se svými žáky
v knihovně. Za to jim děkujeme a ujišťujeme je i čtenáře, že budeme
příště pozornější.
Radka Müllerová, KJM
4/
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BOHUNICKÝ KLUB VYHRÁL EVROPSKOU OLYMPIÁDU V MALÉ KOPANÉ
Bohunický klub F. C. Fischer Café
veze z tyrolských Alp post nejlepšího mužstva mezinárodní olympiády v malé kopané. V základní
kvalifikaci se klub nejdříve v prvních dvou utkáních natrápil, když
se nemohl střelecky prosadit a tak
za úvodní dvě bezbrankové remízy
s německým Mnichovem a chorvatským Pilenikem bral pouze dva
body. Poté se rozstřílel kanonýr
Bureš a za vydatné Kuličkovi pomoci ze záložní řady dokázal klub
postoupit z prvního místa kvali-

fikační tabulky, která čítala celkem
šest mužstev. Nedělní osmifinálovou skupinou prošel klub znovu
se zajištěnou obranou a bral první
místo, i když se velmi natrápilo
s italským Udine.
Následné čtvrtfinále se stalo českým derby. Proti bohunickému klubu se postavilo mužstvo z Vysočiny
– FC Jihlava. Když však v základní
hrací době nedokázal zužitkovat
průnik jihlavský Denev a na druhé
straně Kuličkův přímý kop jen
orazítkoval spojnici Syslovi branky,

KLÍČOVÁNÍ
K l í č o v á n í - tímto neobvyklým
slovem nazýváme v Knihovně Jiřího
Mahena předávání symbolických
klíčů prvňáčkům, kteří se mohou
zařadit mezi naše dětské čtenáře.
Chceme touto malou slavností
upozornit děti i jejich rodiče na důležitost knihy v životě školáka, na
to, jak četba obohacuje život.
Jsme rádi, že se klíčování zúčastní
s radostí všechny první třídy bohu-

nických škol a že i letos, dodává
vážnosti předávání kouzelných klíčků, účast pana místostarosty Crhy.
Ten to s dětmi opravdu umí, a tak
si prožijí s vážností důležitost okamžiku, v němž se pro ně otevírá
kouzelný svět knihy.
Na snímku dostává pamětní klíček
jedna z žákyň ZŠ Vedlejší.
Radka Müllerová, KJM

přišly na řadu pokutové kopy. Ty za
Fischer Café proměnili všichni tři
aktéři – Petr Kulička, Milan Raška
a Marian Bureš, naopak Jihlava
ve třetí penaltové sérii zklamala
a Hlavoňkovu branku minula.
Fischer Café si tak stejně jako loni
zopakovalo semifinále a navíc se
stejným soupeřem jako právě loni,
se kterým vypadlo na pokutové
kopy – německý Panorama All Star,
který se stal vítězem olympiády
roce 2006. Fischer Café stejně jako
ve čtvrtfinále branku nevstřelilo
a tak se šlo znovu do penaltového
rozstřelu. Stejný počet penalt, stejní účastníci. Soupeřův pokus chytá
hned v úvodu skvělý Hlavoněk, zatímco Kulička svou šanci proměňuje. Druhou sérii začíná soupeř
úspěšněji a srovnává stav na 1:1.
Milan Raška se však i v druhém
penaltovém rozstřelu představuje
na výbornou – 2:1. Když však ve
třetí sérii chytí Hlavoněk německému střelci Mietrizovi jeho pokutový
kop, je jasné, že si bohunický klub
jakožto vůbec první český tým
zahraje tolik vytoužené finále.

To by se dalo nazvat jako souboj
kaváren. Fischer Café vs. Café 59.
První poločas finálového zápasu se
hrál z obou stran opatrně, obě
mužstva pečlivě bránila a hlídala si
průnik soupeře do pokutového
území. Druhá půle nabídla přeci
jen o něco více brankových příležitostí. Z nich se však ujala jediná,
když se míč tři minuty před koncem odrazil na střed hřiště k nehlídanému Burešovi a ten jej z dvaceti
metrů poslal tvrdou ránou přesně
k tyči soupeřovi branky. Fischer
Café tak vedlo ve finále mezinárodní olympiády v malé kopané 1:0.
Soupeř přidal na hře, ale času už
moc nezbývalo, největší šanci měl
v poslední minutě Gamper, jeho
střelu do šibenice však konečky
prstů vytáhl Hlavoněk. Bohunický
klub Fischer Café si tak z tyrolských
Alp odváží nejen finanční prémii,
ale především post nejlepšího
mužstva evropského šampionátu
v malé kopané pro rok 2007.

Michal Sirovatka

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

12. září 2007
Trasa: Brno, Ořechov – památník II. sv. války, bitva o Brno –
Ivančice, muzeum Vladimíra Menšíka – Moravský Krumlov,
Epopej Alfonse Muchy, obrazárna, Brno
Odjezd: 8,00 hod. Návrat cca: 19.00 hod.
Cena zájezdu 70,- Kč
Sraz na obvyklém místě: ulice Čeňka Růžičky
Předprodej místenek 3. září 2007 na radnici Brno-Bohunice
od 14.00 do 15.00 hodin
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
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KOVÁRNA
Je to již mnoho roků, co naposledy
v kovárně řehtal kůň, z výhně šlehaly plameny a zvonivý zvuk údery
bičované kovadliny vypovídal o poctivé fortelné práci. Letošní masopustní průvod pojal tuto skutečnost jako motto k odsouzení (s možností předání chutného úplatku)
posledního bohunického kováře,
pana Štveráčka. Budova, i když mě
napadají i jiné názvy, nechci se ale
dotknout současného majitele,
značně chátrá a kusadla času pracují viditelně rychle a progresivně.
Leč ne všem dnům je (možná)
konec a plastové okno, umně zasazené do zatím sveřepě držící, podivuhodné symbiózy letitých kohnových výrobků, bělostných tvárnic
a montážní pěny, vyvolávají u okolopohybujících se spoluobčanů
údiv a následné otázky. Je to začátek znovuzrození, životadárná
injekce agónií zmítanému pacientu, nebo „zlatá medaile“ válečnému veteránovi, jehož konec se
vbrzku očekává? Svatý Matouš, je-

den z evangelistů Nového Zákona
říká, že se nemá dávat nová nesepraná záplata na staré šaty, jinak
se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a
díra se ještě zvětší. Jsem na pochybách, zda litera Písma svatého platí
i pro nemovitosti, kterým je v krásných českých pohádkách přisuzováno útočiště postavám zcela
opačného morálního kreditu –
čertům. Určitě v kovárně, alespoň
občas, hrávali svůj mariáš. Vzpomínám si, že i já jsem je tam před
necelými 50 lety, schován za široké
sukně mé hrdinné babičky, chodil
s touhou je nepotkat. Úspěšně.
Postupem času jsem zjistil, že i zákonitě, neboť se pohybovali zcela
bezostyšně, většinou maskovaně,
mezi námi.
Věřím, že zmíněná, obávaná individua, zde již nemají ani trvalé, ani
přechodné bydliště.
Ale zcela osobité prvky architektury, zde použité, pro mě zůstávají
záhadou.
Ladislav Konečný, radní

NENECHME VŠE NA POLICII
Vážení spoluobčané,
mám na Vás malou prosbu, která může ve svém důsledku velice pomoci
v prevenci a případnému zabránění výtržnictví a drobné kriminality v naší
městské části.
Na každém zasedání Komise bezpečnostní ÚMČ Brno-Bohunice jsme velitelem Městské policie Brno-západ informováni o problémech v naší městské části a velice často z jeho úst plyne prosba o větší zainteresovanost
občanů do této problematiky.
Tedy jak na to ?
Je to vcelku prosté, stačí si všímat okolí, co se kde děje a nebýt lhostejní.
Městská policie, která se právě nejvíce zabývá problémy drobné kriminality,
má omezené možnosti a to jak počtem strážníků, tak i techniky. Nemůže
tedy být na všech kritických místech naší městské části zároveň.
Proto apeluji na Vaši pozornost a lidskou slušnost, abyste v případě, že
bude svědky nebo zjistíte následky kriminální činnosti nebo vandalství,
neváhali a zavolali na služebnu Městské policie, kde je nepřetržitá služba.
Je na zvážení aktivní postup Vás jednotlivých občanů.
Jistě, nelze Vás žádat, abyste „honili“ zloděje a nebo „nastolovali právo“,
ale kolikrát stačí jen domluva nebo rázné vystupování spojené se zvýšením
hlasu a to zvlášť na „pubertální“ mládež a podnapilé spoluobčany.
Je to věcí každého z nás, protože my zde žijeme a i my můžeme vytvářet
bezpečné prostředí našich Bohunic.
Prosím zamyslete se nad tímto problémem, již jen to, že si tento článek
přečtete a zapřemýšlíte nad ním, bude první Váš krok k jeho řešení.
Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní
Několik důležitých kontaktů :
Tísňové volání:
112
Policie ČR:
158
Městská policie:
156
Městská policie Brno-západ:
547 223 576 – ohlašovna,
E-mail: rzapad@mpbrno.cz
E-mail Komise bezpečnostní ÚMČ Brno-Bohunice:
komisebezp@bohunice.brno.cz

NEJEZDI BEZ – přilby na – HLAVĚ

Nahoře foto kovárny ze 70. let, dole současnost

Projekt je zaměřený na cílovou
skupinu dětí – cyklistů. Primárně se
zabývá prevencí úrazů dětí jako
následků dopravních nehod. Spojením informační a motivační kampaně o zákonné povinnosti používání ochranných přileb pro cyklisty
do 18 let očekáváme zvýšení podílu dětí – cyklistů v silničním provozu, které používají předepsané
ochranné přilby a zvýšení informovanosti a motivace rodičů k pořízení těchto ochranných pomůcek
pro své děti. Projekt počítá s činností tzv. „BEZPEČNÉ PATROLY“
složené ze strážníků Odboru prevence MP Brno, která bude nepravidelně působit na vytipovaných
silničních úsecích, cyklotrasách,
městských sídlištích a dalších místech, kde je předpoklad zvýšeného
pohybu cyklistů. Formou médií
bude o působení této „patroly“ informována široká veřejnost a prostřednictvím strážníků Oddělení
dopravní výchovy i děti na základ-

ních školách. Úkolem „BEZPEČNÉ
PATROLY“ bude kontaktovat děti –
cyklisty a cyklistickou veřejnost vůbec přímo v terénu. Děti – cyklisté,
které budou vybaveny ochrannou
přilbou dostanou od strážníků dárek ve formě červeného blikajícího
světla, které si mohou umístit na
své jízdní kolo a nebo přímo na
oděv nebo jiný drobný, ale v silničním provozu prakticky využitelný dárek. Touto formou budou nejen odměněni ti, kteří si svoji povinnost plní, ale současně budou motivovány ty děti, které ochrannou
přilbou vybaveny nejsou. Pro tyto
děti počítáme s předáním slevového kupónu na nákup ochranné
přilby. V rámci celé kampaně budou dětem a cyklistům předávány
informační materiály zaměřené na
předepsanou výbavu jízdních kol
a některé další obecně méně známé zákonné úpravy.
MP Brno
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TISKÁRNA JOSEF ADÁMEK
Bohunická 81, 619 00 Brno
tel. 547 212 578

Přijmeme brigádníky
do tiskárny na ulici Bohunická 8.
Jednosměnný provoz, nenáročné pomocné práce,
vhodné i pro zdatné důchodce.

S P R I N G W O R K S s . r. o .
výrobce průmyslových pružin se zahraniční účastí
přijmeme do nové výrobní haly pracovníky na tuto pozici

SEŘIZOVAČ / OBSLUHA STROJŮ
Požadavky:

Nabízíme:

SOU strojírenské nebo jiné
technického směru
schopnost čtení technických
výkresů
uživatelská znalost práce na PC
logické myšlení, manuální
zručnost
řízení VZV výhodou

stabilní zaměstnání
různorodou práci na hlavní
pracovní poměr
dvousměnný provoz
pravidelný příjem,
proplácení přesčasů
bonusový program
3 měsíční zkušební dobu,
zaškolení
stravenky, nekuřácké pracoviště

Místo a kontakt:
10 min. od zastávky TRAM 2 Moravanská na trase do Modřic
Šárka Slámová, telefon: 547 244 200, e-mail: slamova@alcomex.cz

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro
– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
Příjem zakázek pouze po předchozí
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: info@krejcovstvikk.eu,
www.krejcovstvikk.eu
Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.

■ Účetnictví, DPH, mzdy, včetně daňového přiznání i zpětně.
Tel.: 602 966 545.

■ Prodám pozemek pro výstavbu RD ve Cvrčkovicích. Veškeré IS.
Cena 590 Kč/m2. Tel.: 777 251 828.

■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973

■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927.
www.englishstudio.cz

■ Správa zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování
dat. Tel.: 728 041 247.
www.ICTservis.eu

■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263

Letní příměstský tábor
Botanická exkurze
Rezekvítek pořádá v pondělí 27. 8. 2007 botanickou exkurzi pro širokou veřejnost
na Hády a jejich okolí. Exkurze bude zahájena v 17.00 na zastávce Velká Klajdovka (autobusy č. 56 a 78 jezdící ze Staré Osady). S místní květenou nás seznámí
Mgr. Lubomír Tichý Ph.D., který je autorem řady knih o zdejší flóře. Předpokládaná
trasa exkurze je: NPR Hádecká planinka, následně přes Městský lom na PP Kavky
a Růženin lom. Předpokládaný konec exkurze v 19.30. www.rezekvitek.cz
7-8 / 07 N A Š E B O H U N I C E

Občanské sdružení Rezekvítek pořádá v termínu 30. 7.–3. 8. 2007
příměstský tábor. Tábor je určen dětem ve věku 7 až 12 let. Zahájení
a ukončení každého dne bude v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6.
Program je zajištěn od 9.00 do 17.00 v Brně a jeho blízkém okolí. Účastníci se mohou těšit na zábavné hry, koupání a výlety. Cena turnusu činí
800,- Zájemci se mohou hlásit na kontakt: sedlackova@rezekvitek.cz,
tel.: 543 216 483, mobil: 775 580 201.
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SIMPLY CLEVER

Dříve než se vydáte za vysněnými dálkami letošního léta,
objednejte svůj vůz Škoda
na letní servisní prohlídku
za 99 Kč.
Naši servisní mechanici jsou
připraveni poskytnout Vašemu
vozu maximální péči. Užijte si
pohodové a bezstarostné léto
s dobře připraveným vozem.
Navíc od nás dostanete
malou pozornost – sluneční
clonu na čelní sklo.
Naše mimořádná nabídka za
zvýhodněnou cenu platí od
18. 6. 2007 do 13. 7. 2007.

VYKROČTE DO LÉTA!

99Kč

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 18. 6. DO 31. 7. 2007
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek
na družstvu u DB.
Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

Podrobnější informace
získáte u autorizovaných
servisních partnerů Škoda,
na Škoda Auto Info-Line
800 600 000 či na
www.skoda-auto.cz.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

