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Jednota
v různosti?

Ať chce či nechceme, blíží se konec 
roku. Ne, nechci nikoho traumati-
zovat touto skutečností. Jen jsem 
si uvědomil, že opětovně nastává 
také období vyplňování a ode-
vzdávání žádostí a formulářů pro 
finanční podpory a dotace pro 
různé spolky, organizace a sdru-
žení. Ano, připravuje se každoroční 
„pře o rozpočet“ na všech stupních 
samosprávy – naší bohunické, br-
něnské i krajské. Při rozdělování 
veřejných peněz se za obecného 
souhlasu akceptuje názor, že roz-
dělení finančních grantů by mělo 
SPRAVEDLIVĚ akceptovat různost, 
kterou se jednotliví žadatelé od 
sebe odlišují a o kterou opírají svou 
potřebnost. Vše v souladu a pod 
záštitou v titulu uvedeného pro-
evropského hesla…
Podporovaná různost má však 
i druhou stránku. Může znamenat 
rezignaci na cokoliv společného. 
Tak se naše občanská pospolitost 
postupně rozpadává, a věřím, že 
to mnozí i zaznamenáváte, na 
jednotlivé kultury a subkultury, 
skupiny i jednotlivce, které drží 
pohromadě jediné médium. Tím 
médiem jsou peníze, které zpro-
středkovávají mezi „různorodými“ 
vztahy. A když ty peníze docháze-
jí, a nejen ty veřejné, stojíme proti 
sobě jako nepřátelští cizinci, jako 
skupiny i jednotlivci obhajující svou 
„jedinečnost“ proti skupinám i jed-
notlivcům jiným…

Ing. Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Ano, přiznávám podíl 
viny samosprávy měst-
ské části na aktuálním 
stavu bohunických 
ulic a komunikací. Ten 
podíl je v tom, že jsme 
společně s mnohými 
občany dlouhodobě 
usilovali o provedení 
rekonstrukce a do-
stavby kanalizace, 
vodovodu a plynu 
v Bohunicích. Tedy „staveb“, které 
jsou nutné i z hlediska splnění zákon-
ných norem pro nakládání s odpady 
a dalších nárokových požadavků na 
napojení rodinných domů na pitnou 
vodu, elektřinu a plyn. Rovněž při-
znávám, že jsme iniciovali výstavbu 
kruhového objezdu a to právě z dů-
vodu zvýšeného automobilového 
provozu vozidly občanů. Přiznávám, 
že jsme zcela logicky požadovali jeho 
výstavbu současně s pracemi již po-
psanými. Jsem rád, že se podařilo tyto 
mnohasetmiliónové stavby ZAŠTÍTIT 
a FINAČNĚ zajistit městem Brnem.
Samozřejmě vnímám problémy, 
které takto rozsáhlý projekt přináší. 
Mnohé by mohlo být lepší, rychlejší. 
Ale mnohé také opravdu jinak nešlo. 
Většina z nás v obecnosti zná nebo 
alespoň tuší problémy, s nimiž se již 
delší dobu potýká naše stavebnictví. 
Někteří jsme je dokonce i okusili na 
vlastní „kůži“ i při tak technologicky 
standardních akcích jako je výměna 
oken a zateplování fasád panelových 
domů. Takže chci jen připomenout, 
že odborná realizační firma na ve-
řejnou zakázku spočívající v dostav-
bě kanalizace vzešla z otevřeného 
výběrového řízení, kdy rozhoduje 

cena a ne kvalita či re-
ference. Dvě poslední 
kritéria jsou pro veřej-
nou správu prakticky 
nepoužitelná, neboť 
jsou považována za 
diskriminační. To je 
stav zcela nepřirozený 
ale zákonný. Tedy co 
vlastně firma umí, se 
bohužel při veřejných 
zakázkách, zjistí až 

v reálu. A o problémy pak není nouze. 
Zvláště, když jsou ve hře i peníze do-
tační. Speciálně v těchto případech, 
pak místo věcného řešení obvykle 
nastupují do „akce“ právníci a znalci 
obou stran a stavební deníky svými 
zápisy nabývají rozsahu Balzakova 
románu. To se pak obvykle práce za-
staví, termíny se hroutí. Tím se ohrozí 
čerpání získaných dotací…a dokon-
ce podle posledního ministerského 
rozhodnutí je o případné finanční 
pokuty a sankce vystavené „neumě-
telské“ realizační firmě pro nedo-
držování termínů či bídnou kvalitu 
odvedených prací, nakonec krácen 
již přislíbený dotační příspěvek. Argu-
menty o tom, že takto získané finanč-
ní prostředky mohou být použity na 
odstranění vad a nedodělků (a zcela 
již logicky jinou firmou) vůči spleti 
dotačních procedur neobstojí…
Ale zpět k dotazu. Vedení městské 
části není v žádném právním vztahu 
k firmám, které provádí dostavbu ka-
nalizace a další pod povrch ukládané 
infrastruktury. Z úrovně městské části 
odpovídáme za jiné stavby. A to za 
stavby, o kterých jsem již informo-
val v minulém čísle. Objednatelem 
a investorem dostavby kanalizace je 

„Pane starosto! Jste si jistý, že Vy a Váš kolega jste kompetentní zastávat 
funkce, které zastáváte? Podle Vašich odpovědí za nic nemůžete, nic 
nemůžete pro obyvatele Bohunic v případě stavby kanalizace udělat, 
nemůžete stavbu sankcionovat, nemůžete stavbu dozorovat. Pak tedy 
nechápu, k čemu nám takoví představitelé obce vlastně jsou. Přestaňte 
lidi laskavě oblbovat hezkými frázemi a řekněte konečně, kdo je za tento 
bordel odpovědný, když to nejste Vy dva. Nespokojených občanů je 
spoustu a všichni se ptají, jak takový stav může dopustit starosta, který 
by měl prvořadě hájit jejich zájmy. Rezignujte!“… úryvek z webových 
dotazů na starostu. A protože podobné „korespondence“ jsem obdržel 
vícero, využiji tento prostor k veřejné odpovědi.

město Brno, prostřednictví společnos-
ti BVK. Tedy vedení MČ je přidělena 
v tomto okamžiku role stejná jako 
každému jinému subjektu, jenž je 
stavbou dotčen. Takže téměř denně 
předáváme naše a vaše připomínky 
a podněty hlavnímu stavbyvedou-
címu. Pokud to nestačí, tak přímo 
odpovědným z vodáren a kanalizací. 
A téměř každé ráno se tak trochu děsí-
me, co bude „nového“. Takže možná by 
dopady stavby na její okolí při nám vy-
týkané nečinnosti byly ještě horší, než 
jsou nyní, ale to se samozřejmě těžko 
prokazuje…a pokud bych přece jen 
přijal logiku tazatelů, tak nakonec za 
stavbu odpovídá pan primátor, tedy 
ten jehož podpis na smlouvách je…
A chci připomenout i to, že jsme jako 
vedení radnice k výstavbě kanaliza-
ce přistupovali aktivně i před jejím 
bezprostředním zahájením - vloni 
jsme za peníze MČ, všem na budoucí 
kanalizaci připojovaným vlastníkům 
nemovitostí, kteří o službu projevili 
zájem, zajistili odbornou konzulta-
ci. A to jen proto, abychom předešli 
komplikacím…
Závěrem bych se naznačil ještě trochu 
jiný pohled, spíše tak tak trochu o úva-
hu s historickým nadhledem. Většinou 
si stěžují na omezení spojené se stav-
bou obyvatelé ulice Spodní, Neužilo-
va, Nových Nivek a z ulice Podsedky. 
Majitelé domků v původní zástavbě 
jistě nejsou také nadšeni, ale jak se zdá 
situaci chápou. A to i přes množství 
bláta z výkopů nejen u vchodových 
dveří ale doslova až v samotných ku-
chyních. A to i přes finanční náklady, 
které museli sami v této souvislosti 
vynaložit. Prosím uvědomme si my 
ostatní třeba i to, že panelová a další 
bytová výstavba v těchto lokalitách 
neměla být v minulosti vůbec povo-
lena! A to právě z důvodu absence ka-
nalizace v „původní“ zástavbě. A tak to 
opravdu spolu vydržme. Situace není 
jednoduchá, ale za lepší budoucnost 
ten rok nepohodlí vyvolaného stave-
ništěm jistě stojí. Vždyť starousedlíci si 
„užili své“ již s výstavbou sídliště a „uží-
vají“ si opět i nyní.
Přeji dobrý říjen. 

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 11/13
20. října 2013
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Pravda o bohunických školkách

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Z mnoha sdělovacích prostředků, 
novin a televize se lze dozvídat o ka-
tastrofálním nedostatku míst v ma-
teřských školkách. Mnohé aktuálně 
kandidující strany na této informaci 
staví i své předvolební hesla a témata. 
Jak jsme na tom v této oblasti u nás 
v Bohunicích?
Celková kapacita 406 dětí je napl-
něna nebo i průběžně doplňována. 
Z tohoto počtu je k prvnímu září do-
konce dvacet dětí mladších tří let, což 
je základní věková hranice k přijetí. 
Rovněž mimo bohunických je pak 
také necelá dvacítka.
Z informací od paní ředitelek byly 
všechny „potřebné“ děti v doplň-
kovém příjmu postupně přijaty. Ta 
„potřebnost“ je stanovována čistě 
pragmaticky. Pragmatičnost vychází 
ze skutečnosti, kterou je nebo není, 
zaměstnanost rodičů. I tak je zhruba 
jedna třetina rodičů, většinou matek, 
na rodičovské dovolené s mladším 
sourozencem. To je důsledek centra-
lizovaného zápisu v městě Brně, který 
danou (diskriminační?) skutečnost ne-
smí brát v úvahu. Proč i přes uvedené, 
tedy máme v Bohunicích relativně 
dostatečnou kapacitu? Odpověď 
je jednoduchá. Stačilo v databáze 
obyvatel sledovat a porovnávat kaž-
doroční počet narozených dětí. Tato 
poměrně přesná čísla jednoznačně 
ukazovala na 50procentní nárůst dětí 
v ročníku. A to zcela pravidelně již od 
roku 2007 v porovnání s rokem 2006 

a léty přecházejícími. Tedy zjedno-
dušeně: z dlouhodobého průměru 
110 narozených dětí stoupl jejich 
počet na 160 v jednom kalendář-
ním roce. Tak se plynule naplňova-
ly všechny stávající kapacity a bylo 
možno postupně připravovat i jejich 
navýšení. A to jak budováním nových 
tříd, tak i otevřením jedné celé nové 
MŠ (při ZŠ Vedlejší). A to vše bez dra-
matických překvapení při únorových 
zápisech. Bohužel však nové registry 
obyvatel tuto, dle mnohých ochránců 
osobních svobod „šmíráckou činnost“ 
již nedovolují. Tím je značně omezena 
možnost strategických úvah samo-
správ a to především ve větších ob-
cích a městských částech. Sčítání lidu 
jednou za 10 let tyto průběžné stra-
tegické informace jistě nenahradí…
Z kombinace výše uvedených důvo-
dů, tedy intenzivně zvažujeme, že se 
již nepřipojíme k centrálním brněn-
ským „zmechanizovaným přihláškám“ 
k docházce do MŠ pomocí webové 
aplikace, ale vrátíme zpět k tradič-
ním zápisům. Tedy k formě osobních 
pohovorů ředitelek jednotlivých MŠ 
s žádajícími rodiči a jejich dětmi. Sys-
tém to jistě není ideální, ale alespoň 
umí reagovat na již výše nastíně-
nou „potřebnost“. Potřebnost, která 
dle mého v těchto případech stojí 
nad obecným principem přístupu 
ke vzdělání (ano, MŠ jsou zřizovány 
školským zákonem)…

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Pokud jste otráveni 
z komplikací, které při-
náší stavba našemu běž-
nému životu, tak vězte, 
že máme stejné pocity. 
Stavba v posledních týd-
nech dost finišuje před 
blížící se zimou. Je to jistě 
dobře, ale trochu pozdě. 
Komplikace, které tento 
finiš přináší, nemusely být, kdyby 
nebyl promrhán drahocenný čas 
v začátku stavby, kde jsme nacházeli 
na rozkopaných úsecích jen málo 
dělníků a stavební práce se skoro ne-
hýbaly. Ale je nový měsíc, a tak jsem 
zašel znovu za vedením stavby, abych 
získal čerstvé údaje o vývoji stavby 
v měsíci říjnu. Stále platí příslib, že 
všechny rozdělané stavby by měly 
být hotové do konce letošního roku. 
Nezdá se mi to reálné, ale uvidíme. 
Tedy konkrétně s čím počítat:

Milé čtenářky a milí čtenáři zpra-
vodaje „Naše Bohunice“. Předem 
než přejdu k vlastnímu obsahu 
rubriky Komise pro občanské 
záležitosti, která (jak upřímně 
doufám) je vámi oblíbená, chci 
všem popřát hezké podzimní 
dny, plné barev opadaného listí 
a vnitřního klidu.
Městská policie na přelomu mě-
síců srpna a září se mimo pra-
videlné kontroly zaměřené na 
přestupky v oblastech veřejného 
pořádku a dopravy též zaměřila 
na problematiku „černých“ sklá-
dek a venčení psů. Dále v sou-
činnosti s Policií ČR provedla 
v místních restauracích i hernách 
kontroly s důrazem na podávání 
alkoholu mladistvým, a to s vel-
mi pozitivním výsledkem. Stále 
probíhá hlídková činnost Městské 
policie na území Ústředního hřbi-
tova města Brna. V neposlední 
řadě Městská policie asistovala při 
akcích konaných v naší městské 
části místní orelskou jednotou, 
a také dohlížela na poklidný za-
čátek školního roku.
Policie ČR řešila v tomto období 
na území naší městské části něko-
lik problémů. Nejprve se zmíním 
o těch již „notoricky“ známých, 
tedy o vloupání či poškození 
zaparkovaných motorových vo-
zidel. Tentokrát mimo již vcelku 
„obvyklých“ vloupání do auto-
mobilů, k nimž došlo na ulicích 
Netroufalky a Běloruská, se ob-
jevuje nový cíl, a to katalyzátory! 
Ano, katalyzátory zaparkovaných 
vozidel, které pachatel či pacha-
telé prostě odříznou od zbytku 
výfukového potrubí… Není tře-
ba dodávat, že cena opravy takto 
poškozeného automobilu je jistě 
nemalá. Dále se Policie ČR zabý-
vala vážným loupežným přepa-
dením osoby na ulici Švermova, 
vloupáním do objektu rekreační 
chatky u toku Leskavy a „řáděním“ 
sprejera na fasádách domů na 
ulici Uzbecká.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně: podatelna 
(kancelář 004), přízemí ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky: 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda
Komise pro občanské záležitosti.

Podsedky, Humenná 
a Lískovecká – budou 
se dodělávat chodníky.
Vyhlídalova – pracuje se 
na úpravě druhé poloviny 
vozovky.
Lány – pracuje se na no-
vém povrchu vozovky.
Elišky Přemyslovny – 
pracuje se na druhé po-

lovině vozovky.
Čeňka Růžičky – bude dodělána 
horní část ulice do konečné podoby.
Hraničky, spodní část pod kři-
žovatkou s Č. Růžičky – prozatím 
hotovo.
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – v zeleni podél 
domků bude pokládána kanalizace. 
Na silnici na jižní polovině začnou 
práce na konečném povrchu vozov-
ky. Přesune se semafor.
Havelkova – budou dodělány do-
movní přípojky.
Souhrady – začne stavba horní části 
parkoviště.
Kruhový objezd na ul. Č. Růžičky 
– práce budou finišovat s termínem 
dokončení někdy kolem poloviny 
listopadu.

Antonín Crha, místostarosta

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

Občané naší městské části, kte-
ří v letošním roce dovršili nebo 
dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příleži-
tosti těchto svých jubileí zúčastnit 
setkání organizovaných radnicí, 
dostavte se prosím na ÚMČ Br-
no-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky.
Rovněž tak prosím učiňte i vy, kte-
ří máte zájem o slavnostní přivítá-
ní svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní pro-
gram a drobný dárek, budete 
následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková 
na Sociálním odboru v přízemí 
úřadu (tel.: 547 423 832). Formu-
láře přihlášek jsou k dispozici také 
na webu městské části v sekci 
Informace. Děkujeme za pocho-
pení a již nyní se na Vás těšíme.

Sportovní areál 
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.

Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:

Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis

HŘIŠTĚ 
NA PÉTANQUE

Vstup volný. Arménská 7

Dne 11. 11. 2013 bude probíhat 
podzimní čištění vozovek ZÁKOS 
prováděné společností Brněnské 
komunikace a. s. na ulicích: Čeňka 
Růžičky, Dlouhá, Hraničky a Ukra-
jinská (na ulicích Čeňka Růžičky 
a Hraničky bude čištění prováděno 
s ohledem na probíhající stavbu). Čiš-
tění komunikací bude s odtahem 
vozidel v případě nedodržení do-
pravního značení.
Případné změny budou uveřejněny 
na webových stránkách: 
http://www.brno-bohunice.cz/

Čištění vozovek 
podzim 2013
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Co si psali naši předkové L.

Velkoobjemové kontejnery – ZMĚNA

Kulturní Bohunice
Pro naše jubilejní 50. pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsem nehle-
dal nic mimořádného a pokračuji v korespondenci našeho bohunického rodáka 
- účastníka první světové války, který byl ruskými vojsky zajat a vězněn na Sibiři.
Dnes předkládám jeho čtvrtou dochovanou korespondenci. Je z 18. 9. 1917 od A. 
Bartoňkové, učitelky z Popůvek. Text je napsán na vojenském korespondenčním 
lístku.
Obrázek je opět ze šťastnějších okamžiků našeho vojáka, když byl v dubnu 1916, 
tedy měsíc před zajetím, doma na dovolené. Na fotce je se svými kamarády Jose-
fem a Tomášem Jarošovými, Švestkou, Kozlem a Niederlem. Náš Bohuš je v dolní 
řadě, úplně vpravo.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu:

18/IX. 1917
Milý.
Dnes dostala jsem od Tebe druhou 
fotografii, za niž srdečně děkuji. 
Věř, že je mi časem skoro divné, 
že jsme se tolik spřátelili, až 
jsi odjel do pole a nyní co jsi 
zajat! Onehdy jsem hledala pro 
Pepíka knihy do reálky a našla 
jsem náhodou sešit, v němž jsi 
Ty počítal rovnice. To bylo vzpo-
mínek, můžeš si myslet. A pěkné 
vzpomínky! Byly to časy viď? 
Škoda jich. Dám-li se fotografo-
vat, pošlu také podobiznu. Piš 
zase brzo.
Zdraví srdečně Andy.
Dnes, první den zase vyučování.

I v letošním roce jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na 
ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat 
spalováním. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů:
Souhrady 1. sobota v měsíci
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky  3. sobota v měsíci*
Lány (u č. 56)  4. sobota v měsíci**

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontej-
neru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je 
trvale určen Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

* V měsících říjnu a listopadu nebude přistaven kontejner na ulici Čeňka Růžičky 
s ohledem na probíhající stavební práce v okolí.
**Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!

Pokud žijete v Bohuni-
cích déle (nebo jste snad 
starousedlíky), jistě mi 
dáte za pravdu, že naše 
městská část je v podsta-
tě takovou malou vesnicí, 
kde se téměř všichni znají. 
A troufnu si i říct, kde to 
po společenské stránce 
žije. Má to své výhody, 
stejně jako nevýhody – to je jasné. 
Společenské akce přinášejí nejen 
kulturní či sportovní vyžití širokým 
vrstvám našich spoluobčanů, ale i ne-
gativa v podobě zvýšeného hluku, 
odpadků apod. Přesto si myslím, že 
po kulturní stránce tu každý nalezne 
to své.
Najdete tu tradiční akce, kterých se 
účastní stovky lidí – akce pro děti, 
pro důchodce, pro sportovce, pro 
jedlíky i milovníky piva – akce spor-
tovní, stejně tak akce komorněji po-
jaté, či akce, které mají v názvu níz-
ké pořadové číslo, neboť se teprve 
zavádějí. O dvou takových bych se 
ráda zmínila.
Na začátku září probíhal v Bohuni-
cích první multikulturní festival na 

Lánech v areálu bývalé 
zahradnické školy. Po-
časí akci více než přálo, 
teploty lámaly rekordy 
a v záři slunečních paprs-
ků se sešlo patnácti set 
účastníků. Skvělá akce – 
pokud jste se zúčastnili, 
určitě mi dáte za pravdu. 
O čtrnáct dní později už 

tak hezky nebylo, místo sluníčka 
poprchávalo a byla zima. Pro Bohu-
ničáky byl připraven druhý ročník 
rodinného veselého běhu. Přestože 
se kvůli nepříznivému počasí sešla 
necelá dvacítka účastníků, byla tato 
akce úspěšná a splnila to, co si od ní 
lužánečtí pořadatelé slibovali – děti 
se svými rodiči zde běhaly a měly 
z běhu radost.
V obou případech se jednalo o akce 
v Bohunicích nové, přesto přinesly 
zábavu a jejich účastníkům úsměv 
na tváře.
Jsem ráda v Bohunicích, kde se pořád 
něco děje.
 

Lucie Stará
zastupitelka

Kalendárium
3.–30. ZAPOMENUTÁ KRÁSA STARÝCH FAKTUR – výstava

3. 10. od 18.00 hodin vernisáž, KJM, Lány 3, v půjčovní době

12. 10.
sobota

TATRAN Bohunice: FK Napajedla – kopaná stadion Neuži-
lova 35, MSD muži „A“, od 15.00 hodin

15. 10.
úterý

Čtení pro nejmenší – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
KJM Lány 3, od 16 hodin

16. 10.
středa

O BUDULÍNKOVI – divadlo Úsměv SVČ Lužánky, Lány 3, 
v 16.00 hodin

17.–19. MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL MLADÉ TVORBY SVČ LABYRINT, 
Švermova 19, dle programu

24. 10.
čtvrtek

ČESKOSLOVENKÁ OPEVNĚNÍ 1936–38 – beseda KJM, Lány 
3, od 18.00 hodin

25. 10.
pátek

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Parlamentu české republiky, 14.00–22.00 hodin

26. 10.
sobota

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Parlamentu české republiky, 8.00–14.00 hodin

26. 10.
sobota

TATRAN Bohunice: FK Vrchovina – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 15.00 hodin

26. 10.
sobota

BOHUNICKÝ OVAR – tradiční akce našich hasičů areál zbroj-
nice Ukrajinská, od 10.00 hodin dle programu

X.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR budou probíhat ve dnech 25. a 26. října 2013. 

Volební okrsky a umístění volebních místností 
v MČ Brno-Bohunice zůstává beze změněn.
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Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
vysokoškolský učitel, lídr kandidátky

Návrat ke slušnosti.
Návrat k hodnotám.

www.svobodni.cz

Méně státu,
více občanům!

Ing. Petr Mach. Ph.D.
ekonom a předseda 
Strany svobodných občanů

SLEPĚ PŘIPOUŠTÍME STÁLE 
VĚTŠÍ VLIV STÁTU NA 
SVOBODNÝ ŽIVOT OBČANŮ.

ZRUŠÍME NEEFEKTIVNÍ DANĚ, 
ZBYTEČNÉ ÚŘADY A NAŘÍZENÍ.

POLITIKA,
JAKÁ MÁ BÝT
prof. Petr Fiala

emeritní rektor MU

Stát, který

ale chrání
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U nás v knihovně

Literární (občasná) kavárna

Na ZŠ Vedlejší se vyrábí průvodce Brnem

Setkání dětí Bohunic

Nový kroužek na ZŠ a MŠ Vedlejší

Vážení a milí, připravily jsme pro Vás 
na říjen tři akce. Tou první je výstava 
Zapomenutá krása starých faktur 
sběratele Ing. Miloše Vrážela, naše-
ho pana starosty. Jak říká sám majitel 
vystavovaných děl, obchodní faktury 
jsou dnes formalizovanými účetní-
mi doklady, na kterých nelze nalézt 
příliš mnoho krásy. Ale nebylo tomu 
tak vždy. Ještě před pár desetiletími 
obsahovaly šanony účetních mnoh-
dy velmi povedené grafické listy. 
Rovněž doprovodný písemný obsah 
a ručně psané poznámky často velmi 
detailně zachycují svědectví nejen 
o interním okamžiku, ale i o době 
svého vzniku. Srdečně Vás zveme i na 
vernisáž této výstavy, která se koná ve 
čtvrtek 3. 10. 2013 v 18 hodin. Výstava 
potrvá až do konce října.
Druhou akcí je oblíbené Čtení pro 
nejmenší. Zveme všechny děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé oso-
by na pohádkové čtení z knížky Kvak 
a Žbluňk jsou kamarádi. Na děti čeká 

Už jste někdy byli v literární kavár-
ně? Žáci 8. a 9. třídy ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny díky skvělému nápa-
du milých a zapálených knihovnic 
Veroniky Bednářové a Jitky Fukalové 
rádi navštěvují v rámci výuky literární 
výchovy Literární (občasnou) kavárnu 
v KJM v Bohunicích na ulici Lány 3.
Po příchodu do knihovny se usadí 
ke stolečkům, dostane se jim malé-
ho pohoštění v podobě čaje, kávy, 
limonády, ale i čokoládových tyčinek, 
brambůrků apod. a velmi příjemně 
naladěni se ochotně zapojí do plnění 

Zajímavou příležitost k netradiční-
mu vzdělávání mají v tomto i dalším 
školním roce vybraní žáci ZŠ Brno, 
Vedlejší 10. V rámci programu Come-
nius se totiž účastní mezinárodního 
projektu Průvodce městem (Un tour 
par L‘Europe). Cílem je seznámit děti 
se zeměmi a městy, zapojenými do 
projektu. Patří k nim partnerská města 
Stupava (Slovensko), Lowicz (Polsko), 
Castellón (Španělsko) a Belpasso (Itá-
lie).
Žáci ze tří vybraných tříd tvoří po-
stupně malý bedeker svého města, 
v němž čtenáře seznamují s historií, 
pamětihodnostmi, tradicemi a záro-

veň mu radí, kde se ubytovat, stra-
vovat a kam si večer zajít do divadla 
nebo kina. Řešení projektu prolíná do 
několika vyučovacích předmětů, žáci 
vyhledávají informace na internetu, 
studují mapy, přemýšlejí o výtvarné 
výzdobě. Produkty své činnosti pak 
systematizují, dolaďují a upřesňují při 
projektových dnech.
Finálním výstupem bude mezinárod-
ní publikace, v níž se každé zúčastně-
né město představí ve francouzštině 
a národním jazyce. Děti zde najdou 
kromě práce své i práci zahraničních 
kolegů.

Martin Janoška

Blíží se první říjnový víkend a ZŠ Brno, 
Vedlejší 10 znovu pořádá již deváté 
Setkání dětí Bohunic a okolí. O hlav-
ní atrakce se tak jako vždy postarají 
bohuničtí hasiči a městská policie. 
Chystají se také taneční, hudební, 
divadelní a rukodělné dílny. Část 
programu proběhne ve středisku 
volného času Labyrint, které tak zá-

roveň oslaví úspěšně dokončenou 
rekonstrukci budovy.
Akce se uskuteční v sobotu 5. října od 
9 do 13.30 hodin, co nejsrdečněji jsou 
zváni zejména děti, jejich rodiče a ka-
marádi. Na závěr proběhne slosování 
cen. Podrobné informace naleznete 
na www.zsvedlejsi.cz.

Martin Janoška

Lovci podnikavých duchů – zážitková hra v novém odpoledním kroužku 
pro děti od 4.-7.třídy na ZŠ a MŠ Vedlejší 10. Program povzbuzuje podnikavost 
dětí a jejich kreativitu.Prastaré legendy a tajemství, tajuplná místa a postavy, 
zkouška vlastních schopností-to vše na děti čeká během programu plného 
zábavy, zážitků, pohybu, ale i poučení. Pojďte prožít dobrodružný příběh ka-
ždý čtvrtek od 15. 00. Začínáme 3. 10. 2013, první tři lekce jsou zdarma. Více 
informací na www.businesskids.cz.

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 27. 9. 2013 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský 
servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické 
úpravy textů.

„žabí“ překvapení a dobrůtka. Číst bu-
deme v úterý 15. 10. 2013 v 16 hodin.
Třetí a poslední říjnovou akcí je vel-
mi zajímavá beseda spojená s pro-
mítáním. Mgr. Tomáš Javorek nám 
představí historii československého 
opevnění 1936–38 – včera a dnes, 
poučné a zajímavé nejen pro milov-
níky historie 20. století. Beseda se 
koná ve čtvrtek 24. 10. 2013 a začíná 
v 18 hodin.
Doufáme, že si z naší pestré nabídky 
vyberete a přijdete se k nám podívat.
Ještě bych chtěla upozornit všechny 
děti a jejich rodiče, že v Týdnu kniho-
ven, tj. v týdnu od pondělí 30. 9. do 
neděle 6. 10. , mají všechny děti do 
15 let registraci zdarma. Platí na všech 
provozech KJM pro všechny nové, 
dosud neregistrované čtenáře.
Krásný podzim přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

různých úkolů vyplývajících z daného 
tématu.
Po skončení hlavního programu se 
mohou uvelebit na měkkých křes-
lech, prohlížet si dle libosti různé 
knížky a časopisy a příjemně tak 
relaxovat.
Pokaždé jsme překvapeni, že čas zde 
strávený tak rychle uběhne, a těšíme 
se na další setkání.
Prostě: „ Ať je hezky nebo zima, 
v knihovně je vždycky prima!“

Mgr. Leona Juřičková

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice
Vás srdečně zvou na VII.

BOHUNICKÝ OVAR
v sobotu 26. 10. 2013

V 10.00 hod. soutěž hasičských družstev v požárním útoku
v 11.00 hod. začíná zabíjačka a prodej připravených výrobků
od 16 hod. bude hrát k tanci i poslechu DJ Scenic

Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kvalitní sportovní zážitek, 
na domácí zabijačkové hody a dobrou zábavu.
Taneční zábava i posezení při zabíjačce je pod střechou, přijďte za 
každého počasí.

Výzva ke spolupráci na obsahu webu MČ
Zájemcům, kteří mají zájem se podílet na obsahu webových stránek naší městské části, oznamuji, 
že do sekce O BOHUNICÍCH je možno zasílat fotografické a video prezentace. Tématika není nijak 
omezena. Avšak měla by vždy mít vztah či vazbu na městskou část. Tedy může se týkat vašich 
osobních aktivit, bohunických akcí, Bohunic jako takových, místních organizací apod. Autor 
příspěvku bude vždy zveřejněn. Pro inspiraci je již několik příspěvků vloženo…

Ing. Miloš Vrážel, starosta
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LABYRINT V NOVÉM

5. října 2013 od 10 hod.
Studio dramatické výchovy LABYRINT 
(Švermova 19) se po rozsáhlejší re-
konstrukci znovu otevírá veřejnosti.
Pro tuto slavnostní příležitost při-
pravilo na první říjnovou sobotu pro 
všechny návštěvníky milé kulturní 
překvapení. Chtěli bychom všem ná-
vštěvníkům představit činnost našich 
kroužků, ale také hostů, kteří přijali 
naše pozvání.
Dopoledne se představí Divadlo 
KUFR se svou zbrusu novou insce-
nací pro malé i velké diváky „Před-
náška Dr. Kuželky“,při které nám bude 
předvedena pozoruhodná cirkusová 
škola.
Odpoledne pak pro starší publikum 
zahraje divadlo ANIČKA A LETADÝL-
KO svůj kousek „KillWill“– akční podí-

vanou, ve které se loutkové divadlo 
spojí s příběhy věhlasného dramatika 
W.Shakespeara.
Produkci těchto profesionálních di-
vadel doplní svými výstupy i místní 
Divadlo LABYRINT a Taneční skupi-
na SNEAKER. Po celou dobu akce 
si bude možné prohlédnout nově 
zrekonstruované prostory a seznámit 
se s činností tohoto volnočasového 
centra.
Návštěvníci budou mít také možnost 
vyrobit si něco pěkného (pro potě-
chu sebe i druhých) v rukodělných 
dílnách nebo se vydat na lov tajem-
ných schránek; tzv. „kešek“.
Touto akcí chce SDV LABYRINT také 
poděkovat všem, kteří se o úspěšnou 
rekonstrukci zasloužili.
Těšíme se na všechny návštěvníky.

Barbora Špatná

Volná místa v kroužcích
GEO CLUB – Kroužek pro začínající i pokročilé hledače skrytých pokladů tzv. 
„kešek“.
Do ItYourself! Aneb vyrob si sám – Výtvarný kroužek zaměřený hlavně na 
rukodělnou tvorbu.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Přípravka pro malé divadelníky. Hravé a dob-
rodružně setkání s dvanácti pohádkovými příběhy.
Loutkový divadelní kroužek – Divadelní kroužek pro děti i staršího školního 
věku se bude věnovat především dramatizaci s loutkou.
Více informací najdete na stránkách www.luzanky.cz nebo na telefonním 
čísle 547 354 383.



10 / 13 N A Š E  B O H U N I C E  / 7

  Koupím byt 1+kk nebo 2+kk 
zde v Bohunicích. Platba hotově. 
Tel: 603 305 516 (může i sms)

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02

 BLEŠÁK se koná 5. 10. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00 do 12. 00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298.

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Elektroinstalace, sítě proti holu-bům, 
drobné i větší řemeslnické práce, ma-
lování, pokládka podlahových krytin, 
montážní práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remesnik.cz

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá pracovníky osoby se zdravot-
ním postižením na pozici uklízeč/ka 
a strážné na ostrahu objektu na HPP 
v Brně. Volejte: 730 186 797.

 Koupím byt 2+kk nebo 3+1 v Bo-
hunicích, St. Lískovci. Platba v hoto-
vosti. Tel:776 670 398.

 BLEŠÁK se koná 2. 11. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00 do 12. 00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298

 Prodám zahradu Mor. kopce 
350 m2. Voda. Tel: 732 548 635.

 Mladý pár koupí byt 1+kk v okolí 
Bohunické nemocnice. lenjurac001@
seznam.cz, tel: 604 995 819.

 Díky stěhování za prací v Bo-
hunické nemocnici hledám ke koupi 
byt 2+kk–3+1 v Bohunicích, Starém 
a Novém Lískovci. fathan@seznam.cz, 
773 455 228.

Česká pošta, s.p. přijme pracovníky
na rozvoz tisku a roznos listovních zásilek 

pro lokalitu Bohunice.
V případě zájmu kontaktujte:

slečna Andrea Uličná 734 876 684.

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

NOVÉ KUCHYNĚ 
od českého výrobce

www.hezkydomov.cz

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách
 SLEVA 

10 %
*

na kuchyně

do 31. 10. 2013

®

* bez doplňků a spotřebičů

Taneční pro dospělé a VŠ
      (pro začátečníky)

      Kurz má 8 lekcí
závěrečný ples v Boby centru

Zahájení: 14. října 2013
v krásném sále u Moravského náměstí 

v Brně

Přihlášky a informace:
www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007, dagmar@ts-dagmar.cz



provozovny:

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

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

MOBILTELEFONTELEVIZEINTERNET

OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: 841 400 500

WWW.NETBOX.CZ

INTERNET
PRO VŠECHNY

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 605 267 060

www.autosalonhora.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Profesionální zimní péče autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají 
plochou velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto 
pozornost stavu i stáří pneumatik! Navštivte některého
z našich autorizovaných servisních partnerů, kde právě
nyní za výhodné ceny naleznete kompletní zimní kola
včetně pneugarance na 3 roky. S námi také jednoduše 
vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních.

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata


