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Den za dnem

Nedávno jsem četl hezkou myšlen-
ku: „Jdeme životem den za dnem 
a máme pocit, že se nic neděje. Jed-
noho dne se otočíme a zjistíme, co 
všechno se změnilo“.
Přemýšlel jsem o tom, jak moc se 
změnily v poslední době Bohunice. 
Prohlížel jsem pár let staré bohunické 
fotky, a když jsem hledal místa, od-
kud byla focena, pro vzrostlé stromy 
nebylo možné dohlédnout na konec 
území, které bylo na fotce zachyceno.
Právě tak, když občas přijíždím po 
dálnici od Prahy, vidím, že donedáv-
na šedé a na první pohled nehostin-
né Bohunice září pestrými barvami 
nových fasád panelových domů.
Když procházím naší městskou částí 
a pozoruji množství změn, které se 
udály za posledních několik málo 
let, vidím, že jsou Bohunice jiné, že 
se hodně změnily.
My zde žijeme a tyto změny nijak vý-
razně nevnímáme. Museli bychom se 
totiž na chvíli zastavit, nebo jít hodně 
pomalu a hlavně se otočit, abychom 
viděli to, čeho si běžně nevšimneme.
Možná řeknete, že jsem snílek. Ne, 
nejsem. Jsem spíše realista. To mnozí 
z vás vědí.
I když snění není špatná věc. Nedáv-
no mi moje kamarádka vyprávěla, že 
má vizi - svůj sen o Bohunicích ještě 
krásnějších, plných rozmanité zeleně, 
s kruhovým objezdem osázeným le-
vandulí a ulicí Humennou tak jako 
dříve plnou rozkvetlých růží.
S tímto snem se ztotožňuji. A s mno-
ha dalšími také chci, aby naše Bo-
hunice byly místem příjemným 
k životu.

Antonín Crha
místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V minulém zápisníku jsem avizo-
val, že k tomuto číslu zpravodaje 
s volební inzercí již „měsíční zprávu 
o stavu našich Bohunic“ nenapíši. Ale 
nakonec, a nejen u mne, převládlo 
přesvědčení, že na informace ze sa-
mosprávy mají občané právo vždy, 
volby-nevolby.
Tak tedy úvodem již jen připomínám: 
Od letošních květnových voleb do EU 
parlamentu platí nové uspořádání 
volebních okrsků! Tyto změny byly 
vyvolány novými požadavky zákona. 
Kompromisně se současně podařilo 
zapracovat i některé požadavky ob-
čanů. Pro všechny voliče tedy platí 
změna čísla volebního okrsku. Mnozí 
další pak musí vzít na vědomí i změ-
nu v rozmístění volebních místností. 
Tedy jejich přemístění ze ZŠ Vedlejší 
do ZŠ Arménská a naopak! Prosím 
pečlivě prostudujte oficiální oznáme-
ní o době a místě konání voleb! Pro 
snadnější orientaci nalepily radnické 
úřednice na každou obálku s hlaso-
vacími lístky štítek s adresou volební 
místnosti. Tedy věřím, že v termínu 

komunálních voleb, tedy 
10–11. října 2014, každý 
cestu bez problémů 
k urně najdete.
Na ulici Podsedky se 
tento měsíc rozsvítily tři 
nové lampy veřejného 
osvětlení. Rovněž z pro-
středků městské části je 
nově nasvíceno kondiční hřiště nad 
TJ Tatran. Tedy za brzkých podzim-
ních večerů se cvičenci již nebudou 
nořit (mořit ) ve tmě.
Obyvatelé ulic Souhrady a Pod Ne-
mocnicí 11–13 mohou sledovat 
výstavbu tří herních ploch. Bohužel 
na Souhradech díky technologické 
chybě, která způsobila popraskání 
betonové plochy, bylo nutno jednu 
z ploch celou nově vybetonovat. Tam 
bydlícím občanům nezbývá než po-
děkovat za toleranci ke zvýšenému 
stavebnímu ruchu.
Po loňském zateplení budov ma-
teřských školek, byly k nově zrekon-
struovaným venkovním chodníkům 
v dětských zahradách dokoupeny 

Uzávěrka č. 11/14
19. října 2014

opět další herní prvky. 
Do podzimu pak bude 
ještě měněno oplocení 
u dvou MŠ. V kuchyni zá-
kladní školy Vedlejší se již 
kuchařky sžily s obsluhou 
nového multifunkčního 
konvek tomatu.
I stavba bohunického 

náměstí se chýlí ke konci. Je tedy čas 
se po ohlédnout po provozovateli 
prodejních stánků. Záměr je již zve-
řejněn. Rozhodně bychom chtěli, aby 
se zde prodávalo pečivo a doplňkový 
sortiment typu drobného občerstvení 
– zmrzlina, káva, sušené plody apod. 
Své místo zde přes léto jistě najde 
i restaurační zahrádka se slunečníky.
Mimo již připravenou dostavbu ha-
sičského areálu (betonová plocha 
s víceúčelovým využitím) by mělo 
do konce roku v garážích hasičů 
parkovat nové vozidlo pro přepravu 
osob nebo k nepoznání zcela zgene-
rálkovaná dosluhující „AVIA“.
Přeji dobrý říjen. 

Ing. Miloš Vrážel, starosta
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Milé čtenářky a milí čtenáři!
Dnešní článek pravidelné rubriky 
Komise pro občanské záležitosti 
bude určitým poděkováním. A to 
z jednoho prostého důvodu, jímž 
jsou kvapem se blížící podzim-
ní komunální volby. Tedy proto 
současná komise ukončí svou 
činnost a nová se znovu vytvoří 
až po volebním „klání“…
Předpokládám, či spíše věřím, že 
i nadále budeme moci prostřed-
nictví zpravodaje „Naše Bohuni-
ce“ vás naše čtenáře, informovat 
o všem podstatném z dění v naší 
městské části.
Na tomto místě je vhodné se 
zmínit o vlastních členkách 
a členech naší komise. Jedná se 
o naše spoluobčany, kteří stejně 
jako většina z nás vnímají dění 
v naší městské části z různých 
úhlů pohledů. Tudíž i diskuze na 
zasedáních komise nebyla pro-
sta emocí, ale vždy se došlo ke 
konstruktivnímu řešení daného 
problému. Musím vyzvednout je-
jich pracovitost i spolehlivost, bez 
kterých by činnost komise nebyla 
možná. Nelze nepodotknout, že 
na všechna zasedání komise si 
museli „ukrojit“ ze svého volného 
času…
Dovoluji si tedy využít dnešní-
ho článku k poděkování všem 
členkám a členům Komise pro 
občanské záležitosti za jejich 
ochotu a odvedenou práci. 
A také je nutné poděkovat 
tajemnici komise Mgr. Martě 
Dvořákové.

Na brzkou shledanou,

Bc. Leoš Šmídek, předseda 
Komise pro občanské záležitosti

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 s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

Provozní doba 
tenisových kurtů 
při ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 

722 209 910
volat Po–Pá po 16. h., 

So–Ne po 9. h.

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

HŘIŠTĚ  
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7

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 pří-
ležitosti těchto svých jubileí 
zúčastnit setkání organizova-
ných radnicí, dostavte se pro-
sím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak 
prosím učiňte i vy, kteří máte 
zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, bu-
dete následně písemně in-
formováni. Přihlášky přijímá 
paní Dvořáková na Sociálním 
odboru v přízemí úřadu (tel.: 
547 423 832). Formuláře při-
hlášek jsou k dispozici také 
na webu městské části v sekci 
Informace.

Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

Čtyři roky poté
Čas neúprosně letí a já 
zjistil, že jsme v cíli. Mož-
ná se milí spoluobčané 
zeptáte, jaký cíl mám na 
mysli. Jedná se o volební 
období, nás zastupitelů 
v Bohunicích. Volební 
období, které na podzim 
končí. Pokud bych měl 
hodnotit toto uplynulé 
volební období z pozice zastupitele, 
musím konstatovat, že nic světobor-
ného se nestalo. Jak jistě víte i sou-
časná skladba zastupitelstva je roz-
dělena na takzvané koalice a opozice. 
Pravdou je, že zpočátku docházelo 
mezi těmito polaritami k určitým stře-
tům jak názorovým, tak praktickým, 
ale jak klasik praví, ostré hrany se ča-
sem otupí a pokud je zájem, cesta ke 
spolupráci se vždy najde. Výsledkem 
této spolupráce je třeba shoda na 
vybudování výběhu pro psy na ulici 
Pod Nemocnicí, rekonstrukce dět-
ských hřišť, regenerace panelového 
sídliště nebo dotační politika. Ono 
pokud máte zájem na tom, aby obec 
vzkvétala, není důležité, kdo změny 
prosadí, ale jestli jsou pro obyvate-
le daného sektoru přínosem. Mám 
zkušenosti z jiných městských částí, 

že se vybudovalo napří-
klad multifunkční hřiště, 
ale vzhledem k tomu, že 
je na nevhodném místě, 
nikdo ho nevyužívá. Tento 
problém nás naštěstí ne-
trápí a věřím, že netrápí 
ani vás, milí spoluobčané. 
Víte ono je vlastně jedno, 
jestli jak se říká na radnici 

sedí „Petr nebo Pavel“. Kdokoli na naší 
radnici bude sedět, bude muset za-
jistit to, co mu zákon přikazuje. Takže 
například, že se uklízí silnice, vyváží 
odpadkové koše, seče tráva, provádí 
zimní údržba a že se staráme o věci 
veřejné, které spadají pod radnici, je 
v podstatě tak, jak jsem již uvedl, naše 
povinnost, za kterou jsme odměňo-
váni. To další, co se udělá, třeba že 
se seženou dotace na zateplování 
obecních budov nebo že se podaří 
vyřešit tíživou dopravní situaci, to je 
to, co je navíc, a za co se má zastu-
pitelstvo hodnotit. Fakt, že nás opět 
čekají volby, jistě všichni víte, a proto 
vám chci popřát dobrou volbu, ať už 
budete volit „Petra nebo Pavla“

Milan Hrdlička
zastupitel

Fotbalisté „A“ mužstva Tatranu vedou JMKP !
Po sestupu Bohunic z divize do Ji-
homoravskéko krajského přeboru 
(JMKP) nikdo nepředpokládal, že si 
„A“ mužstvo Tatranu povede tak dob-
ře. Nejen že v osmi již odehraných 
zápasech ještě neprohrálo, získalo 
19 bodů, ale dokonce celou tabul-
ku vede s 18 vstřelenými brankami. 
Nevíce branek (5) má na svém kontě 
Filip Damborský, následuje jej Nikolas 
Burčík se 3 brankami, po dvou bran-
kách vsítili Břetislav Krejčí, Stanislav 
Píšek a Patrik Seknička. Hned v úvodu 
na Tatran čekala mužstva, o kterých 
se vědělo, že budou bojovat v letoš-
ním ročníku o postup nebo o špici 
tabulky. Jak Moravskou Slavii, Spartu 
Brno a Ráječko dokázal Tatran porazit, 
s Bystrcí remizoval 2:2. Novinka této 
sezony –„projekt farma“ – spolupráce 
mezi Bohunicemi a divizními Rosice-
mi, začíná přinášet své ovoce. Rosický 
hráč Jakub Foral otevřel skóre proti 
Kuřimi a na oplátku v utkání Rosic 

v Hodoníně skóroval bohunický Fi-
lip Damborský. „B“ mužstvo Tatranu, 
které postoupilo do 1. B třídy, sk. A., 
se s touto vyšší třídou postupně se-
znamuje a po šesti zápasech je na 
průběžném 10. místě se 4 body.
Hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TJ TATRAN Bohunice děkují 
všem fanouškům i sponzorům za 
podporu v nové sezóně a těší se na 
jejich návštěvu při domácích nebo 
i venkovních zápasech. Informace 
o časech začátků jednotlivých zápasů 
i odjezdů autobusu na zápasy mimo 
Brno v novém ročníku 2014/2015, 
naleznete ve vitríně na fotbalovém 
stadionu Neužilova 35 nebo ve vý-
věsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá. 
Průběžné informace můžete získat 
i na webových stránkách www.tjta-
tranbohunice.netstranky.cz nebo na 
facebooku „A“ mužstva Bohunic.

Ing. Jaromír Krejčí

Čištění vozovek s odtahem vozidel

Dne 3. 11. 2014 bude společnost Brněnské komunikace a. s. provádět pod-
zimní čištění vozovek základního komunikačního systému – ZÁKOS, tj. ko-
munikace s provozem MHD.
Čištění komunikací Dlouhá, Hraničky úsek s provozem MHD a Ukrajinská 
úsek s provozem MHD bude s odtahem vozidel v případě nedodržení pře-
chodného dopravního značení.
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách: 
http://www.brno-bohunice.cz/
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Co si psali naši předkové LXI.
Pro šedesáté první pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem ze 
své sbírky vybral pohlednici restaurace a řeznictví na Havelkově ulici č. 11. Je 
patrně z roku 1932. Majitel provozovny byl Augustin Vrška. Stávala na severní 
straně ulice přibližně v místě parkoviště. Je adresována slečně Šmídkové z Prahy.
Text je krátký a obsahuje hlavně řadu nečitelných podpisů.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu: „Milá Marie, srdečně tě všichni zdravíme.“
(následují nečitelné podpisy)

Kalendárium
2.–31. VZPOMÍNKY NA LÉTO – výstava

KJM, Lány 3, v půjčovní době

2., 9., 
16., 23. 
čtvrtky

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3, 10.00 až 12.00 hod.

3.
pátek

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK S PROVOZEM MHD
Pozor na odtah vozidel !

4.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1997 a mladší 
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin

5.
neděle

TATRAN Bohunice : SK V. Bystřice – házená
hala Neužlilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

10.–11. KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 

11.
sobota

TATRAN Bohunice : HBC Strakonice – házená
hala Neužilova 35, 1. liga mužů, od 17.00 hodin

11.
sobota

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

14.
úterý

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – beseda
KJM, Lány 3, od  18.00 hodin

15.         
středa

PRŮVODCE EKOLOGICKÝM NÁKUPEM – výstava
tramvajová zastávka Běloruská

17.–18. SBĚR ŠATSTVA – Diecézní Charita
stará hala TJ Ttaran, Neužilova 35;  13–19 a 9–13 hodin

21.            
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Veselá kopa pohádek... 
KJM, Lány 3, od  16.30 hodin

21.            
úterý

O PEJSKOVI A KOČIČCE – divadlo Úsměv pro děti 2–8 let
SVČ Lány 3, od 16.00 hodin

25.
sobota

TATRAN Bohunice : SOKOL  V. Meziříčí – házená                                                                
hala Neužlilova 35, 2. liga žen, od 13.00 hodin

25.
sobota

TATRAN Bohunice : TJ Bystřice – házená
hala Neužilova 35, 1. liga mužů, od 17.00 hodin

1. 11.          
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1997 a mladší
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin

X.ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 94. zasedání 
dne 2. 7. 2014

 – schválila vítěze veřejné zakázky 
na akci „Stavební úpravy dětského 
sportovního hřiště v lokalitě Sou-
hrady a Pod Nemocnicí“, a to firmu 
ZEMAKO, s.r.o., s náklady ve výši 
2.618.870,00 Kč bez DPH
 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Navýšení ka-
pacity mateřských škol“ od firmy 
PROFIPLAST, spol. s r.o., za cenu ve 
výši 1.209.295 Kč bez DPH,
 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Oprava 
zpevněných ploch v areálech MŠ 
Amerlingova a MŠ Švermova“ od 
firmy ZEMAKO, s.r.o., a cenu ve výši 
553.263 Kč bez DPH
 – jmenovala s účinností od 11. 8. 2014 
pana Ing. Bc. Lukáše Brynzu ve-
doucím Sociálního odboru ÚMČ 
Brno-Bohunice.
 – nesouhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 2505 a schválila záměr na jeho 
pronájem

Rada MČ na svém 95. zasedání 
dne 6. 8. 2014

 – schválila vítěze veřejné zakázky 
na akci „Dodávka konvektomatu 
do objektu ŠK Vedlejší 10“ a to ME-
GASTRO CZ, s.r.o., za kupní cenu 
ve výši 204.610 Kč bez DPH,
 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Dodávka 
a montáž systému měření a regu-
lace do kotelny objektu MŠ Amer-
lingova“ od firmy SAUTER Auto-
mation, spol. s r.o., s cenou ve výši 
115.990 Kč bez DPH
 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o vzájemné propagaci se společ-
ností KOMETA GROUP, a.s.,
 – schválila smlouvu o nájmu pro-
storu sloužícího k podnikání s pa-
nem Romanem Šustrem,
 – vyhradila pro účely volební kam-
paně pro volby do Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice bezplatné po-
užití ploch 13 ks reklamních slou-
pů, reklamních tabulí v podchodu 
Běloruská, max. ½ stránky A4 zpra-
vodaje Naše Bohunice, bezplatně 
sál bohunické radnice max. na 
dva termíny po 2 hod., při vyšším 
počtu pak za úhradu 550 Kč/hod. 
včetně DPH
 – schválila písemnou žádost o pře-
vod části investičního transferu 
z rozpočtu statutárního města Brna 
ve výši 188.577,32 Kč z akce na 
neinvestiční transfer „Úprava soci-
álního zařízení v MŠ Amerlingova, 
Uzbecká, Běloruská a Švermova“
 – nesouhlasila s předloženým ná-
vrhem na změnu obecně závazné 
vyhlášky o regulaci provozu loterií 
a jiných podobných her dle návr-
hu místních provozovatelů heren 
a trvá na jejich zákazu
 – schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Zateplení ob-
jektu radnice v MČ Brno-Bohunice“ 

od firmy DEA Energetická agentura, 
s.r.o. a cenu díla ve výši 109.800 Kč 
bez DPH
 – souhlasila s předloženou projek-
tovou dokumentací pro územní 
řízení stavby „Prodejna potravin při 
ulici Vedlejší“ pouze v případě spl-
nění následujících podmínek:

 - prostor pro zásobování bude 
umístěn při ulici Osová, nebo v pří-
padě ponechání prostoru pro zá-
sobování v původní poloze dle PD, 
bude kompletně zastřešen a boč-
ně uzavřen

Rada MČ na svém 96. zasedání 
dne 13. 8. 2014

 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Oprava zpevně-
né plochy při ulici Dlouhá“ od firmy 
Dopravní stavby Brno, s cenou ve 
výši 391.192 Kč bez DPH

Rada MČ na svém 97. zasedání 
dne 27. 8. 2014

 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Oprava 
obkladů včetně rozvodů elektro 
v přípravných kuchyňkách v ob-
jektu MŠ Uzbecká“ od firmy PRO-
FIPLAST, spol. s r.o., s cenou ve výši 
294.709 Kč bez DPH,
 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Areál cvičiště – III. etapa – 
zpevněná plocha“
 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Oprava oplocení MŠ Bělorus-
ká a MŠ Uzbecká“
 – schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na akci „Úprava předprosto-
ru radnice (náměstí) při ulici Dlou-
há“ s firmou Dopravní stavby Brno, 
s.r.o.,
 – souhlasila se zřízením osvětlení 
víceúčelového hřiště v lokalitě nad 
TJ Tatran
 – ukončila činnost komisí Rady MČ 
ve volebním období 2010–2014

Rada MČ na svém 98. zasedání 
dne 10. 9. 2014

 – schválila záměr obce pronajmout 
nebytové prostory v budově na 
náměstí před radnicí
 – nesouhlasila s předloženou nabíd-
kou dlužníka na vyrovnání dlužné-
ho nájemného za užívání pozemku 
p. č. 1918 v k. ú. Bohunice při ulici 
Ukrajinská
 – souhlasila se vstupem na poze-
mek p. č. 1192/1 za účelem prove-
dení výkopových prací pro uložení 
nového kabelu elektrické energie 
do objektu ve vlastnictví společ-
nosti SURFIN s.r.o.
 – schválila finanční příspěvek do 
výše 10.000 Kč na zajištění pohoš-
tění pro družební folklorní soubo-
ry, které se zúčastní Svatováclav-
ských hodů dne 27. 9. 2014
 – schválila smlouvu o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na reali-
zaci projektu „Nákup a oprava věc-
ných prostředků požární ochrany“ 
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Milan Hrdlièka
kandidát

na starostu

SPOLEÈNÌ PRO

 BOHUNICE

www.cssdbrno-bohunice.cz

volte č. 3
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Zvolte si svého starostu

více na www.crha.cz

Ing. Antonín Crha

Mgr. Lucie Stará

Ing. Mojmír Novotný

Mgr. Anna Nádvorníková

MUDr. Radek Pejčoch

Bc. Veronika Harničárová

Marek Srbecký

Mgr. Andrea Múdra

KřesťansKá a demoKraticKá unie –
ČesKoslovensKá strana lidová

Ing. Antonín Crha
kandidát na starostu

Volte kandidátku č.

1

POPELNICE
Mimo jiné zavedeme

A
ZDAR

M
il

ý 
Ja

rd

M

… ŘEŠÍ ODBORNÉ PROBLÉMY
I VAŠE KAŽDODENNÍ

STAROSTI

 Změnami v řízení města ušetříme každý rok miliardu korun.

 Zeptali jsme se vás, Brňáků, kam byste ji chtěli investovat.

 Plníme vaše přání! 

 Část peněz investujeme do projektu „ČISTÉ BRNO“.

 Z něho zaplatíme i svoz odpadu. 

 Brňáci, už nebudete muset platit poplatek za popelnice! 

 Čtyřčlenná rodina ušetří 2 680 Kč každý rok. 

„A CO BRNO?“ = Brňáci,
které živí úspěšná kariéra,
ne městský rozpočet, např.:

 Luděk „Savana“ Urbánek
kultura, lídr pro Buhunice

 Ing. Ondřej Šťastník
fi nance, kandidát na primátora

 Ing. Petra Vítková
obchod a sport

 Ing. Jakub Kožnárek
odpadové hospodářství

 Ing. Libor Trpělka
obchod, předseda představenstva

 prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
školství

 Libor Zabloudil
sport a cestovní ruch

 Jan Loup
sport, trenér futsalu

 Václav Šicha
komunální politika, starosta Jehnic

a dalších 400 kandidátů...

Volte „ A CO BRNO?“

do zastupitelstva města Brna

DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNAVOLTE č. 14
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Náš program pro Brno i městkou část Brno-Bohunice a další informace naleznete na: www.top09brno.cz  /TOP09.Brno

Brno i Bohunice
mají na víc

Chceme město, kde se dobře žije, 
které je inspirací pro ostatní.

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Ing. Jaroslav Kacer
Kandidát TOP 09 na primátora města Brna

Alena Dubravay
Kandidátka TOP 09 na starostku Brna-Bohunic
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Akce v Týdnu knihoven

Jak ekologicky nakupovat

Na ZŠ Arménská  oblékáme hada Edu
Naši milí čtenáři a čtenářky, srdečně 
Vás zdravíme. Na měsíc říjen připa-
dá Týden knihoven a to od 6. 10. do 
10. 10. 2014. Připravíme pro Vás 4 za-
jímavé akce, které jsou zatím překva-
pení, sledujte, prosím, pozorně naši 
vývěsku před Albertem.
Ze stálých akcí to bude výstava, čtení 
pro nejmenší, beseda a knižní čtvrtky.
Výstava nese název Vzpomínky na 
léto a je to již 11. výstava výtvarnice 
Věry Valenti. K vidění budou obrázky 
a malované hedvábí. Výstava potrvá 
od 2. 10. do 31. 10. 2014.
Čtení pro nejmenší jsme připravily 
na úterý 21. 10. 2014. Na programu 
budou pohádky o lidech i zvířátkách, 
Veselá kopa pohádek autorky Stani-
slavy Reschové. Akce je určena dětem 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby, číst začínáme v 16.30 hodin.
V úterý 14. 10. 2014 můžete navští-
vit besedu o Globálním oteplování 
Země, kterou přednese prof. Ing. 

Jaroslav Kadrnožka, CSc. Autor před-
nášky se dotkne tří okruhů, které 
jsou s tématem spjaty: a) globální 
oteplování Země a jeho důsledky 
b) nadměrné čerpání přírodních 
zdrojů a zatěžování přírody odpady 
z lidských aktivit c) neomezený růst 
v omezeném prostoru. Začátek je 
v 18 hodin.
Knižní čtvrtky, kdy Vás seznamujeme 
s novinkami knižní produkce, tento-
krát vycházejí na 2. 10. , 9. 10. , 16. 10. , 
23. 10. a 30. 10. 2014, vždy od 10 do 
12 hodin.
Říjen je díky Týdnu knihoven nadměr-
ně plodný měsíc, máme připraveny 
akce jak pro děti, tak pro dospělé. 
Budeme moc rády, když si některou 
vyberete a navštívíte nás.
Přání krásných podzimních dnů Vám 
posílají Vaše knihovnice

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Umíte si ekologicky vybrat? Naše rozhodnutí při každodenních nákupech 
ovlivňují dopad na životní prostředí. Ekologický institut Veronica zve na inter-
aktivní výstavu a k informačnímu stánku „Umění vybírat – průvodce eko-
logicky šetrným nákupem“. Zájemci se dozví jak ekologicky nakoupit jídlo, 
oblečení, nebo třeba kosmetiku, zorientují se ve spletitém značení a dostanou 
tipy na možné alternativy. Na místě si budou moci osahat jednotlivé, k přírodě 
šetrnější varianty výrobků, které všichni pravidelně nakupujeme. Přítomní 
ekoporadci zároveň odpoví na libovolné další ekologické otázky. Výstava se 
koná 15. října 2014, u zastávky Běloruská v Bohunicích. Více informací o tématu 
najdete na www.umenivybirat.cz

Naše škola se zapojila do celoevrop-
ské hry určené pro žáky základních 
škol „Oblékáme hada Edu“, která má 
za cíl vést děti a jejich rodiče k tomu, 
aby využívali udržitelné způsoby pře-
pravy do školy.
Způsoby cestování do školy, které 
berou ohled na životní prostředí, jsou 
příznivé jak pro životní prostředí sa-
motné, tak i pro zdraví žáků, neboť 
jsou spojeny s větší mírou aktivního 
pohybu dětí.
V průběhu dvou týdnů v měsíci září 
budou žáci v jednotlivých třídách 
1.–5. ročníků pomocí barevných sa-
molepek zaznamenávat, jakým způ-

sobem se dopravili do školy. Budou 
se také snažit o to, aby se pod vede-
ním třídních učitelů zdokonalovali ve 
znalostech a zkušenostech v oblasti 
dopravy a bezpečnosti provozu.
Po skončení kampaně provedeme 
hodnocení, kdy žáci obdrží malou 
odměnu za snahu a přispění do hry 
svým aktivním přístupem.
Věříme, že touto akcí si žáci rozšíří své 
znalosti v oblasti dopravy a bezpeč-
nosti provozu, ale hlavně tomu, že 
pomůžeme dětem vytvořit si zdravý 
náhled na způsoby přepravy a uvě-
domovat si vlastní bezpečnost.

Mgr. Yvona Vráblíková

Škola je objekt, který slouží hlavně 
dětem, aby se vzdělávaly. Letos 
ovšem naši školu navštívila i jiná 
návštěva. VOSY. Nejdříve jsem si 
říkala, že se chtějí třeba něčemu 
naučit, ale o prázdninách zde ani 
zvonek nezvoní. Rozhodnutí bylo 
jasné: Zavoláme hasiče. Hasiči pro-
vedli úspěšný zásah na vosí žáky. 
Ale co se nestalo. Začal školní rok 
a naši vosí žáci byly zpátky a hned 
u brány školy. Očividně se jim naše 
budova velice líbí. Takže opět řešení 
bylo jednoznačné… hasiči.
Tento článek píši proto, že bych 
chtěla velice poděkovat bohunic-
kým hasičům za péči o naši školu 
a děti. Velké Díky Vám, kdo jste tady 
byli.

Kouřilová

Poděkování bohunickým hasičům

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské čás-
ti 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 24. 9. 2014 • 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.

Za Čmeldou a Brumdou na Vedlejší

ZŠ Vedlejší nabízí možnost zájmových aktivit i pro děti z jiných škol, pro děti, 
které odchází na gymnázia a také pro předškoláky. Jedním z těch, které bychom 
Vám rádi představili, je hudební přípravka pro děti od 4 let – ČMELDOVÉ 
– HRÁTKY S HUDBOU.

ČMELDOVÉ je kroužek pro děti, které se chtějí hudebně rozvíjet. Důležité ale je 
najít ten správný čas, kdy začít. Proto v hudební přípravce pomáháme dětem 
k hudbě najít vztah, pracujeme ve skupině ale i individuálně a sledujeme je, 
abychom jim ve správnou chvíli pomohli zjistit, kterým směrem se chtějí ubírat. 
Je-li to hra na nástroj, tanec nebo třeba zpěv. Na každou oblast potom mohou 
děti navázat a věnovat se jí individuálně.

Co v přípravce najdou?
 – tematicky zaměřené a motivačně navazující hodiny po celý rok
 – zábavné lekce – výuka hrou
 – zpěv, tanec, poslech, relaxace
 – práce s hudebními nástroji
 – individuální části hodin
 – příprava hudebních vystoupení společně s dalšími kroužky
 – práce ve skupině 8 – 12 dětí, 2 vyučující ve skupině
 – elementární základy teorie (rytmické hry, hry se zvuky a tóny, melodická 

linka, notový zápis, dynamika, intonace)
 – celým rokem provází děti známé postavičky Čmeldy a Brumdy a jejich 

kamarádi z louky
 –

Pokud právě Vy přemýšlíte o hudebním vzdělání Vašich předškoláčků, přijďte 
a vyzkoušejte první hodinu, která bude ve středu 1. října 16.30–17.30. Najdete 
nás na ZŠ Vedlejší, informace: Zuzana Del Favero – 732 200 625.
Celou nabídku školních kroužků najdete na www.zsvedlejsi.cz

Máme za sebou září, děti se nám odpočaté vrátily do školy a ještě než 
zasedly v lavicích, většina rodičů už řešila problém, které zájmové ak-
tivity budou letos pro jejich ratolesti nejlepší a jak je všechny skloubí. 
V Bohunicích je možné najít mnoho organizací, které nabízejí kvalitní 
volnočasové vyžití, a tak je z čeho vybírat. Mimo těchto organizací se 
v této oblasti také čím dál častěji objevují zájmové kroužky ve školách. 
Nejinak tomu je i na ZŠ Vedlejší.
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 Zlobí vás doma pejsek? Nevíte si 
s tím rady? Poradím vám, jak odstranit 
tento problém. Tel. 606 896 211

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

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02.
 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Koupím byt nebo dům i zadluže-
ný. Platba hotově. Tel.: 608 832 980.

  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

  Hledám ke koupi byt 3+1 
v klidné ulici se sklepem a komo-
rou v Bohunicích a Starém Lískovci.  
TEL: 736 499 276

 Koupím byt 3+1 v OV bez RK 
v této lokalitě. 1.–2. podlaží. Platba 
hotově. Tel: 530340592-večer, mob: 
605 732 742

  Byty v Bohunicích hledáme 
pro naše kupující. Dům Realit. Tel: 
606 606 234

 Jako zdravotní sestra pracující 
v Bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 
TEL: 739 482 286

 Aquaaerobik (cvičení ve vodě 
i pro neplavce). ZŠ Armenská. Pon-
dělí a středa 20.00–20.45. Pátek 18.00 
–18.45. informace www.plavani-kat-
ka.cz. Hašková Kateřina 777 645 517

 OLMAN SERVICE s. r. o. hledá na 
úklidové práce v odpoledních hodi-
nách v  Brně-Bohunicích pracovníky 
osoby se zdravotním postižením na 
zkrácený úvazek. Volejte 730 186 797.

 Nabízíme pronájem zahrady ve 
Střelicích u Brna. Příjezd autem mož-
ný. Tel: 722 910 500.

 Doučování MAT - FYZ. 6.–9. tř .ZŠ, 
prima–kvarta, Gym. Příprava k přijí-
macím zkouškám na SŠ z MAT.
Tel: 774 621 703

 Prodám zděnou podsklepenou 
zkolaudovanou chatu 13 m2 v k.ú. 
Bohunice.  Bez RK. Tel: 605 725 407

 Prodám udržovanou zahradu 
464 m2 v k. ú. Bohunice. Cena doho-
dou. Bez RK. Tel. 605 725 407

  BLEŠÁK se koná 1. 11. 2014 
a 6. 11. 2014 v sále bohunické zbroj-
nice, Ukrajinská 2b od 9.00–12. 00. 
www.blesak-brno.sweb.cz, 
tel: 605 089 298

Hledá se malý papoušek Agapornis 
velikosti andulky. 
Je zelený s červenou hlavičkou. 
Ztratil se 4. 9. v Bohunicích na 
Okrouhlé 22. 
Nálezci odměna. Tel.: 777 080 080

FIREMNÍ VEČÍRKY
Jste majitel firmy a plánujete před Vánoci stmelit Váš pracovní  
team? Nebo jen chcete posedět v okruhu svých přátel?

Firemní večírek pro vás rádi zařídíme v některém z našich salonků,  
restauraci nebo v Kongresové hale s celkovou kapacitou 450 osob.

Nejrůznější varianty občerstvení pro vás připraví náš profesionální personál.  
Přijďte a vychutnejte si příjemnou atmosféru Hotelu Myslivna, s nezapomenutelným 
výhledem na celé Brno.

Pro více informací volejte +420 547 107 555 nebo pište na info@hotelmyslivna.cz

  pokladní 

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



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.

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

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

 Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO

HODINOVÝ
MANŽEL

tel. 605 129 206
www.hmsluzby.cz
info@hmsluzby.cz
HODINOVÁ
MANŽELKApersonalistika

komunikace

do
ta

ce

reality

marketing

IT bezpečnost vzdělávání

Aktuální otázky podnikatelů

Brno, hotel Santon

VELETRH řešení VI.

2. října 2014www.veletrhreseni.cz

POZVÁNKA NA GASTRONOMICKÉ  
AKCE HOTELU MYSLIVNA
Přemýšlíte-li kam vyrazit za zábavou nebo za jedinečným  
gastronomickým zážitkem nenechte si ujít letošní ochutnávku  
gastronomických událostí a večírků, které pro Vás připravujeme.

Hotel Myslivna Vás srdečně zve:

1.10.–31.10.  Zvěřinové hody
7.11.–16.11.  Svatomartinská husa    
24.12.           Štědrovečerní večeře
31.12.           Silvestr 2014

O plesové sezóně Vás budeme informovat 
v dostatečném předstihu. Pro Více informací 
či rezervaci kontaktujte provozní oddělení 
na čísle +420 547 107 555 nebo pište 
na info@hotelmyslivna.cz


