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Lidé v ohrožení
Vánoční svátky jsou ročním obdo-
bím, kdy jsou na sebe lidé více hod-
ní, vycházejí si vstříc, myslí na druhé. 
A potom je po svátcích a…. radost 
a nadšení postupně vyprchá a my 
se vracíme do každodenní slepoty 
vůči potřebám druhých, o vzájemné 
pomoci ani nemluvě.
Je to škoda, protože naši pomoc po-
třebuje stále více lidí, starých i mla-
dých. Stačí se rozhlédnout kolem 
sebe, otevřít oči a třeba je uvidíte….
V nadpisu svého sloupku zmiňuji 
ohrožení, ve kterém se lidé ocitají. 
Nemusejí to být jen staří, bezmocní 
či nemocní lidé, často jsou lidé týrá-
ní a cítí se ohroženi díky domácímu 
násilí vrcholícímu právě během vá-
nočních svátků, kdy jsou spolu oba 
partneři delší čas doma. Kolikrát se 
nesou stěnami panelových domů 
různá volání, křiky a hádky. Člověk 
většinou zbystří, ale k pomoci se 
z nás odhodlá asi málokdo. Ano-
nymita sídliště nám to jakoby ani 
nedovoluje, každý se stará jen o sebe.
Přesto můžeme takový přístup změ-
nit – začneme-li od nás samotných, 
můžeme s počátkem nového roku 
překročit tu anonymní hradbu lid-
ské nevšímavosti, kterou mezi sebou 
máme, a začít si všímat toho, co se 
kolem nás děje a kdo naši pomoc 
potřebuje.
Protože vězte, že pokud někomu po-
můžeme, na oplátku získáme radost, 
která nám prozáří každý den nového 
roku 2015.

Lucie Stará, zastupitelka

Anonym

Uzávěrka č. 2/15
18. ledna 2015

bát pod svůj názor po-
depsat. Takto totiž ne-
mám možnost pisateli, 
v tomto případě jedné, 
dříve narozené pisatel-
ce, odpovědět. Pokusím 
se o to tedy aspoň tou-
to cestou.
Autorka uvedeného do-
pisu v textu zmiňuje, že 
bohunická radnice je jediná v Brně, 
kde se nenachází prostor, kde by se 
mohli senioři scházet na různé před-
nášky a promítání. Také zmiňuje, že 
zájezdy, které jsou pořádány, jsou 
ihned po zveřejnění vyprodané a že 
pro seniory děláme málo…
V této souvislosti bych rád uvedl, 
že městská část přispívá na činnost 
existujícího bohunického Klubu dů-
chodců částkou 25.000 Kč/rok. Za tuto 
částku skupina ochotných seniorů po-
řádá pro ostatní Kateřinskou zábavu, 
ples a dva zájezdy v roce. Je za tím 
spousta práce, kterou organizátoři vě-
nují tomu, aby se senioři mohli bavit. 
Kateřinské zábavy i plesu se pravidel-
ně účastním a vím, že jsou to akce 
povedené a hojně navštěvované.

Částka vyčleněná pro 
seniory však nemusí 
být konečná. Pokud se 
najde někdo, kdo uspo-
řádá nějakou zajímavou 
akci, je pravděpodobné, 
že by mohl také dostat 
přiměřenou finanční 
podporu. Nicméně není 
možné počítat s tím, 

že by plesy, zájezdy a přednášky 
pořádala radnice. Aktivity se musí 
ujmout senioři sami. Radnice pak 
může poskytnout základní servis 
a poradenství.
Za zmínku stojí také to, že zmiňo-
vaným přednáškám a setkáním se 
zajímavými osobnostmi se již řadu 
let věnují také pracovnice bohunické 
knihovny v Centru volného času na 
Lánech. Určitě stojí za to sledovat je-
jich nabídku. A místnost na setkávání 
také máme. Mám na mysli zasedací 
sál v budově radnice, který by se jistě 
dal pro setkávání seniorů, třeba v do-
poledních hodinách využít.
Jsem tedy přesvědčený, že Bohunice 
na tom nejsou tak špatně. Jen je tře-
ba se ujmout aktivity nebo využívat 

nabídky místní knihovny či Klubu 
důchodců.
O tom, jak vypadá situace s „prode-
jem“ zájezdů, jsem se informoval 
u vedení Klubu důchodců. Byl jsem 
ujištěn, že míst je dostatek, často bý-
vají uspokojeni i náhradníci. Jen je 
třeba se hlásit včas. Pro zlepšení situ-
ace jsme se domluvili, že informace 
o zájezdech se budou objevovat i na 
nástěnce na budově úřadu městské 
části.

Nové náměstí: pekárna,  
uzeniny a sloupové  
hodiny

Rád bych přidal informaci o tom, co 
najdeme na novém náměstí před 
nákupním centrem „Kalinka“ a bo-
hunickou radnicí.
Do prodejních prostor v „domečku“ 
na náměstí se znovu vrátí prodej 
pečiva (od stejné pekárny, která tu 
byla původně).
V době, kdy čtete tyto řádky, by 
k nám měla opět pravidelně zajíždět 
také pojízdná prodejna uzenin, tak 
jako tomu bylo před rekonstrukcí ná-
městí. Najdeme ji zde vždy v úterý 
a ve čtvrtek.
A ještě drobnost na závěr. Věřím, že 
se na jaře na náměstí vrátí také ho-
diny na sloupu, na které se mnozí 
z vás ptají.
Milí bohuničtí občané, vážení 
a milí přátelé, v novém roce 2015 
vám všem přeji hodně zdraví, ra-
dosti, rodinné pohody, osobních 
a pracovních úspěchů. Na setká-
vání s vámi se těší

Antonín Crha, starosta

dětské 
pohádkové odpoledne

dětské 
pohádkové odpoledne

Došel mi anonymní dopis. To není nic 
mimořádného. Čas od času mi nějaký 
ten nepodepsaný dopis připutuje. 
Vždy mě to zamrzí, protože to vlastně 
znamená, že je mezi námi ještě ně-
kdo, kdo neví, že se nemá čeho bát. 
Nikomu se přece za vyjádření jeho 
názoru nic nestane. Není důvod se 
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Co si psali naši předkové LXIV.

Důvěřuj, ale prověřujKonec a začátek

Pro naše šedesátéčtvrté po-
kračování seriálu „O čem si 
psali naši předkové“ jsem vy-
bral pohlednici části Moráv-
kova náměstí. Zachycuje 
v popředí muže na koni, je-
hož jméno neznám, vpravo 
část kapličky a vlevo statek 
Morávkovo nám. 15, kterému 
se po roce 1989 říkalo „stará 
hasička“.
Pohlednice nebyla poslána, 
a proto nemá ani žádný text. 

Antonín crha, starosta

Vždy jednou za rok nasta-
ne tato pravidelná věc. 
Máme konec jednoho 
roku, a než dozní cinknutí 
skleničky se šampaňským, 
začínáme rok nový. V pod-
statě na Silvestra slavíme 
obé. No z mého pohledu 
to není podstatné.
Důležitým prvkem těchto 
oslav je skutečnost, že ať 
chceme nebo ne, přichází nám na 
mysl hodnocení toho uplynulého 
roku a vyhlídky na ten příští. Dnes už 
hodnocení a vyhlídky nerozdělujeme 
na ty soukromé a ty pracovní. Práce 
nám vstoupila do života a stala se 
nedílnou součástí našeho bytí. Již 
nejsme schopni tyto dva aspekty od 
sebe oddělit.
V rámci hodnocení uplynulého roku 
z pohledu člena zastupitelstva mohu 
konstatovat, že uplynulý rok se pro 
naši místní část vyvíjel dobře. Úkoly 
a investice, které byly zastupitelstvem 
schváleny, byly bezmála splněny, a co 
se týče rozpočtu, nedošlo v průbě-
hu roku k jeho zásadním změnám. 
Můžeme s klidným svědomím kon-
statovat, že rozpočet byl vyrovnaný, 
v mírném plusu. V každém případě 
pouze konstatuji že, hodnocení o spl-
nění úkolů radnice nyní přebírají naši 
spoluobčané. Rád se však pozastavím 
u některých projektů, které se v loň-
ském roce podařilo realizovat. Asi nej-
větší projekt uskutečněný v loňském 
roce a spolufinancovaný radnicí je 
přestavba okolí radnice, dnes běžně 
nazývaný-náměstíčko. Stavba, která 
vyšla na více jak jedenáct miliónů ko-
run, byla slavnostně zahájena v lednu 
loňského roku, a věřím, že občany 
Bohunic byla i kladně přijata. Je prav-
dou, že nám zde chybí některé prvky, 
které byly pro některé dominantou 
minulého prostoru, a to především 
sloupové hodiny. Zde mohu s radostí 
konstatovat, že sloupové hodiny bu-
dou opět nainstalovány.
Dalším důležitým prvkem byla do-
stavba a ukončení rekonstrukce 

kanalizační sítě v naší 
MČ. Je pravdou, že tuto 
realizaci neprováděla ani 
nefinancovala naše MČ, 
ale jak mnozí víme, větši-
nu připomínek a stížností 
museli řešit naši pracov-
níci příslušného stavební-
ho a technického odboru, 
a za to jim dík. Nemohu 
opomenout i menší inves-

tiční akce, jako zateplování budov 
v majetku naší MČ, opravy sociálních 
zařízení ve školách a školkách a pod.
No, to je jen malý výňatek z minulé-
ho roku a nyní se můžeme podívat 
to, co nás čeká v roce novém. Nej-
větší investice příštího roku bude 
bezmála dvanácti milionová dotace 
z rozpočtu města Brna na vybudo-
vání parkovacích míst při ulici Spod-
ní. Dále následuje investice do re-
konstrukce objektu Dlouhá, tedy 
budovy Radnice. Bude se jednat 
o zateplení a výměnu oken z jižní 
strany radnice. Tato investice bude 
v řádu 6,8 mil. korun a bude prove-
dena během 4 měsíců. Mohu vás 
však milí spoluobčané ubezpečit, 
že stavební práce nebudou mít vliv 
na provoz radnice, jelikož se práce 
budou provádět mimo provozní 
dobu. Dále nás čeká rekonstrukce 
víceúčelového hřiště v ZŠ Armén-
ská v hodnotě cca. 9 mil korun, 
půdní vestavba a zateplení fasády 
objektu CVČ Lány v nákladu 3,1 mil. 
korun a v neposlední řadě se bude 
pokračovat v regeneraci panelové-
ho sídliště, a to již devátou etapou 
s nákladem 6 miliónů korun. Pokud 
máte zájem podrobně se seznámit 
s rozpočtem naší radnice na rok 
2015, navštivte nás na webových 
stránkách http://www.brno-bohuni-
ce.cz/, kde je schválený rozpočet na 
rok 2015 vyvěšen.
V závěru Vám chci, Vážení spoluobča-
né, popřát do nového roku jen a jen 
to nejlepší.

Milan hrdlička
váš místostarosta.

Každá obec, i městská 
část, má povinnost zřídit 
po volbách tzv. kont-
rolní výbor (KV). I u nás 
v Bohunicích byl takový 
tříčlenný výbor zřízen. 
Zastupitelstvo ukládá 
tomuto výboru kontrolní 
úkoly, avšak KV může ko-
nat i na základě podnětu 
občanů či výlučně z vlast-
ní iniciativy. Členové KV pobírají za 
svoji činnost odměnu cca 1.100 Kč 
čistého měsíčně, jeho předseda pak 
o cca 300 Kč více. Ačkoliv tyto funkční 
požitky nereflektují skutečnou akti-
vitu výboru, nově ustanovený Kon-
trolní výbor ZMČ Brno-Bohunice ve 
složení Peter Múdry, Roman Chytil 
a Michal Kincl si dovoluje do světa 
hrdě vyhlásit svůj záměr intenzivní 
kontroly, jejímž cílem je pomoc obci 
při zjišťování všeobecných nedo-
statků a zejména garance řádného 
výkonu samosprávy. Cílem je tedy 
občan důvěřující vlastní samosprávě.
V pravomoci KV je obecně velmi ši-
roká kontrola dodržování právních 
předpisů úřadem městské části na 
úseku samostatné působnosti (tedy 
tam, kde obec nevystupuje za stát). 
Nelze tedy kupříkladu kontrolovat 
činnost ÚMČ související s volbami, 

neboť tuto činnost vlastně 
obec vykonává místo stá-
tu (tzv. přenesená působ-
nost). Taktéž nelze kontro-
lovat třeba čistotu obuvi 
obyvatel obce, protože 
čistota bot nesouvisí s čin-
ností úřadu. Jak je vidět, 
i tak je záběr KV značný, 
z čehož plyne prostý fakt, 
že KV nemůže zkontrolo-

vat úplně všechno. Nutnost podnětů 
zvenčí je tedy více než zřejmá.
Kontrolní výbor žádá čtenáře těchto 
řádků, aby své myšlenky a podněty 
adresovali KV, a to prostřednictvím 
podatelny ÚMČ (elektronicky či v lis-
tinné podobě). KV všechny relevant-
ní podněty prošetří a oznamovateli 
podá o jeho činnosti zprávu, dou-
fejme, že zápisy z jednání KV budou 
také brzy uveřejňovány na webových 
stránkách MČ. Správný podnět by 
měl obsahovat informace, co se zdá 
být špatně, ale také jak se daná věc 
má dělat dobře. Nemohu totiž říkat, 
že je něco zlé, když sám nevím, jak 
dobro vypadá. Konečně si KV vyhra-
zuje také možnost nepřihlížet k pod-
nětům, které obsahují vulgarismy či 
nevěcná invektiva.

Michal Kincl
zastupitel a předseda KV

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice ve spolupráci 
s MČ Bohunice pořádá

hasIčskÝ pLes
Srdečně Vás zveme v sobotu 7. 2. 2015 v 19.00 hodin 

do hasičské zbrojnice v Bohunicích,  
na ul.Ukrajinská 2b, na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků 7. 1.–6. 2. 2015 na ÚMČ Bohunice
Podatelna (přízemí) p. Soukupová, tel: 547 42 38 13.

Pondělí a středa od 8–12 a od 14–17 hod.
Cena lístku s místenkou 120,- Kč

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Kvalitní živá hudba a taneční vystoupení

Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Seřízení vázání na lyžích
Vážení spoluobčané, občanský spolek PROBO pro vás připravil preventivní 
prohlídku technického stavu vašich lyží s možností seřízení vázání. Každý, kdo 
bude mít zájem o kontrolu technického stavu lyží a seřízení vázání, ať přinese 
lyže, jednu botu a přesné, níže uvedené údaje. Pro občany MČ Brno-Bohunic je 
akce zdarma. Po seřízení vázání každý předkladatel obdrží potvrzení o seřízení.

Kde: zahrada v areálu ZŠ, Armenská 1 (vstup na tenisové kurty) 
Kdy: v  sobotu dne 24. 1. 2015 od 12.00 do 14.00 hod.
Výdej seřízených lyží: 25. 1. 2015 od 16.00 do 17.00 hod.

Pro potřeby seřízení vázání musí zájemce uvést následné osobní údaje: aktu-
ální váhu v kg, aktuální výšku v cm, věk lyžaře, osobní ohodnocení lyžařských 
schopností – typ 1 pomalý, typ 2 středně rychlý, typ 3 agresivní.



1 / 15 N A š e  b o h u N i c e  / 3

3.1., 7.2. 
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ dětí – 1997 a mladší 
orlovna, Hraničky 5; od 9.00 hod.    

5. – 30.1. VÝSTAVA Vlci ve zdi 
KJM, Lány 3

7. 1.  
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + zábavné odpoledne 
ZŠ Brno, Arménská 21; 9.00–12.00, 15.00–17.00 hod.

8., 15., 
22., 29.1.

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
KJM, Lány 3; 10.00–12.00 hod.

13. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O Červené karkulce 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

14., 28.1. 
středa

KLUBOVÝ KVÍZ 
CVČ Labyrint, Švermova 19; od 19.00 hod.

15., 22., 
28.1.

DO IT YOURSELF 
CVČ Labyrint, Švermova 19; 16.00–18.00 hod.

15. 1.  
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ a MŠ Vedlejší 
ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10; 8.00–18.00 hod.

15.,16.1. ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
ZŠ Brno, Arménská 21; 14.00–18.00 hod.

21.,22. 1. ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10; 14.00–18.00 hod. 

24. 1. 
sobota

PLES DŮCHODCŮ 
hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; 16.00–22.00

24. 1. 
sobota

POHYBOVÝ WORKSHOP 
CVČ Lány, Lány 3; 15.00–18.00 hod.

24., 25.1. SEŘÍZENÍ LYŽÍ 
občanský spolek PROBO, Arménská 1

27. 
úterý

BESEDA Nic než písek… 
KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

30. 1.  
pátek

VÝTVARNÉ POLOLETKY V ATELIÉRU 
CVČ Lány, Lány 3; 9.00–16.00 hod.

30. 1.–1. 2. SPORTOVNÍ POLOLETKY na Lánech a s Lány 
CVČ Lány, Lány 3; více www.lany.luzanky.cz

1. 2. 
neděle

KARNEVAL – dětské pohádkové odpoledne 
orlovna, Hraničky 5; od 15.00 hod.

7. 2. 
sobota

HASIČSKÝ PLES 
hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

Kontrola veřejného osvětlení

Kalendárium I.

ZpráVy Z rADnICe

Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohuni-
cích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno,a.s. ve spolu-
práci s MČ Brno-Bohunice se usku-
tečnila ve středu 5. 11. 2014. Zkon-
trolováno bylo celkem 1 160 kusů 
světel. Z tohoto počtu nesvítilo 
v době konání kontroly 12 osvětle-
ní, což je 1,03 % nesvítivosti. Nyní již 
pravidelně také kontrolujeme i nově 
instalovaná světla veřejného osvětle-
ní na ulici Jihlavská a Netroufalky, kde 
byly již ukončeny práce na úpravě 
veřejného osvětlení v souvislosti se 
stavbou Masarykova univerzitního 
kampusu a veškeré osvětlení bylo 
předáno do správy Technických sítí 
Brno, a.s. Tato noční kontrola svítivos-
ti veřejného osvětlení v Brně-Bohuni-
cích byla již poslední v tomto roce. 
Při této kontrole jsme nezapomněli 
na místního občana z ulice Humen-
né, který nás upozornil na „blikačku“ 

u jeho domu, ani na průřez stromu 
u garáží na ulici Švermova. Společně 
s pracovníky Technických sítí Brno 
a.s. jsme se snažili nejenom během 
nočních, ale i denních kontrol veřej-
ného osvětlení o co nejlepší údržbu. 
Tu nám však v posledních dvou mě-
sících zkomplikovala oprava jedné 
plošiny, která slouží pro údržbu, takže 
se místním občanům omlouvám za 
delší lhůty při opravách světel veřej-
ného osvětlení.
Závěrem bych si dovolil poděkovat 
všem pracovníkům Technických sítí 
Brno, a.s., kteří se podílejí na údrž-
bě veřejného osvětlení a těším se 
na spolupraci v roce 2015. Opravu 
nesvítícího osvětlení přislíbily Tech-
nické sítě Brno, a.s. do konce měsíce 
prosince. Záznam z kontroly je ulo-
žen na Odboru technických služeb 
Úřadu MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, zastupitel MČ

rada mČ na svém 2. zasedání 
dne 26. 11. 2014:
- schválila návrh plánu investičních 

akcí na rok 2015 a další léta v MČ 
Brno-Bohunice

- navrhla a doporučila zastupitel-
stvu schválit novelu Rozpočtových 
pravidel MČ Brno-Bohunice

- navrhla a doporučila zastupi-
telstvu schválit rozpočet MČ Br-
no-Bohunice na rok 2015 ve výši 
62,447 mil.

- zřídila Povodňovou komisi MČ Br-
no-Bohunice, předsedou Pk pana 
Ing. Antonína Crhu, místopředsedu 
Pk pana Milana Hrdličku a do funk-
cí členů Pk Ing. Otakara Kamaráda 
a Ing. Jiřího Toufara

- schválila návrh smlouvy na po-
skytnutí dotace č. 08-131/14/MČ 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro potřeby zabezpečení akce-
schopnosti JSDH Bohunice.

- schválila rozhodnutí zhotovitele 
o vyloučení uchazečů, o výběru nej-
vhodnější nabídky a výše nabídko-
vé ceny na akci „Zateplení objektu 
radnice v MČ Brno-Bohunice“jižní 
část. Pořadí uchazečů: 1. Kalaha, a.s., 
2. Profiplast, spol. s.r.o. a 3. Vašstav, 
s.r.o.

- schválila Návrh rozpočtového 
opatření č. 15/RMČ, na nákup no-
vých minigolfových holí ve výši 
20 000,–

rada mČ na svém 3. zasedání 
dne 10. 12 . 2014:
- schválila smlouvu o dílo „Zateplení 

objektu radnice v MČ Brno-Bohuni-
ce s firmou KALAHA, a.s. a cenu díla 
5.579.130 Kč.

- schválila návrh dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě č. 08-264/09/BO na 
pronájem části nebytových prostor 

ve II. NP objektu Dlouhá 1. Doda-
tek nájemní smlouvy byl podepsán 
s firmou AHOLD Czech Republic.

- doporučila zastupitelstvu vzít na 
vědomí zprávu o hospodaření MČ 
Brno-Bohunice za období 01–11. 
2014.

- schválila aktualizaci IX. Etapy „Pro-
jektu regenerace panelového sídliš-
tě MČ Brno-Bohunice a to zejména 
v lokalitách ulice Okrouhlá, Vedlejší, 
Pod Nemocnicí a Švermova. V této 
etapě se bude jednat především 
o odstranění nevyužitých dětských 
hřišť, sušáků na prádlo a původní 
dlažby. Celková částka na realiza-
ci IX. Etapy regenerace sídliště se 
bude pohybovat cca. 6,9 mil.

- doporučuje zastupitelstvu schválit 
obecně závaznou vyhlášku statu-
tárního města Brna č. 1/2014 o re-
gulaci provozu loterií a jiných po-
dobných her a stanovení opatření 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku-úplný zákaz ha-
zardu. Rada doporučila zastupitel-
stvu trvat na svém usnesení z XVIII.

- schválila návrh rozpočtového 
opatření č. 16/RMČ. Rozpočtové 
opatření se týká položek Vzdělání, 
Komunální služby a Požární ochra-
na.

- schválila návrh na použití části 
rezervních fondů příspěvkových 
organizací MŠ Brno, Švermova 11, 
MŠ Brno, Běloruská 4, a MŠ Brno, 
Vedlejší 10 a ZŠ Brno, Arménská. 
V roce 2014 uplynula tříletá lhůta 
pro použití prostředků vzniklých 
úspor na dani. Z tohoto důvodu 
požádaly příspěvkové organizace 
o rozpuštění příslušné části re-
zervních fondu, a to: MŠ Švermova 
8.550 Kč na nákup materiálu, MŠ 
Běloruská 28.310 Kč na nákup ma-

teriálu, ZŠ a MŠ Vedlejší 43,530 Kč 
na opravy a udržování a ZŠ Armén-
ská 57.000 Kč. na opravu a udržová-
ní.

- schválila návrh smlouvy č. 08-
137/14/MČ o zabezpečení pou-
kázek pro osoby v hmotné nouzi 
s dodavatelem Edendred CZ. Cílem 
tohoto rozhodnutí je, maximální 
využití prostředků v hmotné nouzi 
pro účely jim stanovené zákonem.

- schválila návrh smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu MČ Brno-
-Bohunice č.08-136/14/MČ občan-
skému sdružení Sneaker Brno, a to 
ve výši 10.000,–

- podala souhlasné stanovisko ke 
zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 
3067/8 a 10, oba v k.ú. Bohunice při 
ulici Spodní a stanovisko ke stavbě 

„Brno – Vyhlídalova, p.č. 794/60, 
stavební úprava kabelů NN. Tyto 
kabely budou vedeny pod silnicí 
ul. Vyhlídalova za pomocí protlaku.

- nesouhlasila s návrhem Majetko-
vého odboru MMB na svěření cca 
41 pozemků v k.ú. Bohunice. Po 
přezkoumání umístění pozemku 
a jejich rozměrů, došla rada k roz-
hodnutí, že přijetí těchto pozemků 
do svěřeného majetku by bylo ne-
ekonomické a nevýhodné pro MČ 
Brno-Bohunice.

- schválila návrh dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 08-108/14/TS na 
akci „Areál cvičiště JSDH v MČ Br-
no-Bohunice III. Etapa – zpevněná 
plocha. Jedná se o snížení ceny díla 
o částku 70.000 Kč bez DPH.
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S novým rokem opět v knihovně ohlédnutí za mým působením

město poskytuje zápůjčky  
z Fondu rozvoje bydlení

Vážení a milí, srdečně 
Vás zdravíme v novém 
roce. Přicházíme za 
Vámi s nabídkou led-
nových akcí. Opět jsou naplánována 
Čtení pro nejmenší, Čtení na neob-
vyklých místech, výstavy, besedy, 
knižní čtvrtky i leccos nového, co je 
zatím PŘEKVAPENÍM…
Tradiční měsíční výstava je napros-
to ojedinělá, na panelech na ploše 
knihovny se můžete začíst do ilu-
strovaného románu Vlci ve zdech, je 
to pohádka s ilustracemi o zvířatech 
kolem nás, lásce k domovu a ply-
ši a jedné staré polámané židli, na 
motivy Neila Gaimana převyprávěl 
a ilustroval Ing. arch. Jan Trubačík. 
Zároveň tato výstava spadá i do Čtení 
na neobvyklých místech, neboť je 
takzvaně Na stojáka:-), shlédnout ji 
můžete od 5. 1. do 30. 1. 2015.
Ze stálých akcí bych chtěla zmínit 
Knižní čtvrtky, v těchto dnech, do-
poledne od 10 do 12 hodin, Vás se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, v lednu je to 8. 1. , 15. 1. 22. 1. 
a 29. 1. 2015.
Pro malé děti je připraveno Čtení 
pro nejmenší, O Červené karkulce, 
klasická pohádka s maňásky, malová-

ním a malou sladkostí, 
rodiče nebo prarodiče 
mohou s dětmi při-
jít v úterý 13. 1. 2015 

v 16,30 hodin. Čtení je vhodné pro 
děti od 2 do 5 let.
V posledním lednovém týdnu, v úte-
rý 27. 1. 2015 v 18 hodin, Vás čeká 
zajímavá beseda s ředitelem Eko-
Centra Brno panem Mgr. Zbyňkem 
Zavadilem, beseda má název Nic 
než písek…Dozvíte se spoustu zají-
mavých věcí o radostech a strastech 
„objevitelů“ bývalé dělnické kolonie 
Písečník v Brně a její současné po-
době. Pan ředitel představí projekt 
inspiračního centra Písečník 94 a ori-
ginálního dobročinného antikvariátu. 
Beseda bude velmi pestrá, ať už to 
bude povídání, projekce unikátních 
fotografií nebo test ze znalostí ne-
obvyklých předmětů, které používali 
naši předkové.
Doufáme, že se Vám nabídka zalíbí 
a že nám i v tomto roce zachováte 
přízeň. Byly bychom rády, kdyby Vás 
naše knihy i akce, které pořádáme, 
nadchly aspoň tak, jak tomu bylo 
v roce loňském.

Jitka Fukalová, Veronika bednářová
KJM pobočka Lány

Pomalu přichází konec roku, s ním 
vánoční svátky a brzy oslava přícho-
du nového roku. Nedá mi to, abych 
nebilancovala, i když to skutečné 
ohlédnutí za končícím rokem teprve 
přijde. Mám k tomu letos více dů-
vodů: Nekončí jen tak ledajaký rok, 
končí pro mě rok osudový. Osudo-
vý v tom, že jsem učinila osudové 
rozhodnutí a postupně jsem předala 
funkci vedoucí pracoviště Lány patří-
cí pod Lužánky – středisko volného 
času. Čekala jsem zklidnění, protože 
před tímto osudovým krokem jsem 
v sobě cítila velkou bouři. Je to po-
dobné jako u nadcházejících svátků, 
ještě to pravé zklidnění nepřišlo, ale 
už se blíží.
Na Lány jsem přišla jako studentka 
na praxi v roce 1999, v té době jsem 
měla již tříletou dceru. Rozjela jsem 
s ní aktivity pro maminky s malými 
dětmi. Vedle toho jsem nabízela vý-
ukové programy pro školy a školky 
v dramatickém oboru. V roce 2000 
jsem získala poloviční úvazek, ale 
ještě v tom samém roce jsem ode-
šla na MD se synem. Vrátila jsem se 
s ním v roce 2002 a založila Miniš-
kolku, z které je dnes velmi rozšířená 
Miniškolka Maceška. Svým dětem tak 
vděčím za inspiraci k tomu, co jsem 
s nimi dělala a k čemu mě přivedly. 
Díky tomu, že jsem pracovala s dětmi, 
nabalila jsem na sebe další aktivní 
a šikovné maminky, z nichž tady 
chci jmenovat hlavně Lucii Starou. 
To ona mi pomohla rozjet ve velkém 
Babykluby a přitáhla další maminky, 
babičky a tatínky, kteří jsou dnes stá-
le s námi. V roce 2006 jsem se stala 
vedoucí pracoviště a letos tuto funk-
ci opouštím, novou vedoucí se od 
1. ledna 2015 stane právě Lucka Stará. 
Jsem za to ráda, protože osm let ve 
funkci stačilo, pomalu mi docházely 
síly. Potřebuji odstup a odpočinek. 
Potřebuji nabrat nový vítr do plachet 
a věřím, že mi to Lucka i současné 
vedení MČ Bohunice umožní.
Dál zůstávám na Lánech, protože 
tady mám svůj druhý domov – rodí 
se tu mé nápady, nacházím tu „své“ 
děti a nové kamarády. Jsem vděčná 
za své kolegyně, které mi neskuteč-
ně pomáhají. Jsem vděčná za to, 
že máme podobný pohled na svět 
a dění kolem sebe. Jsem vděčná za 
to, že spolu můžeme pracovat a vy-
mýšlet nejrůznější akce pro děti i je-
jich rodiče. Snad se nikoho nedotknu, 
když tady vyjmenuji, kdo na Lánech 
pracuje a poděkuji jim touto cestou 
za jejich práci: Andrea Kamenická 
vede již řadu let Výtvarné oddělení, 
Lucie Stará nastoupila jako zástup 
za MD a RD Zuzany Del Favero a vede 

již druhý školní rok Hudebně-taneční 
oddělení (další kolegyně na RD jsou 
Lucie Svobodová a Irena Kratochvílo-
vá). Petra Goczalová převzala po Lu-
cce Babykluby a vede nám účetnictví 
i propagaci, Veronika Nováková od 
roku 2011 vede s několika externisty 
Miniškolku Macešku, která je též stále 
na vzestupu. Kromě poděkování 
za skvělou práci chci své kolegy-
ně také veřejně pochválit – svou 
práci dělají opravdu profesionálně 
a s největším možným nasazením. 
Možná se ptáte, co vlastně dělám já? 
Spatřovala jsem svůj úkol v tom, že 
v roli vedoucí pracoviště vytvářím co 
nejlepší podmínky pro práci a uspo-
kojení z ní svým kolegyním. Jak se mi 
to dařilo, musí posoudit ony. Já dou-
fám, že se nemám za co stydět a ráda 
bych si zachovala také své místo jako 
vedoucí Pohybového oddělení. Ráda 
bych tedy v období svého dalšího 
působení na Lánech obohatila jeho 
nabídku o aktivity sportovní a jinak 
pohybové se zaměřením na děti škol-
ního i předškolního věku.
Na Lánech také vznikl projekt PO-
ŠKOLÁNY, kam patří několik nových 
kroužků vedených námi (interními) 
i externími pracovníky: Kuchtíci, Des-
kové hry, Světaználek, Všeználek, Ori-
entální tanec, Dívčí aerobik, Kung-fu, 
Street dance. Další nápady čekají na 
svůj čas a vděčíme za ně především 
vám, našim návštěvníkům. Jsem 
opravdu moc ráda za to, že jsme se 
stali spíš rodinnou organizací a že za 
námi přijdou nejen děti, ale i jejich 
rodiče sdělit nám své představy. Spo-
lu s vámi tak dotváříme naši nabídku 
a děkujeme vám za inspiraci! Budeme 
moc rádi, když za námi přijdete s ka-
ždým dalším nápadem, postřehem, 
požadavkem, nesplněným snem. 
Nebo třeba s nabídkou spolupráce 
– nebráníme se ničemu a jsme ote-
vřeni novým výzvám.
Nakonec se také sluší poděkovat za 
podporu zastupitelům městské části 
Brno-Bohunice. Na tomto místě bych 
jmenovitě uvedla pana Antonína 
Crhu, současného starostu. I tento 
člověk mě neustále učí bojovat za 
dobrou věc a hledat v lidech to lepší. 
Já jsem to díky němu našla i ve své 
nástupkyni - chci jí tímto poděkovat 
a popřát mnoho úspěchů ve vedení 
pracoviště Lány.
Přeji také vám všem, abyste se nebáli 
změn a plnili si své sny. Začít můžete 
ještě dnes, protože nastává ideální 
čas pro snění. Do roku 2015 vykročte 
pravou a nebuďte v tom sami, chyťte 
někoho za ruku i za srdce, bude vám 
z toho dobře!

MgA. Petra Košťálová

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > 
Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
v roce 2015, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínu od 1. 12. 2014 
do 15. 1. 2015. Žádosti na předepsa-
ném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po 
dobu splácení. Výběr žadatelů o zá-
půjčku provádí Komise bydlení Rady 
města Brna. O výsledku výběrového 
řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytové-
ho odboru Magistrátu města Brna. 
Do výběrového řízení nejsou zařa-

zováni žadatelé, kteří již k předmět-
né nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí 
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce 
vyhotoví Bytový odbor také zdarma 
a poplatky za vedení účtu hradí město. 
Další výhodou zápůjčky je možnost 
předčasného splacení zápůjčky. K před-
časnému splacení zápůjčky město sdělí 
dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru 
a úroku dle skutečné výše zápůjčky 
a skutečné doby jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 mě-
síců až 1 roku od otevření účtu. Po 
uplynutí 6 měsíců od otevření účtu 
zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení zápůjčky 
připraví město podklady k provedení 
výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Zápůjčku je možno žá-
dat na více účelů v jednom termínu. 
Bližší informace o zápůjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda, MMb
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Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjč-
ky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných 
domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.



1 / 15 N A š e  b o h u N i c e  / 5

Kde Vaše děti naučí dobře anglicky?  
Na ZŠ Vedlejší!

noVoroČní SuDoKu

Podzimní prázdniny se Severkou v mraveništi

V současné době patří dobrá jazy-
ková vybavenost mezi základní do-
vednosti důležité pro život, proto se 
na výuku jazyků klade důraz již od 
počátku školní docházky dětí.
Na ZŠ Vedlejší patřila výuka jazyků 
vždy mezi hlavní priority, v posled-
ních dvou letech se zde ale podaři-
lo vytvořit velmi kvalitní, intenzivní 
a ojedinělý systém výuky anglického 
jazyka.
Díky projektu Jazykové cent-
rum- diferenciace jazykového 
vzdělávání na ZŠ Vedlejší (reg. č. 
CZ.1.07/1. 1. 16/02.0132), na který 
škola získala dotaci z EU, mají žáci 
již dva roky možnost nad rámec 
výuky navštěvovat jeden z deseti 
odpoledních kurzů angličtiny. Tyto 
kurzy ZŠ Vedlejší nabízí ve spolupráci 
s jazykovou školou ILC International 
House Brno. ZŠ Vedlejší nabízí kurzy 
pro všechny věkové kategorie, tj. pro 
děti od 1. do 9. ročníku. Lektory kurzů 
jsou nejen kvalifikovaní čeští lektoři, 
učitelé angličtiny ze ZŠ Vedlejší, ale 
současně také rodilí mluvčí z ILC In-
ternational House Brno.

Právě tento systém, kdy se na výu-
ce podílí český i zahraniční lektor, se 
v uplynulých letech velmi osvědčil. 
Mladší žáci navštěvují jednohodi-
nové kurzy angličtiny mající za cíl 
především rozšířit slovní zásobu dětí 
a motivovat je pro výuku jazyků. Vý-
uka probíhá formou her a zábavných 
aktivit.
Žáci od 4. ročníku navštěvují dvou-
hodinové kurzy angličtiny. V první 
hodině s českým lektorem si žáci 
zábavným a poutavým způsobem 
rozšiřují slovní zásobu a gramatiku, 
v druhé hodině si nabyté vědomos-
ti vyzkouší v komunikaci s rodilým 
mluvčím. Během dvou let trvání 
projektu se tak žáci zbavili ostychu 
a komunikace v cizím jazyce je pro 
ně přirozená a samozřejmá.
Vzhledem k velmi pozitivnímu ohla-
su ze strany žáků i rodičů se ZŠ roz-
hodla nabídku kurzů zachovat i po 
ukončení dotace z EU. Chcete-li se 
přesvědčit na vlastní oči, přijďte se 
v pondělí 12. 1. , úterý 13. 1. a pátek 
16. 1. 2015 podívat na odpolední 
ukázkové hodiny!

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2015 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na

pLes dŮchodcŮ
který se koná v sobotu 24. 1. 2015 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16.00 hodin   konec ve 22.00 hodin

hudba: oblíbená dechovka – Maškovi
vstupné: 50,– Kč

Srdečně Vás zve Klub důchodců v Bohunicích
Rezervace – Informace: Marie Růžičková, 

tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

VÁŽENÍ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!
Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10
se uskuteční ve středu 21. 1. a ve čtvrtek 22. 1. 2015

vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte rodný list dítěte  
a průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Přijďte se o naší nabídce přesvědčit na vlastní oči!
Den otevřených dveří ve čtvrtek 15. 1. 2015

Mnoho úspěšně zdolaných problémů v roce 2015 přeje Jan Novotný, člen 
zastupitelského klubu hnutí ANo.

Letošní celoroční hra nás provází 
hned několika oblastmi – entomolo-
gií, horolezectvím a jeskyněmi a také 
nás vede na Island. Proto také pod-
zimní prázdniny zahrnovaly všechny 
z nich.
Pojďte se s námi podívat do mrave-
niště, kde se odehrály. Jako v každém 
pořádném mraveništi, i u nás mělo 
vše svůj řád. Mravenčí královna sedě-
la ve své komůrce a byla obletována 
ostatními mravenci. Krmili ji, zahřívali 
nebo naopak větrali a dbali na to, aby 
mohla v klidu klást vajíčka.
Mravenčí dělnice se staraly o larvy, 
o potravu, o úklid, trubci pomáhali 
všem ostatním, mravenci teplonoši 
nosili do mraveniště teplo, prostě tu 
VŠE fungovalo, jak mělo. Krom toho 
se naši mravenci také učili dalším do-
vednostem. Brouk Pytlík přece zná 
všechno, všude byl, všechno viděl. 
Byl také na Islandu? Kdo ví. Každo-
pádně o islandském národním sportu 
Glíma nám toho pověděl dost. Naši 

mravenci si ho ve volných chvílích 
trénovali, aby se potom mohli utkat 
v turnaji. Večer si pak také vyzkou-
šeli, jak to chodí v islandském par-
lamentu.
Mravenci se tentokrát zdokonalo-
vali hlavně v uzlování. Ti menší se 
přiučili jen lodní uzel s jedním kon-
cem a prusík, starší zvládli mnoho 
dalších užitečných uzlů. A hned si je 
vyzkoušeli také při vázání lanových 
překážek. Několik soutěží na lanech 
pak rozproudilo mravence, a tak měli 
spoustu nápadů a sil při přenášení 
velkých předmětů přes překážky.
A jak bude pokračovat naše celoroční 
hra dále? Už v listopadu se můžete tě-
šit třeba na velké kukly motýlů, které 
se nám budou líhnout v klubovně, na
Facebooku Vám odpoví islandský 
přítel Dr. Bjelke, čeká nás další výpra-
va s lany a slaňováním a příprava na 
turnaj deskových her. Více najdete na 
Facebooku – 32. PTO Severka

cucka – Zuzana Del Favero
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 Hledám paní na občasné hlídá-
ní dvou malých kluků (3 a 4 roky). 
Tel.: 721 285 949 

 Koupím byt 5+1 nebo 4+1 v Bo-
hunicích. Tel.: 604 509 406, e-mail: 
javi1@seznam.cz

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí, cena do 2,5 mil. Kč. Děkuji za 
nabídku. T: 732 434 910

Svůj zrychlený internet 
objednávejte na telefonním 

čísle 539 01 01 01 nebo 
přímo na www.netbox.cz.

Šlápněte na plyn!

Pořiďte si výhodný 
internetový tarif a my 

vám ho na 3 měsíce 
ZDARMA našlápneme 

na 100/100 Mb/s.

Platí pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců do 31. 1. 2015.

STAČÍ
350 Kč

stabilní a bezpečný internet

SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA 

 Koupím byt, děkuji za nabídku 
tel.: 733 978 568.

 Důchodkyně hledá menší byt 
ke koupi do dispozice 2+1 s dobrou 
dostupností k MHD. Tel.: 604 296 216

 Hledám byt ke koupi 3+1–4+1 
v Bohunicích s výtahem, sklepem 
a komorou. Tel.: 604 296 215

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. hle-
dá pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeče/ky na 
HPP. Pracoviště Brno-Bohunice.
Volejte 730 186 797.

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

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



Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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




