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Kompost svépomocí
Vážení zahrádkáři, milí spoluobčané. 
Dovolte mi, abych vás informoval 
o možnosti zvýhodněného nákupu 
kompostéru vhodného pro zahradu 
střední velikosti.
Město Brno se rozhodlo nabídnout 
svým občanům zahradní kompo-
stéry za zvýhodněnou cenu. A co 
vlastně do takového kompostu patří?
Běžně připravovaný kompost se 
skládá výhradně z poměrně rychle 
se rozkládajících zbytků organického 
původu. Prakticky jsou součástí kom-
postu především nedřevnaté části 
rostlin a nekvetoucí plevel, který se 
v průběhu roku v zahradě vyskytne. 
Do kompostu malopěstitelé mohou 
přidávat i kuchyňský odpad. Do 
kompostu se mohou také přidávat 
přísady jako rohová moučka nebo 
hnojiva, která se dlouhodobě rozklá-
dají. Nerozložitelné zbytky do kom-
postu nepatří, a naopak např. popel 
ze spáleného dřeva je vždy oboha-
cením kompostu. K lepší kvalitě 
kompostu přispívají i různá hnojiva. 
Rozhodně se však nepřidává vápno, 
neboť jeho vysoká alkalita potlaču-
je mikrobiální život a také zbytečně 
urychluje uvolňování dusíku. Lze 
používat i běžně používaná hnojiva 
podporujíce tak rozvoj mikroflóry 
nebo výluhy a chemické prostředky, 
které mají urychlit rozklad kompostu 
a zkrátit jeho zrání.
Zvýhodněná cena pro tento typ 
kompostéru je 790 korun/400 l, tedy 
polovina z ceny běžně dostupných 
kompostérů stejného objemu.
Podmínkou pro získání zvýhodně-
ného kompostéru je však účast na 
krátkém školení, kde se dozvíte mimo 
jiné vhodné postupy kompostování 
a typy odpadů vhodné pro kompost.
Veškeré informace dozvíte na  
www.miniwaste.cz

Milan Hrdlička Váš 
místostarosta

ZVĚTŠÍME PARKOVACÍ MÍSTA?

Uzávěrka č. 3/15
15. února 2015

Již delší dobu zazna-
menávám připomínky 
na skutečnost, že stará, 
původní parkovací mís-
ta jsou „namalována“ 
jako velmi úzká. A že za 
posledních 20 let se vý-
razně zvětšila auta, kte-
rá se nyní na parkoviště 
nevejdou.
Dochází tak k situacím, 
kdy se řidiči obtížně soukají do své-
ho vozu a auta se vzájemně otlou-
kají. A to úplně pomíjím skutečnost, 
že rodiče nesoucí své malé dítko 
v přenosném „vajíčku“ ho nemohou 
vůbec úzkým prostorem do auta 
dostat a připoutat. Často dokonce 
musí křičící dítě odložit na chodníku, 
povyjet autem, dítě zabezpečit na 
příslušném sedadle a konečně po-
kračovat v jízdě.
Na našem sídlišti máme dva typy 
parkovacích míst. Nová, jejichž šířka 
je cca 2,5 m a stará, původní, která se 
dlouhých 30 let stále přemalovávají 
se šířkou kolem 2,2 m (v některých 
případech i pouhé dva metry). Je 
jasné, že auta, která dnes mají šířku 
i kolem 1,6 m – 1,8 m, se prostě na 
parkoviště nevejdou.

Vaše připomínky k šířce 
parkování jsem přednesl 
Radě městské části. Po-
drobně jsme se situací 
zabývali. Než definitivně 
rozhodneme o případ-
ném rozšíření parkovišť 
– nebo tuto myšlenku 
zamítneme, chceme 
znát váš názor.
Zveme vás proto na 

veřejnou diskuzi nad touto proble-
matikou, která proběhne ve středu 
25. února 2015 od 17 hod v zaseda-
cím sále bohunické radnice (ulice 
Dlouhá 3 – „Kalinka“).
Situace totiž není úplně jednoduchá 
a „nic není zadarmo“. Cena, kterou 
bychom museli za rozšíření parkova-
cích míst zaplatit, je ve ztrátě mnoha 
parkovacích míst. Již pouhé rozšíření 
o 20 cm na jedno parkovací místo, 
znamená celoplošně na Bohunice 
ztrátu desítek, ba i stovek parkova-
cích míst.
Otázka, nad kterou se ve veřejné dis-
kuzi společně zamyslíme, bude pros-
tá: „Chceme pohodlí na vystupování 
z vozu a oželíme nějaká parkovací 
místa?“, nebo „ Preferujeme větší počet 
parkovacích míst na úkor pohodlí?“.

Jen pro doplnění – budování nových 
parkovacích míst už není možné, pro-
tože prakticky není kde.
Těším se tedy na setkání s vámi dne 
25. 2. 2015 na naší radnici.

Chystané investiční 
akce v letošním roce
Rád bych na tomto místě informoval 
o tom, co budeme v letošním roce 
v Bohunicích budovat. Z menších 
akcí zmíním instalaci sloupových 
hodin na novém náměstí před „Ka-
linkou“, oplocení dětského hřiště 
a pískoviště ve vnitrobloku ulice 
Ukrajinská (v prostoru vchodů 23–27) 
a výstavbu druhého oploceného psí-
ho výběhu v blízkosti staré haly TJ 
Tatran Bohunice.
Z těch větších pak zejména rekon-
strukci štěrkové plochy při ulici Spod-
ní na regulerní parkoviště, zateplení 
budovy CVČ Lány, budovy radnice 
a v neposlední řadě rekonstrukci škol-
ního hřiště ZŠ Arménská.
Pozornost však bude věnována i dal-
ším akcím, jako jsou například přípra-
va projektu na rekonstrukci chodníku 
z ulice Švermova na zastávku Osová. 
Hledáme také možnosti, jak zvýšit 
bezpečnost některých přechodů, 
a rádi bychom do Bohunic dostali 
také kamerové systémy…
Z hlediska bezpečnosti bych rád 
připomněl, že v Bohunicích platí ce-
loplošný zákaz provozu výherních au-
tomatů a také podomního prodeje. 
Pokud u vás nějaký prodejce zazvoní 
a Vás to bude obtěžovat, volejte pro-
sím neprodleně městskou policii (tel: 
547 223 343).
Jako malou zajímavost na závěr do-
dávám, že Rada MČ jmenovala pana 
Ladislava Konečného a pana Milosla-
va Pokorného správci symbolického 
bohunického vinohradu. Snad se ně-
kdy najde příležitost společně ochut-
nat něco málo z výsledků jejich práce.

Antonín Crha, starosta

Městská část Brno-Bohunice
vás srdečně zve na diskuzní setkání na téma

Zvětšit parkovací místa?
středa 25. února 2015 od 17 hod.
v zasedacím sále bohunické radnice  
(ulice Dlouhá 3 – „Kalinka“).
Společně se zamyslíme nad otázkami:
„Chceme pohodlí na vystupování z vozu 
a oželíme nějaká parkovací místa?“ nebo  
„Preferujeme větší počet parkovacích  
míst na úkor pohodlí?“

 Antonín Crha  Milan Hrdlička
 starosta  místostarosta
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Rok 2015, rok prevence
Vážení spoluobčané, jsme na začátku 
roku 2015 a já jsem si říkal, čím by bo-
hunická radnice mohla přispět v ob-
lasti prevence kriminality, která nás 
leckdy nemálo tíží. Po prostudování 
nabídek státních i nestátních organi-
zací, jež se zabývají touto tematikou, 
mne zaujala nabídka Městské policie 
Brno, přesněji řečeno Preventivně in-
formačního oddělení městské policie. 
Nabídka přednášek s preventivním 
obsahem byla velmi široká, a tak mi 
nezbylo nic jiného, než si domluvit 
schůzku přímo s pracovníky uvede-
ného oddělení. Ujal se mne p. Fiala, 
strážník s dlouholetou zkušeností 
v oboru prevence, a po krátké kon-
zultaci mi nabídl přednášky vhod-
né pro seniory. Slovo dalo slovo, 
a já vám už nyní mohu sdělit, že se 
můžete v tomto roce těšit na celý 
cyklus přednášek z oblasti prevence. 
Začneme hned v měsíci únoru, kdy 
nás čeká v současnosti nanejvýš ak-
tuální téma, a to prevence majetko-
vá, s názvem PREVENCE MAJETKOVÉ 
KRIMINALITY. Přednáška seznámí po-
sluchače s druhy majetkové trestné 
činnosti páchané na seniorech, jeho 
příčinách a možnostech prevence 
majetkových útoků i situací, které ústí 
v majetkovou škodu. Pomůže poslu-
chačům zorientovat se v možnostech 
odborné pomoci pro oběti trestných 
činů a nabídne posluchačům dostup-
né možnosti zabezpečení svého ma-
jetku. Tato přednáška se uskuteční ve 
středu 18. 2. od 15.30 hod. v zasedací 
místnosti bohunické radnice. V mě-
síci březnu, a to 18. 3. , nás budou 
pracovníci oddělení prevence infor-
movat o prevenci násilné kriminality. 
Tato přednáška seznámí posluchače 
s druhy násilí páchaného na senio-
rech, jeho příčinách a možnostech 
prevence násilných útoků i konfliktů, 
které ústí v násilí. Pomůže poslucha-
čům zorientovat se v možnostech 
odborné pomoci pro oběti násilných 
trestných činů. Nabídne poslucha-
čům nekonfliktní alternativy reakcí 
v mezilidských vztazích. V dubnu 
dne 15. 4. se seznámíme s historický-
mi a sociálními souvislostmi, s vývo-
jem a problematikou soužití lidí a psů 

v městských aglomeracích. Přiblíží 
současné právní, etické, ekonomické 
a společenské normy upravující chov 
psů ve městech a obcích. Vysvětlí dů-
ležitost zvládnutí ovladatelnosti psa 
na veřejných prostranstvích. V květnu 
pak proběhne debata na téma: Jak na 
sousedské spory. Přednáška sezná-
mí posluchače s možnostmi a úkoly 
policie, úřadů a soudů při řešení sou-
sedských sporů. Termín této besedy 
je stanoven na 13. 5. 2015. Přiblíží 
rozdělení kompetencí k rozhodnu-
tím o opatřeních, sankcích a trestech. 
Upozorní na alternativy řešení sporů 
s využitím služeb občanských po-
raden, zvolených mediátorů nebo 
nestátních neziskových organizací. 
Neméně zajímavá přednáška se usku-
teční 17. 6. na téma: Máte právo se 
bránit. Přednáška seznámí poslucha-
če s pojmy „nutná obrana“ a „krajní 
nouze“, a s jejich praktickým využitím 
v procesu zajištění vlastního bezpečí. 
Poskytne základní výčet legitimních 
obranných prostředků a doporučení 
pro jejich výběr s ohledem na dodr-
žení podmínky přiměřenosti ve vzta-
hu k útočníkovi, prostředí a vlastním 
možnostem.
V období prázdnin se přednášky 
konat nebudou. První přednáška po 
prázdninách proběhne 25. 11. 2015. 
Zde se posluchači dozví více z oblasti 
služebního zákona MP. Vysvětlí, jaké 
jsou při plnění těchto úkolů povin-
nosti a oprávnění strážníků, s čím se 
občané mohou na strážníky obracet 
a jaké služby jim strážníci mohou 
nabídnout. Získají informace o úko-
lech a postavení Městské policie Brno 
v rámci integrovaného záchranného 
systému.
V závěru chci uvést, že přednášky jsou 
sice zaměřeny především na naše 
spoluobčany ve věku seniorském, 
ale jsem přesvědčen, že užitek z nich 
mohou mít i ostatní posluchači.
Termíny a témata přednášek bu-
dou uveřejňovány vždy v předstihu 
v tomto periodiku, a to jak v rubrice 
Kalendárium, tak i prostřednictvím 
samostatného grafického letáčku. 
Budeme se těšit.

Milan Hrdlička, váš místostarosta.

Rada MČ na svém 5. zasedání 
dne 22. 12. 2014: 
- schválila rozpočtové opatření 

č. 17/RMČ
Rada MČ na svém 6. zasedání 
dne 7. 1. 2015:
- schválila uzavření smlouvy na 

pacht pozemku (zahrada) v oblasti 
Kejbaly o výměře 340 m2 s p. Jiřím 
Zollmanem a stanovila roční nájem 
ve výši 7 Kč/m2

- schválila pachtovní smlouvu s pa-
nem Vlastimilem Janíkem na po-
zemek (zahrada) o výměře 447 m2 
v oblasti Kejbaly a stanovila roční 
nájem ve výši 7 Kč/m2.

- schválila pachtovní smlouvu s paní 
Janou Dvořákovou na pozemek (za-
hrada) o výměře 486 m2 a 20 m2 
(zastavěná plocha) v oblasti Kejbaly 
a stanovila roční nájem ve výši 7 Kč/
m2.

- schválila záměr obce propachto-
vat pozemky o výměře 16 m2, 2 m2, 
4 m2, 7 m2, 16 m2, vše v oblasti Kej-
baly a uložila starostovi MČ záměr 
podepsat a zveřejnit.

- schválila dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 08-041/12BO na pro-
nájem části pozemku č. 1321/51 
při ulici Jihlavská s panem Zdeňkem 
Navrátilem a paní Věrou Navrátilo-
vou na dobu prodlouženou o jeden 
rok do 31. 12. 2015, za cenu ročního 
nájmu 40.320 Kč.

- projednala na základě žádosti 
MMB Majetkového odboru nabídku 
převodu 13 pozemků do správy MČ 
Bohunice. S ohledem na skutečnost 
že se jedná převážně o pozemky 
nevhodné k pronájmu (jedná se 
o veřejnou zeleň), souhlasila s pře-
vodem pouze u čtyř pozemků, a to: 
pč. 234/2, pč. 2856/2, pč. 2856/3 
a pč. 2841/10.

- schválila dotaci Jihomoravského 
kraje pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů Brno-Bohunice ve 
výši 100 000 Kč. Tato dotace bude 
použita k nákupu vybavení vozidla 
typu DA, a to zejména na nákup el. 
centrály, motorové pily, osvětlova-
cího agregátu, spojovací a komuni-
kačních prostředků.

- jmenovala škodní a likvidační ko-
misi pro likvidaci neupotřebeného 
majetku MČ za rok 2014 ve složení: 
Bc. Veronika Harničárová, Kateřina 
Schielová, Bc. Leoš Šmídek, Milada 
Písařovicová a Ing. Iva Krpcová.

- schválila příkazní smlouvu č. 08-
005/15/BO TJ Tatran Bohunice na 
zajištění provozu veřejného kluziště 
v místě areálu TJ Tatran Bohunice. 
Smlouva byla uzavřena na částky 
5 000 Kč paušál a 5 000 Kč po prv-
ním zaledování.

- schválila smlouvu o pojištění ma-
jetku budovy ÚMČ č. 08-066/15/
MČ s Kooperativou pojišťovna, a.s. 
celkové roční pojistné činí 8 721 Kč. 
Smlouva je uzavřena pro případ 
vandalismu a živelního pojištění. 
Výše krytí je stanoveno na částku 
2 540 000,– se spoluúčastí 5000 Kč.

Rada MČ na svém 7. zasedání 
dne 21. 1. 2015
- schválila nabídky uchazeče, výše 

nabídkové ceny a návrhu smlouvy 
o dílo č 08-007/15/Ts na vypracová-
ní projektové dokumentace na akci 
„Úpravy vytápění v objektu radnice 
MČ“ a schvaluje nabídku dle doporu-
čení komise nabídku firmy HJ project 
v celkové výši 89 000 Kč bez DPH.

- schválila pachtovní smlouvu č. 
08-008/15/Bo s panem Bohumi-
lem Bětuňákem na část pozemku 
č. 1033, o výměře 300 m2 a stanovila 
nájemné ve výši 7 Kč/m2

- schválila dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 08-004/14/BO s paní 
Ludmilou Schindlerovou na pro-
nájem bytu zvláštního určení (Dům 
s pečovatelskou službou Armén-
ská 1). Nájemné bylo sjednáno ve 
výši 2 903 Kč/měsíc + služby.

- schválila dohodu o centralizova-
ném zadání veřejné zakázky na do-
dávku energií na období 1. 1. 2016 
– 31. 12. 2016 se Statutárním 
městem Brnem. Nejedná se o vý-
běr dodavatele, pouze připojení 
k elektronické aukci.

- souhlasila s prodejem nebo pro-
nájmem části pozemku 1321/67 
o výměře 75 m2 při ulici Dlouhá 
– Hraničky. Tento pozemek není 
městské části Brno-Bohunice svě-
řen.

- schválila seznam žadatelů o obecní 
byt v MČ Brno-Bohunice pro rok 
2015. 

Rada MČ na svém 7. zasedání 
dne 21. 1. 2015: 
- vzala na vědomí sdělení ČSÚ 

o míře inflace za rok 2014 ve výši 
0,4 %. A ponechává nájemné za 
pozemky v nezměněné výši.

- schválila žádost o finanční pro-
středky z rozpočtu statutárního 
města Brna pro rok 2015 na ná-
bytkové vybavení, vybavení škol-
ních kuchyní a jídelen a na opravy 
a menší investice ZŠ a MČ zřizova-
nými MČ Brno-Bohunice

- jmenovala s okamžitou platností 
pana Ladislava Konečného a pana 
Miloše Pokorného správci symbo-
lického bohunického vinohradu.

- pověřila starostu MČ k udělování 
souhlasu dle čl. 30 odst. písm. f ) Sta-
tutu města Brna za vlastníka míst-
ní komunikace při podání žádosti 
o provedení zvláštního užívání.

- schválila rozpočtové opatření č. 1/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2015.

- schválila smlouvu č. 08-009/13/TS 
s firmou DEA Energetická agentura, 
s.r.o. o výkonu činností autorského 
dozoru při akci „Zateplení objektu 
radnice MČ Brno-Bohunice“

- schválila uzavření smlouvy na pro-
nájem zastavěného pozemku p.č. 
1918/1 při ulici Ukrajinská s panem 
Miroslavem Lustigem a paní Marii 
Lustigovou. Na plochu o výměře 
695 m2 se sjednává roční nájemné 
ve výši 200 Kč/m2.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více 
let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí, dostavte se prosím 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, budete následně písemně informováni. Přihlášky 
přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře 
přihlášek jsou k dispozici také na webu městské části v sekci Informace. 
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

2.–27. 2. ZÁPIS DO MŠ – stahování přihlášek k zápisu do MŠ 
MŠ Brno-Bohunice, více www.zapisdoms.brno.cz 

3.–27. 2. VÝSTAVA Cestou necestou aneb Z Rolnické po Evropě 
KJM, Lány 3

5., 12., 19., 
26. 1.

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

7. 2., 7. 3. 
sobota

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

7. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice : Mutěnice – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 14.00 hod.

7. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice: TJ Nový Jičín – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 15.00 hod.

8. 2. 
neděle

TATRAN Bohunice : Blansko – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 13.00 hod.

9.–13.2. VÝSTAVKA KNIH Před Valentýnem, výroba přáníček 
KJM, Lány 3

10.2. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Čtyři tlapky a ocásek 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

14. 2. 
sobota

GEOAGENTI NA LOVU 
CVČ Labyrint, Švermova 19; 9.30–15.00 hod.

14. 2. 
sobota

BOHUNICKÝ MASOPUST 
orlovna, Hraničky 5; od 10.00 hod.

14. 2. 
sobota

COUNTRY BÁL 
orlovna, Hraničky 5; od 19.00 hod.

14. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice: TJ JM Chodov – házená
hala Neužilova 35, 1. liga mužů, od 17.00 hod.

15. 2. 
neděle

TATRAN Bohunice: Sokol Juliánov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

18. 2.
středa

Beseda pro seniory Prevence majetkové kriminality
sál ÚMČ, Dlouhá 3, 15.30 hod.

21. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice : Bučovice – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 13.00 hod.

21. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice: Sokol Nové Veselí – házená
hala Neužilova 35, 1. liga mužů, od 17.00 hod.

23.–27. 2. ZIMA JE ZIMA – příměstský tábor 
CVČ Lány, Lány 3; 9.00–16.00 hod.

23.–27. 2. HURÁ ZA DIVADLEM! – příměstský tábor 
CVČ Labyrint, Švermova 19; 9.00–17.00 hod.

25. 2.  
středa

TVOŘIVÁ DÍLNA na MŠ Uzbecká 
ÚMČ Brno-Bohunice, zasedací sál radnice, od 17.00 hod.

25. 2.  
středa

Diskuzní setkání na téma Zvětšit parkovací místa?
Zasedací sál bohunické radnice, od 17 hodin

28. 2. 
sobota

TATRAN Bohunice: 1. HK Dvůr Králové – házená
hala Neužilova 35, 1. liga mužů, od 15.00 hod.

2. 3.  
pondělí

TVOŘIVÁ DÍLNA na MŠ Uzbecká 
MŠ Brno, Uzbecká 30; 10.00–12.00 hod.

7. 3. 
sobota

TATRAN Bohunice : Rosice – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 13.00 hod.

Co si psali naši předkové LXV.

Únor v pranostikách

Pro naše šedesáté páté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici s poměrně unikátním obrázkem bohunického prvorepubli-
kového bednářství pana Josefa Hřiba. Bývalo v domě Havelkova 30. Dům stále 
stojí a obývají ho potomci pana Hřiba, kteří mi fotku věnovali.
Pohlednice nebyla poslána, proto nemá žádný text. 

Antonín Crha, starosta

Setkání jubilantů, vítání občánků

Kalendárium II.

Pro únorové číslo Našich Bohunic, tak 
trochu pro radost, ale možná i pro 
vaše poučení, vám předkládám něko-
lik zajímavých únorových pranostik. 
Asi každý z nás zná tu „o bílém únoru 
a sílícím poli“, je jich však mnohem, 
mnohem více…
Předem několik pranostik, které 
mají vazbu k měsíci únoru jako cel-
ku. Moc hezká, taková pěkně z úst 
sama plynoucí, je jistě tato – „když 
skřivánek v únoru zpívá, velká zima 
potom bývá“. Další, vcelku méně 
známá a zajímavá, je „když větrové 
na konec února uhodí, moc obilí se 
na poli neurodí“.
Daleko více různorodých pranos-
tik přináleží k jednotlivým únoro-
vým dnům. Notoricky známá je „na 
Hromnice a hodinu více“. Pro tento 
druhý únorový den, je však pranostik 

více. Příkladně – „na Hromnice jasná 
noc, bude ještě mrazů moc“. Zajíma-
vá, taková „ze života“, je pranostika 
k čtrnáctému dni, tedy k svatému 
Valentýnu – „svatý Valentínek, jara 
tatínek“. Na závěr této malé exkurze 
ještě pranostika, jenž se váže k jed-
nomu z posledních únorových dnů 
– „svatý Matěj zimu tratí, když netratí, 
obohatí“.
No uvidíme, zda se některá z výše 
uvedených pranostik naplní či ne. 
Nejspíše si v tom našem každoden-
ním shonu a starostech pravděpo-
dobně ani na ně nevzpomeneme. 
V každém případě vám milé čtenářky 
a čtenáři přeji takové prožití měsíce 
února, které bude korespondovat 
s čistotou bílého a sílícího pole.

Leoš Šmídek, zastupitel
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Zimní čtení a nové akce v knihovně

Hurá za kvalitou na Arménskou!

Ohlédnutí za Nocí bez drog

Milé a milí, srdečně Vás zdravíme 
a než Vás seznámíme s bohatým 
únorovým programem, vrátíme se 
ještě k fotografické soutěži Bohunice 
očima našich fotografů. Fotografie 
sbíral pan starosta Antonín Crha přes 
Facebook, pak z nich bylo vybráno, 
aby se vešly na výstavní panely 
v knihovně. Z vystavených fotografií 
získala nejvíce hlasů fotografie pana 
Drahoše Ingra, na druhém místě se 
umístil pan Tomáš Marek a na tře-
tím pan Ján Šamaj. Gratulujeme! 
Doufáme, že si takovou příjemnou 
a spontánní akci brzy zopakujeme.
V měsíci únoru to budou opět nád-
herné fotografie, které si budete moci 
prohlédnout. Jejich autorem je pan 
Jaroslav Musil a výstava se jmenuje 
Cestou necestou aneb Z Rolnické po 
Evropě. Vernisáž výstavy panorama-
tických fotografií proběhne v úterý 
3. 2. 2015 v 18 hodin a bude spoje-
na s promítáním filmů a čtením paní 
Hany Bočkové.
Další, kratší výstavou, tentokrát knih, 
bude výstavka knížek s milostnou te-
matikou. V týdnu před Valentýnem 
se můžete přijít inspirovat a vyrobit 
si papírové přání pro Vaši partnerku 
nebo partnera.

Pravidelné a zajímavé Knižní čtvrtky, 
kdy Vás seznamujeme s novinkami 
knižní produkce, vycházejí na 5. 2. , 
12. 2. , 19. 2. a 26. 2. 2015, vždy od 10 
do 12 hodin. Přijďte si odpočinout, 
zaposlouchat se a vypůjčit si pro sebe 
něco zajímavého.
V úterý 10. 2. 2015 v 16:30 hodin 
přijďte s Vašimi rarášky na dětské 
odpolední čtení. Čtyři tlapky a ocásek 
aneb Povídání o zvířátkách je moc 
krásná knížka, která se Vašim dětem 
bude určitě líbit. Součástí čtení, které 
je vhodné pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělé osoby, je i výtvarná 
dílnička a kokínko na závěr. :-)
Únor je co do počtu dní krátký měsíc, 
přesto se nám jej podařilo naplnit 
akcemi, na které jste zvyklí a které 
máte rádi. Těšíme se na Vás, na Vaši 
návštěvu.
V příštím zpravodaji uveřejníme vý-
sledky další velké soutěže pro čtenáře 
a čtenářky – „…kroků do Vaší knihov-
ny“. Samy jsme zvědavé, kdo to má 
k nám z Bohunic nejdál, a přesto je 
naší pobočce věrný.
Krásné zimní dny s knížkou přejí

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Vrátila jsem se na místo činu po více 
jak 25 letech. Jak se zdá, ZŠ Armén-
ská už není jen šedivou budovou, 
s bazénem a plavčíkem, který na mě 
působil dost nepříjemně.
Je to uznávaná základní škola s roz-
šířenou výukou plavání. A kdo by se 
domníval, že sportovní aktivity jdou 
na úkor vzdělávání, tak se mýlil. Dle 
poslední inspekční zprávy z března 
minulého roku se dosahuje nadprů-
měrných výsledků v klasických škol-
ních předmětech jako je jazyk český, 
anglický, a dokonce i fyzika a chemie. 
V rámci dobrých vztahů s Masaryko-
vou univerzitou, kdy škola funguje jako 
fakultní a umožňuje vykonávat praxi 
budoucím učitelům, mají žáci možnost 
navštěvovat laboratoře této univerzity 
a se zájmem sledovat chemické poku-
sy, které jim ukazují a vysvětlují tamní 
studenti chemie, není tedy divu, že se 
zájem o chemii zvyšuje a výsledky jsou 
na dobré úrovni.
Na první pohled se může zdát, že 
škola nenabízí dětem ze sídliště příliš 
mnoho příležitostí k trávení volného 
času, avšak skloubit rozvrh s nároč-
ným tréninkem žáků plaveckých 
tříd není zrovna jednoduché. Např. 
výuce jazyků se věnuje soukromá 
jazyková škola. A zde je na místě 
uvést, že se žáci sedmých ročníků 
zúčastnili v roce 2014 komerčního 
testování jazykové úrovně angličtiny 

a v porovnání s ostatními byli výrazně 
nadprůměrní. Velké díky tedy za to 
patří i učitelům základní školy, kteří se 
v tomto oboru samozřejmě neustále 
vzdělávají a navíc – díky rozšířeným 
sportovním aktivitám a účastem na 
mezinárodních závodech je možné 
využít jazykových znalostí v praxi.
Dále je třeba dodat, že na ZŠ Ar-
ménská se také svědomitě věnují 
prevenci, pro žáky prvního stupně 
je tu již zavedený projekt „Noc s An-
dersenem“ a pro ty větší pak „Noc 
bez drog“. V průběhu roku je zde 
organizováno množství besed např. 
s městskou policií, lékaři a poraden-
skými centry. Do života školy se také 
aktivně zapojují její absolventi.
Rovněž považuji za důležité zmínit 
to, že žákům intenzivně pomáhá vý-
chovná poradkyně, nejenom v přípa-
dě volby povolání.
Jsem ráda, že se škola snaží jít s do-
bou, jak se říká, a nemalé úsilí vložila 
do interního elektronického systému, 
který zkvalitní komunikaci a zejména 
zprůhlední výsledky žáků školy. V blíz-
ké budoucnosti snad také dojde ke 
zlepšení webové prezentace školy.
Určitě stojí za to se jednotlivým té-
matům věnovat podrobněji v dalších 
číslech našeho zpravodaje. Tak teď 
jen neusnout na vavřínech. Neustále 
je co zdokonalovat, že?

Lenka Pařízková

Snad jen na jednu akci se žáci 2. stup-
ně ze ZŠ Arménská těší stejně jako na 
letní prázdniny – na každoroční Noc 
bez drog. Vždyť kdy jindy se pro ně tří-
dy promění v hernu, kosmetický salon 
nebo střelnici, tělocvična v prostor pro 
závody rally cars a jídelna v disco club?
Všechno vypukne po šesté večerní. 
Začínáme vždy tematickými přednáš-
kami, na které se žáci zapisují s předsti-
hem. Jejich spektrum je široké, a tak si 
každý vybere. Jsme rádi, že jsme letos 
mohli přivítat Petera Korába z vězeň-
ské služby ČR, Ing. Romana Růžičku 
a Mgr. Veroniku Vystrčilovou z ob-
čanského sdružení Anabell, zástupce 
bohunických hasičů v čele s Lukášem 
Soukupem a Vlastou Knotkem, nprap. 
Milana Grušku, MUDr. Petra Havlíčka, 
Lukáše Kudláčka z občanského sdru-
žení Ratolest, studenty lékařské fakulty 
Alžbětu Holčíkovou a Lukáše Hloucha 

Zápis do mateřských škol v městě Brně i pro příští školní rok pro-
běhne formou elektronického zápisu. Veškeré informace o průběhu 
zápisu získáte na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz. Ve 
dnech 2. 2.–27. 2. 2015 si zde stáhnete přihlášku k předškolnímu 
vzdělávání. Vyplněnou přihlášku odevzdáte na požadovanou ma-
teřskou školu ve dnech 2. 3. nebo 3. 3. 2015. O přijetí dítěte
rozhoduje splnění kriterií, nikoliv pořadí přijatých přihlášek.
Bližší informace získáte na info-vývěsce každé mateřské školy.

Zápis do mateřských škol  
na školní rok 2015/2016

Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace

Zveme vás DO TVOŘIVÉ DÍLNY MŠ UZBECKÁ

Zveme rodiče a děti k návštěvě tvořivé dílny, která se koná 
v pondělí 2. 3. 2015 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

v rámci zápisu dětí do mateřské školy.
Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, pohrát s hračkami 

a vyrobit si malý dáreček v tvořivé dílně. 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří- 
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skříňky, skříně na míru a výměna pra-
covní desky. Vrba 603 438 707.

  ŽALUZIE – výměny, opravy, 
sítě  dveře proti hmyzu, látkové ro-
letky. Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 BLEŠÁK se koná 7. 2. a 7. 3. v bo-
hunické hasičské zbrojnici na Ukrajin-
ské 2b v I. patře od 9.00 do 11.30. hod. 
Info 605 089 298, blesak@slunovrat.
org, www.blesak-brno.sweb.cz, 

 Koupím byt 1+kk, příp.2+kk. Plat-
ba hotově. Tel.: 702 334 402.

Dětská skupina – 
hlídání dětí

út–čt 9.00–14.30, 
nebo 13.00 

simona.matouskova@email.cz 

tel.: 608 323 989

i zástupce Městské policie Brno, kteří 
pak měli pro děti nachystanou střel-
nici. Za milou návštěvu musíme letos 
poděkovat i Ing. Antonínu Crhovi, sta-
rostovi MČ Bohunice, který odvážně 
nahlédl do přednáškových místností 
a symbolicky s námi absolvoval při-
chystaný program.
Dveře „dílen“ se otevírají asi v půl 
osmé. Oblíbený bar s koktejly, čajovna 
nebo třeba kosmetický salon se plní 
hned od prvních minut. Kdo by si rád 
něco vyrobil, pro toho je tu tvořivá díl-
na. Relaxovat je možné u deskových či 
počítačových her, ale také v minikině. 
Najde se něco i pro sportovní nadšen-
ce – je libo fotbálek, šipky, střílení z pis-
tole na terče nebo řádění v bazénu? 
Pro zvědavce je nachystána věštírna 
a pro ty, co se rádi bojí, strašidelná 
stezka odvahy. Zajímavou novinkou 
byly letos závody RC, a to s tím bonu-
sem, že si závodní týmy karoserie pro 
své RC samy vyrobily. Nesmělo chybět 
ani tradiční občerstvení, vždyť DJ své 
příznivce na diskotéce nešetřil a ne-
jednomu tanečníkovi rychle vyhládlo.
S půlnocí vše utichá, je čas zalehnout 
do spacáků a popřát si dobrou noc. 
Někdo usne za hodinu, někdo za dvě, 
jiný až druhý den ve své posteli. Ale 
všichni snad s myšlenkou na to, že 
tahle Noc bez drog byla zase o něco 
lepší než ta poslední.

Mgr. Kateřina Širillová, ZŠ Arménská
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Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice  
vstupují do druhé poloviny sezóny

VLOČKA V SUDOKU

Oddíl házené TJ Tatran Bohunice hodnotil

Z prvního místa v tabulce Jihomo-
ravského krajského přeboru (JMKP) 
vstupuje bohunické „áčko“ do dru-
hé, jarní poloviny sezóny. V patnác-
ti odehraných zápasech podzimní 
půle mužstvo, sestavené převážně 
z mladých fotbalistů, ani jednou 
neprohrálo a ještě vytvořilo rekord 
soutěže v zápasové neprůstřelnos-
ti, kdy neinkasovalo osm zápasů 
v řadě za sebou, které vyhrálo se 
skóre 22 : 0!
Po podzimní polovině došlo ke sta-
bilizaci základního kádru, o nových 
posilách „A“ mužstva vedení teprve 
jedná, nikdo z hráčů podzimní sesta-
vy neodešel. Součástí zimní přípravy 
je devět přátelských zápasů, které 
budou podpořené soustředěním 
hráčů v Luhačovicích v hotelu VEGA. 
Valná většina přípravných zápasů 
bude hrána na umělém povrchu na 
stadionu na Neužilově ulici v Bohuni-
cích. Mimo Brno zajede Tatran pouze 
do Mutěnic a Vyškova.

Na jaře čeká hráče Tatranu 15 mis-
trovských utkání, první zápas se ode-
hraje na domácím trávníku, tentokrá-
te mimořádně v neděli 22. března 
od 15.00 hodin. V brněnském derby 
se Tatran střetne s Moravskou Slávií 
Brno, která je v tabulce JMKP v těs-
ném závěsu za Tatranem na druhém 
místě se ztrátou 4 bodů.
Jak si „A“ mužstvo Tatranu povede 
na jaře, zda udrží první příčku a jak 
se vyrovná s postupovým tlakem, se 
můžete přesvědčit sami. Nenechte 
si proto ujít domácí zápasy Tatranu! 
Časy začátků jednotlivých zápasů 
i odjezdů autobusu na zápasy mimo 
Brno naleznete ve vitríně na fotbalo-
vém stadionu Neužilova 35 nebo na 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá 
vedle trafiky naproti prodejně Albert. 
Na vaši návštěvu a podporu ve druhé 
polovině JMKP se těší hráči i funkci-
onáři fotbalového oddílu TJ TATRAN 
Bohunice.

  Ing. Jaromír Krejčí

Ve středu 14. 1. 2015 se sešel rozšířený výbor oddílu házené k hodnotící 
schůzi. Rok 2014 byl pro nás poměrně úspěšný. Velkou radost máme 
z  nárůstu členů ze 127 na 170, z toho mládeže do 18 let máme 84 členů. 
V oddíle působí celkem 10 družstev, která jsou v následující tabulce. 

Oddíl disponuje čtyřmi rozhodčími a má dvě trenérky „A“ licence, jednoho 
trenéra „B“ licence a deset trenérů „C“ licence. Ve výboru oddílu pracuje 6 funk-
cionářů a jeden člen působí i ve výkonném výboru krajského svazu.
Do budoucna bychom chtěli pokračovat v započaté práci. Mezi hlavní úkoly 
patří zlepšení celého procesu výchovy talentů od minižáků až po dospělé. 
S tím pochopitelně souvisí i úsilí o co nejlepší výsledky všech družstev v jed-
notlivých soutěžích.
Za sebe chci velmi ocenit práci dobrovolných trenérů a funkcionářů, kteří se 
zdarma a ve svém volném čase věnují práci v oddíle, našim dětem a mládeži, 
a chci jim za toto moc poděkovat. Rovněž bych chtěl všechny bohunické 
občany vyzvat, aby nás občas přišli do nové haly podpořit a nebáli se fandit 
našim družstvům.

Ing. Antonín Brzobohatý, oddíl házené TJ Tatran Bohunice
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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 30. 1. 2015 • 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.

Chybí-li vám vločky za oknem, v pohodlném křesle si vyřešte alespoň tuto 
malou logickou vločku.

jaro 2014 umístění podzim 2014 umístění

Muži A I. liga 8 I. liga 11

Muži B Jm liga 1 II. liga 12

Ml. dorci - - Mor. liga 7

St.žáci Jm liga 5 Jm liga 3

Ml.žáci Jm liga 6 Jm liga 7

Ženy I. liga 11 II.liga 6

Ml. dorky I. liga 7 II.liga 5

St. žákyně - - Jm liga 4

Ml. žákyně Jm liga 5 Jm liga 4

Mini Pořadí se nestanovuje Pořadí se nestanovuje

 

 
 

sobota 14. 2. 2015
od 19.00 hodin v bohunické orlovně, Hraničky 5, Brno

Tanec, soutěže, zábava…
Vstupné: 80 Kč

Předprodej vstupenek od 2. 2. v prodejně tabáku
pana Jurase naproti vchodu do Albertu na ul. Dlouhá

Srdečně zve Orel jednota Brno-Bohunice
za finanční podpory MČ Brno-Bohunice

www.orelbohunice.cz
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 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.

Svůj zrychlený tarif si objednejte 
na 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 28. 2. 2015.

STAČÍ
350 Kč

spolehlivé připojení

SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA 

POKRAČUJEME 
VE ZRYCHLOVÁNÍ 

INTERNETU

 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

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

Plesová sezóna Hotelu Myslivna Brno
Únor roku 2015 v Hotelu Myslivna se ponese ve znamení plesů.
V pátek 6. 2. 2015 zahájí sezóna Plesem Lesů města Brna. 
Dne 14. 2. 2015 zde pořádá ples Městská část Brno-Kohoutovice. 
A v sobotu 28. 2. 2015 se koná již tradiční Maškarní ples Hotelu Myslivna,  
kde Vám k tanci a poslechu zahraje skupina Velvet a DJ Chabi.  
Dále jsme pro Vás také připravili bohatou tombolu, líčení ARD Visage  
a večeři v ceně vstupenky. 
Rezervace míst a distribuce vstupenek:
Lesy města Brna, Maškarní ples Hotelu Myslivna: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz
Městská část Brno-Kohoutovice: 547 130 562, macko@kohoutovice.brno.cz

Gastronomické akce v Hotelu Myslivna Brno

Vážení hosté, na únor 2015 jsme pro Vás v naší hotelové  
restauraci připravili opět řadu gastronomických specialit.

Od 12. ledna do 8. února zde podáváme speciality z domácí udírny.
A od 9. do 15. února se u nás koná týden zabijačkových specialit.

Více informací a rezervace míst:
+420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz

STING Realitní kancelář

Nabízíme možnost začlenění do týmu opravdových odborníků v tomto 
oboru. Neomezená možnost výdělku v závislosti na Vaši chuti pracovat. 
Jako jediní máme vlastní investiční fond na přímý odkup nemovitostí.

Nada Čaňková:       724 100 148 |       nada.cankova@rksting.cz

Chcete pracovat v prestižní realitní kanceláři?



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

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

provozovna:

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.

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

Hledám byt či dům.

Peníze mám
v hotovosti

z prodeje své
nemovitosti.

      602 803 976


