
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

č. 3 – 2015 
ROČNÍK 25  ZDARMA

www.brno-bohunice.cz

Slunce
Jednu únorovou neděli jsem si to na-
mířil pěšky směrem z centra Brna od 
tramvajové zastávky Nové sady kolem 
haly Rondo do Bohunic. Pomalu za-
padalo slunce, které stálo již opravdu 
hodně nízko. Jeho paprsky mi svítily 
přímo do očí a já mu kráčel jakoby 
pomalu vstříc. Z důvodu oslnění jsem 
téměř nic neviděl. Náhle a nečekaně 
slunce zapadlo. A já už jsem zase mohl 
vidět cestu před sebou, vnímat lidí, kteří 
mě míjeli, všímat si detailů kolem sebe.
Šel jsem a přemýšlel o Bohunicích.
Přepadl mě smutek z toho, co se u nás 
děje. Přesto, že vím, jak těžké bývá v po-
litice (a to na všech úrovních) odejít 
a přenechat své místo druhým, myslím, 
že všechno má „své meze“ a hranice. 
Jsem téměř každodenně konfrontován 
se skutečností, že se můj předchůdce 
exstarosta nesmířil s tím, že musel ze 
své funkce odejít. Výsledkem jsou jeho 
neustálé útoky na nové vedení radni-
ce. Myslím, že konstruktivní opozice 
by měla prezentovat své názory na in-
vestiční aktivity a plánované činnosti, 
ne se omezovat na osobní útoky ve 
snaze rozvrátit, zničit a rozbít vše, o co 
se snažíme.
Mrzí mě, že zde na stránkách Našich 
Bohunic musíte číst článek plný zášti 
a hněvu. Vím, že každý z nás má napětí 
a hádek v běžném životě obvykle víc 
než dost. Proto bych chtěl, abyste mohli 
číst věci pozitivní a nebyli zatěžováni 
vzájemnými nesváry, které vás navíc 
zřejmě ani nezajímají.
V redakční radě jsme přemýšleli o tom, 
jak máme naplnit právo opozice uve-
řejňovat názory – v případě, že článek 
(viz str. 5) obsahuje nepravdivé údaje. 
Nakonec ho tedy zveřejňujeme v pře-
svědčení, že lidé v Bohunicích jsou 
dostatečně soudní, aby si „udělali ob-
rázek“ sami.
A tak bych chtěl znovu apelovat na nás 
všechny (sebe nevyjímaje), abychom 
víc než na jakékoliv spory mysleli na 
prospěch Bohunic a lidí, kteří zde žijí.

Antonín Crha, starosta

Vybíráme nové hodiny na bohunické náměstí – anketa

Uzávěrka č. 4/15
13. března 2015

Milí bohuničtí spoluob-
čané, vedení městské 
části Brno-Bohunice 
rozhodlo, že hodiny, 
které v minulosti býva-
ly na prostranství před 
bohunickou radnicí 
(„Kalinkou“) se na nově 
zrekonstruované ná-
městí opět vrátí. Zvolili 
jsme místo, kde budou 
vidět ze všech čtyř směrů - tedy pro 
příchozí z ulice Havelkovy, ulice Ukra-
jinské a Uzbecké, ale i z průchodů 
kolem prodejny Albert i od radnice. 
Bude se jednat o hodiny umístěné 
na sloupu, pravděpodobně třístranné, 
bez otáčení, s přídavným panelem 
ukazujícím datum a venkovní teplotu.
Rádi bychom dali příležitost vám, 
našim obyvatelům, se k budoucí 
podobě hodin vyjádřit. Proto na 
stránkách tohoto zpravodaje najdete 
anketu, ve které máte možnost hla-
sovat písemně. Po vystřižení zřetelně 
zatrhněte vámi vybranou variantu 

podoby ciferníku a vše 
odevzdejte na podatel-
nu ÚMČ Brno-Bohunice. 
Obdobnou možnost 
máte i prostřednictvím 
ankety na webových 
stránkách naší městské 
části www.brno-bohuni-
ce.cz, v sekci „Informace, 
aktuality“. Při hlasování 
prostřednictvím webové 

stránky bude možné hlasovat pouze 
jedenkrát denně z jedné IP adresy. 
Nemá tedy smysl hlasovat vícekrát.
Výsledky hlasování budou předlože-
ny Radě městské části Brno-Bohuni-
ce. Následně požádám členy rady, 
aby váš většinový názor akceptovali 
a potvrdili svým hlasováním vámi 
vybranou variantu.
Pokud vše poběží podle plánu, moh-
ly by být nové hodiny umístěny na 
našem náměstí už někdy v průběhu 
května letošního roku. Rychleji to 
není možné, protože jen samotná 
výroba ciferníků trvá 6-8 týdnů.

Větší investiční akce 
v roce 2015

Z investičních akcí, které proběhnou 
v letošním roce, bych rád zmínil nové 
parkoviště při ulici Spodní (místo štěr-
kové plochy), zateplení budovy Cen-
tra volného času a knihovny na ulici 
Lány, zateplení jižní strany radnice, 
oplocení pískoviště za panelovými 
domy Ukrajinská 23–25, vybudování 
oploceného psího výběhu. Budeme 
také věřit a doufat, že se panu mís-
tostarostovi podaří „vyběhat“ pilotní 
projekt umístění kamerových systé-
mů s napojením na obrazové cen-
trum dozorované městskou policií 
a umístění bezpečnostních prvků na 
naše přechody. Obě posledně zmí-
něné aktivity vyžadují značné úsilí 
vynaložené na zdolávání byrokratic-
kých překážek. Tak mu držme palce.

Antonín Crha, starosta

var. 1

var. 4 var. 5 var. 6

var. 2 var. 3

Vystřihněte anketní lístek se všemi šesti ciferníky, označte preferovanou variantu a lístek odevzdejte 
nejpozději do 20. března 2015 na podatelnu ÚMČ.
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šachový turnaj není nic jednoduché-
ho a já mám pro tyto spoluobčany 
jen slova díků.
Co nemohu opomenout, to je Bo-
hunický masopust. I této tradice jsem 
se účastnil letos poprvé. Již od rána 
jsme spolu se starostou připravovali 
na radnici občerstvení a čekali na 
příchod masek. Krátce po jedenácté 
to začalo. Masopustní průvod v čele 
s obecním drábem nás zhodnotil co 
by zástupce „obce“ a následně po-
hostili speciálním lektvarem. Poté 
bylo připraveno malé pohoštění 
a nechyběl ani tanec. Mohu říci, že 
na mne tato tradice zapůsobila velmi 
kladně a již nyní se těším na další rok.
Na závěr chci konstatovat, že Bo-
hunice žijí kulturou, která je pro ně 
typická. Jen mi je trochu líto, že akce, 
které jsou mnohdy velmi náročné na 
přípravu, nenajdou více zájmu našich 
spoluobčanů. Nicméně je nanejvýš 
jasné, že veškeré kulturní aktivity, kte-
ré se v naší MČ dějí, mají své příznivce 
a jen tak nevymizí.
Dovolte mi vážení spoluobčané po-
děkovat touto formou všem místním 
dobrovolným organizacím za vynalo-
žené úsilí, které obohacuje náš kultur-
ní život v Bohunicích.

Milan Hrdlička, místostarosta

Co bylo a co bude
I když se to nezdá, v Bo-
hunicích se stále něco 
děje. A proto nemohu 
souhlasit s názory ně-
kterých spoluobčanů, 
že u nás lidově řečeno 
chcípl pes. Je pravdou, 
že větších akcí typu piv-
ních slavností, které jsou 
vždy hojně navštěvovány 
ať již za účelem degustace 
piva, anebo kvůli prožití dobré zá-
bavy, tance a vychutnání jídla v naší 
místní části mnoho není. Co se však 
týče menších akcí, kvalitou si s těmi 
velkými nezadají. Třeba takový ples, 
který pořádal klub důchodců, se vel-
mi vydařil. Byl jsem velice překvapen 
nejen perfektní přípravou celé akce, 
ale především celkovou atmosférou. 
Pokud se řekne ples důchodců, větši-
na z nás mladších si představí uonda-

né umtata. Nikoli přátelé, 
opak je pravdou. Elán, kte-
rý provázel naše seniory, 
byl obdivuhodný. Bylo 
vidět, že veškeré zdravot-
ní neduhy a problémy 
šly stranou, dobrá nálada 
a všeobecně přítomné ve-
selí mě dokázaly vtáhnout 
i do tance. Nemohu však 
opomenout zlatý hřeb 

večera, a tou byla tombola. Takhle 
bohatou tombolu jsem již dlouho 
neviděl. Ceny, které byly pestré a uži-
tečné, se nevešly ani na stůl. A tak 
jsem rád, že i místní část přispěla dár-
kovým košem k její bohatosti. Proto 
chci našim seniorům poděkovat za 
krásný zážitek, potvrzuji pozvání na 
příští rok a popřát všem zúčastněným 
mnoho zdraví a životního elánu.
Další kulturní zážitek letos konaný 

Milé čtenářky a milí čtenáři, možná 
jste v posledních několika číslech 
Našich Bohunic postrádali rubriku 
Komise pro občanské záležitosti, 
v níž komise informuje o své čin-
nosti a o dění v naší městské čás-
ti. Neznamená to konec rubriky, 
kterou si jistě řada z vás čtenářů 
oblíbila, především díky práci pana 
Leoše Šmídka, který sem pravidelně 
přispíval.
Od prosince 2014 začala pracovat 
Komise pro občanské záležitosti 
v novém složení. Také my bychom 
vás rádi o své práci a dění v Bohuni-
cích informovali, proto se i nadále 
budeme na stránkách Našich Bo-
hunic setkávat.
Dovolte mi nyní seznámit vás ve 
zkratce s činností komise od jejího 
jmenování. Ještě v prosinci 2014 se 
komise spolupodílela na organizaci 
setkání jubilantů na bohunické rad-
nici. Slavnostní odpoledne se neslo 
v přátelské atmosféře, jubilanti měli 
možnost povyprávět a podělit se 
o své vzpomínky, o zábavu se po-
starali účinkující z Bohunické chasy 
a z bohunické ZUŠ.
Na svém prvním zasedání komise 
řešila podněty ohledně špatně vi-
ditelného značení přechodů pro 
chodce na ulici Čeňka Růžičky a na 
ulici Hraničky a stížnost na opako-
vané rušení nočního klidu na ulici 
Havelkova.
Komise byla seznámena zástupci 
z řad Městské policie a Policie ČR 
o bezpečnostní situaci v Bohuni-
cích. Podle sdělených informací 
je zaznamenán v zimním období 
mírný pokles kriminální činnosti. 
Přesto bylo evidováno několik vlou-
pání do rodinných domů či bytů, 

např. v ulici Švermova, Na pískové 
cestě, Hraničky. Došlo ke krádežím 
ve sklepích a kočárkárnách, např. 
na ulici Uzbecká, Čeňka Růžičky, 
Rolnická. Uchráněn nezůstal ani 
balkon ve výšce 4 m nad zemí na 
ulici Ukrajinská, odkud se pachateli 
podařilo odcizit pomocí přistave-
ného žebříku jízdní kolo.
V zimním období je často hlášen 
pobyt bezdomovců v chatových 
oblastech či zahrádkářských kolo-
niích. MP se podařilo při kontrole 
těchto lokalit zajistit dokonce jed-
nu hledanou osobu. Jedna paní 
bezdomovkyně byla umístěna do 
azylového domu, její partner umís-
tění odmítl, jelikož se nechtěl vzdát 
svého čtyřnohého přítele.
V polovině února čeká naši komisi 
ještě vyjádření se k návrhu finanč-
ních dotací na neinvestiční výdaje 
z rozpočtu ÚMČ Brno-Bohunice, kte-
ré jsou určeny organizacím a sdru-
žením, které přispívají k rozvoji spor-
tovních, kulturních a volnočasových 
aktivit pro bohunické občany.
Tímto svůj dnešní výčet končím, 
děkuji za váš čas věnovaný čtení 
tohoto sloupečku a za naši komisi 
se těším na spolupráci s vámi.

Anna Nádvorníková, předsedkyně  
Komise pro občanské záležitosti

Se svými podněty se na nás 
můžete obrátit:
Osobně: podatelna  
(kancelář 004), přízemí  
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice,  
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky:  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

ve Starém Lískovci byl ples Poleska-
ví. Tato tradice, která sdružuje čtyři 
městské části, a to Bosonohy, Nový 
Lískovec, Starý Lískovec a Bohunice, 
je založena na skutečnosti, že potok 
Leskava protéká všemi částmi, a tudíž 
nás určitým způsobem spojuje. První 
poleskavský ples se konal v sousední 
místní části Nový Lískovec. Aby se 
odlišil od tradičních plesů, byl již prv-
ní ročník pojat stylově, a to v duchu 
hodů. Vystupují zde různá folklorní 
uskupení v krojích a celý večer se 
nese v duchu lidové tradice. Ples se 
konal v místní orlovně a mohu říci, 
že pod záštitou starosty místní části 
pana Vladana Krásného proběhlo vše 
tak, jak má. Dechovka provokovala 
hosty k tanci a cimbálovka zase vy-
bízela hosty ke zpěvu. Všechny sou-
bory, které zde byly přítomny, před-
vedly něco ze svého repertoáru. Tu 
to byla česká a moravská beseda, tu 
zas staročeský tanec v podání naší 
Bohunické chasy. V půl dvanácté 
přišel čas předat pomyslnou štafetu 
konání poleskavského plesu dál. Zde 
se rozhodovalo, kdo bude další v po-
řadí. Vzhledem k tomu, že Bosonohy 
neprojevily prozatím zájem, převzal 
jsem pomyslnou štafetu za městskou 
část Bohunice já. Tímto byl dán slib, 
který nás zavazuje do příštího roku 
zorganizovat tuto veselici zase u nás. 
Já sám za sebe mohu říci, že se toho-
to úkolu zhostím s vervou.
Dále bych chtěl vzpomenout na tra-
diční hasičský ples, který jsem bohu-
žel nemohl navštívit, ale dle mých 
informací proběhl taktéž nad míru 
ke spokojenosti hostů. Nemohu 
též opomenout již tradiční šachový 
turnaj, jenž se konal díky obětavosti 
pořadatelů Orelské jednoty Bohuni-
ce. Když jsem viděl množství dětí, kte-
ré v sobě skrývaly určitou nervozitu, 
ale i očekávání nemohl jsem jinak, 
než poděkovat pořadatelům za jejich 
obětavost. Vždyť připravit dvoudenní 

Oznamujeme, že ve středu 
11. 3. 2015 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat III. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program za stupitelstva 
bude nej později sedm dnů před 
zasedáním zveřej něn na úřední 
desce ÚMČ nebo na internetové 
stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.

Navržený program:
1) Návrh Kodexu Redakční komi-
se informačního zpravodaje Naše 
Bohunice
2) Návrh novely přílohy obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 21/2011, kterou se 
stanovují podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů
3) Návrh novely přílohy obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohos-
tinských zařízeních a restaurač-
ních zahrádkách
4) Zpráva o hospodaření MČ za 
období 1.–2. 2015
5) Návrh výše finančních dota-
cí poskytovaných z rozpočtu 
MČ Brno-Bohunice vybraným 
organizacím
6) Zpráva Kontrolního výboru 
ZMČ

III. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

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 organi-
zovaných 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. Děku-
jeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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2. 3. – 
31. 3.

Výstava Není jen černá a bílá
KJM, pobočka Lány

2. 3. – 
31. 3.

Měsíc plný křížovek
KJM, pobočka Lány

5. 3., 12. 3.,
19. 3., 26. 3.

Knižní čtvrtek
KJM, pobočka Lány, 10–12 hodin

3. 3.
úterý

Čtení pro nejmenší – Kouzelné pohádky před spaním
KJM, pobočka Lány, od 16.30 hodin

4. 3.
středa

Čtení na neobvyklých místech 
kavárna Zastávka, Táborská 232, 18.30 hodin

5. 3.
čtvrtek

Čtení – 2 × s Jiřím Šimáčkem|
KJM, pobočka Lány, 16–17 hodin

10. 3.
úterý

Jak pejsek s kočičkou slavili jaro – pohádka Divadla 
Úsměv, CVČ Lány, Lány 3, 16.00–17.00 hod.

11. 3.
středa

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice,
jednací sál radnice, Bohunická 3, od 17 hodin

14. 3.
sobota

Házená Tatran Bohunice  :  KH Kopřivnice, I. liga můžů
TJ Tatran, 17.00 hodin

15. 3.
neděle

Házená Tatran Bohunice B : Sokol Telnice, II. liga mužů
TJ Tatran, 15.00 hodin

18. 3.
středa

BESEDA Prevence násilné kriminality
ÚMČ Brno-Bohunice, zasedací sál radnice, od 15.30 hodin

20. 3.
pátek

Uzávěrka ankety na hodiny před bohunickou radnicí
podatelna ÚMČ Brno-Bohunice

21. 3.
sobota

Sběr železného šrotu
od 9 hodin

28. 3.
sobota

Házená Tatran Bohunice : Lesana Zubří, II. liga žen
TJ Tatran, 15.00

28. 3.
sobota

Házená Tatran Bohunice : Talent Plzeň, I. liga mužů
TJ Tatran, 17.00 hodin

29. 3.
neděle

Házená Tatran Bohunice B : Legata Hustopeče,  
II. liga mužů, TJ Tatran, 15.00 hodin

2. 4. Zelený čtvrtek v ateliéru – celodenní velikonoční dílna 
pro děti 7–14 let, SVČ Lány, 9–16 hodin.

2.–4. 4. Velikonoce u koní v Olšanech
SVČ Lány

2.–3. 4. Velikonoce na Lánech
SVČ Lány, 9–16 hodin

13.–14. 4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZUŠ na Vídeňské 52 a Vídeňské 85 
(taneční obor); 15.00–18.00 hodin

Z historie Bohunic LXVI.
Milí bohuničtí spoluobčané, pomalu mi dochází pohlednice, které by měly 
text a neopakovaly se. Mám však velké množství obrázků z Bohunic. A tak 
navrhuji v našem historickém seriálu pokračovat pod jiným názvem. Budu zde 
zveřejňovat historická fota a ke každému dám malý komentář, o co se jedná.
Pro naše šedesáté šesté pokračování jsem tedy vybral foto ulice Amerlingova 
někdy z 1. poloviny 70. let 20. stol. Všímavější pozorovatel jistě zaznamenal, 
že ulice směrem k ulici Arménské není průchozí. Průchod byl otevřen až na 
konci 70. let.

Antonín Crha, starosta

Kalendárium III.
Rada MČ na svém 8. zasedání 
dne 1. 2. 2015:
- schválila nabídku uchazeče veřej-

né zakázky vypracování projektové 
dokumentace na akci „Vybudování 
chodníků mezi ulicemi Švermova a 
Osová v MČ Brno-Bohunice“ od firmy 
EUROTRACE s.r.o. s cenou 51 000,- Kč

- schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky o výkon činnosti koor-
dinátora BOZP na akci „Zateplení 
objektu radnice v MČ Brno-Bohuni-
ce“ od firmy Brněnské komunikace 
a.s. s cenou ve výši 50 500,- Kč

- schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „zřízení předě-
lu ve schodišti mezi 1. NP a 2. NP 
objektu SVČ Lány 3 v MČ Brno-Bo-
hunice“ od firmy PROFIPLAST , s.r.o. 
s cenou ve výši 99 934,- Kč bez DPH,

- schválila návrh dohody o narov-
nání č. 08-032/15/MČ zpracovanou 
Mgr. Lubomírem Procházkou

- schválila nájemní smlouvu č. 08-
030/15/BO na pronájem pozemků 
p. č. 1197/92 a p. č. 1197/93, vše v k. 
ú. Bohunice při ulici Ukrajinská

- schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku p. č. 
1321/11 – pozemek pod stavbou 
garáží o výměře 15,7 m2 v k. ú. Bo-
hunice při ulici Pod Nemocnicí 

- schválila výše finančních dotací 
poskytovaných z rozpočtu MČ 
Brno-Bohunice na rok 2015 dle 
předloženého návrhu v celkové 
výši 1 318 000,- Kč

- schválila rozdělení hospodářského 
výsledku příspěvkových organizací 
a ukládá jednotlivým ředitelům do-
tčených příspěvkových organizací 
zajistit naplnění rezervního fondu 
o zlepšený hospodářský výsledek 
za rok 2014

- schválila finanční plány příspěvko-
vých organizací ZŠ + MŠ Vedlejší, 
ZŠ  Arménská 21,  MŠ  Uzbecká, MŠ 
Amerlingova, MŠ Pohádka, Bělorus-
ká a MŠ se speciální třídou pro děti 
s vadou řeči, Švermova na rok 2015 
dle předložených návrhů

- schválila v souladu se zněním § 27 
odst. 4 a § 39 b) zákon č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění poz-
dějších předpisů, ZŠ Arménská 21 
přijmout peněžní dar za účelem 
úhrady úplaty za školní stravování 
pro sociálně slabé a znevýhodněné 
děti

- vzala na vědomí provedená roz-
počtová opatření jednotlivých PO 
zřízených MČ Brno-Bohunice za rok 
2014

ZPRÁVY Z RADNICE

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolný hasičů Brno-Bohunice pořádá v sobotu

21. 3. 2015 od 9 hodin
sběr železného šrotu.

Železný odpad můžete ponechat od rána před vaším domem.
 Ne v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz.

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery

Po telefonické domluvě na čísle 603 306 450 Vám rádi  
pomůžeme i s odvozem objemnějších kusů.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.
Vaši dobrovolní hasiči
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Čištění komunikací  
s odtahy vozidel JARO 2015

Velkoobjemové kontejnery  
na ROSTINNÝ odpad

Naše první dojmy z práce na radnici

Blokové čištění komunikací po zimě bude probíhat v období od 3. 4. 2015 
do 4. 5. 2015, přičemž 3. 4. 2015 bude komunikace na ulicích: Čeňka Růžičky, 
Dlouhá, Hraničky (s provozem MHD) a Ukrajinská (s provozem MHD) čistit 
společnost Brněnské komunikace a. s.
Všechny ostatní místní komunikace, tzn. bez provozu MHD, bude čistit městská 
část Brno-Bohunice dle níže uvedeného harmonogramu.
Pro případné změny sledujte web www.brno-bohunice.cz, záložka Informace, 
aktuality. Dbejte pokynů dopravního značení umístěného na příslušných 
komunikacích!
Dále upozorňujeme na smluvní službu upozorňující na blokové čištění pro-
střednictvím SMS nebo e-mailu. Více informací naleznete webu www.ciste-
niulic.cz.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO-BOHUNICE JARO 2015

Blok X – termín čištění: pátek 3. 4. 2015
Čeňka Růžičky, Dlouhá, Hraničky – část s provozem MHD, Ukrajinská – část 
s provozem MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 1 – termín čištění: středa 8. 4. 2015
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: pátek 10. 4. 2015
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 3 – termín čištění: pondělí 13. 4. 2015
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: středa 15. 4. 2015
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: pátek 17. 4. 2015
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace (domy č. 1 – 20) a při-
lehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 20. 4. 2015
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: středa 22. 4. 2015
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 24. 4. 2015
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 27. 4. 2015
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 - termín čištění: středa 29. 4. 2015
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: pondělí 4. 5. 2015
Jihlavská – parkoviště u nemocnice, Lány – místní komunikace (domy č. 17 
– 29), Podsedky, Studentská, Švermova ke školce, Ukrajinská – odbočky (ke 
sběrnému středisku a ke 2a), Vyhlídalova – místní komunikace (úsek mezi ul. 
Dvořiště a ul. Čeňka Růžičky), zadní příjezd k nemocnici z ul. Kamenice a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Čtveřice zastupitelů (A. Brzobohatý, V. 
Prýgl, J. Styblík a J. Novotný) má jednu 
zvláštnost - nikdo z nás dosud ne-
pracoval ve funkci zastupitele. Proto 
možná budou vážené čtenářky a čte-
náře zajímat naše první dojmy a po-
střehy ze zahájení práce na radnici.

Byli jsme příjemně překvapeni orga-
nizací a řízením schůzí zastupitelstva 
a všech formalit okolo práce zastupi-
tele pod taktovkou pana tajemníka 
Ing. Kamaráda. Co se týče vlastní prá-
ce, přivítali bychom více informací 
směrem od rady k zastupitelům, ale 
nemyslíme si, že by to byl neřešitelný 
problém. Trošku zvláštní pocit máme 
i z toho, že se na zastupitelstvu jed-
notlivé problémy moc nediskutují, 
protože jsou již předjednané, ale asi 
je to v pořádku, musíme jednotlivým 
výborům a komisím důvěřovat. Ze sa-
motných jednání zastupitelstva jsme 
byli velmi nepříjemně překvapeni 
jednou věcí, a to kolik se skrývalo pod 
nablýskanou slupkou bývalé koalice 
negativních emocí. V žádném přípa-
dě nechceme dělat soudce a ukazo-
vat na viníka. Překvapuje nás ale, že za 
čtyři roky trvání koalice nedošlo mezi 
oběma koaličními partnery k rozum-
né domluvě a následné konstruktivní 
spolupráci.

Nyní k jednotlivým komisím a výbo-
rům, kterých se nám dostalo, pravda, 
jen velmi poskrovnu. Mile nás překva-
pil finanční výbor, kde sice podklady 
pro jednání byly poměrně obecné 
a nezasahovaly příliš do hloubky, ale 
Ing. Čechová velmi ochotně a fun-
dovaně vysvětlila kladené dotazy 
a rozkryla námi dotazované položky 

do větší hloubky. Školní komise ZŠ 
Vedlejší se prozatím nesešla, ale tato 
škola je nade vší pochybnost dobře 
vedena a vyčnívá nad běžný průměr, 
takže se bez naší pomoci určitě ještě 
nějaký čas obejde.
Redakční rada zpravodaje Naše Bo-
hunice se, pochopitelně, schází každý 
měsíc. Původně klidná práce nabrala 
po novém roce trochu obrátky na 
třecí ploše koalice s opozicí. Nicméně 
doufáme, že se podaří udržet kon-
struktivní kurz směřující k vyvážené 
informovanosti občanů Bohunic. 
Přestupková komise se sešla již dva-
krát. Tady je zřejmé, že je nutné do-
řešit velké množství restů z minulého 
období, kdy tato komise z důvodu 
personálních změn na sociálním od-
boru moc nepracovala. Komise pro 
občanské záležitosti jednala v lednu 
i v únoru a zabývala se bezpečností 
v naší městské části a rozdělením 
neinvestičních dotací. Komise pro 
rozvoj Bohunic se prozatím nesešla.

Do budoucna pevně věříme, že se 
nepřátelská situace na zastupitelstvu 
postupně uklidní, že vyhraje státnická 
rozvaha a moudrost všech přítom-
ných a že se budeme moci naplno 
věnovat řešení problémů, které nás 
všechny trápí a dalšímu zlepšování 
všech oblastí života v naší městské 
části. Pro zlepšení vzájemné komuni-
kace s občany připravuje náš zastu-
pitelský klub zastupitelské dny, kdy 
budou moci občané Bohunic kdykoli 
přijít a svěřit se se svými problémy. 
O možných termínech a místu bych 
vás rád informoval příště v některém 
z dalších výtisků NB.

Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

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

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

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci! 

Dne 14. 2. se poblíž kruhového objezdu na 
ul. Čeňka Růžičky NAŠLY DIOPTRICKÉ BRÝLE. 

Volejte: 604 569 466

POZOR! Změna adresy záchytného parkoviště 
vozidel odtažených při blokovém čištění

Upozorňujeme všechny majitele a provozovatele silničních vozidel, že od 
roku 2015 budou vozidla odtažená při blokovém čištění odtahována na 
nové centrální parkoviště na adrese Drážní 9, Brno-Slatina.
Na záchytné parkoviště se dostanete spojem MHD – autobus č. 77 vyjíždí 
na trasu ze zastávky „Úzká“. Vchod na záchytné parkoviště se nachází u 
zastávky „Drážní“.
Tel. kontakty na parkoviště: 548 217 484, 547 357 384, 602 737 673
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Z nekoaliční zastupitelské lavice Reakce na článek

Pohled z „druhého břehu“

Tak už jsme se té nutnos-
ti dočkali i v Bohunicích. 
Tedy nutnosti, že k tomu, 
aby byl v tomto bulletinu 
zveřejněn příspěvek s ná-
zorem nekoaličního člena 
zastupitelstva, je třeba se 
zaštiťovat a dovolávat pa-
ragrafů tiskového zákona. 
Zákona, který povinnost 
zveřejňovat názory všech 
členů zastupitelstva vydavateli míst-
ních novin, tedy i naší MČ, zcela 
strikně stanovuje. Omluvte tak mírný 
časový skluz za aktuálností, jenž je 
způsoben nejen neochotou nové-
ho radničního vedení, ale i zmatkem 
s termínem uzávěrky pro odevzdání 
příspěvků do lednového zpravodaje. 
Nicméně události, na které vyjadřuji 
svůj názor, jsou v stálé platnosti.
Dovolte tedy, abych se po nutném 
úvodu dvěma krátkými komentáři vrá-
til zpět do loňského podzimu. Takže 
do období komunální volební kam-
paně a několika týdnů těsně po ní.
Komentář první. Mimo víceméně 
obvyklou prezentaci kandidujících 
stran v rámci volební kampaně, bylo 
možno v Bohunicích zaznamenat 
novou skutečnost. Tedy ona ta sku-
tečnost není a nebyla až tak nová. Je 
spíše vyhrabaná z veteše volebního 
komunistického systému používané-
ho před rokem 1989. Komentuji tedy 
to, že v propagační tiskovině vydané 
jednou z volebních stran, celkem 12 
vedoucích představitelů bohunických 
organizací svým podpisem vyjádřilo 
za SVÉ organizace veřejnou podporu 
právě tomu jednomu kandidátovi na 
starostu. Zastávám názor, že takové 
„jednotně frontové“ zapojení se do vo-
lebního dění, z titulu jejich funcí, bylo 
zcela nepatřičné. A to bez ohledu na 
osobu jimi podporovanou. A nechci 
se zde ani zabývat „spontálností“ celé 
akce. I když i tyto okolnosti by byly jistě 
dosti zajímavé, jak naznačily reakce ně-
kterých „signatářů“. Jsem ale přesvěd-
čen, že u městské knihovny a center 
volného času se jednalo o porušení je-
jich zřizovacích listin! Či minimálně byl 
překročen status zaměstnanců těchto 
městských organizací! U těch ostatních 

Milí čtenáři, mrzí mě, že musíte číst 
články jako je tento výše uvedený. 
Uveřejnění si pan Vrážel vynutil s od-
kazem na zákonnou povinnost obce 
uveřejňovat příspěvky opozičních za-
stupitelů. Tomu se určitě nebráníme, 
o čemž svědčí i příspěvek opozičního 
zastupitele pana Šmídka v minulém 
čísle. Bohužel zákon už neříká, že by 
článek měl být korektní, aktuální a ze-
jména pravdivý. Nicméně věřím, že si 
umíte udělat úsudek sami.
V prvním komentáři zmiňuje pisatel 
volební materiál jedné z politických 
stran, ve kterém byl uveden malý člá-
nek o velikosti 7 x 9 cm, v němž se 
píše, že zmíněný kandidát na starostu 
se účastní veřejného života, podpo-
ruje občanské aktivity a navštěvuje 
akce uvedených občanských sdruže-
ní. Je tedy nepravda, že by ve voleb-
ním letáku byla vyslovena jakákoliv 
podpora konkrétnímu kandidátovi 
stran místních organizací. Je to ov-
šem téma půl roku staré a je zřejmě 
zbytečné se k němu vracet.
V druhém komentáři je zmiňován 
fakt, že zástupce KSČM byl zvolen 
do samosprávného orgánu městské 

části. Článek je koncipován tak, aby 
čtenáři nabyli dojmu, že členové 
kontrolního výboru jsou součástí 
vládnoucí bohunické koalice a že 
se děje něco nekalého. To však není 
pravda. Samosprávným orgánem je 
i Zastupitelstvo městské části. Bohu-
ničtí občané v demokratické volbě 
zvolili do bohunického „Parlamentu“ 
i zástupce KSČM. My jsme připraveni 
tuto demokratickou volbu akcepto-
vat. Z důvodu maximální otevřenosti 
a transparentnosti radnice jsme se 
dohodli, že bude nejlépe, když se zá-
stupci opozice TOP09 a KSČM budou 
věnovat kontrolní činnosti současné 
vládnoucí koalice. Členové ostatních 
opozičních politických stran mají také 
své úkoly. V Bohunicích totiž dáváme 
prostor zástupcům všem politických 
stran. Kdo jiný než opozice by měla 
být zastoupena v kontrolních orgá-
nech? Je to naprosto běžná praxe.
Účelem tohoto článku tedy není kon-
struktivní kritika práce současného 
vedení radnice ze strany opozice, 
ale záštiplné a zbytečné napadání 
za každou cenu.

Antonín Crha, starosta

Doufám, že vám nebude 
vadit, když tento můj dneš-
ní příspěvek bude malé za-
myšlení…
Snad budete se mnou 
souhlasit, že v každé lidské 
činnosti je potřebný názor 
nebo náhled jiné osoby 
z opačné perspektivy, tedy 
z „druhého“ a svým vlast-
ním způsobem nezávislého 
břehu.
Každý z nás jistě zažil situaci, kdy se 
trápíme nějakým problémem, kte-
rý nám připadne těžko řešitelný. Je 
jedno, zda jde o problém osobní, ro-
dinný nebo pracovní, vždy nás tato 
situace nepříjemně zasáhne, což 
nakonec může nepřímo či přímo 
ovlivnit naše další rozhodování. Čas-
to v této situaci dochází k tomu, že 
i malá intervence zvenčí nebo názor 
nezávislé osoby může tuto nepříjem-
nou situaci nasměrovat k úspěšnému 

vyřešení. Tedy z těchto 
všeobecně známých po-
znatků lze jasně dovodit, 
jak důležité a především 
vhodné, je občas pro ka-
ždého z nás velmi dobře 
„naslouchat“ racionálním 
názorům jiného člověka. 
To především platí pro 
ty, kteří ze svých pozic 
ovlivňují různé oblasti 

lidského soužití. Především v těch 
činnostech, jenž jejich rozhodnutím 
mohou být ovlivněny trvale se všemi 
důsledky z toho plynoucími.
Proto si zde s naprostou jistotou 
dovolím tvrdit, že každý z nás mající 
záměr být prospěšný svému okolí, 
musí názorům ostatních umět na-
slouchat. A také, pokud tyto názory 
jsou přínosné, je dokázat akceptovat 
a zakomponovat do svých dalších 
kroků!

Leoš Šmídek, zastupitel

„dobrovolných“ spolků je 
na zvážení každého jed-
notlivého člena, zdali za své 
členské příspěvky takovou 
aktivitu od vedení požadu-
je či vůbec předpokládal…
Komentář druhý. Na pro-
centuálních výsledcích 
komunálních voleb bylo 
dohodnuto a ustanoveno 
nové vedení bohunické 

radnice. To je věc očekávaná. Neo-
čekávaná pro mne však byla volba 
zástupce KSČM do samosprávného 
orgánu městské části. Ano, po osmi le-
tech jsou v Bohunicích komunisté zpět 
aktivně „u toho“. A to za pomoci hlasů 
všech zastupitelů za KDU-ČSL, ČSSD 
a TOP09 byl do funkce místopředsedy 
Kontrolního výboru zvolen člen KSČM. 
Stalo se tak na prvním ustavujícím za-
sedání zastupitelstva, a to veřejným 
hlasováním. Tabulka záznamů hlaso-
vání každého jednotlivého zastupitele 
je k nahlédnutí na sekretariátu úřadu 
nebo na webových stránkách MČ. Ano, 
taková to ostudná volba se uskutečnila 
na bohunické radnici téměř v předve-
čer 25. výročí listopadových událostí 
z roku 1989. V městské části, která má 
vystavěn monument obětem komunis-
tického režimu. V městské části, ve které 
byl mocenskou zvůlí minulého režimu 
ještě v 80. letech zcela vybourán její 
historický střed s náměstím. Byly zde vy-
vlastněny a zlikvidovány statky a domy, 
v nichž žily generace bohunických sta-
rousedlíků. A to vše za aktivního při-
spění a pod řízením dnešního starosty. 
Starosty, který je hrdým autorem knihy 
o bohunické minulosti. Knihy, která ten-
to neradostný novodobý dějinný úsek 
tak zúčastněně popisuje…
A nemohu jinak než předpokládat, 
že pietní kytice věnovaná městskou 
částí u již zmiňovaného památníku 
byla 17. listopadu v den uctívané-
ho státního svátku boje za svobodu 
a demokracii položena z jeho rukou. 
Nepřipadá vám to výsměšné až cy-
nické? Mně ano.

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

(Reakci na článek najdete na této strán-
ce vpravo.)

Pozvání k přijímacím zkouškám

Základní umělecká škola Františka Jílka Vás srdečně zve k talentovým zkouškám, 
které se konají v termínech 13.–14. dubna a 11.–12. května vždy od 15 do 
18 hodin. V těchto dnech můžete své děti přihlásit do oboru hudebního, 
výtvarného, tanečního nebo literárně-dramatického. Přijímací zkoušky pro-
běhnou v budovách ZUŠ na Vídeňské 52 a Vídeňská 85 (taneční obor). Výuka 
v následujícím školním roce bude probíhat i na detašovaných pracovištích 
v městských částech Brno-Bohunice, Nový Lískovec a Žebětín.
Těšíme se na všechny budoucí hudebníky, výtvarníky i tanečníky.
Další informace získáte na www.zusjilka.cz
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ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNÝM  
STAVEM VĚCÍ

KDO JE PŘIPRAVEN,  
NEBÝVÁ ZASKOČEN

Vážený pane starosto, vážený pane 
místostarosto, milí zastupitelé, do-
volte mi prosím, abych jakožto 
dlouholetý občan městské části  
Brno-Bohunice vyjádřil svůj názor 
nad záležitostmi, o nichž se domní-
vám, že jsou podstatné a důležité.
Rád bych se vyjádřil především ke 
zpravodaji „Naše Bohunice“. Nelíbí 
se mi kupříkladu návrh pana Jana 
Novotného, který do bohunického 
zpravodaje protlačil vědomostní hru 
SUDOKU. Myslím si, že tyto věci sem 
prostě nepatří. Pokud člověk chce 
řešit SUDOKU či jiné logické hry, není 
přece problém, aby si je koupil na 
jakémkoliv novinovém stánku.
Kvůli tomu nemusí čekat celý měsíc, 
než vyjde bohunický zpravodaj. Mys-
lím si, že tato hra akorát nesmyslně 
zabírá prostor jiným a zcela určitě dů-
ležitějším věcem, o nichž by občané 
mohli či spíše měli být informováni.
A tím také přecházím i k dalším bo-
dům, o nichž bych vás rád informoval. 
Domnívám se, že občané Bohunic by 
jistě uvítali, abyste je jakožto nejvyšší 
představitelé MČ informovali rovněž 
o tom, jaké se v městské části a jejím 
okolí připravují projekty a jak to vypa-
dá či bude vypadat s jejich realizací.
V souvislosti s připravovanými pro-
jekty bych se vás také rád zeptal, 

jestli máte v plánu výstavbu nové-
ho plaveckého areálu v Bohunicích. 
Myslím si, že když mohou mít krásný 
plavecký areál, resp. aquapark v Ko-
houtovicích, proč by jej nemohli mít 
také Bohunice. Jistě víte, že na ZŠ 
Arménská fungují kromě klasických 
i sportovní třídy, kde děti trénují 
mnohdy i sedmkrát týdně. Bazén, 
který se nachází v budově školy, na-
víc není příliš využitý a děti musí na 
tréninky daleko dojíždět. Kdyby se 
areál podařilo vybudovat, děti by na 
tréninky nemusely daleko cestovat 
(kupříkladu na Lesnou, do Lužánek 
nebo i do Blanska), a navíc ze školy 
by to měly jenom kousek.
Nyní bych rád poukázal na poslední 
problém. Myslím si, ještě když se vrá-
tím zpět ke zpravodaji, že by prostor 
publikovat své názory neměli mít 
pouze členové rady městské části, 
ale rovněž by prostor měli mít i za-
stupitelé opozičních stran a hnutí. 
I tyto strany byly zvoleny do zastu-
pitelstva MČ a mají tedy právo se 
vyjádřit k práci koalice, a to nejen na 
poradách zastupitelstva, ale také ve 
zpravodaji, mají nárok vznášet námit-
ky a kreativně se podílet na chodu 
radnice.

Ing. Lubomír Pilát
občan Bohunic

Oběťmi majetkové či 
násilné kriminality 
se často stávají ženy, 
senioři a handikepo-
vaní lidé, kteří patří 
mezi nejohroženější 
skupiny obyvatelstva. 
Příkladem může být 
případ, který nedávno 
zaznamenala Městská 
policie Brno. Mladá žena se 
v sobotu večer po setmění 
vydala ven s patnáctitisícovou 
hotovostí ve své kabelce. Šla úplně 
sama a cestu si naplánovala přes 
opuštěný park.
Je třeba zdůraznit, že na vině nikdy 
není oběť, byť oloupení či jinak zneu-
žití lidé často i pod tlakem okolí pod-
léhají sebeobviňování. Na druhou 
stranu, spoléhat se pouze na to, že 
»mně se to přece stát nemůže«, není 
příliš šťastné. Určitě je vhodné mít 
alespoň základní povědomí o tom, 
jak se zachovat. Zkuste se teď zamy-
slet a sami sebe se zeptat, co byste 
v takové situaci dělali vy. Jak byste 
reagovali? Čeho byste si všímali?
V souvislosti s obrannou strategií 
odborníci nejčastěji doporučují, aby 
napadená osoba útočníka zaskoči-
la nebo šokovala. Tím může odrazit 
jeho útok nebo přinejmenším získat 
čas na rozmyšlenou, co dělat dál 
a kdy přivolat pomoc. Nepřiprave-
nost a ryzí improvizace napadeného 
výrazně nahrává pachateli. Říká se, 
že kdo je připraven, není zaskočen. 
A tady to platí do puntíku. Zmírnit 
negativní následky případného úto-
ku lze třeba některým z technických 
prostředků osobní ochrany, jakými 
jsou například obranný sprej, pa-
ralyzér či intenzivní světelný zdroj. 
Začne-li se napadený efektivně brá-

nit a dá jasně najevo, 
že není pasivní obětí, 
útočníka tím překvapí. 
Hodně agresorů totiž 
preferuje snadné cíle, 
a tak raději své sna-
žení vzdá. Ze statistik 

vyplývá, že lidé, kteří 
vystupují sebevědomě, 

jsou mnohem méně pře-
padáni.

Počítejte vždy raději s tou nej-
horší variantou – s nevšímavostí 

kolemjdoucích. Bohužel jsou v řadě 
případů rádi, že jich se to netýká. 
A někdy možná ani reálně nevěří, 
že by napadenému dokázali účinně 
pomoci. Rada pro přihlížející je jasná: 
snažte se alespoň co nejdřív přivolat 
hlídku městské nebo státní policie. 
Policii při dalším šetření pomůže co 
nejpřesnější popis útočníka. Všimněte 
si proto hlavně pohlaví, rasy, věku, 
výšky, váhy, účesu, oblečení a případ-
ně směru, kterým utíkal. Velmi tím 
usnadníte pátrání.
Ze všeho nejlepší však je udělat ma-
ximum pro to, abyste se do této zá-
těžové situace nedostali. Proto dbejte 
především těchto klíčových doporu-
čení: nechoďte po setmění sami přes 
neosvětlená místa, tmavé průchody 
nebo opuštěné ulice, pokud nutně 
nemusíte. Buďte zdravě nedůvěřiví 
vůči cizím lidem a sledujte, co se 
kolem vás děje. Máte-li podezření, 
že jste pronásledováni, zkuste se do-
stat do blízkosti jiných (i neznámých) 
osob. Pokud to není možné, aspoň 
předstírejte, že telefonujete.
V případě jakékoliv mimořádné 
události se obraťte na tísňovou lin-
ku městské (156) nebo státní policie 
(158).

Pavel Šoba

Křest nového videa  
na ZŠ Vedlejší

Krátký komentář k výše uvedenému článku:
 – Zveřejněním SUDOKU jsme vědomě navázali na tradici starších čísel, ve 
kterých bývala křížovka.
 – Informace o plánovaných investičních aktivitách a projektech naleznete 
v článku pana starosty na titulní straně zpravodaje a ve Zprávách z Rady MČ.
 – Plavecký areál v Bohunicích vystavět nelze, protože město Brno zde ne-
vlastní žádné vhodné pozemky.
 – Opoziční zastupitelé dostávají ve zpravodaji pravidelně prostor. Problém je 
v tom, že některé články se nevyjadřují, jak pan Pilát píše: „…k práci koali-
ce…“, ale směřují k osobnímu napadání

-red-

Při příležitosti dne otevřených dve-
ří, pořádaného dne 15. ledna 2015, 
mohli být četní návštěvníci svědky 
slavnostního křtu nové videopre-
zentace ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10. 
Ve spolupráci se studiem inBalance, 
reprezentovaného pány Alešem Pro-
cházkou, Petrem Vespalcem a Lubo-
mírem Buchtou, vznikla v průběhu 
podzimu roku 2014 za plného škol-
ního provozu nová videoprezentace. 
Jedná se o produkt vyrobený ze zcela 
jiného úhlu pohledu než všechny dří-

vější pokusy. Hlavním a pozitivním 
motorem videa jsou samotní učitelé 
a žáci v obvyklých a běžných situa-
cích, ale přitom ve velmi netradičních 
optických záběrech a střizích. Záměr 
tvůrců představit surrealistickou nad-
časovost školy hrou se zřejmě zdaři-
la. Posoudit to ostatně můžete sami: 
odkaz na video najdete na youtube 
s názvem: Škola hrou na ZŠ a MŠ 
Brno, Vedlejší 10.

Martin Janoška
ZŠ Vedlejší

Přepadení – slovo, ze kterého až mrazí. Pro napadené osoby jde zpravi-
dla o natolik traumatizující zkušenost, že na dlouhou dobu poznamená 
jejich psychiku. Středem zájmu pachatelů této trestné činnosti se stávají 
nejen úředníci v bankách a prodavači v obchodech, ale někdy také lidé 
na ulicích. A jak potvrzují i strážníci, Brno v tomto ohledu bohužel není 
žádnou výjimkou.

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 27. 2. 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.



3 / 15 N A Š E  B O H U N I C E  / 7

Na Arménské jsme oblékali 
hada Edu

Březen – měsíc čtenářů a Týden čtení

Žáci ZŠ Arménská se v letošním roce zapojili do celoevropské kampaně Ob-
lékáme hada Edu, určené pro žáky základních škol a zaměřené na bezpečnou 
cestu do školy. Ve vysoké konkurenci si naše škola vedla výborně, dosáhla 
stoprocentní úspěšnosti a zvítězila tak v rámci celé ČR. Z evropského ústředí 
v Belgii jsme dostali dárek v podobě plyšového hada Edy; také z české orga-
nizace CDV Brno, která akci zaštiťovala, jsme obdrželi děkovný mail za českou 
reprezentaci v Evropě.
Všichni žáci 1. – 5. ročníků se aktivně zapojili nejen tím, že se snažili bezpečně 
a ekologicky přepravovat do školy například na koloběžkách, ale také hada 
Edu výtvarně ztvárnili. Třídu 3. B navštívil dokonce vánoční had Eda a děti ho 
vyzdobily svými originálními kresbami.
Kampaň s Edou je za námi a my se už těšíme na příští rok. Jistě k nám opět 
zavítá. Poděkování za snahu, spolupráci a plné nasazení patří nejen dětem, 
ale i všem kolegům z 1. stupně.

Mgr. Yvona Vráblíková, učitelka ZŠ Arménská

Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme. 
Březen je jeden z nejočekávanějších 
měsíců, bývá připraveno nejvíce akcí, 
jedna zajímavější než druhá, jak bu-
dete moci sami posoudit.
Již potřetí se budete moci potěšit 
s obrazy mladé výtvarnice Žanety 
Benešové. Její nová výstava má název 
Není jen černá a bílá a obrazy jsou 
vytvořeny technikou uhlu a suchého 
pastelu. Výstava potrvá od 2. 3. do 
31. 3. 2015.
Další akcí, která potrvá celý měsíc, je 
již 4. ročník soutěže Měsíc plný křížo-
vek. Přijďte pokořit dosavadní rekord 
a vyhrát zajímavou knížku.
Stálicí, která se opakuje každý měsíc, 
jsou naše Knižní čtvrtky, kdy Vás se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce. V březnu čtvrtky vycházejí na 
5. 3. , 12. 3. 19. 3. a 26. 3. 2015, vždy 
od 10 do 12 hodin.
Příjemného a zajímavého čtení si uži-
jeme v Týdnu čtení, v době od 2. 3. 
do 6. 3. 2015.
V úterý 3. 3. 2015 se budeme těšit 
na naše nejmenší čtenáře, kteří nás 
mohou navštívit ve společnosti 
rodičů nebo prarodičů. Začínáme 
v 16:30 hodin a číst budeme z krásné 
pohádkové knížky Kouzelné pohádky 
před spaním.
Ve středu 4. 3. 2015 se za námi může-
te vypravit do kavárny Zastávka, která 
sídlí na ulici Táborská 232 (zastávka 

tramvaje č. 8, Geislerova). V rámci 
cyklu Čtení na neobvyklých místech 
jsme si vybraly tuto příjemnou ka-
várnu, od 18.30 hodin zde budeme 
číst z knih Charakter a Malá noční 
žranice brněnského spisovatele Jiřího 
Šimáčka.
Hned následující den, ve čtvrtek 
5. 3. 2015, v době od 16 do 17 hodin, 
si totéž čtení zopakujeme u nás na 
pobočce, tedy 2x s Jiřím Šimáčkem. 
Jiří Šimáček je autor, který si určitě 
zaslouží Vaši pozornost, knihy jsou 
vtipné, dojemné a plné brněnských 
reálií.
Budeme moc rády, když nás navštíví-
te, případně se za námi vydáte do ka-
várny, doufáme, že si to krásně užijete 
společně s námi. Ještě Vás chceme 
upozornit na Velikonoční jarmark, 
který se uskuteční ve středu 1. 4. 2015 
od 16 hodin. Vánoční jarmark, kdy 
se od 16 hodin prodávaly rukoděl-
né výrobky místních občanů a od 
18 hodin hrála a zpívala Bohunická 
chasa s Chasičkou, se velmi vydařil, 
proto si tuto akci zopakujeme i před 
Velikonocemi.

Přejeme krásné dny a pohodu ve 
společnosti dobré četby.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

SUDOKU JAKO TERČ

Sudoku: je to zábava nebo vhodný terč pro politické přestřelky? Máte-li chuť vyjádřit 
svůj názor, diskutujte na facebooku. K dopisu pana Piláta jen stručně. V redakční 
radě zpravodaje sedí soudní lidé. Takže se nemusíte obávat. Sudoku nezabralo ani 
nezabere místo důležitým zprávám, budeme-li takové mít na stole. Navíc, pokud 
se váš názor na nadbytečnost logického koutku neukáže jako ojedinělý, s klidným 
svědomím čas věnovaný jeho přípravě využiji jinak.

Jan Novotný, zastupitel
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NÁBOR FOTBALISTŮ
Tatran Bohunice oddíl kopané družstvo mladších žáků 
hledá do svých řad chlapce ročník 2002–2005, kteří mají 

rádi fotbal a chtějí sportovat po školním vyučování. Je 
možno se přihlásit ve dnech: pondělí a středa v 16.30 hod. 
v nové hale a v pátek v 17.00 hod. ve staré hale u trenérů: 

Divácký Petr, Jurkovič Milan, Ševčík Josef

Charitativní obchody, v nichž vám  
nákup udělá radost hned dvakrát

Jeden z takových obchůdků najdete 
i na rohu ulic Cihlářská a Antonínská 
(nedaleko zastávky MHD se stejným 
jménem). Útulný krámek s legračním 
názvem Šuplig provozuje brněnská 
neziskovka Liga lidských práv. 
Darováním věcí do prodeje, nebo 
jejich nákupem tak podpoříte na-
příklad fungování bezplatné právní 
poradny pro pacienty nebo právní 
pomoc dětem bez domova či lidem 
s postižením.
Každý šuplík skrývá nějaké tajemství, 
takže šup do Šupligu podívat se na 

jeho poklady. A že jich nabízí nepře-
berně – od oblečení přes bižuterii, 
porcelán, sklo, knihy nebo obrazy.
Interiér obchůdku má od Vánoc díky 
studentce architektury Terezy Čer-
vené nový a osobitý ráz. S výrobou 
netradičního nábytku z vyřazených 
dřevěných palet pomáhali dobrovol-
ně také učni ze střední odborné ško-
ly Jilemnická z Brněnských Ivanovic. 
Věříme, že se vám u nás bude líbit 
a svým nákupem či darem pomůžete 
lidem v bezpráví.

Řada z vás možná neví, že i v Brně existují charitativní obchůdky. V nich 
můžete odložit věci, které vám doma překážejí, ale jiným mohou dále 
sloužit, nebo naopak levně sehnat zachovalé oblečení nebo drobnosti 
do bytu. A ještě podpoříte prospěšnou věc.
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Muzikanti
První pololetí je za námi a Muzikanti ho zakončili řadou vystoupení. 
Podívejte se s námi.

Muzikál Ledové království

Koncert Adeste fideles

 Muzikál Mraveniště a vystoupení našich předškoláků

Více fotografií a informací najdete na www.facebook.com/muzikanti1.
Máte-li také chuť vyzkoušet něco podobného, zveme Vás na jarní příměstský 
tábor Ledové království. Pokud se už koukáte dále, pak Vás možná osloví letní 
příměstský tábor Rio 2. 

Lyžařské soustředění mladých hasičů
Každoročně v době pololetních 
prázdninách jezdíme na lyžák do Je-
seníků. Počasí nám přálo, takže pod-
mínky pro lyžovaní byly dobré. Jezdili 
jsme do střediska Přemyslov. Letos 
s námi jeli i dva úplní začátečníci, kteří 
se s trochou menších problémů na-
konec taky naučili lyžovat.
Téma letošního roku byla „Lyžařská 
akademie“. K tomu se vztahovaly hry 
a večerní program, který byl velice 
pestrý. Každý den do odpoledne 

lyžování, večer hry, stezka odvahy 
s procházkou po okolí, bazén. Na ně-
které aktivity nám nezbyl ani čas. Pár 
dnů uteklo jak voda a děti se musely 
vrátit zpět do školních lavic a vedoucí 
do práce.
Děkuji Ingrid Soukupové, Jiřímu Sou-
kupovi a Radkovi Pilnému, kteří se na 
přípravě a organizaci lyžáku podílí. 
Těšíme se zase za rok.

Kateřina Pilná
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Karneval s Večerníčkem
V neděli 15. 2. 2015 odpoledne pro-
běhl na lužáneckém pracovišti Lány 
tradiční karneval pro nejmenší děti, 
tentokrát s Večerníčkem. Kromě Ve-
černíčka děti navštívily i další pohád-
kové postavy – Mach a Šebestová, 
Maxipes Fík s Ájou, víla Amálka a další. 
Sešlo se okolo 50 dětí v nejrůznějších 
maskách – samozřejmě víly a prin-

cezny, piráti a kovbojové, ale také 
vodník, drak, zebra, liška či motýl 
Emanuel s Makovou panenkou. Všem 
děkujeme za návštěvu a těšíme se 
za rok na dalším karnevalu nebo na 
nějaké další společenské akci určené 
nejen pro naše nejmenší.

kolektiv pracoviště Lány

 Koupím byt min. 1+1 Brno Bo-
hunice, Starý Lískovec. Spěchá. Tel.: 
702 988 290.

 BLEŠÁK se koná 7. 3. a 4. 4. 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, http://blesak.slunovrat.org

 Hledám dlouhodobý pronájem 
či  malý byt v Brně. T: 721 195 834

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

Tylex Letovice, a.s.
Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hladkých 
elastických úpletů, technických textilií a 3D úpletů  
zve své zákazníky na již tradiční jarní sobotní nákupy.
Otevřeno: 28. března, 11. a 25. dubna a 16 května 2015, 
vždy od 8 do 14 hodin.

Podniková prodejna se nachází v areálu společnosti Tylex Letovice, 
a.s., v Brněnské ulici č. 4. Běžná pracovní doba Po–Pá 8–16 hodin.
– kompletní výrobní sortiment
– konfekční dílna (šití záclon na míru)
– internetový obchod – www.tylex.cz
– ceny, které uspokojí každého

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



10 / 3 / 15 N A Š E  B O H U N I C E

 CHCETE PRODAT, KOUPIT nebo 
PRONAJMOUT NEMOVITOST? Ne-
jsme realitní kancelář – zprostředko-
váváme jen kontakt mezi nabízejícími 
a zájemci. Více informací na: www.
reality-zprostredkovani.cz

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeče/
ky na HPP. Pracoviště Brno-Bohunice. 
Nabízíme možnost zaměstnaneckých 
půjček. Volejte 730 186 797.

 Zpracuji účetnictví včetně daňo-
vého přiznání pro živnostníky za rok 
2014. Tel: 602 966 545

 Zlobí vás doma pejsek? Nevíte si 
s tím rady? Poradím vám, jak odstranit 
tento problém. Tel.: 606 896 211.

 Testy CERMAT, Scio a jiné. Připra-
vím  žáky 9. tř, 7. tř. a 5 tř. na přijímací 
zkoušky z matematiky na víceletá 
Gymnázia a SŠ. tel: 774621703.

KONTROLA PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 
A HYDRANTŮ

Základní cena kontroly přenosných hasicích přístrojů 25,- Kč
Základní cena HYDRANTŮ 85,- Kč
Náklady na cestovné – Bohunice, Starý Lískovec zdarma
Tyto ceny platí i v případě, že byl PHP již použitý nebo jinak 
poškozený. Ceny jsou bez DPH.
JAŠEK RENÉ – SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Tel: 608 747 686, email: jasekrene@seznam.cz

 ODDLUŽENÍ – vyhotovíme Vám 
návrh na povolení oddlužení, vysvět-
líme celý proces oddlužení. Sídlíme 
v Brně. Tel. 77 30 30 134

 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!

 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

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí, cena do 21,5 mil. Kč. Děkuji za 
nabídku. T: 732 434 910

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

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

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

 Mytí oken, žaluzií, čištění koberců 
a čalounění. Dvořák tel.: 733 201 361.

Nažhavená
telka s internetem
a SIM kartou ZDARMA

Balíček VĚTŠÍ + STAČÍ 600 Kč/měs.
 �nadupaný internet 50 Mb/s
 �chytrá telka 60 TV kanálů ze 150

Využívejte SIM kartu naplno.
Utraťte 100 Kč/měs. a my vám
zrychlíme internet na
100/100 Mb/s.

Svůj nažhavený tarif
si objednejte na
539 01 01 01
nebo přímo na
www.netbox.cz
Platí pro všechny zákazníky
do 31. 3. 2015.

nabízí seniorům a tělesně postiženým
-  Pomoc s oblékáním, s hygienou,
	 s	přesunem	na	lůžko	nebo	vozík
-		Dovoz	obědů	a	úklid	domácností
-		Nákup	potravin,	drogerie,	léků
-		Doprovod	k	lékaři,	na	vycházky
-		Vyřizování	žádostí	na	úřadech	a	jiné

SeniorPohoda, z.ú.
Moravské nám. 13, Brno
Tel: 777 404 989, IČ 3736334

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

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

exkluzivní hotel u výstaviště
BRNO, Křížkovského 20

www.hibrno.cz

hledá vhodné uchazeče  
na pozice:

POKOJSKÁ
výhradně na RANNÍ směny

POKOJSKÁ
výhradně na ODPOLEDNÍ 

směny

základní znalost AJ/NJ vítána
Kontakt – tel.: 543 122 014

e-mail: secretary@hibrno.cz

Plesová sezóna Hotelu Myslivna Brno
Vážení hosté, na jaro 2015 jsme pro Vás v našem hotelu opět připravili  
řadu kulturních akcí a gastronomických specialit.

Gastronomické akce:
V měsíci březnu se v naší hotelové restauraci podávají jarní speciality.
1. až 12. dubna se můžete těšit na speciální Velikonoční menu.
A měsíc květen bude ve znamení chřestových dnů.

Kulturní akce:
Velká pyžamová party Hotelu Myslivna Brno – sobota 21. 3. 2015
Pálení čarodějnic na terase Hotelu Myslivna – čtvrtek 30. 4. 2015

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


