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Umění se 
rozhodnout

Jsem nekuřák. Není to chlubení ani 
výsměch kuřákům, ale konstatování 
faktu. Abych byl přesný, jsem napra-
vený nekuřák. A to jsou ti, o nichž se 
říká, že jsou jedni z nejhorších odpůr-
ců kouření. Pokud tuto skutečnost 
vztáhnu na sebe, upřímně mohu 
říci, že je to pravda. Několikrát jsem 
se přistihl, jak se snažím napravit 
své známé – kuřáky, a přesvědčit je, 
aby toho taky nechali. Někdy jsem 
tou svojí zaujatostí možná až pro-
tivný. Nicméně se dá říci, že pro nás 
nekuřáky nebylo v minulosti mnoho 
možností, zajít si do restaurace, kde 
se nekouří, protože ta tu v Bohuni-
cích chyběla. Někteří z vás se mož-
ná pozastaví nad tím, že hovořím 
v čase minulém. Ano přátelé, je to 
tak. Mohu konstatovat, že nyní již 
nekuřáckou restauraci máme, a to 
přímo ve středu Bohunic. Abych 
neporušil pravidla a neposkytoval 
reklamu, jen nastíním, že se jedná 
o restauraci, jenž má ve svém názvu 
jméno hrdiny dobrého vojáka… Že 
vás to překvapuje? Ani se nedivým. 
I já jsem koukal jak „vyoraná myš“, 
když zde spolustolovník požádal 
číšníka o popelník a dostalo se mu 
laskavé, leč rázné odpovědi. „Bohu-
žel, zde se nekouří“. Pohled na pře-
kvapeného kolegu byl v ten moment 
těžko popsatelný. Na otázku: „a od 
kdy“? Obdržel jen krátkou odpověď. 
„Ode dneška, pane“. Tak zněla odpo-
věď pana vrchního. A já jsem rád, že 
i přes poměrně velkou konkurenci re-
stauračních zařízení, jsou majitelé re-
staurací ochotni v podstatě „riskovat“ 
a učinit toto jistě zásadní rozhodnutí. 
Jsem ovšem přesvědčen, že v tomto 
případě to bylo rozhodnutí správné.

Milan Hrdlička, místostarosta

Výsledky ankety o podobě radničních hodin

Uzávěrka č. 6/15
15. května 2015 v 18 h.

Milí bohuničtí spolu-
občané, úvodem bych 
Vás rád seznámil s vý-
sledky hlasování v an-
ketě o podobě ciferníku 
hodin na náměstí před 
radnicí. Jak jsem slíbil, 
internetové hlasování 
bylo očištěno o vícená-
sobné, neboli duplicitní 
hlasování. V anketě při-
šlo celkem 1091 hlasů. Z toho 490 
hlasů bylo odesláno vícekrát z jed-
noho místa. Tyto hlasy byly odečte-
ny. Elektronického hlasování se tedy 
zúčastnilo 601 z vás. Nejvíce hlasů 
(45 %) získala varianta č. 5.
V písemné podobě nám bylo doruče-
no 198 hlasovacích lístků (výstřižků) 
a i zde vyhrála varianta č. 5 s počtem 
62 odevzdaných hlasů. Celkově tedy 
zvítězila varianta č. 5 se 41,68 %. Rada 
městské části na svém zasedání dne 
1. 4. 2015 tuto variantu jednomy-

slně potvrdila jako tu, 
která bude realizována. 
Celkové souhrnné vý-
sledky hlasování, spolu 
s grafem, najdete na této 
stránce dole.
Trochu se ovšem pro-
dlužuje termín instalace 
hodin, protože až na za-
čátku května nám pro-
jektant dodá projekt na 

napojení hodin do rozvodu elektrické 
sítě se všemi nutnými a potřebnými 
vyjádřeními, kterých není málo. Takže 
doufám, že do konce června budou 
hodiny stát na svém místě.

Uzavření ulice Lány
Krátce po zasedání redakční rady 
pro přípravu minulého čísla tohoto 
zpravodaje nám na radnici dorazila 
informace o uzavření východní části 
ulice Lány – z důvodu rekonstrukce 

vodovodu. Protože se termín zahá-
jení prací vícekrát překládal, nemohl 
jsem vás o uzávěrce informovat dříve 
(sám jsem informace neměl). Plně 
si uvědomuji, že se téměř veškerá 
doprava z této ulice přesunula na 
ulici Jihlavskou, která není schopna 
zvýšený provoz, zejména ve „špičce“, 
vůbec pojmout. Dochází k dlouhým 
dopravním zácpám. Snažíme se docí-
lit alespoň toho, aby byla maximálně 
zkrácena pětiměsíční doba realizace 
stavby. Ovšem termín dokončení 
stavby je součástí výběrového řízení, 
a tak jeho případné zkrácení je pou-
ze na vůli stavebníka a není jakkoliv 
vymahatelné. Podařilo se alespoň do-
cílit toho, aby byl poněkud prodlou-
žen interval pro odbočení do centra 
Bohunic na křižovatce u prodejny aut 
Ford Rašíno.

Rezidenční parkování
Na základě dotazu z Magistrátu měs-
ta Brna se rada naší městské části vy-
jádřila kladně k pokračování přípravy 
projektu Rezidenčního parkování. 
Nejedná se ovšem o fakt, že bychom 
již rezidenční parkování zaváděli. To 
bychom s vámi určitě nejprve dis-
kutovali a snažili se získat váš, co 
nejširší názor. Dle dostupných infor-
mací není totiž jednoznačně zřejmé, 
že projekt rezidenčního parkování 
skutečně zvyšuje pravděpodobnost 
zaparkování. V jeho důsledku totiž 
dochází k výraznému snížení celkové 
parkovací plochy. O tomto tématu 
ale budeme v budoucnu určitě ještě 
mluvit.

Maminkám
Milé maminky, v neděli 10. května 
slavíte svůj svátek, tedy Den matek. 
Přeji Vám, a nejen v den tohoto svát-
ku, hodně lásky, radosti, pozornosti 
a ocenění vašich blízkých a oprav-
dový pocit uspokojení z toho, že jste 
maminkami.

Přeji vám krásné jarní dny.

Antonín Crha, starosta 

Varianta Počet hlasů
písemných

Počet hlasů 
web

Celkem V procentech 

Varianta 1 36 39 75 9,39

Varianta 2 1 20 21 2,63

Varianta 3 19 70 89 11,14

Varianta 4 25 101 126 15,77

Varianta 5 62 271 333 41,68

Varianta 6 55 100 155 19,40

Celkem 198 601 799

Varianta 1 ; 9,39

Varianta 2 ; 2,63

Varianta 3 ; 11,14

Varianta 4 ; 15,77

Varianta 5 ; 41,68

Varianta 6 ; 19,40

Celkové vyhodnocení ankety 
k ciferníku hodin v procentech
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Omezení v dopravě „blízké okolí“

Pro bezpečí sami sobě

 – Částečné omezení silnice I/52 – průmyslová zóna Modřice 
20. 4. 2015, 8.00 h. – 30. 6. 2015, 0.00 h.: Práce na údržbě mostu, zúže-
né jízdní pruhy, oprava mostu 152-048 přes silnici I/52
 – D1 mezi km 211,6 a 204 ve směru na Prahu, 18. 4. 2015 – 14. 6. 2015: 
Oprava povrchu vozovky v prostorách od exitu 210 Holubice po roz-
cestí D1 směr Praha a D1 směr exit Slatina. Nájezd a výjezd v dot-
čených křižovatkách a na odpočívadle Rohlenka, vlevo (km 206,9) je 
umožněn v plném rozsahu. Doprava je vedena v režimu (2+1) + (1). 
Rychlost je stanovena na 80 km/h.
 – Obnovení sezónní obsluhy zastávky Hrad Špilberk: Od 1. dubna 
2015 bude obnovena sezónní obsluba zastávky Hrad Špilberk auto-
busovou linkou 81.

Milan Hrdlička

Je všeobecně známo, že 
každý člověk své bezpečí 
vnímá jinak. Někteří z nás 
jsou otrlejší a dokáží si své 
zájmy a majetky ochránit 
takzvaně svépomocí. Je 
to dáno především po-
vahovou stránkou a poté 
nezbytnou fyzickou vý-
bavou. Tito spoluobčané 
však tvoří minimum naší 
společnosti, a proto drtivá většina 
občanů je odkázána se spoléhat na 
státem zřízené bezpečnostní složky 
jako je Policie ČR a Městská policie. 
I když má každý z nás na tyto složky 
svůj názor, v kostce můžeme kon-
statovat, že pokud nemají obě po-
licie dostatečnou kapacitu lidských 
zdrojů, nejsou schopny zabezpečit 
bezpečnost někdy ani v minimálním 
rozměru.
Ze statistiky Městské policie revír 
západ jednoznačně vyplývá, že MČ 
Bohunice se co by do četnosti pře-
stupků dostala do pozice snižování. 
Dle tabulky je jasné, že co se týče 
snížení vybraných pokut v naší MČ, 
jsme na tom lépe, než naši sousedé. 
Statistika též uvádí, že v roce 2013 
bylo uhrazeno na pokutách za pře-
stupky 510 700,– , v roce 2014 výběr 
pokut již poklesl na částku 452 900,– . 
což je snížení o 57 800,– . Říkáte si, že 
to nic není, nesouhlasím, každé sníže-
ní páchání přestupků, ať už se jedná 
o přestupky v oblasti dopravy, veřej-
ného pořádku, občanského soužití 
nebo majetkové, je úspěchem. Dle 
tabulky je patrné, že jsme jediní, kteří 
mají sestupnou tendenci v nápadu 
přestupků. Nechci na základě statis-
tiky tvrdit, že je vše v pořádku, ale 
věřím, že pokud se vydáme správnou 

cestou, bude snižování 
nápadu jak v trestné, tak 
i v přestupkové činnosti 
na ústupu. Zde se nám 
může naskytnout otázka, 
jak my občané Bohunic 
můžeme k tomuto snižo-
vání pomoci. Je pravdou, 
že i já jsem zpočátku hle-
dal různé možnosti, ale 
po konzultaci s pracov-

níky Městské policie Brno odbor 
prevence kriminality jsem dostal 
dobrou radu. Tato rada zněla: zřiďte 
službu BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOL-
NÍK. Okamžitě jsem se začal pídit po 
tomto projektu a zjistil jsem násle-
dující. Bezpečnostní dobrovolník je 
dotační projekt Ministerstva vnitra 
ČR. Cílem projektu Ministerstva vni-
tra je podpořit širší zapojení laické 
veřejnosti do zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku. 
Projekt má obce a jejich obyvatele 
inspirovat k rozvoji dobrovolnických 
aktivit, a to prostřednictvím institu-
tu „bezpečnostního dobrovolníka“. 
Smyslem projektu je vyjít vstříc inici-
ativám občanské společnosti a po-
moci obcím vytvořit podmínky pro 
dobrovolnickou činnost jejich obyva-
tel, která přispěje ke zlepšení života 
v obci. Má se jednat o nabídku veřej-
né správy, podanou ruku, na kterou 
mnozí občané možná čekají. V čem 
nám mohou dobrovolníci pomoci, 
jedná se především o bezpečnost 
silničního provozu – hlídání přecho-
dů pro chodce, zabezpečování bez-
pečného přechodu chodců, zejména 
dětí, popřípadě zastavování vozidel. 
Svou fyzickou přítomností však mo-
hou preventivně působit v okolí škol 
a školek tak, aby mohl v případě ne-

bezpečí žáků buď zasáhnout, nebo 
přivolat pomoc. V dalších fázích může 
být bezpečnostní dobrovolník vy-
užit třeba při vnější vizuální kontroly 
domů a bytů v době nepřítomnosti 
uživatelů, případné hlášení podezření 
ze spáchání přestupku nebo trest-
ného činu, vytvoření sítě osob, která 
bude Policii ČR na požádání v rámci 
svých možností k dispozici při pátrání 
po pohřešovaných dětech či senio-
rech. Nicméně hlavním účelem bez-
pečnostních dobrovolníků má být 
prevence a pomoc osobám bydlícím 
v obci jiným způsobem, než je přímé 
zasahování proti trestné činnosti.
Někteří občané mně jistě přiřknou 
snahu o zavedení nechvalně zná-
mých příslušníků PS VB z dob totality, 
já na svou obranu mohu jen sdělit, 
ne nejedná se o hlídku PS VB jedná, 
se o občany, kteří budou mít zájem 
podílet se na zvýšení bezpečnosti 
svých blízkých, na ochraně majetku 
a to nejen svého ale třeba i souseda 
nebo známého. Nehledejme prosím 
v této aktivitě žádné politikaření ani 
osobní prospěchy, hledejme mož-
nosti, jak sami sobě zvýšit osobní 
a majetkovou bezpečnost. V závěru 
chci upozornit, že tímto článkem chci 
otevřít veřejnou debatu, zda jste milí 
spoluobčané ochotni se do tohoto 
programu zapojit či nikoli. Pokud ano, 
dovolte mi požádat Vás o připomínky 
či návrhy na adrese hrdlicka@bohuni-
ce.brno.cz. Na základě vašich reakcí 
budu iniciovat veřejné projednání 
možnosti zřízení BEZPEČNOSTNÍCH 
DOBROVOLNÍKŮ. Bližší informace 
o dotačním projektu zjistíte na strán-
kách MV ČR. (V  článku byly použity 
materiály z webových stránek MV ČR).

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Vážené čtenářky a čtenáři, věřím, 
že i Vy se radujete z krásných 
chvil, které nám jarní sluníčko 
a probouzející se příroda přináší. 
A příjemná pro Vás bude určitě 
i informace o poklesu trestné 
činnosti na území naší městské 
části. Policii se podařilo zadržet 
několik pachatelů, kterým bylo 
prokázáno vykrádání zaparko-
vaných vozidel během zimního 
období, proto nyní můžeme kon-
statovat úbytek těchto případů. 
Také počet vloupání do bytů se 
snížil. Pachatelé se v minulém 
měsíci zaměřili spíše na prostor 
Fakultní nemocnice, kde poško-
dili a vykradli cukrovinkový au-
tomat a z kantýny odcizili kávu, 
sladkosti a drobné zboží.
V měsíci dubnu probíhalo v Bo-
hunicích blokové čištění a s tím 
bohužel tradičně souvisí nárůst 
práce pro odtahovou službu. 
I přes značnou snahu informo-
vat všechny majitele vozidel 
o termínech čištění dostatečně 
a včas, řada z nás opět přepar-
kovat zapomněla. Nevyhnula se 
tak nepříjemnostem spojeným 
s vyzvedáváním svého auta se 
záchytného parkoviště.
Nakonec ještě informace ze zcela 
jiného soudku. Počátkem dubna 
proběhlo v sále radnice slavnost-
ní setkání jubilantů. Svým vystou-
pením tentokrát všem pozvaným 
udělaly radost děti ze ZŠ Vedlejší.
Přeji Vám krásné májové dny a tě-
ším se na shledanou příště

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

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

Hřiště s umělým povrchem 
pro míčové hry v areálu 

TJ Tatran
Provozní doba: denně 9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

MČ, rok 2014 hotově BPN Celkem

Bohunice 249 700 230 200 452 900

Starý Lískovec 63 000 91 400 154 400

Nový Lískovec 75 100 73 600 148 700

Kohoutovice 42 800 49 900 92 700

Bosonohy 600 1 200 1 800

MČ, rok 2013 hotově BPN Celkem

Bohunice 279 000 231 700 510 700

Starý Lískovec 39 100 104 700 143 800

Nový Lískovec 38 600 25 300 63 900

Kohoutovice 22 900 44 300 67 200

Bosonohy 2 300 300 2 600

Pokuty revíru Západ
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Z historie Bohunic LXVIII.

Pro naše šedesáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto 
z výstavby ulice Běloruské. Možná jste si všimli, že v pozadí ještě chybí budova 
OC Kalinka a v dálce je vidět část ulice Uzbecké. Pamatujete si ty časy ještě?
Foto je z 1. poloviny 70. let 20. století. 

Antonín Crha

Kalendárium IV.
Rada MČ na svém 12. zasedání 
ze dne 18. 3. 2015
- schválila nabídku uchazeče ve-

řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Za-
teplení objektu ZUŠ Amerlingova 
2 v MČ Brno-Bohunice“ od firmy 
Ing. Aleš Drlý ičo: 66585708, s ce-
nou 34 200 Kč bez DPH

- schválila dohodu č. 08-044/15/
MČ o umístění zařízení společnos-
ti DIAL Telecom a.s. ičo: 28175492, 
týkající se vedení opt. kabelu z bu-
dovy radnice.

- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dodávce elektřiny č. 08-263/09/
BO se společností Technické sítě a.s. 
ičo: 25512285, na novou kalkulaci 
ceny za odběr elektřiny pro osvět-
lení památníku třetího odboje.

- schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o nájmu nebyt. prostor č. 
08-051/13/BO, uzavřenou se 
společností EKOLSAN.CZ s.r.o. 
ičo: 26939592 a trvá na svém 
usnesení č.14 z 1. zasedání Rady 
MČ konané 19. 11. 2014

- schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku p.č. 
1321/9 pozemek pod stavbou hro-
madných garáží o výměře 15,8 m2 
při ulici Pod Nemocnicí.

- schválila rozpočtové opatření č. 3/
RMČ v rozpočtu pro rok 2015

- schválila metodiku pro udělování 
souhlasu k vyhrazenému parkování 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním dle předloženého návrhu.

- neměla námitek k instalaci šikmé 
schodišťové plošiny pro zajištění 
bezbariérového přístupu k domu 
Pod Nemocnicí 594/15.

- ukládá povinnost fyzické asistence 
při blokovém čištění v MČ Brno-Bo-
hunice Městské policii revír Západ 

a to ve dnech 8. 4. a 4. 5. 2015 od 
8.00 hod. do 17.00 hod.

- vzala na vědomí koncept „Analy-
tické části Plánu udržitelné městské 
mobility města Brna“, požaduje zo-
hlednit do předloženého zadané 
skutečnosti.

- vyhověla žádosti člena Zastupi-
telstva MČ Ing. Miloše Vrážela ve 
věci uvádění zkratky volební stra-
ny u jména člena zastupitelstva 
v záznamu o průběhu veřejného 
hlasování.

- schválila písemné stanovisko MČ 
k návrhu na zrušení zpoplatnění 
brněnské dálnice D dle předlože-
ného návrhu.

Rada MČ na svém 13. zasedání 
ze dne 1. 4. 2015
- schválila nabídku uchazeče veřej-

né zakázky na akci „Oplocení dět-
ského hřiště v zadním traktu ulice 
Ukrajinská u bytových domů 23–27 
v MČ Brno-Bohunice“ od Františka 
Kročila ičo:62085930, s celkovou 
cenou ve výši 80 000 Kč.

- vzala na vědomí program IV. Za-
sedání ZMČ Brno-Bohunice, které 
se bude konat 22. 4. 2015

- doporučila schválit s účinností od 
1. 5. 2015, v souladu se zněním par. 
71–79 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích a nařízením vlády č. 37/2003 
nové měsíční odměny neuvolně-
ným členům ZMČ.

- schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku p. č. 
1321/51, o výměře 11 m2 při ulici 
Jihlavská

- schválila dohodu č.08-48/15/MČ 
o ukončení mandátní smlouvy č. 
08-361/01/TS a smlouvu č. 047/15/
MČ...

(pokračování na str. 6)

ZPRÁVY Z RADNICE

2. 5., 6. 6. 
sobota

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

2. 5.  
sobota

TATRAN Bohunice : Jevišovice – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hod.

5.–25. 5. Výstava Kresby studentů Ateliéru pro kočku
KJM, Lány 3

5. 5. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O krtečkovi 
KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

7., 14., 
21., 28. 5.

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

11. 5. 
pondělí

AUTORSKÉ ČTENÍ Martina Reinera, Básník: román o Ivanu 
Blatném, KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13. 5. 
středa

BESEDA Jak na sousedské spory,  
sál ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, od 15.30 hod.

15. 5. 
pátek

UZÁVĚRKA červnového čísla Našich Bohunic,  
do 18 hodin, podatelna Úřadu MČ; noviny@bohunice.brno.cz

16. 5. 
sobota

GEOAGENTI NA LOVU 
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint; 9.30–15.30 hod.

16. 5. 
sobota

NOHEJBALOVÝ TURNAJ trojic mužů 
Orlovna, Hraničky 5; od 8.00 hod.

16. 5.  
sobota

TATRAN Bohunice : Novosedly – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hod.

17. 5. 
neděle

BOHUNICKÉ KOLEČKO s pracovištěm Lány  
hřiště při ulici Moldavská, od 10.00 do 12.00 hodin

25. 5. 
pondělí

VERNISÁŽ výstavy keramiky ŠKOLA 
ZŠ a MŠ Vedlejší; od 16.00 hod.

27. 5. 
středa

AKADEMIE k oslavám 30. výročí ZŠ Vedlejší 
sál Břetislava Bakaly, Brno; od 16 hod.

29. 5. 
pátek

NOC KOSTELŮ  
Římskokatolická farnost Starý Lískovec; od 18.00 hod.

30. 5. 
sobota

TATRAN Bohunice : Dubňany – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hod.

31. 5. 
neděle

ORELSKÁ ŽUPNÍ POUŤ do Moravského Krumlova 
odjezd z ulice Čeňka Růžičky ve 12 hod.

2.–3. 6. MÁJOVÁ BURZA pro děti i dospělé, CVČ Labyrint, příjem 
zboží v pátek od 17.30, prodej v sobotu od 9.00 hod.

6. 6. 
sobota

ZAHRADNÍ SLAVNOST aneb Grilovací party s orelskou 
jednotou,  zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; 15.00–21.00 hod.

6. 6. 
sobota

TATRAN Bohunice : Znojmo – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hod.

7. 6. 
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
mezi kaplí a orlovnou; od 15.00 hod.

Klub důchodců Brno-Bohunice 
vás srdečně zve na zájezd, který se koná 

dne 10. června 2015
Trasa: Brno, Nové Hrady a památník Dr. E. Holuba Holice

Odjezd: 6.30 hod.   Návrat cca: 19.00 hod.   Cena zájezdu: 300,- Kč

Sraz: autobusová zastávka 
„obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 25. května 2015 
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod.

Informace a rezervace: 
pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116
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Škola na Lánech včera a dnes Zveřejňovat, zveřejňovat...

Komentovat, komentovat...

Festival Mezi panely 14

To je příkazem doby. Tedy 
informovat veřejnost 
o dění, nejen o činnos-
ti a záměrech radniční 
samosprávy ale i správy 
státní. I z tohoto důvodu 
jsem inicioval a osobně se 
před dvěma lety podílel 
na nové struktuře a obsa-
hu webových stránek naší 
městské části. Webu, který 
získal od redakce časopisu Veřejná 
správa, vydávaným ministerstvem 
vnitra, pozitvní hodnocení za svou 
věcnost a přehlednost. Nová, tedy 
současná koalice již na II. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice, 
které se konalo dne 17. 12. 2014 
předložila k projednání zastupitelům 
návrh na zveřejňování zápisů z jed-
nání kontrolního výboru. Z důvodu 
toho, že tento výbor je odpovědný 
ze své činnosti jen Zastupitelstvu, se 
mi jevil návrh jako zcela nelogický 
a doplnil a rozšířil jsem zámysl o po-
žadavek na zveřejňování všech pí-
semných materiálů, které jsou pro 
rozhodování členů zastupitelstva 
úřadem připravovány. Můj návrh ale 
koalicí nebyl přijat. Argumentovalo 
se admistrativní náročností takové-
ho postupu. Ze své praxe starosty 
a především pak tajemníka úřadu 

ve vedlejší městské části 
mohu odpovědně sdělit, 
že je to zvládnutelné. No 
nic, co se dá dělat, jsem 
v opozici. Na dalším jedná-
ní Zastupitelstva jsem pí-
semně požádal Radu MČ 
aby alespoň ke jménům 
jednotlivých zastupitelů 
v tabulce se záznamem 
jejich hlasování, která je 

součástí zápisu z jednání již pravidel-
ně zveřejňovaném na webu MČ, byly 
připsány zkratky stran a hnutí, za kte-
ré byli zvoleni. Mám za to, že taková 
drobnost může napomoci veřejnosti 
k získání přehledu, kudy vedou hra-
nice ideových střetů při správě naší 
městské části, či spíše a častěji, kudy 
vede linka „stádní“ loajality. Rada můj 
návrh projednala a souhlasila. Ale za 
podmínky, že získám k tomuto sou-
hlas všech zastupitelů. No, podmínka 
je to podivná. Vždyť tyto informace 
jsou běžně dostupné a nepodléhají 
žádnému utajovanému režimu. Tak 
vás, vážení občané zvu na nejbližší 
zasedání zastupitelstva. Budu mít při-
praven podpisový arch pro získání 
požadovaného, a začnu právě u sta-
rosty a ostatních radních…

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Mnozí z nás si při procházce po ulici 
Lány zálibně prohlížejí krásnou a ne-
obvyklou budovu uprostřed zeleně 
v obrovském a dnes dost zanedba-
ném areálu bývalé Střední zahrad-
nické školy. Jedná se o historickou 
budovu školy, která byla dostavěna 
v roce 1903 a začala se využívat 
5. července 1904. Dlouze se speku-
lovalo, zda jejím autorem je známý 
architekt Dušan Jurkovič, protože na 
rozdíl od jeho ostatních staveb je tato 
střízlivější. Nakonec se záhada vyřešila 
při vyklízení budovy školy nalezením 
originální Jurkovičovy dokumentace.
Budova sloužila pro výuku zahrad-
nictví a sadovnictví více než sto let, 
tedy až do roku 2011, kdy byla škola 
v rámci úsporných opatření převe-
dena do Rajhradu. Od té doby lesk 
a sláva tohoto areálu značně uvadá. 
Samotná budova školy a přilehlé 
arboretum byla krajem převedena 
na město Brno, ale s podmínkou, že 
nesmí být 15 let prodána. Další pod-
mínka plynoucí z územního plánu 
je, že budova musí být využívána jen 
pro účely školství. Vzhledem k tomu, 
že budova je i s arboretem chráně-
na Památkovým úřadem a současně 
nesplňuje platné hygienické normy, 
jedná se o téměř neřešitelný oříšek.
Teď kudy z toho ven. Jednou z mož-
ností, kterou nyní město Brno s úspě-
chem praktikuje, je nechat budovu 
chátrat se zdůvodněním, že se nic 
nedá dělat. Tento stav trvá již 4 roky 
a budova skutečně trpí. Tím, že se 
v ní netopí a nevětrá, kondenzuje se 
v ní vlhkost a v prostorech sklepů již 
masivně odpadává omítka. Jistě si 
všichni umíme představit, jak vypadá 
stará budova, o kterou dlouhodobě 
nikdo nepečuje a kde jedinými oby-

vateli jsou kuny obývající půdu. Jinou, 
lepší možností je budovu dlouhodo-
bě pronajmout vhodnému zájemci, 
který by se jí ujal, pečoval o ni a pro-
vozoval v ní činnost v souladu s jejím 
určením. Dne 29. 4. 2013 o pronájem 
požádala firma November Rain a na-
bídla opravy a následnou péči o bu-
dovu a zajištění aktivit v oblasti škol-
ství a kultury. Dle sdělení jednatele 
společnosti nebylo na tuto nabídku 
dodnes odpovězeno. V březnu 2015 
se zde objevil investor, který měl váž-
ný zájem budovu pronajmout a zřídit 
zde sanatorium pro nemocné Alzhei-
merovou nemocí. Bohužel po prvním 
jednání s náměstkyní primátora Ing. 
Liptákovou svoji nabídku ihned stáhl. 
Paní náměstkyně nám naznačila, že 
by město mělo zájem z budovy udě-
lat dům s pečovatelskou službou, nic-
méně otázkou zůstává, proč k tomu 
prozatím ničeho nečiní.
Je mi smutno z toho, jaké naši před-
kové stavěli krásné budovy, poctivé 
a fortelné, přežívající staletí, a my, 
jejich potomci, se dnes neumíme 
o tyto budovy ani řádně postarat. 

Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Na III. zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice, které se konalo dne 
11. 3. 2015 představila Rada MČ 
a předsedkyně Redakční rady toho-
to zpravodaje návrh kodexu, kterým 
by se chtěla redakce zpravodaje při 
své práci řídit. Příprava tohoto do-
kumentu byla avizována i na titulní 
stránce minulého čísla. Vedení radni-
ce a i další zastupitelé jej souhlasným 
hlasováním vzali na vědomí. Součástí 
kodexu jsou mimo jiné i ustanovení:
- stanoviska jednotlivých subjektů 
zastoupených v zastupitelstvu jsou 
zveřejňována na vymezeném místě, 
kde se mohou vyjádřit v určeném 
rozsahu všechny politické subjekty 
zastoupené v Zastupitelstvu MČ. Tato 

stránka nepodléhá žádnému redakč-
nímu zpracování a za její obsah a for-
mu si autor zodpovídá sám…
- redakční rada neposuzuje pravdi-
vost alternativních sdělení, uvádí je 
bez nepřiměřených „nápravných“ ko-
mentářů a ironizování, nezneužívá 
možnosti vyjádřit se jako poslední…
Jistě si čtenáři tohoto zpravodaje při-
pomínají, že předchozí mé příspěvky 
byly zveřejněny až s dovoláním se na 
právo plynoucí z tiskového zákona, 
a že mnohé, i další příspěvky přes 
uvedené jsou (byly) komentovány. 
Já zde komentovat, proč bylo pro 
kodex hlasováno a v praxi je konáno 
jinak, nebudu…

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Jak nám řekl Tomáš Gruna (pořada-
tel festivalu): „Festival Mezi panely 
proběhne tento rok již po patnácté. 
Každý rok nabízíme zajímavá před-
stavení, která osloví diváky každého 
věku. Tento rok na festivalu přivítá-
me v dopoledním bloku Dřevěné 
divadlo s představením pro menší 
děti s názvem Aladinova kouzelná 
lampa, dále se budou prezentovat 
divadelní kroužky jako je DDS Pirko, 

Divadlo Labyrint či děti ze ZŠ a MŠ 
Rozmarýnová. Samozřejmě jako ka-
ždoročně svůj um předvedou malé 
tanečnice z Taneční školy Sneaker. 
Součástí programu bude i promítání 
krátkých filmů a vernisáž fotek. Zkrát-
ka to bude kulturní zážitek.“
Festival začne v 9.00 dopoledním 
programem pro nejmenší a v cca 
15.00 naváže blok odpolední pro 
děti starší a dospělé diváky.
 
Informace:
Tomáš Gruna
garant projektu
tel. 776 631 869, 
e-mail: tomas.labyrint@luzanky.cz

Pracoviště LABYRINT, které je součástí Střediska volného času Lužánky, 
pořádá v sobotu 13. června 2015 patnáctý ročník festivalu Mezi Panely. 
Festival Mezi Panely je pořádaný za finanční podpory městské části 
Brno-Bohunice. Mezi Panely nabídnou dětem a mladým lidem možnost 
shlédnout divadelní představení, ve kterých účinkují jejich vrstevníci, 
ale i profesionální skupiny.

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 
Vstup volný. Arménská 7

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 Dvořáko-
vá 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.

Setkání jubilantů, vítání občánků
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Střet Děti z Arménské se češtiny nebojí
Politiku lze chápat jako 
boj o společenské uspo-
řádání, tolik mj. praví mo-
derní zdroj vědění – Wiki-
pedie. Ideálně by se tedy 
mělo jednat o názorový 
střet vedený slušnými 
prostředky, jestliže tedy 
daný jedinec má zájem na 
tom, aby byl většinovou 
společností respektovaný. 
Respekt zde nefunguje jako samoú-
čelná záležitost, ale jako způsob pro-
sazení názorových postojů. Jedno je 
však jisté, není politiky bez boje.
I malá komunální politika je politikou, 
a to obzvláště v celku, který má circa 
15 tisíc občanů jako naše městská 
část. Otázkou je, zda má být onen 
střet veden veřejně či nikoliv. A má 
osoba tvrdí, že jednoznačně ano. 
Taková názorová roztržka totiž vta-
huje ostatní do diskuse a pozitivně 
působí (často nikoliv momentálně) 
na informování obyvatelstva. Jejím 
důsledkem v delším horizontu je 
hnutí věcí obecných i konkrétních 
a v neposlední řadě taktéž formuje 
komunikační kanály. A kde není ko-
munikace, tam je vyloučena koexis-
tence. S velikou radostí tedy sleduji 
názorovou výměnu mezi současným 
a bývalým starostou na stránkách to-
hoto periodika. Jistě, situace je poně-

A studánka, ta nikdy nelže, 
protože každá lidská lež 

v studánce malé utopí se, 
i když je velká jako věž…

Jan Skácel

Kdykoliv si čtu verše Jana Skácela, 
kochám se krásou slova a zároveň 
se dmu pýchou, že byl a navždy 
bude ten Honza Skácelů tady od 
nás, z Brna. Ze slavných literátů není 
jediný, kdo se zde narodil nebo tvořil, 
je jich celá řada – za zmínku určitě 
stojí Bohumil Hrabal, Milan Kundera, 
Ivan Blatný… Umělec musí mít talent 
a zároveň i štěstí, aby se potkal s těmi 
správnými lidmi a ocitl se na místě, 
kde se jeho talent rozvine. Již delší 
dobu se takové podnětné prostředí 
snažíme vytvořit na naší škole.
Příkladem je každoroční kulturní akce 
Noc s Andersenem. Kromě dětmi to-
lik oblíbeného přespání ve škole je 
součástí akce soutěž Od Andersena 
k Andersenovi, kde jsou odměněni 
nejpilnější čtenáři roku. Motivace dětí 
je obrovská, vždyť pizza pro vítěze 
prostě chutná nejlépe na světě – le-
tos si ji odnesla Danielka Jedličková 
ze 3.A, která za rok přečetla 43 knížek! 
Gratulace míří i za Honzou Maňouš-
kem z 3.B a Natálkou Lutonskou ze 
4.A (36 knih), Markétkou Moravcovou 
a Adélkou Starou z 5.A (25 knih).
Naše děti nejen čtou, ale i samostat-
ně tvoří. Do literární soutěže Spiso-

vatel roku přispěli naši pracovití au-
toři rekordními 222 příspěvky z prózy 
i poezie. Nejlepší literární práce vždy 
odesíláme do celostátní soutěže Náš 
svět. Výtvory mladých spisovatelů 
z Arménské jsou ceněné, každoročně 
si některé z našich talentovaných dětí 
odnáší pomyslný pohár: naposledy 
to byly Nina Ocetková z 5.A, Natálka 
Dastychová ze 7.A a Iveta Cachová 
z 9.B.
Trendem doby je podpora čtenářské 
gramotnosti u dětí, kterou rozvíjíme 
i v naší škole. Přihlásili jsme se pro-
to do soutěže Babylon, rozumíme 
si. Nejenže se školního kola ve svém 
volném čase zúčastnilo přes 30 dětí 
z 2. stupně, ale navíc si všichni čtyři 
postupující vybojovali krásná umís-
tění v městském kole – 4. místo zís-
kal Filip Hladík z 6.B, 6. místo Míša 
Židková z 6.A a Martin Chlup ze 7.A, 
9. místo Natálka Dastychová ze 7.A.
Rozvíjet v dětech cit pro krásný text 
našim žákům umožňuje recitační 
soutěž. Obrovskou radost nám udělal 
Ondra Potoček ze 7.A, jenž se v měst-
ském kole výše zmiňované soutěže 
umístil na 2. místě.
Jak se zdá, talentovaných dětí, ob-
jevených nebo prozatím skrytých, 
máme dost. Teď už jen budeme trpě-
livě čekat, zdali některé z nich vyroste 
třeba…třeba do dalšího Skácela…

Mgr. Miroslava Šmerdová,
učitelka ZŠ Arménská

kud vyostřená, ale nikdo 
z pánů se nedopustil pří-
mého faulu. Možná, že ně-
kteří z laskavých čtenářů 
nemají rádi boj v jakékoliv 
formě. V tomto případě, 
a to si dovoluji tvrdit, by 
to však bylo zavírání očí 
před nutnou realitou.
A když jsem v tom, také si 
dovoluji přispět svojí troš-

kou do mlýna a navázat na minulý 
článek pana místostarosty ohledně 
situace na obou našich základních 
školách. Nemyslím si, že by měla ZŠ 
Arménská jakýkoliv problém ohled-
ně počtu organizovaných kroužků. 
V úvahu je také třeba brát i aktivity 
spojené s provozováním bazénu, kte-
rý ZŠ Vedlejší nemá, či jiné aktivity, 
které škola pořádá nad rámec své 
hlavní činnosti jako Noc bez drog či 
Setkání s Andersenem. Ale hlavně 
nechme obě školy činit, co je jejich 
hlavním postáním – předávat vědo-
mosti a zvyšovat dovednosti. Jestli-
že budeme akcentovat volnočasové 
aktivity, lehce můžeme navodit stav, 
kdy další vývoj v rámci těchto aktivit 
již bude bezúčelný. Tím však nechci 
říci, že není co zlepšovat. Každý z nás 
má co zlepšovat.

Michal Kincl, zastupitel MČ

Základní škola a mateřská 
škola Brno, Vedlejší 10

slaví 30. výročí založení.

Srdečně všechny zveme 
na akademii

Škola žije!
aneb

Jsme tu pro vás třicet let
a jedeme dál…

27. května 2015 v 16.00
Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo nám. 6

9.00
1. veřejná generální zkouška

11.30
2. veřejná generální zkouška

Těšíme se, že mezi 
nás přijdete!

Základní škola a mateřská 
škola Brno, Vedlejší 10

Vás srdečně zve 
na výstavu keramiky dětí 

ŠKOLA
Vernisáž 

25. května 2015 v 16.00

Můžete spojit s příjemným 
posezením v Kavárně, kterou již 

tradičně pořádá Klub rodičů 
při ZŠ a MŠ Vedlejší.

Výstava bude pro veřejnost 
zpřístupněna také 

v úterý 26. 
a ve čtvrtek 28. 5. 2015 

odpoledne v 14.00–17.00.

V květnu si ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 připomene 30. výročí své 
existence… Slavnostní akademie se uskuteční v Sále Břetisla-
va Bakaly ve středu 27. května v 16 hodin. Součástí oslav bude 
také výstava keramiky dětí nazvaná Škola. Vernisáž proběhne 
v pondělí 25. května v 16 hodin a bude spojena s tradiční 
Kavárnou. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Martin Janoška

Oslavy 30. výročí  
založení ZŠ Vedlejší
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SMSka se prostě ve stanu  
pověsit nedá

Autor knihy roku v Bohunicích

Informace z knihovny

Turisté zvou na vycházky

Rodičům a dětem, kteří se účastnili 
lužáneckých táborů, byly v létě 2014 
rozdány dotazníky týkající se letní čin-
nosti. Překvapivou informací je to, že 
poměrně mnoho rodičů (37 %) stále 
preferuje komunikaci s dítětem pro-
střednictvím dopisů. Eva Petrášová 
z pracoviště Louka k tomu dodává: 
„Na táboře je posílání a dostávání 
dopisů velká tradice. Starší genera-
ce vedoucích a instruktorů nostal-
gicky vzpomíná na svá dětská léta, 
kdy žádné mobilní telefony nebyly, 
a dopis byl jediným spojením s ro-
dinou. A proto aktivně přenáší tuto 
tradici na mladší generace. I když je 
v dnešní době psaní dopisů přežitek, 
tak SMSka se prostě ve stanu pověsit 
nedá.“
Naše pracoviště Lány každý rok nabízí 
pestrou škálu pobytových i příměst-
ských táborů. Letos jsme na prázdni-
ny připravily 30 příměstských táborů 
a 2 pobytové tábory.
Na Lánech čeká každý prázdninový 
týden na školáky spousta zábavy, her 
a dobrodružství vždy na jedno dané 

téma. Vzhledem k velké poptávce ro-
dičů předškolních dětí nabízíme také 
souběžně s tábory pro školáky i tábor 
určený právě této věkové skupině. 
Takže až potkáte v ulicích Bohunic 
spoustu malých indiánů, vězte, že jde 
právě o naši Indiánskou školku.
Nově jsme navázali spolupráci s jez-
deckou školou Arpitha a pořádáme 
také čím dál oblíbenější příměstské 
tábory u koní v Podolí.
Jako každý rok proběhnou na Lánech 
tradiční výtvarné příměstské tábory 
zaměřené jak na práci s keramikou, 
tak i na různá výtvarná řemesla.

A pokud děti chtějí na „opravdový“ 
tábor, mohou zažít léto s Indiány 
v krásném prostředí lesů u obce 
Doubravník, anebo zkusit cestovat 
ve Stroji času a navštívit planetu Zemi 
v dobách minulých i budoucích.
Více informací a celou naši nabídku 
najdete na: www.lany.luzanky.cz

Petra Goczalová
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Ivan Blatný
SNAD jednou, příteli, 
sám na ulicích Brna,
pod nebem plným hvězd,
na kterém stejná luna
se stále usmívá na naše zakletí,
ten most a tento kout, 
v pavoučím stříbře šerý,
ten most a tento kout budeš tu viděti
očima některé mé teskné atmosféry.

Ze sbírky Paní Jitřenka

V pondělí 11. května v 18 hodin pořá-
dá pobočka Knihovny Jiřího Mahena 
v Bohunicích na Lánech velmi zají-
mavé setkání.
O svých knihách, nakladatelství 
i názorech přijde besedovat vskut-
ku vzácný host – pan Martin Reiner. 
Jeho poslední a velká literární práce 
BÁSNÍK s podtitulem Román o Iva-

nu Blatném se dočkala jmenování 
Knihou roku v prestižní anketě Li-
dových novin, získala cenu Josefa 
Škvoreckého a velká porota soutěže 
o cenu Magnesia Litera jí udělila titul 
Kniha roku.
Co je na oceňovaném románu tak 
pozoruhodné? Autor se v ní dělí se 
čtenáři o výsledky svého třicetiletého 
bádání o životě a díle talentovaného 
básníka. Osud Ivana Blatného, který 
žil většinu času zapomenutý, tragický, 
nepochopitelný život v cizině, je pro 
většinu čtenářů naprosto překvapivý. 
A nás může navíc zajímat i proto, že 
se narodil a prožil svoje mládí v Brně. 
A také o našem městě napsal řadu 
krásných veršů.
Určitě Vás osud básníka i autora jeho 
životopisu zaujme. Přijďte, budeme 
se těšit na Váš zájem. 

 Knihovnice a Radka Müllerová

Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme 
a zveme Vás na květnové akce. V pon-
dělí 11. 5. 2015 v 18 hodin nás navští-
ví spisovatel Martin Reiner, který se 
svou knihou Básník – román o Iva-
nu Blatném, získal cenu Magnesia 
Litera za Knihu roku. Je to opravdu 
mimořádná událost, viz článek paní 
knihovnice Radky Müllerové, která 
bude besedu moderovat.
Květnová výstava je zaměřena na 
kresby studentů Ateliéru pro kočku 
Ing. arch. Heleny Hermanové. V době 
od 5. 5. do 29. 5. 2015 si můžete pro-
hlédnout obrázky účastníků tohoto 
Ateliéru ze třídy Moravany u Brna.
Oblíbené knižní čtvrtky, kdy Vás se-

znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, vycházejí na 7. 5. , 14. 5. , 21. 5. 
a 28. 5. 2015, vždy od 10 do 12 hodin.
V úterý 5. 5. 2015 zveme všechny ro-
diče nebo prarodiče, aby vzali svo-
je děti, případně vnoučata a přišli 
s nimi k nám za pohádkou. Čtení pro 
nejmenší bude tentokrát s jedním 
z nejoblíbenějších dětských hrdinů – 
s krtečkem. Zase Vás čekají pohádky, 
malování, dobrůtka a malé překvape-
ní. Začátek je v 16.30 hodin.
Naše pobočka spolu s CVČ Lány 
slaví letos 20 let trvání, doufáme, že 
i tyto zajímavé květnové akce přispějí 
k oslavě, kterou plánujeme na pod-
zim tohoto roku.

Krásné dny přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Vážení spoluobčané, zvlášť turisté 
z Bohunic, už nějaký ten pátek jsou 
pro Vás ve vývěsních skříních naší 
městské části (naproti vchodu do 
prodejny Albert) zveřejňovány pře-
hledy vycházek pořádaných českým 
svazem turistů 1. brněnská. Nevím, 
zda jste o této možnosti věděli, ale 
snad po přečtení těchto pár slov si 
jich všimnete a najdete si i čas si je 

důkladně prostudovat. Neváhejte 
a přijďte mezi nás – jaro je tady a všu-
de to krásně kvete. Na setkání s vámi 
se těší všichni naši turisté.
Bližší informace najdete i na našich 
internetových stránkách:
www.volny.cz/okct1.b, nebo e-mail: 
kct1.brnenska@centrum.cz.

Eva Steinová

V dnešní uspěchané době plné chytrých telefonů a počítačů je poměrně 
překvapivé, že někde stále přetrvává tradice dopisování. Na pobytových 
táborech je však opak pravdou. Podle ankety z loňského roku 2014, která 
proběhla mezi rodiči a dětmi, vyplývá, že rodiče na táborech stále udržují 
komunikaci s dětmi prostřednictvím dopisů.
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MÁJOVÉ SUDOKU
Nejen pro zamilované páry. Podbarvená políčka obsahují výhradně sudé – slovensky 
párne – číslice (2, 4, 6, 8).

Shrnutí zimní sezóny  mladších žáků 
TJ TATRAN  Bohunice

Tréninkové jednotky v zimní přípra-
vě probíhaly třikrát týdně, dvakrát 
po hodině a půl v nové hale a 1 
krát 1 hodinu ve staré hale. Zde 
jsme také absolvovali 12 příprav-
ných zápasů s pozvanými týmy ze 
Střelic, Kohoutovic, Moravské Slavie 
atd. Dále proběhla další 3 přátelská 
utkání na umělé trávě s družstvy z Bo-
sonoh, Velké Bíteše a Blanska. Kromě 
toho jsme se zúčastnili šesti zimních 
halových turnajů, a to „Předvánoční-
ho turnaje“ TJ Tatran Bohunice, tur-
naje „Žijeme hrou“ - TCM Zbrojovka, 

ZPRÁVY Z RADNICE

(Dokončení ze str. 3)
  ...o zajištění služeb v oblasti požární 

ochrany a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci s panem Josefem 
Martínkem, ičo:6287955

- schválila „Ceník činností prová-
děných Jednotkou sboru dobro-
volných hasičů MČ Brno-Bohunice 
mimo režim operačního řízení“

- v souladu se zněním par. 167 odst. 
2 zákona č. 561/2004., školský 
zákon v plném znění odvolala 
z funkce člena Školské rady pana 
Ing. VI a jmenuje do této funkce 
pana Mgr. JM

- požadovala zařazení do realizace 
rezidentního parkování v MČ Brno-
-Bohunice

- vzala na vědomí vstup na pozem-
ky ve vlastnictví statutárního města 
Brna, za účelem realizace investiční 
akce „Parkoviště při ulici Spodní“ pro 
účely stavebního řízení.

- souhlasila se svěřením pozemku 
p.č. 2117, dle GP č.1437-131/2014 
které byly přisloučeny do pozemků 
p.č. 2116/3 a p.č. 2116/5 vše v k.ú. 
Bohunice

- nedoporučila ZMČ uplatnit před-
kupní právo na koupi nemovitos-
ti – chaty č. e. 130 v lokalitě Kej-
baly a doporučuje ZMČ souhlasit 
s uplatněním předkupního práva 
z úrovně města Brna do majetku 
města Brna, nesouhlasí se svěřením 
předmětné nemovitosti MČ Brno-
-Bohunice

- schválila návrh dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 08-007/15/TS 
na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Úprava vytápění 
v objektu radnice MČ Brno-Bo-
hunice s firmou HJ project, spol 
s.r.o ičo:26899159

- schválila rozpočtové opatření č. 4/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2015 dle předloženého 
návrhu.

- schválila na základě výsledků an-
kety vyhlášené v informačním zpra-
vodaji Naše Bohunice č. 3/2015, po-
dobu ciferníku sloupových hodin 
ve variantě 5.

- přijala do majetku MČ jako dar 
1 ks historické publikace „Z historie 
Bohunic“ od autora Ing. Antonína 
Crhy

Rada MČ na svém 14. zasedání 
ze dne 15. 4. 2015
- schválila dohodu č.08-052/15/Bo 

o ukončení nájemní smlouvy č. 08-
164/13BO na pronájem pozemků 
p.č. 1596 s p.č. 1597 s paní MM vše 
v lokalitě Kejbaly

- schválila nájemní smlouvu č. 08-
051/15/MO na pronájem části za-
stavěného pozemku p.č. 1321/9 při 
ulici Pod Nemocnicí panu MH

- schválila dodatek ke smlouvě 
pachtovní č.08-010/14/BO na do-
časné užívání a požívání pozemků 
p.č. 1185/1 a p.č. 1185/2 se Zo Čzs 
na Lánech Ič: 72566043

- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce pozemku č 08-124/06/
BO o bezplatném užívání pozemku 
p.č. 1011/10 a dodatek č. 1 k ná-
jemní smlouvě č. 08-125/06/BO na 
pronájem pozemku p.č. 1009, p. č. 
1010/2, p.č. 1011/2 a p.č. 1012/2 se 
ZoČzs U dálnice ič: 75071134

- schválila dodatek č 4 ke smlou-
vě o dílo č. 08-074/14/TS na akci 
„Stavební úprava lokality Armén-
ská,Běloruská a Švermova s firmou 
DIMENSE v.o.s. Ič: 27753379

- úpravu pozemku p. č. 2221/3 jako 
tržní místo v k. ú. Bohunice

- doporučila zastupitelstvu vzít 
na vědomí zprávu o hospodaře-
ní MČ Brno-Bohunice za období 
01–03/2015

- doporučila zastupitelstvu MČ 
schválit kupní smlouvu č. 08-
050/15/MČ o nabytí části pozemků 
p.č. 2565/6 a id. 20/24 z části po-
zemku p.č. 2565/6 do vlastnictví 
statutárního města Brna, se spo-
lečností PS Brno s.r.o ič: 25506820

- neschválila kupní smlouvu č. 08-
054/15/MČ na nákup projektové 
dokumentace pro stavbu „Parko-
vací stání při ulici Pod Nemocnicí 
a Vedlejší“ do vlastnictví MČ Brno-
-Bohunice zhotovenou společností 
PS Brno s.r.o. ič: 25506820

- nesouhlasila s prodejem pozem-
ků p.č. 3271/2, 3262, 3259, 3271/1, 
3284, 3306, a části pozemků p. 
č. 2907, 3323, 3307, 3285, 3272, 
3260, 3263, a 3322. Při ulici Dvo-
řiště, společnosti PARKING PRO 
s.r.o ič:47915200

- nesouhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 1544/1 paní M W B a panu CH 
WW z důvodu vlastního záměru

- nedoporučila zastupitelstvu MČ 
uplatnit předkup. právo na koupi 
spoluvlastnického podílu 1/52 na 
nemovitost –budově bez čp/eč po-
stavené na pozemku p. č. 1321/9- 
zastavěná ploch a nádvoří při ul. 
Pod Nemocnicí objekt hromadných 
garáží.

- schválila rozpočtové opatření č. 5/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
prorok 2015 

turnaje „O Střelický šíp“, turnaje „O po-
hár města Hustopeče“, turnaje ve Vyš-
kově a v měsíci březnu „Radeco cupu“ 
v Kohoutovicích na umělé trávě. 
Nejlepším brankařem turnaje byl po 
výborných výkonech vyhodnocen 
ve třech z těchto turnajů náš brankař 
Daniel Divácký. Gratulujeme!!!
Velkým handicapem bylo pro naše 
hráče v minulosti neustálé střídání 
trenérů. Tím pádem mají (měli) velké 
nedostatky v herních činnostech - 
zpracování a vedení míče, přihrávka, 
výběr volného místa i střelba. V ně-
kterých případech chybí i disciplína 
a chuť se na tréninku něco naučit. 
V tomto věku je dost těžké tyto nedo-
statky napravovat. I tak si ale myslím, 
že ve většině kluků je velký hráčský 
potenciál, ale záleží už jen na nich, 
jak ho využijí.

J. Ševčík

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

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:
Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal 
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal 
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis 

Jan Novotný, zastupitel
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Orel jednota Brno-Bohunice pořádá
 autobusový zájezd do Moravského Krumlova

na pouť župy Sušilovy 
v neděli 31. května 2015

12.00 odjezd z ulice Čeňka Růžičky
návštěva kláštera v Rajhradě s komentovanou prohlídkou

15.00 mše svatá v kapli sv. Floriána 
nad Moravským Krumlovem (celebrant P. Pavel Kopecký)

           17.30 návrat do Bohunic
Cena: pro členy Orla: zdarma, pro nečleny: 50,- Kč

Přihlášky do 25. 5. 2015, mobil: 723 226 839, e-mail: lakon@email.cz

www.orelbohunice.cz
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Program v kostele sv. Jana  
Nepomuckého, Brno – Lískovec 2015

17.50–18.00  Buďte vítáni–zvonění zvonů na přivítání návštěvníků
18.00–18.45  Pozvání k bohoslužbě
19.00–19.45  Radujte se, plesejte a hrajte–koncert Rodinného sboru 
19.45–20.00  Komentovaná prohlídka kostela 
20.00–20.45  Znáte naše duchovní otce?–duchovní služba v armádě  
 i ve vzdáleném Banátu
21.00–21.45  Varhanní koncert žáků církevní ZUŠ
21.45–22.45  Náš člověk v Africe – František Novotný vypráví o misiích
22.45–23.30  Komorní pěvecký koncert
23.30–23.50  Ztišením se sluší Tebe chválit – společenství studentů
23.50–24.00  Pozvání k závěrečné modlitbě

Po celou dobu bude v kostele prostor k setkání a seznámení se s farností 
a jejími aktivitami (Junák, Orel, Klub maminek, Klub aktivních seniorek, Živý 
Lískovec, společenství studentů, Salesiánští dobrovolníci)

19.30–23.00 Ministranti nejen u oltáře–výstava tvorby s farní tematikou ze  
 stavebnice LEGO– zpovědní místnost
 Pohled do zákulisí – možnost prohlídky věže a kůru kostela  
 (kůr mimo koncertů)
 Občerstvení v Kavárně ve věži
 Čajovna a herna na faře, tvoření pro děti

Matematické třídy na ZŠ Sirotkova

ZŠ Sirotkova v příštím školním roce opět otevírá páté a doplňuje 6. třídy se 
zaměřením na výuku matematiky a informatiky.
Nabízíme – vysokou úroveň výuky, 2 hod. informatiky od 5. do 9. třídy, posílená 
dotace matematiky, třídy s 24 žáky, na jazyk a informatiku je třída rozdělena 
na poloviny, výuku podle učebnic pro víceletá gymnázia, úzká spolupráce 
s gymnáziem Kpt. Jaroše, Klub Mensy ČR, rodilé mluvčí Aj, centrum Cambridge 
Exams, zahraniční výměnné pobyty, vysoké procento žáků přijatých na 
gymnázia, osmiletá 63%, šestiletá 71%, čtyřletá 100%.
Výběrové řízení se koná 19. a 20. května v 8.00 hod. Přijďte se podívat do školy 
v Den otevřených dveří pro tyto žáky 6. 5. od 14.00 do 18.00 hod. Přihlášky 
a další informace na webové stránce www.zssirotkova.cz.

Nábor do volejbalového oddílu probíhá každé 
úterý a středu od 14.30 hodin v hale na Kouni-
cové  ulici 20/22 v Brně. Máme zájem o chlapce 
ročníku  narození 2008 a starší.  
Těšíme se na Vaše děti.
V případě dotazů kontaktujte vedoucího tre-
néra mládeže.

Dr. Jaroslav Šamšula
samter@volny.cz, 724571023

Nábor do Volejbalu Brno

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

 Firma Itevo hledá švadlenu – šičku 
na výpomoc. Brigádně nebo ŽL. Pro-
vozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183.

 Koupím byt DB nebo OV, 
původní stav nevadí. RK nevolat. 
Tel: 732 434 910.

 Hledám byt 2+1/3+1, nemusí být 
přímo v této lokalitě. Děkuji.
Tel.: 721 195 834

 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!

 Prodám garáž v I. PP v garáží na ul.
Petra Křivky v Novém Lískovci. Orien-
tována směrem do volného prostoru 
k ulici Oblá, opatřena vnitřní omítkou 
a zářivkovými světly. Tel: 792 284 933, 
792 284 932.

 Nabízím rekreační víkendové 
i týdenní pobyty pro rodinu s ma-
lými dětmi v rodinné rekreační vil-
ce na Česko-moravské vrchovině.  
Tel: 604 247 252.

  Hledám dl. pronájem nebo 
menší byt ke koupi v Brně. Děkuji.  
Tel.: 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

GEOAGENTI NA LOVU
sobota 16. května 2015
začátek 9.30  LABYRINT, 
Švermova 19, Brno-Bohunice
předpokládaný konec 15.30 
někde v terénu
Pojďte si zkusit hru propojující v sobě internet, turistiku a navigaci. Skryté 
schránky s poklady „kešky“, které jsou všude kolem nás, čekají na ty, kdo 
umí hledat a být přitom nenápadní. Určeno zkušeným agentům i začína-
jícím hledačům od 9 do 16 let. Předchozí přihlášení a další podrobnější 
informace na tom@luzanky.cz. Cena 100,-Kč.
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 Čištění koberců a čalouněného 
nábytku. Tel.: 605 983 853.

 Doučím matematiku a fyziku 6.–
9. tř. ZŠ. Prima–kvarta gym. i reparáty 
o prázdninách. Tel: 774 621 703

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

  Nevíte si rady s počítačem? 
Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, 
www.pecka.info

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

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Květen: Chřestové speciality ze slovenského a ivančického chřestu nejvyšší kvality
28. 5. 2015 – Od 17.00 Zahajovací ohňostroj na Špilberku – Ignis Bunensis – Prelude 
party na vyhlídkové terase. Vstupné 190,- Kč. V ceně vstupného zahrnuta specialita  
z grilu a jeden nápoj. 
Červen: Měsíc jahod a ovocných specialit
1. 6. 2015 – Mezinárodní den dětí
20. 6. 2015 – Závěrečný ohňostroj na Špilberku (párty na vyhlídkové terase) 
30. 6. 2015 – Vysvědčení s odměnou na Myslivně

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

ODDLUŽENÍ – INSOLVENCE – konec dluhům, exekucím
Vysoké závazky? Exekuce, vymahači? Osobní bankrot?

Zavolejte 608 617 805 
Napište si o schůzku: oddluzeni-rychle@seznam.cz

Zajistíme probíhající exekuce,
sjednotíme splátky do jedné

První schůzka zdarma



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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

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

T&C DOMOV, s.r.o.tel.: 602 286 666

Potřebujete rychle peníze???

Vaše Pohodlná finanční rezerVa
Volnost v čerpání i ve splácení  Peníze ihned na ruku

rychle, jednoduše, sPolehliVě

www. .cz


