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Naše Bohunice 
v novém?

Jistě se mnou budete souhlasit, že 
v Bohunicích se pořád něco děje – 
díky snahám naší samosprávy, 
z popudu úřadu či díky veřejnosti 
se stále něco buduje, spravuje, re-
konstruuje, vylepšuje… Redakční 
rada Našich Bohunic se nechala 
inspirovat a se začátkem školního 
roku se rozhodla, že „opráší“ dlouho-
letou podobu tohoto informačního 
zpravodaje. Je pravdou, že grafická 
podoba Našich Bohunic je odbor-
nou veřejností dlouhodobě vysoce 
hodnocena, přesto jsme si říkali, že 
bychom se pokusili o menší renova-
ci. Jako redakční rada jsme vznesli 
požadavek nejprve na autora gra-
fického vzezření NB, zda by nepřišel 
s některými novinkami. Ovšem jen 
u případné změny vizuální podoby 
Našich Bohunic nemíníme zůstat. 
Rádi bychom obohatili toto perio-
dikum i po stránce obsahové. Uví-
tali bychom nové přispěvatele i nové 
rubriky, které by našim čtenářům 
byly blízké a rádi by je v NB vídali. 
Jako informativní zpravodaj MČ 
jsme povinni ze zákona otiskovat 
články našich zastupitelů, a to bez 
možnosti ovlivnit kvalitu či obsaho-
vou pestrost jejich příspěvků – může-
me je však vyvážit např. zajímavým 
rozhovorem se známou bohunickou 
osobností, medailonkem bohunic-
kého rodáka nebo ranou básnic-
kou tvorbou začínajícího poetika 
žijícího v naší městské části. Rádi 
bychom… V silách redakční rady 
to však není – proto vyzýváme VÁS, 
naše čtenáře, pomozte nám vytvořit 
z Našich Bohunic NAŠE BOHUNICE! 
Uvítáme redaktory, pisálky i občasné 
přispěvatele. V případě zájmu o tuto 
„službu“ veřejnosti se prosím dostav-
te v pondělí 19. října 2015 v 17.00 
hodin na radnici MČ nebo pište na 
podatelnu ÚMČ.

Lucie Stará
Předsedkyně redakční 

komise NB

Parkoviště na ulici Spodní

Nejnižší cenu ve výběrovém ří-
zení nabídla firma Zemako s.r.o. 
(7.969.708,- Kč). Výběrového řízení 
se zúčastnilo devět firem. Investorem 
stavby je město Brno.

Náhradní plochy pro parkování v bez-
prostřední blízkosti ulice Spodní ne-
jsou, a tak můžeme pro parkování 
nabídnout jen horní část ulice Ne-
užilova (cca 8 min. pěšky), a dále vol-
ná místa podél ulice Dlouhá (rovněž 
cca 8 min.).

Nový skatepark
V tomto měsíci začne také výstav-
ba nového skateparku (na místě 
dosavadního) ve sportovně-zábav-
ním areálu při ulici Osová. Podoba 
skateparku a jednotlivých překážek 
vznikla na společném veřejném 
projednávání s budoucími uživateli. 
S ohledem na obyvatele nedalekých 
bytových domů jsme zvolili prvky 
z betonu, které jsou proti stávají-

cím kovovým nepoměrně tišší. Na 
nový skatepark se podařilo získat 
prostředky z města Brna. Cena díla 
je 3.150.000,– Kč a vítězem výbě-
rového řízení se stala firma Mystic 
Constructions.

Nové prostranství 
před ZŠ Arménská
Kdo z vás se poslední dobou pro-
cházel kolem základní školy Ar-
ménská, musel si všimnout, že se 
dokončuje rekonstrukce celého 
prostranství před zmíněnou školou. 
Dle mého názoru je projekt velmi 
povedený. Investice byla hrazena ze 
2/3 z dotací Ministerstva pro místní 
rozvoj, z programu Regenerace pa-
nelového sídliště. Jak asi víte, stav-
bu provázely nepříjemnosti. Hned 
v prvním školním týdnu, konkrétně 
v pátek 4. 9. 2015 kolem 9.30 hod., 
došlo na stavbě k narušení neevido-
vané odbočky plynového potrubí. 

Uzávěrka č. 11/15
16. října 2015 ve 14 h.

Následný extrémní únik plynu vy-
ústil v evakuaci ZŠ Arménská i MŠ 
Běloruská a některých okolních 
bytových domů. Díky spolupráci 
hasičů, státní i městské policie do-
padlo vše na jedničku, za což jim 
patří poděkování.

Nové oplocení 
MŠ Amerlingova
MŠ Amerlingova se dlouhodobě po-
týká s „problematikou koček“. Z jed-
noho rodinného domku v těsném 
sousedství prolézají kočky na školní 
zahradu. Trávník, po kterém běhají 
děti, pak bývá potřísněn jejich výkaly. 
Tímto problémem jsme se ve vedení 
obce opakovaně zabývali. Nakonec 
jsme rozhodli zkombinovat několik 
opatření, od kterých si slibujeme, že 
dojde k nápravě. Systematickým od-
chytem se podařilo stav koček snížit 
na přijatelnou míru. Následně reali-
zujeme výstavbu nového oplocení 
v ceně kolem 500.000 Kč. Věříme 
a doufáme, že se pro kočky stane 
překážkou, kterou nebudou chtít 
překonávat. Patrně ještě instalujeme 
kočičí „záchodky“ mimo areál zahra-
dy školky. Doufáme, že tato opatření 
přinesou úspěch a děti snad budou 
mít konečně čistou zahradu.

(Pokračování na str. 2)

Jak bylo avizováno v minulém čísle, v závěru tohoto měsíce měla začít 
výstavba parkoviště na ulici Spodní, před vchody 2–8. Informace z Inves-
tičního odboru MMB však hovoří spíše o měsíci prosinci. Všechna auta, 
která zde parkují, se budou muset na čas přesunout jinam. Jedná se sice 
o hodně vozidel, ale už jsme takovou situaci zažili a zvládli. To, když se 
prováděla rekonstrukce kanalizace na ulici Čeňka Růžičky a všechna 
parkovací místa byla dočasně zrušena.

10. října

od 14.30

Registrace jezdců: 

14:00 -14:30

Areál ZUŠ   

Amerlingova 2 

PROBO Podzimní 

cyklistická vyjížďka

   a zábavné odpo-

    ledne pro děti 

 a dospělé!

Soutěžíme o ceny! Atrakce

pro děti (skákací hrad, 

chůdy, šipky a mnohé jiné)

a občerstvení zajištěno!

Pořádá
občanský
spolek



2 / 10 / 15 N A Š E  B O H U N I C E

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 areáluTJ Tatran

Provozní doba: denně 
9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

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

Kontaktní telefon:
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h.,
So–Ne po 9. h.

Možná některé z vás tento 
nadpis zaujme a budete 
číst dále s tím, že se do-
zvíte, o co vlastně na té 
Jihlavské jde. Pro mne 
tato stavba je stejnou 
novinkou jako pro vás, 
kteří tyto stránky čtete. 
Nu vraťme se na začátek. 
Před několika týdny mne 
navštívili zástupci jedné 
církve, kteří mě seznámili s jejich zá-
měrem vybudovat v naší MČ církevní 
stavbu. Vzhledem k tomu, že jsem 
ateista, začal jsem se o tento projekt 
zajímat podrobněji. Především je po-
třeba říci, že se jedná o církev Svědků 
Jehovových. Jak již jsem předeslal, 
jsem ateista, tudíž nemohu tuto 
církev hodnotit z pohledu věřícího. 
Nicméně je veřejně známo, že tato 
církev v mnoha lidech vzbuzuje jisté 
pochybnosti. Nechci zde tuto otáz-
ku rozvíjet, ale i já sám s některými 
praktikami této církve nesouhlasím. 
Vrátím se zpátky k samotné stavbě. 
Budova s přilehlým parkovištěm by 
měla stát na pozemcích mezi bu-
dovou věznice a fakultní nemocnicí 
Brno-Bohunice, viz obrázek níže. Účel 
stavby dle předložených materiálu 
bude zaměřen především, cituji: 
stavba slouží zejména ke studiu 
Bible formou přednášek a společ-
ných rozhovorů s cílem posilovat 
rodinné uspořádání a naplňovat 
přirozené duchovní potřeby člo-
věka. Běžná provozní doba je 2 × 3 
hodiny týdně, max. 8 × 3 hodiny 
týdně. Kapacita stavby je 120–150 
osob. Na pozemku budou vybudo-
vána parkovací stání pro návštěv-

níky Církevní stavby, 
a to v souladu s poža-
davky ČSN 73 6110. 
Základní doporučený 
počet parkovacích stání: 
1 stání / 8 sedadel, konec 
citace. Toto jsou základní 
informace, které vychází 
z předloženého záměru. 
S jistotou mohu říci, že co 
do zpracování projektu 

a záměru nebude zadavateli možno 
nic vytknout. Já osobně se však chci 
pozastavit nad některými aspekty. 
Třeba mne zajímá skutečnost doprav-
ního zatížení. V předloženém návrhu 
bude totiž vjezd a výjezd z parkoviště 
řešen tak, že vozidla budou vjíždět 
přímo do ulice Jihlavská. Dle mého 
názoru tato ulice je již nyní na hranici 
své kapacity a umožnit další vjezdy 
a výjezdy z bočních parkovišť je při 
nejmenším riskantní. Toto rozhodnutí 
mne překvapilo i z jiného pohledu. 
Nedávno jsme žádali dotčené orgány 
o možnost zabudovat do přechodu 
pro chodce výstražné osvětlení, tzv. 
kočičí oči. Celý projekt měl být reali-
zován jako sponzorský dar výrobce, 
ten však měl jednu podmínku, a to 
že si vyběháme celkové povolení. 
Chci jen podotknou, že toto zařízení 
mělo veškeré náležitosti, jak atesty, 
tak revize a v republice je již běžně 
montováno. Jaké překvapení pro nás 
bylo, když jsme obdrželi od Policie 
ČR – Krajské ředitelství policie Jiho-
moravského kraje, Odboru dopravně 
správních činností, že nevydá souhlas 
s montáží. Toto rozhodnutí nezmě-
nila ani osobní návštěva u ředitele 
plk. Ing. Leoš Tržila. To, že někdo má 

pádnou argumentaci a něco zamítne, 
je běžné, ale zde byla argumenta-
ce taková, že není zvykem takové 
bezpečnostní prvky povolovat. Ano 
vážení, není zvykem. Proto se mi 
již v tomto případě zdá rozhodnutí 
dot čeného orgánu v oblasti dopravy 
přinejmenším podivné. Omlouvám 
se, že jsem maličko odbočil a nechal 
jsem se unést emocemi. Naskytuje 
se další otázka, zda se zde vlastně 
taková stavba může postavit. V rámci 
platného znění územního plánu ano. 
Jedná se totiž o funkční plochu vše-
obecného bydlení. Zde je uvedeno, 
že je možné do funkční plochy (Bo) 
umístit jako přístupnou stavbu cír-
kevního zařízení. Výhodou je, že tento 
pozemek je svěřen do užívání ÚMČ 
Brno-Bohunice. Zásadní rozhodnutí 
bude tedy mít nejen přímo „velké za-
stupitelstvo“, ale i my jako uživatelé. 
Padla na vás tíseň a obava, že pokud 
s tímto projektem nesouhlasíte, že 
s tím nic nenaděláme? Ano, z úřed-
ního pohledu to tak bezesporu je, 
ale je tu ještě jedna rovina a to rovina 
občanská. Pokud občané Bohunic 
nebudou s touto stavbou souhlasit, 
bude se muset dotčený orgán s tímto 
nesouhlasem občanů vypořádat. Za 
vedení radnice můžu říci, že nesou-
hlas již nyní vyjádřila celá Rada MČ 
Brno-Bohunice a to přímo zástup-
cům Svědků Jehovových. Pokud 
máte zájem vyjádřit se k tomuto 
záměru, rád si jej vyslechnu osobně 
nebo mi jej zašlete na e-mail: hrdlic-
ka@bohunice.brno.cz

Milan Hrdlička
místostarosta MČ Brno-Bohunice

Církevní stavba Brno – Jihlavská

Parkoviště na…
(Dokončení ze str. 1)

Ostatní…
V Bohunicích probíhá, nebo se do-
končuje, několik dalších akcí. Jsme 
rádi, že se podařilo opravit velké 
množství chodníků na různých mís-
tech v Bohunicích. Některé ještě pro-
bíhají. Oprava silnice Gruzínská už 
spěje ke svému závěru. Zato odbočka 
ke garážím a dílnám při ul. Uzbecká je 
v plném proudu. Stavební firma do-
končila i rekonstrukci „divadelní třídy“ 
na ZŠ Vedlejší. Na mnohých místech 
v sídlišti, zejména ve dvorních trak-
tech, proběhl „úklid“ starých sušáků 
a herních prvků, včetně betonových 
patek a následného zatravnění. Spolu 
s tím byly odstraněny i některé staré 
lavičky, u kterých jsme měli informa-
ce, že jsou nevyužívané.

Vážení přátelé, do začátku podzimu 
vám přeji vše dobré.

Antonín Crha, starosta

Vážené čtenářky a čtenáři, sice 
tu již máme podzim, dovolte mi 
ale ještě malé ohlédnutí za létem. 
Během letních měsíců byly v naší 
městské části policií zaznamená-
ny dva případy, o kterých bych 
Vás chtěla v dnešním sloupku 
informovat.
Především se jedná o případ pod-
vodného vylákání finančního ob-
nosu od osmdesátileté důchod-
kyně. Pachatel se v telefonickém 
rozhovoru nejdříve vydával za 
vnuka a vyžádal si od „babičky“ 
půjčení hotovosti na zakoupení 
vozidla. Peníze pak od paní pře-
vzala prostřednice – neznámá 
žena. Policie touto cestou apeluje 
na seniory, aby byli nanejvýš obe-
zřetní a opatrní. Obracíme se také 
na všechny čtenáře, aby o této 
podvodné praktice informovali 
své blízké. Případ podvodného 
vylákání peněz od seniora pod 
různou záminkou totiž není ojedi-
nělý a objevil se už dříve v jiných 
městských částech.
Druhým zmíněním případem je 
krádež spojená s fyzickým napa-
dením, ke které došlo v nočních 
hodinách před domem na ulici 
Pod nemocnicí. Pachatelé ve 
věku 15–20 let přemlouvali ko-
lemjdoucí ženu k poskytnutí pe-
něz nejdříve verbálně, následně 
ji napadli a okradli. Doufejme, že 
uvedený incident byl v Bohuni-
cích výjimečný a že oba případy 
se policii podaří zdárně došetřit.
Na závěr bych chtěla vyjádřit jmé-
nem celé Komise pro občanské 
záležitosti poděkování všem 
zúčastněným občanům, institu-
cím, policii a hasičům za zvládnutí 
krizové situace a součinnost při 
evakuaci při úniku plynu na ulici 
Arménská počátkem září.
Těším se na shledanou s Vámi 
u příštího sloupku

Anna Nádvorníková, předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti

Se svými podněty se na nás mů-
žete 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
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Z historie Bohunic LXXII.

Sportovní ohlédnutí za létem

Odbor technických služeb informuje

Pro naše sedmdesáté druhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Dvořiště.
Tato fotografie zachycuje jen západní část ulice směrem ke Starému Lískovci. 
Ještě v době před sametovou revolucí tato část patřila i do jeho katastru. 
Fotografie je patrně z poloviny 70. let 20. století.
Název ulice vznikl nejspíše podle polohy u bývalého hospodářského dvorce. 
Dne 20. 2. 1942 získala svůj první název „Beim Höflein – U dvorka“, následně 
byla po válce 10. 5. 1945 přejmenována na „U dvorka“. Svůj dnešní název má 
od 25. 9. 1946.

Antonín Crha

Když se renovovaly betonové plochy 
na Souhradech, které snad ani nebylo 
možné považovat za hřiště, dávala 
jsem nové tenisové síti nanejvýš pár 
týdnů. Čekala jsem, že ji někdo ukrad-
ne. A skutečně, na podzim zmizela síť 
i s kůly! Je to tady, říkala jsem si. Ale na 
jaře se vše vrátilo zpět na své místo. 
A vydrželo dodnes. Během prázd-
nin jsme se tak téměř denně, když 
opadlo vedro, mohli zdokonalovat 
v soft tenisu nebo v badmintonu. 
Děti hrály florbal nebo fotbal, a když 
zrovna nebylo hřiště volné, zamířily 
na to větší k Tatranu nebo šli házet na 

koš do parku na Osové. Syn si oblíbil 
cvičení ve „fitness pod širým nebem“ 
při běžeckém okruhu nad Tatranem.
Všechny tyto možnosti přispívají 
k naší dobré náladě a myslím, že je ne-
lze považovat za samozřejmost. Chci 
tedy na tomto místě vyjádřit vděčnost 
bývalému vedení radnice. Díky za to, 
že jste se zasadili o vybudování těchto 
povedených hřišť a s důvěrou je vyba-
vili. Věřím, že se postupně i my všichni 
naučíme si jich více vážit a pečovat 
o ně. A už teď vím, že nová přibydou.

Andrea Múdra, zastupitelka

Čištění vozovek s odtahy vozidel
Dne 20. 11. 2015 bude společnost Brněnské komunikace a. s. provádět 
podzimní čištění vozovek základního komunikačního systému = ZÁKOS, tj. 
komunikace s provozem MHD.
Čištění komunikací: Dlouhá, Hraničky úsek s provozem MHD a Ukrajin-
ská úsek s provozem MHD bude s odtahy vozidel v případě nedodržení 
přechodného dopravního značení.
Případné změny budou s ohledem na vydání tohoto periodika uveřejněny 
na webových stránkách: www.brno-bohunice.cz v sekci Informace, aktuality.

Upozornění na přípravu akce 
tzv. „kotlíkových dotací“
Upozorňujeme občany na plánovaný projekt na výměnu kotlů na tuhá paliva, 
který je připravován Ministerstvem životního prostředí v rámci specifického cíle 
2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí.
Administrací projektu a příjemcem žádosti o dotace je pověřen Krajský úřad 
Jihomoravského kraje.
Více informací o tomto projektu lze získat na úřední desce ÚMČ Brno-Bohunice, 
webových stránkách www.brno-bohunice.cz v sekci Informace, aktuality nebo 
na webových stránkách krajského úřadu www.kr-jihomoravsky.cz.

Oznámení o odběru posypového materiálu
Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu chodníků 
bude dovezen dne 2. 11. 2015 na tato stanoviště:
Na Pískové cestě 19, Neužilova 23, Dlouhá x Hraničky (naproti domu Hraničky 
15a), Amerlingova 3 (u ZŠ Arménská), Havelkova 29, Žlíbek 3, Lískovecká vedle 
č. 9, Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypového materiálu v termínu od 2. 11. 2015 
do 9. 11. 2015. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad
Upozorňujeme občany, že ještě v měsících říjnu a listopadu mohou využít 
přistavované kontejnery na rostlinný odpad na obvyklých stanovištích:
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.

Kalendárium X.

1., 8., 15., 
22., 29. 10.

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

3. 10. , 7. 11.
sobota

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

5.–9. 10. TÝDEN KNIHOVEN
KJM, Lány 3

6. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pohádky s… překvapením
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

8. 10.
čtvrtek

TÝDEN KÁVY + rukodělná akce se Antistresovými
omalovánkami, KJM, Lány 3

10. 10.
sobota

VÝSTAVA PATCHWORKU – Kouzlení s látkami
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; 9.00–17.00 hod.

10. 10.
sobota

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

10. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Havlíčkův Brod – házená
hala Neužilova 35, ČP žen, od 17.00 hod.

16. 10.
pátek

UZÁVĚRKA listopadového čísla Našich Bohunic
podatelna Úřadu MČ; noviny@bohunice.brno.cz

21. 10.
středa

DIVADLO na Lánech – O koblížkovi
CVČ Lány, Lány 3; 16.00–17.00 hod.

24. 10. 
sobota

TURNÉ ČTYŘ OSEM na Hasičce
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 11.00 hod.

24. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Nový Jičín – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

28. 10.
středa

TATRAN Bohunice : Karviná – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

29.–30. 10. PODZIMKY NA LÁNECH – příměstský tábor
CVČ Lány, Lány 3; 8.00–17.00 hod.

8. 11.
neděle

8. Bohunický LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňostrojem
CVČ Lány, Lány 3; 17.30 hod. pohádka na Lánech, průvod 
od 18 hod.

V minulém čísle pan starosta vyjádřil politování nad ničením opravených 
hřišť. Je to smutný pohled, ale ne všude je to stejné. Dovolte mi podělit 
se o opačnou zkušenost.
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Přece jen reklama

Opoziční lavice je lavicí tvrdou

Kontejnerová stání

Dominující chudáček

S tím, že je politika jeviště 
pro osobnosti, které po-
třebují být viděny a sly-
šeny, aby měl jejich život 
smysl, jsem při vstupu do 
ní počítala. Na to, že mno-
hé věci nejdou tak rych-
le, jak by si občané (a já 
mezi nimi) představovali, 
a některé nejdou vůbec, si 
těžko zvykám. Ale hlavně 
se vždy znovu vracím k otázce, co od 
nás čekali lidé, kteří nám dali své hla-
sy. Jestli skutečně touží vidět jednou 
za čtvrt roku „divadlo“, jako je tohle. 
Zda je jednání zastupitelstva pro ně 
něco jako fotbalový zápas, kde chtějí 
fandit své straně a jásat, když dá gól. 
Ale i ten zápas trvá dvakrát pětačty-
řicet minut…
Se zklamáním se ohlížím za uply-
nulým rokem, kdy bylo na zastupi-
telstvu věcných jednání poskrovnu. 
Poslední setkání bohužel nebylo 
výjimkou. A tak tam sedím a dívám 
se do obecenstva. Kdo zde má dnes 
chuť poslouchat potřetí, počtvrté, 
popáté opakované diskuse o „matou-
cích facebookových skupinách“? Ne-
podceňujeme trochu zdravý rozum 

občanů? A nezahráváme si 
zbytečně s jejich trpělivos-
tí? Kdo vydrží vyčkat dvě 
hodiny na příležitost, kdy 
jako občan dostane slovo? 
Mám chuť se ozvat s návr-
hem, že by to těmto de-
batám možná lépe slušelo 
u piva (tam by možná do-
šlo i na pěsti). Ale raději to 
neudělám, neboť v tomto 

prostoru žádné slovo nezůstane bez 
reakce, a to „čím květnatější, tím lépe“. 
Hrozí tedy ztráta dalších patnácti mi-
nut. Domnívala jsem se, že čas je pro 
nás všechny drahý, ale jsem opako-
vaně vyváděna z omylu. Přemýšlím, 
kolik diváků přímého přenosu počí-
tač dávno vypnulo nebo si pustilo 
zajímavější podívanou. Má pozornost 
se toulá. V jednací síni vytrvale po-
kračuje vyřizování osobních účtů, 
které se městské části ani netýkají, 
se kterými většina občanů nemá nic 
společného, a hlavně ji nezajímají. 
Nebo zajímají? Dobrá. Tak se podí-
vejte v prosinci!

Mgr. Andrea Múdra
zastupitelka

.„Prosím vás, abychom táhli 
všichni společně za jeden 
provaz. Nezávisle na tom 
z jaké jsme strany, či na 
které straně barikády stojí-
me a udělali jsme tady kus 
dobré práce.“
Ano, tak zní starostova 
inaugurační výzva z pro-
sincového čísla tohoto 
zpravodaje. Jako pozorná 
a konstruktivní opozice jsme se tedy 
na jednání VI. zasedání zastupitelstva 
svolané na den 16. 9. 2015 dostavi-
li pečlivě a odpovědně připraveni. 
Připravili jsme se, ač to není vůbec 
jednoduché. Podkladové materiály 
k jednání jsou totiž k dispozici zhruba 
šest kalendářních dnů před samot-
ným jednáním. To jen konstatuji, ne-
stěžuji si. Tedy k bodům programu 
jednání zastupitelstva jsme podali 
dva protinávrhy a jeden návrh dopl-
ňující. Co bylo jejich obsahem?
V prvém případě jsme požadova-
li, aby předložený a schvalovaný 
plán bohunických investic na léta 
2016–2018 byl nejprve projednán 
v komisi pro občanské záležitosti 
a v komisi pro rozvoj MČ.
V druhém případě jsme požadova-

li, aby v lokalitách kolem 
nákupních středisek bylo 
městskou vyhláškou zaká-
záno žebrání. Což by byl 
další (jak se oficiálně de-
finuje) legislativní nástroj 
využitelný městskou po-
licií pro opatření směřující 
k zabezpečení veřejného 
pořádku.
No a v třetím případě 

jsme připravili usnesení k novelizaci 
vyhlášky o odpadech. Vedení obce 
nebylo schopno vysvětlit, v čem je 
předložená novela přínosná oproti 
té původní, ale přesto navrhlo sou-
hlasné stanovisko. A protože nový 
text vůbec neřešil ten nejožehavěj-
ší problém – kdo je odpovědný za 
stav a údržbu kontejnerových stání, 
navrhli jsme konkrétní připomínky.
Úplné znění návrhů usnesení jsou 
součástí zápisu ze zasedání ZMČ, 
který je k nahlédnutí na webových 
stránkách MČ v sekci Zastupitelstvo.
A jak jsme dopadli? Všechny tři naše 
návrhy byly, v podstatě bez diskuze, 
koaliční jednotou smeteny ze stolu…

Ing. Miloš Vrážel
za klub zastupitelů ODS

Ze zářijového zastupi-
telstva stojí za pár řádek 
projednání připomínek 
k městské vyhlášce o od-
padech. Navrhovaná nová 
úprava výslovně předpo-
kládá dohodu mezi vlast-
níkem objektu užívajícím 
kontejnerové stání a vlast-
níkem pozemku pod 
tímto stáním. V současné 
době totiž mnohé panelové domy 
užívají cizí pozemek bez jakékoliv 
dohody a zdarma. Avšak tam, kde je 
vlastníkem tohoto pozemku město 
Brno, by již nyní mohlo město po-
žadovat platbu za užívání pozemku, 
a to i zpětně. To se s novou úpravou 
vyhlášky nezmění, ba naopak bych 
spíše očekával vyšší tlak na maxima-
lizaci výnosů z pozemků. Obecně lze 
říci, že město má povinnost uplat-
ňovat své vlastní pohledávky. Byť se 
nejedná o horentní sumy, konstatuji, 
že současný stav je nepořádný a trva-
le neudržitelný.

Osobně bych preferoval 
převedení těchto pozem-
ků prve do správy městské 
části, která by je následně 
nabízela k odkupu jed-
notlivým domům. Proces 
odkupu je u městské části 
rychlejší a přívětivější než 
v případě magistrátu. Patr-
ně se asi všichni shodne-
me, že důsledkem odkupu 

bude větší zájem domů o svá vlastní 
kontejnerová stání (mnohá jsou dnes 
dosti neestetická). V případech, kdy 
k odkupu nedojde, může městská 
část domu odpustit nájemné, jestliže 
se dům zaváže kultivovat svoje vlastní 
kontejnerové stání. V ostatních pří-
padech by pak bylo na místě aktivně 
vyžadovat placení nájemného.
Jsem přesvědčen, že tímto jednodu-
chým postupem lze v řádu několika 
let pozvednout úroveň bohunických 
kontejnerových stání.

Michal Kincl, zastupitel MČ

Ty stromy za to nemůžou, že rostou 
na nevhodných místech. Stíní do 
oken paneláků, ohrožují naši bez-
pečnost, překážejí volnému provozu 
a v době zrání plodů špiní své okolí 
přímo nebo přes zažívací trakt ptá-
ků. Vysadili je v dobré víře lidé, kteří 
se před mnoha léty přistěhovali do 
nového sídliště. V době komunistic-
ké éry jsme si často různé věci dělali 
svépomocí. Uměli jsme si opravit ško-
dovku, nebyl problém si vlastními 
silami přestavět umakartové jádro 
a díky Přemku Podlahovi a jeho Re-
ceptáři se každý cítil být odborníkem 
na parkové úpravy.
Dnešní svět je složitější. Naučili jsme 
se poptávat odborné firmy, ale v pří-
padě parkových úprav stále přežívá 
„co Čech, to zahradník“. Díky obecní 
koncepci, která vznikla ještě za bývalé-
ho vedení radnice, se chyby výsadby 
postupně odstraňují. Staré nemocné 
břízy jsou nahrazovány kvalitnějšími 
dřevinami, špinící mahalebky byly 
z ulice Lány odstraněny, podobně 
i střemchy na ulici Arménská.
À propos, Arménská. Každý zahrad-
ník zná zásadu, podle které se běžné 
rostliny sesazují do skupin a samo-
statně se mají vysazovat pouze druhy 
s vysokou estetickou hodnotou. Jde 
například o mohutné stromy nebo 
dřeviny zajímavé květem či listem. 
Před několika léty mne překvapilo, že 
naše radnice vyhradila pro výsadbu 
obyčejné borovice dominantní místo 
přímo před hlavním vchodem školy 
Arménská. Kdyby zde byla vysazena 
lípa, javor, platan… – pochopím to. 
Ale toho vypelichaného chudáčka 
mi bylo líto.

O tom, že jsou jednání zastupitelstva naší městské části přenášena 
v přímém přenosu do éteru, už bylo na těchto stránkách opakovaně 
psáno. Nevím, jakou návštěvnost odkaz na přenosy má, ale stále jsem 
na rozpacích dělat tomuto projektu větší reklamu. Důvod? Je mi trapné 
obírat někoho o čas sledováním „politických představení“. Stačí, že se 
jich účastním sama.

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

Nyní prochází prostor před školou 
velkou přestavbou. Jaké bylo moje 
překvapení, když jsem viděl, že bo-
rovička-chudáček byla přesazena jen 
o několik metrů doprostřed trávníku, 
ačkoli by se hodila do skupiny boro-
vic pod mateřskou školou, tedy asi 
o patnáct metrů dál. Nyní má stejně 
dominantní místo jako dříve a navíc 
ještě opticky rozbíjí trávníkovou plo-
chu. Mám však naději, že to domi-
nující chudáček na svém výsostném 
místě nepřežije a časem bude nahra-
zen skutečně hodnotným stromem.

Vlastimil Halfar
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Bohunická chasa a Chasička – 
živá tradice

Kontrola veřejného osvětlení

Podzim v nové knihovně

Léto mladých hasičů
Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v Brně-Bohunicích, 
kterou provádějí pracov-
níci Technických sítí Brno, 
a.s. ve spolupráci s MČ Br-
no-Bohunice, se uskuteč-
nila ve středu 12. 8. 2015 
a bylo na ní zkontrolováno 
celkem 1160 kusů světel. 
Z tohoto počtu nesvítilo 
v době konání kontroly 12 osvětlení, 
což je 1,03 % nesvítivosti. Musím říci, 
že za dobu co se zúčastňuji nočních 
kontrol veřejného osvětlení, tak toto 
je druhý největší počet nesvítících 
světel v době konání kontroly. S pra-
covníkem Technických sítí Brno, a.s., 
se kterým jsem kontrolu prováděl, 
jsme – jak se říká – nevěřili vlastním 
očím, že téměř na každé ulici něco 
nesvítí. Tak čím to, že najednou tolik 
nesvítících osvětlení? Nazval bych to 
únavou. Většina nesvítících osvětle-

ní byly tzv. blikačky, tedy 
osvětlení, které chvíli svítí 
a chvíli jsou po tmě. Takto 
jen v krátkosti na vysvět-
lenou. Mezi jednotlivými 
kontrolami, které jsou 
obvykle čtyřikrát do roka, 
provádějí totiž pracovní-
ci Technických sítí Brno, 
a.s. ještě průběžné kon-
troly svítivosti veřejného 

osvětlení, takže tento stav byl spí-
še výjimečný. Nyní jsou již všechna 
osvětlení v pořádku a plně funkční. 
Závěrem bych si dovolil poděkovat 
všem pracovníkům Technických sítí 
Brno a.s., kteří se podílejí na údržbě 
veřejného osvětlení v MČ Brno-Bo-
hunice a těším se na další spolupráci. 
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice.

Josef Juras, zastupitel MČ

Vážení a milí, srdečně vás všechny 
zdravíme. Už jsme se zabydlely v no-
vém interiéru a doufáme, že se vám 
u nás bude také líbit. Zvláště prostory 
k relaxaci a odpočinku mají výrazně 
jinou kvalitu, je radost si u nás pose-
dět s dobrou knížkou nebo s časo-
pisem. Akce, které jsme pro Vás na 
říjen připravily, navazují na to nejlepší 
z minulosti, na co jste byli u nás zvyklí. 
Výstavy, čtení pro nejmenší, bese-
dy…každý z Vás si bude moci najít 
právě to, co mu vyhovuje nejvíce.
Říjnová výstava je připomínkou uply-
nulých 20. let naší pobočky. Najdete 
zde dobové pozvánky na vernisáže, 
kroniky let minulých a jiné artefakty.
V Týdnu knihoven, 5. 10. – 9. 10. 2015, 
jsme připravily čtení pro nejmenší. 
Koná se v úterý 6. 10. 2015 v 16.30 
a má nádech tajemství – Pohádky 
s…překvapením. Čtení je vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby.

Týden knihoven se kryje s jinou zají-
mavou akcí, a to s Týdnem kávy. Pro 
dospělé tedy chystáme na čtvrtek 
8. 10. 2015 částečně rukodělnou akci 
s knížkou Antistresové omalovánky 
pro dospělé. Uvaříme vám dob-
rou kávu, budeme vám číst a vy si 
mezitím můžete vymalovat krásný 
obrázek, který si odnesete s sebou 
domů. Akce začíná v 17 hodin, tedy 
v otevírací době knihovny, a potrvá 
do 18 hodin. Pokud budete chtít, mů-
žete nám obrázek nechat v knihovně 
a my z nich uděláme výstavku.
Po malování a výměně interiéru 
se znovu rozjíždíme, doufáme, že 
se nám všechny akce podaří k naší 
i vaší spokojenosti. Těšíme se na vaši 
návštěvu a přejeme krásné podzimní 
dny.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Tématem bylo „Přežití v přírodě“. Děti 
se učily, jak si vytvořit táborák, orien-
tovat se v mapě, Morseovu abecedu, 
pracovat s buzolou a mnoho dalších 
dovedností, které právě pro přežití 
v přírodě je potřeba znát.
Počasí nám přálo, a tak jsme horké 
dny trávili u vody. Jednu noc děti 
přespávaly i ve stanu, ale příroda 
nám chtěla ukázat svoji sílu, a tak 
jsme museli děti, díky sílícímu vě-
tru, ve čtyři hodiny ráno „evakuo-
vat“ zpět do chalupy. I přes toto 
neplánované dobrodružství, které 
naopak bylo jedno z největších, se 

tábor vydařil a všichni jsme si ho 
moc užili.
Po prázdninách čekaly děti nejen 
školní lavice, ale i začátek nového 
soutěžního roku. První soutěž pro-
běhla v neděli 13. září v Útěchově. 
Děti přes prázdniny svoje dovednosti 
nezapomněly a dokázaly vybojovat 
v kategorii mladších žáků krásné prv-
ní místo, v kategorii starších obstojné 
místo třetí. Dětem moc gratulujeme 
a doufáme, že se stejně dobrými vý-
sledky budou pokračovat po celý 
rok.

Kateřina Pilná

S končícím létem se už podevate-
nácté uskutečnily tradiční Svatovác-
lavské hody. Letos poprvé se na této 
akci v programu představily i „naše“ 
děti – Chasička. Nápad na její založení 
přišel loni v létě a již rok se Chasička 
se svým stále vylepšovaným pásmem 
„Řemesla“ účastní akcí, kde vystupuje 
Bohunická chasa. Samozřejmě neza-
hálíme ani my dospěláci. Scházíme 
se po celý rok, zpíváme, tancujeme 
a učíme se nové věci, abychom náš 
program pokaždé něčím obohati-
li. Letos už jsme kromě zmíněných 
hodů vystupovali třeba v bohunické 
pobočce KJM, na farních dnech v Če-
bíně a Drásově, na Zahradní slavnos-
ti na zahradě ZUŠ. Akce „nekrojová“, 
ale přesto spojená s tradicemi, je 
Masopust. Masopustní průvod jako 
veřejná akce pořádaná místní orel-
skou jednotou si už také našla místo 
v kalendářích bohunických občanů. 

Přesto z masek vykukují převážně 
tváře členů Bohunické chasy, takže 
se dá říct, že je to akce „naše“.
A co nás čeká? I když se to možná ne-
zdá, Vánoce se blíží. Takže Bohunická 
chasa i Chasička v babím létě pilně 
nacvičují program pro krásné obdo-
bí adventu. Koledy říkané i zpívané, 
tanečky a možná i malé překvape-
ní pro vás chystáme na vystoupení 
v bohunické knihovně. Počátkem 
příštího roku, první víkend v únoru, 
se uskuteční 3. Poleskavský krojova-
ný ples. Po Novém a Starém Lískovci 
máme tu čest pořádat toto setkání 
v Bohunicích. Oba minulé ročníky se 
těšily velkému zájmu nejen z tzv. Po-
leskaví. A Bohunická chasa i Chasička 
se jako domácí určitě vynasnaží, aby 
se zábava i tentokrát vydařila.

Jaroslav Styblík
zastupitel

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 písem-
né přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slav-
nostní přivítání svých dětí u nás v Bohunicích. O konkrétním termí-
nu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. Při-
hlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

Setkání jubilantů, vítání občánků

Jako každý rok jsme i letos začátkem prázdnin odjeli na týdenní soustře-
dění mladých hasičů do Jeseníků.
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Poděkování

Fotbalisté Tatranu

Nová dobrodružství v Severce

Nová učebna dramatické 
výchovy na ZŠ Vedlejší

Vedení Úřadu městské části Bohunice 
a jejich zaměstnancům patří veliký 
dík za operativní pomoc při evaku-
aci dětí z mateřské školy Pohádka 
z důvodu porušeného vedení plynu 
při rekonstrukci chodníku před ZŠ 
Arménská. Dětem poskytli zasedací 
místnost, umožnili sledování pohá-
dek na promítacím plátně, zajistili 
pití. Svačinku přinesly kuchařky z MŠ. 
O zábavu dětí se také postarali 2 pří-

tomní hasiči, když dětem umožnili 
vyzkoušet si hasičskou přilbu, vestu, 
baterku. Také díky kvalifikovanému 
přístupu všech zaměstnanců mateř-
ské školy zvládly děti evakuaci bez 
problémů. Děti měly hned 4. den 
pobytu ve školce nezapomenutel-
ný zážitek, který všechny zvládly na 
jedničku. Hlavně, že celá akce měla 
šťastný konec.

Děti a zaměstnanci MŠ Pohádka

Bilance bohunických fotbalistů je 
šest výher a dvě remízy, skóre 26:5 
a 20 získaných bodů do tabulky. Není 
se tedy čemu divit, že je Tatran Bo-
hunice na prvním místě průběžné 
a neúplné tabulky. Největší podíl na 
dosavadních 26 vstřelených bran-
kách mají kanonýři Nikolas Burčík 
s 10 a Filip Damborský s 8 zásahy. 
I brankář Marek Gruber vede tabulku 
brankářů s nulou a již čtyři zápasy 
neinkasoval, což svědčí o dobré práci 
obranné čtveřice Tatranu.
Jelikož je podzimní část krajského 
přeboru teprve v polovině, odehra-
jí hráči Tatranu ještě osm zápasů 

a z toho budou čtyři na domácím 
trávníku. Hráči i funkcionáři fotbalo-
vého oddílu TJ Tatran Bohunice dě-
kují všem fanouškům za dosavadní 
návštěvu a těší se na jejich podporu 
i v následujících zápasech. Průběžné 
tabulky, informace o dnech a časech 
začátků jednotlivých zápasů i odjez-
dů autobusu na zápasy mimo Brno 
neleznete na nových webových 
stránkách oddílu www.tatran-bo-
hunice.webnode.cz, dále ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo na vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

Ing. Jaromír Krejčí

Náš pionýrský tábornický oddíl Se-
verka má za sebou nabité léto. Jako 
každý rok jsme jeli na naše tábořiště 
v Bystřici nad Pernštejnem, abychom 
se zde po dobu dvou týdnů sezna-
movali s islandským krajem a zvyky 
místních lidí. Island byl totiž moti-
vem naší celotáborové hry, během 
níž jsme prozkoumali řadu kráterů 
a jeskyní, rozluštili nejednu záhadu 
a několikrát jsme si také užili horké 
gejzíry. Přípravy na takovou dalekou 
expedici však vypukly ještě daleko 
dříve. Už během školního roku jsme 
se seznámili s entomologem Han-
sem Bjelke, který nás vtáhl do záhady 
nového druhu brouka žijícího v krá-
teru islandské sopky. A jelikož jsme 
případu chtěli za každou cenu přijít 
na kloub, pilně jsme se připravova-
li – prolézali jsme jeskyně, slaňovali, 
nacvičovali jsme islandský folklórní 
tanec, ochutnávali cvrčky na másle 
a mnoho dalšího. Proto si troufám říci, 
že jsme na tábor odjížděli skutečně 

připraveni. Ale zase tak jednoduché 
to nebylo. Setkali jsme se se spous-
tou zádrhelů, které k vyřešení záhad 
obvykle patří. Avšak velmi se nám 
dařilo a zbývalo jen najít samotný 
kráter. Po třídenním putování jsme 
konečně dorazili k Býčí skále, kterou 
jsme si celou prošli, a v nejtajnějších 
chodbách jsme objevili kameny, ve 
kterých se skrývali malí broučci na 
přívěšku jako odměna pro každého 
účastníka.
V září jsme uspořádali Den otevře-
ných dveří u Severky, na který jsme 
zvali děti i rodiče, kteří měli zájem 
své dítě k nám zapsat. Vesmírné hry 
a soutěže zaujaly nejednoho prv-
ňáčka, ale také děti o mnoho starší 
a stávalo se, že návštěva se nakonec 
protáhla i na několik hodin. Ačkoliv 
nám počasí příliš nepřálo, myslím si, 
že se akce vydařila a do oddílu nám 
přibyla spousta nových malých Se-
veráčků.

Tereza Navrátilová

Dne 30. září byla na ZŠ Brno, Vedlejší 10 dokončena a slavnostně otevřena 
nová učebna dramatické výchovy. Po dvou měsících stavebních a truhlářských 
prací tak byl realizován dva roky zrající nápad na využití již léta nepoužívaných 
starých sprch u tělocvičen. Učebnu s pódiem, přenosnými kulisami, na míru 
vyrobeným nábytkem a interaktivní tabulí navrhli architekti Soňa a Janové 
Velkovi ve spolupráci s paní Šperkovou, učitelkou dramatické výchovy. Projekt 
a veškeré další práce uhradily částkou 500.000,– Kč Úřad městské části Brno-
-Bohunice a částkou 800.000,– Kč Statutární město Brno. Učebna najde využití 
ve volitelném předmětu dramatická výchova, během odpoledních kroužků 
a při příležitosti různých kulturních vystoupení a divadel malých forem.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Cvičení předškolních dětí

Od 7. 9. 2015 V TĚLOCVIČNĚ NA ARMÉNSKÉ
opět 17.30–18.30hod

CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA ROZVOJ POHYBOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ DĚTÍ, ZRUČNOSTI, KOORDINACE

A SAMOSTATNOSTI DĚTÍ.
V HODINÁCH POUŽÍVÁME RŮZNÁ NÁŘADÍ,

POMŮCKY, ŘÍKANKY…

NAŠIM CÍLEM JE NABÍDNOUT DĚTEM MOŽNOST VYZKOUŠET
SI RŮZNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY.

PRO: děti od 3 let (může i 1. a 2. třída)
KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 17.30–18.30 hod
KDE: ZŠ ARMÉNSKÁ – tělocvična, Brno-Bohunice
CENA: školní rok 500,– kč
pololetí 300,– kč
1 hod 50,– kč

CVIČEBNÍ ODĚV + BOTY – BUDEME UŽ CVIČIT.
 Odkoupíme vás byt i zadluže-
ný. Hotovost ihned k dispozici. Tel.: 
775 674 544.

  Hledáme brigádníky na roz-
nos letáků, více informací na tel.: 
775 674 645.

Vítěz minulého ročníku krajského přeboru jako jediný ani po osmi 
zápasech podzimní části nového ročníku neokusil, jak chutná porážka.
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Sudoku
O víkendu 19. a 20. září 2015 proběhlo v Brně jubilejní 10. mistrovství republiky 
v řešení sudoku. Kdo vyhrál, najdete na internetu. Zde si můžete vyluštit klasické 
sudoku připravené k této příležitosti.

Jan Novotný
pořadatel mistrovství

Rada MČ na svém 23. zasedání 
ze dne 9. 9. 2015
- schválila zadávací podmínky, hod-

notící komise a vybraných firem na 
akci „Oprava oplocení MŠ Běloruská 
4 a MŠ Amerlingova 4,

- schválila zadávací podmínky hod-
notící komise a vybraných firem na 
akci „obnova serverové infrastruktu-
ry ÚMČ Brno-Bohunice

- schválila nabídky uchazeče, výše 
nabídkové ceny a návrh smlouvy 
o dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Oprava soci-
álních zařízení v objektu ZŠ Vedlejší

- schválila návrh smlouvy zakláda-
jící právo provést stavbu na části 
pozemku p. č. 1929/1 v rámci akce 
„Úprava a rekonstrukce veřejného 
prostranství ulice Běloruská“

- schválila smlouvu o výpůjčce prosto-
ru na zařízení veřejného osvětlení, 
na němž budou umístěny navigační 
panely městského a informačního 
orientačního systému – MIOS

- schválila návrh dohody o ukonče-
ní smlouvy na provádění kontrol, 
revizí a údržbě protipožárního za-
bezpečení s Janem Práškem, návrh 
dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění 
služeb v oblasti požární ochrany 
zdraví při práci.

- doporučila zastupitelstvu MČ Brno-

-Bohunice vzít na vědomí zprávu 
o hospodaření MČ Brno-Bohunice 
za období 01.–08. 2015 dle předlo-
ženého návrhu.

- doporučila zastupitelstvu MČ Br-
no-Bohunice schválit Rozpočtový 
výhled MČ Brno-Bohunice na ob-
dobí 2017–2021 dle předloženého 
návrhu

- doporučila zastupitelstvu MČ Br-
no-Bohunice ponechat v příloze č. 
1vyhlášky, statutárního města Brna 
č. 5/20110, o zákazu požívání alko-
holu na veřejných prostranstvích, 
za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, vy-
mezení veřejného prostranství na 
ulici Švermova 7–9 a okruh 50 m 
od radnice MČ Brno-Bohunice, na 
kterých bude konzumace alkoholu 
zakázána

- doporučila zastupitelstvu MČ Br-
no-Bohunice nestanovit v příloze 
obecně závazné vyhlášky stat. Měs-
ta Brna č. 6/2010, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného po-
řádku, kterou se vymezují veřejná 
prostranství, na nichž se zakazuje 
žebrání

- doporučila zastupitelstvu ponechat 
v příloze č. 1 stávající lokality pro 
volný pohyb psů př a schválit no-
velu přílohy č. 2., kde je vstup se 

psy zakázán, a to lokality dětských 
hřišť a veřejně přístupných sporto-
višť při ulici Arménská, Běloruská, 
Gruzínská, Moldavská, Neužilova, 
Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhra-
dy, Spodní, Švermova, Ukrajinská 
Uzbecká, Vedlejší, Park Osová, za-
hrada ZUŠ Amerlingova2 a běžec-
kém a sportovním areálu Okrouhlá 
(nad TJ Tatran Bohunice)

- schválila rozpočtové opatření č.12/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2015 dle předloženého 
návrhu

- jmenovala Ústřední inventarizační 
komisi k provedení inventarizace 
majetku MČ Brno-Bohunice za rok 
2015

- schválila návrh novely nařízení stat. 
Města Brna, kterým se vydává „Tržní 
řád“ ve znění pozdějších nařízení

- bere na vědomí stanovisko k územ-
nímu řízení na akci DPMB a.s. – 
Nové kabely ul. Netroufalky, směr 
Osová

- souhlasí se stanoviskem k návrhu 
na dispozici s majetkem města 
s prodejem pozemku – p. č. 2800/2 
při ulici Švermova

- souhlasí se stanoviskem k návr-
hu na svěření části pozemku p. č. 
1321/74 při ulici Jihlavská

- souhlasí s návrhem na svěření po-

zemků p. č. 2923/6, 7, 8, 9 a 10 při 
ulici Spodní

Rada MČ na svém 24. (mimořád-
ném) zase dání ze dne 16. 9. 2015
- schválila návrh dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo na akci „Adaptace 
stávajících prostorů šaten, umývá-
ren a skladu knih na třídu se scénou 
a kabinetem v objektu ZŠ a MŠ Ve-
dlejší

- schválila nabídku uchazeče, výše 
nabídky ceny a návrhu smlou-
vy o dílo na akci „Obnova zeleně 
v lesíku mezi ulicemi Osová a Pod 
Nemocnicí

- schválila návrh rozpočtového 
opatření č. 13/RMČ v rozpočtu MČ 
Brno-Bohunice pro rok 2015 dle 
předloženého návrhu.

ZPRÁVY Z RADNICE

Hledáš smysluplnou a odpov dnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a p ij  mezi nás! 

Jsi ob an R starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 

N E V Á H E J !

Nabízíme stabilní finan ní ohodnocení, kariérní r st,  
6 týdn  dovolené, p ísp vky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a adu dalších výhod. 

VÍCE INFORMACÍ SD LÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

Kounicova 24, 611 32 Brno 

Hledáme posily do našeho týmu

Hledáš smysluplnou a odpov dnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a p ij  mezi nás! 

Jsi ob an R starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 

N E V Á H E J !

Nabízíme stabilní finan ní ohodnocení, kariérní r st,  
6 týdn  dovolené, p ísp vky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a adu dalších výhod. 

VÍCE INFORMACÍ SD LÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

Kounicova 24, 611 32 Brno 

Hledáme posily do našeho týmu

6 3 7 5
2 4 6 8
1 5 9
6 5

8 4 2 9 3 7
7 8 2
1 3 4 5

6 9 7 5 3

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno
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Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

ÚČEL ZÁPŮJČKY LHŮTA
SPLATNOSTI

HORNÍ HRANICE ZÁPŮJČKY

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků,
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu
ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě
nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
zápůjčky na opravu a modernizaci 
bytových a rodinných domů a by-
tových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna dva-
krát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > 
Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
na jaře 2016, mohou vlastníci nemo-
vitostí požádat v termínech od 1. 9. 
do 15. 10. 2015 a od 1. 12. 2015 do 
15. 1. 2016. Žádosti na předepsaném 
formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 
nebo na úřadech městských částí, 
na jejímž území se opravovaná ne-
movitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po 
dobu splácení. Výběr žadatelů o zá-
půjčku provádí Komise bydlení Rady 
města Brna. O výsledku výběrového 
řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytové-
ho odboru Magistrátu města Brna. 
Do výběrového řízení nejsou zařa-

zováni žadatelé, kteří již k předmět-
né nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel ne-
hradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Další výhodou 
zápůjčky je možnost předčasného 
splacení zápůjčky. K předčasné-
mu splacení zápůjčky město sdělí 
dlužníkovi výši úroku, příp. výši 

úmoru a úroku dle skutečné výše 
zápůjčky a skutečné doby jejího 
splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 mě-
síců až 1 roku od otevření účtu. Po 
uplynutí 6 měsíců od otevření účtu 
zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení zápůjčky 
připraví město podklady k provedení 
výmazu zástavního práva v katastru 

nemovitostí. Zápůjčku je možno žá-
dat na více účelů v jednom termínu. 
Bližší informace o zápůjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Turné čtyř osem
Dne 30. 8. proběhla ve Střelicích 
hasičská soutěž, která je součástí 
šesti závodů v průběhu celého roku. 
Této soutěže se zúčastnilo z Bohunic 
družstvo žen a družstvo mužů. Ženy 
v konkurenci sedmi týmů skončily 
na třetím místě a muži v konkuren-
ci 26 týmů na místě 15. Bojovat se 
bude ještě dál, neb nás čekají ještě 

2 závody tohoto turnaje, který bude 
zakončen na naší zbrojnici v Bohuni-
cích a to 24. 10. v 11 hod., kdy soutěž 
začíná. Kdo bude mít chuť, přijďte 
podpořit naše hasiče.
A jestli se chceš stát mladým hasičem 
a je ti 11 let a více, přijď za námi kaž-
dý čtvrtek od 18.00 hod. do hasičské 
zbrojnice na ul. Ukrajinská 2b.
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NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části 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 2. 10. 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.

TAOISTICKÝ ČCHIKUNG
A REKONDIČNÍ CVIČENÍ

zveme Vás na ozdravné 
a koncentrační cvičení čerpající
z prastarých východních tradic.
Vždy v úterý od 18.00–20.00
v objektu SDH – Bohunice,

Ukrajinská 2b
informace na:

www.institut-therapy.eu
nebo tel.: 605 457 071

VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY!!!

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

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

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

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

 Hledám pronájem pěkného bytu 
v Bohunicích. Vybavení a balkón vý-
hodou. Děkuji T: 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!

 Finanční problémy? Rychlé půjčky 
pro fyzické osoby ale i osvč.
Tel.: 777 887 270. www.ok-uver.cz

 PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
do os. vlastnictví, PROHLÁŠENÍ vlast-
níka, SVJ, zaměřování bytů. Informace 
zdarma na tel: 724 304 603.

 Sháníme byt ke koupi v Bohuni-
cích, cena do 3 mil. Kč. Vhodný k pro-
najmutí. RK nevolat. T: 732 434 910.

  Doučím Mat + FYZ (ZŠ), 
SCIO a CERMAT testy k PZ na SŠ. 
Tel. 774 621 703.

  Levné víkendové  – týdenní 
pobyty v rekr. vilce na Č-M Vys. 
Ideál pro rodiče (prarodiče) s dětmi, 
TEL. 604 247 252.

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
na úklid a ostrahu objektů osoby 
se zdravotním omezením na po-
zici uklízeč/ka a strážný/á. Info tel. 
730 186 797.

 Hledám ke koupi dům nebo po-
zemek vhodný jako stavební parcela. 
Děkuji za nabídky. Tel: 736 123 995.

 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.

 Stříhání psů, Arménská 13.
Tel.: 773 088 143.

 MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ.
Tel: 733 201 361.
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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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Říjen – Houbové speciality – Přijďte ochutnat houby na několik způsobů. 
31. 10. 2015 – Halloweenská párty – Přijďte se svými ratolestmi oslavit
svátek Halloweena. Můžete se těšit na dětský karneval a hry pro děti. 
Každé dítě, které přijde v masce, obdrží sladkou odměnu. Moderuje DJ Chabičovský. 
Program: 14.00–17.00 – program pro děti v podobě karnevalu a her
18.00–24.00 – večerní program pro dospělé. Konzumační lístek: Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.
Listopad – Svatomartinské hodování, Prosinec – Adventní menu
24. 12. 2015 – Štědrovečerní večeře
31. 12. 2015 – Silvestr 2015

Více informaci: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz 



Nově otevřená prodejna
U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

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

Vážení zákazníci, 
plánujete, kde uspořádat vánoční večírek pro Vaše zaměstnance 
a tím jim poděkovat za uplynulý rok?

Hotel Myslivna je to pravé Místo pro vás!
Proč právě u nás?
- nacházíme se v příjemném prostředí města s krásným výhledem na Brno
- bezplatné parkoviště s kapacitou až pro 120 osobních vozů
- nabízíme kapacitu pro 350 lidí, včetně restaurace, kongresové haly, vinárny
- nemusíte platit za pronájem prostorů
- rádi zajistíme hudbu a catering
Rezervace a více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555 (provozní oddělení).
Budeme se těšit na Vaši návštěvu! Personál hotelu Myslivna Brno.

Opravy, úpravy oděvů 
Konzultace oprav od 9.00 do 20.00

po telefonické domluvě termínu
mobil: 737 405 554

Šnajdrová Zdeňka, Vltavská 5
Další krásy pro vás na 
www.atelier-sarka.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

NOVÝ NISSAN?
POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

Innovation 
that excites


