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Ani bílé, ani klidné?

Jaký přívlastek se vám pojí se slovem 
Vánoce? Bílé, šťastné, veselé, klidné, 
tajemné? Často tato slova vyslovuje-
me oparně a s jistou nostalgií, jakoby 
takhle vypadaly Vánoce naposled 
v našem dětství. Jako bychom si už 
zvykali, že nejen že nejsou bílé, ale 
ani radostné a klidné. Přesto myslím, 
že nemusíme na očekávání těchto 
atributů rezignovat. Nebo spíše na 
jejich vytváření. Vánoce stále ještě 
považujeme za svátky. Svátek je po-
dle mne výjimečný den, kdy děláme 
věci jinak, méně pracujeme, jinak se 
oblékáme. Bohužel i ve vnímání této 
výjimečnosti se mnohé posunulo – 
stromečky a ozdoby potkáváme dva 
měsíce předem, reklamy na vánoční 
dárky jakbysmet a přiznejme si, pra-
cujeme víc než obvykle. Naštěstí ono 
sváteční ještě zůstává uvnitř rodin. 
Každý máme osobní vzpomínky, 
zvyky a tradice, bez nichž bychom 
si Vánoce neuměli představit. Jaká 
je pestrost takových rodinných „po-
kladů“! Například to, co se bude na 
Štědrý den u slavnostního stolu jíst, 
se liší dům od domu. Pak jsou zde 
i zvyky, které nás spojují. Zdobíme 
stromeček, stavíme pod něj betlém. 
Jeho postavy také asi neprožily obdo-
bí ani klidné, ani bohaté. Přesto když 
se zahledíme do betlémského výjevu, 
prostoupí nás klid. Tito lidé zřejmě 
znali svůj úkol, byli s ním ztotožněni 
a věřili, že cíl jejich snažení je dobrý. 
My také máme možnost si každý rok 
v adventu a o Vánocích více připo-
mínat a hodnotit své cíle a životní 
úkoly a ptát se sami sebe, zda jsou 
dobré. Přála bych si, aby naší odmě-
nou byl právě ten klid uvnitř, který 
pak mohou pocítit i lidé kolem nás. 
Adventní a vánoční čas tedy v sobě 
přirozeně snoubí rozjímání a setkává-
ní. Zvu vás proto nejen na rozsvícení 
stromu u radnice 4. prosince, ale i ke 
spočinutí u betléma v lískoveckém 
kostele nebo na jeho živé provedení 
25. prosince, kterým chtějí děti předat 
dál radost z vánočního tajemství. Tak 
třeba zelené, ale radostné!

Andrea Múdra, radní

Rok první

Hned od prvního dne 
jsme přemýšleli, čeho do-
sáhnout a hlavně jak toho 
chceme dosáhnout a co 
všechno bychom rádi pro 
Bohunice udělali.
Začátek nebyl tak těžký. 
Z předchozích let jsme 
zdědili připravené nebo 
rozpracované projekty, 
a tak jsme si jen řekli, které chceme 
zrealizovat. Pak jsme přemýšleli, které 
myšlenky a záměry budeme nově 
rozvíjet a připravovat. Jako vodítko 
nám přirozeně posloužily náměty 
vás – obyvatel Bohunic, posbírané 
v průběhu volební kampaně, a také 
naše volební programy.
První stavební projekt, který byl do-
končen, je nové náměstí před OC 
Kalinka u radnice. Na Mikulášské 
besídce na začátku prosince 2014 
jej symbolicky slavnostním přestři-
žením pásky otevřely vystupující děti. 
Na akci byl pozván (a stříhal s dětmi 
i pásku) bývalý starosta, který se o vý-
stavbu náměstí zasloužil.
Pak se „překulil“ kalendářní rok a radní 
během svých zasedání Rady měst-
ské části (bylo jich během roku 29)
začali projednávat přípravu několika 
různých projektů. Co se škol a ško-
lek týče, tak byla vybudována nová 

učebna pro divadelní 
výuku, zakoupena kera-
mická pec a velkokapa-
citní smažící pánev, a vy-
měněn výdejní systém 
v jídelně, spolu s novým 
přístupovým systémem 
do školy na ZŠ Vedlejší. 
Byly rekonstruovány po-
slední záchodky a začala 

kompletní rekonstrukce hřiště na ZŠ 
Arménské. Pro MŠ Běloruskou byla 
zakoupena lehátka a probíhá výmě-
na oplocení, na MŠ Amerlingova byl 
zakoupen konvektomat a rovněž pro-
bíhá výměna oplocení, v MŠ Uzbecká 
proběhla výměna obkladů a rozvodů 
ve školní kuchyni.
SVČ na Lánech bylo zatepleno a má 
novou fasádu a uvnitř budovy byla 
instalována nová dělící stěna s dveř-
mi na zvýšení bezpečnosti dětí.
Mezi naše letošní největší projekty 
jistě patřila rekonstrukce prostranství 
před ZŠ Arménská, která se myslím 
velmi povedla a dále „úklid“ severozá-
padní části sídliště od starých sušáků 
a nevyhovujících herních prvků. Cvi-
čiště bohunických dobrovolných ha-
sičů jsme letos rozšířili o nové toalety 
(tím je výstavba areálu dokončena). 
Oplotili jsme také dětské hřiště za 
domem Ukrajinská 25 a nové náměstí 

Uzávěrka č. 1/16
11. prosince 2015 ve 14 h.

před Kalinkou jsme „ozdobili“ sloupo-
vými hodinami.
Celkem jsme v roce 2015 proinves-
tovali na našich projektech kolem 
20 mil. Kč.
V oblasti životního prostředí jsme 
letos věnovali prostředky na tolik 
potřebnou obnovou lesíku na zá-
padním konci ulice Pod Nemocnicí, 
a odstranili jsme na mnohých mís-
tech stromy typu špendlíky, na které 
jste si, zejména v období zrání, hodně 
stěžovali.
To vše se odehrálo nad rámec běžné-
ho chodu a správy naší městské části 
jako je úklid, sečení trávy, prořezávky 
keřů, zimní údržby apod.
Na závěr poslední řadě zmíním opra-
vy chodníků a silnic. Zde se nám 
podařilo domluvit se společností 
Brněnské komunikace a.s. mimořád-
ně rozsáhlou obnovu povrchů na 
mnohých místech v Bohunicích. Asi 
největší radost máme z toho, že se 
podařilo konečně opravit silnici ke 
garážím a dílnám na ulici Ukrajinská 
a zejména silnici a chodník ke školce 
Švermova a SVČ Labyrint.

(Pokračování na str. 2)

Na prvním zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Brno-
-Bohunice, které se konalo 12. 11. 2014 bylo zvoleno i nové vedení naší 
městské části. Dovolte mi proto po roce malou rekapitulaci naší práce.

Přehled bohoslužeb o Vánocích v kostele 
sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci

24. 12. Štědrý den
15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční mše svatá (zpívá Chrámový sbor)

31. 12. Silvestr
16.00 mše svatá na poděkování, poté posezení
na faře, zvláště pro starší a osamělé

1. 1. 2016 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30, 9.30 mše svatá

Oznamujeme, že ve středu 
16. 12. 2015 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat VIII. za-
sedání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program za stupitelstva 
bude nej později sedm dnů před 
zasedáním zveřej něn na úřední 
desce ÚMČ a online v čas konání 
na stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné.

VIII. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice
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(Dokončení ze str. 1)
Celkem 4.051m2 opravených chodníků a 7.283m2 opra-
vených silnic mluví za vše. Návštěvníky SVČ Lány určitě 
potěšily 2 nově vybudované bezbariérové přechody na 
ulici Bohuňova – Rolnická. Byla opravena dvoje schodiště 
a jedno menší schodiště bylo vybudováno zcela nové. 
Celkem 127 kanálů je také nově opravených.

Plány na rok 2016
V příštím roce bychom rádi vybudovali například chodník 
z ulice Švermova na přestupní uzel MHD Osová, oplotili 
dětské hřiště na ulici Okrouhlá, vybudovali psí výběh na 
západní straně „Staré haly“ TJ Tatran Bohunice, dokončili 
rekonstrukci nového skateparku, vybudovali samostatnou 
kotelnu na radnici. Jako pilotní projekt chceme instalovat 
kamery na střežení prostoru nového náměstí a dokončit 
rekonstrukci parkoviště na ul. Spodní. To jsou projekty, 
které můžeme slíbit. Máme připraveny i projekty další. Na 
ně ale budeme hledat fi nanční prostředky.

Rekonstrukce parkoviště
na ul. Spodní začíná
V těchto dnech, kdy se vám dostává do rukou náš zpra-
vodaj, by měly být zahájeny práce na přeměně štěrkové 
plochy na ul. Spodní v nové parkoviště. Projekt, který si 
těžce probojovával cestu přes různé odbory a orgány měs-
ta Brna, je připraven k realizaci. Stavební fi rma by v těchto 
dnech měla zahájit práce na vybudování retenční nádrže. 
K tomu je třeba uzavřít asi 1/4 parkoviště. V lednu (záleží na 
počasí) bude uzavřena polovina plochy, kde budou práce 
pokračovat. Na druhé polovině se bude moci parkovat. 
V únoru až březnu pak bude nutné uzavřít parkoviště 

celé. Dokončení lze očekávat na začátku dubna. Obrázky 
projektů jednotlivých etap najdete na webové stránce 
www.brno.bohunice.cz v sekci Informace, aktuality.

Psí sáčky od roku 2016
nově a jinak
Připomínám, jak již bylo zmíněno a zdůvodněno v minu-
lém čísle, od nového roku přistoupíme na změnu v distri-
buci sáčků na psí exkrementy. Sáčky od 1. ledna 2016 ne-
budou nadále k dispozici na odpadkových koších (mimo 
psí výběhy), ale každý majitel přihlášeného psa dostane 
700 ks sáčků na začátku roku – při zaplacení místního 
poplatku za svého psa. S nimi si pak bude hospodařit sám 
a bude je mít neustále dostupné. K tomuto tématu jsou 
další informace uvnitř novin.

Rezidenční parkování
S velkým předstihem vás informuji, že 20. ledna 2016 
proběhne na bohunické radnici prezentace projektu Rezi-
denční parkování. Prezentovat budou zástupci zpracova-
tele projektu a pracovník Odboru dopravy MMB. Nejedná 
se o besedu nad zavedením rezidenčního parkování, ale 
pouze prezentace toho, co by to pro Bohunice zname-
nalo. Podrobnější informace v příštím čísle zpravodaje. 
Jste srdečně zváni.

Vážení a milí přátelé, v tomto adventním čase Vám přeji 
hodně pokoje, pohody, a také radost z přicházejících 
Vánoc.

Antonín Crha
starosta

Ano, vážení spoluobča-
né, je to již více jak rok, 
co proběhly komunální 
volby. A proto mi dovolte 
trochu zhodnotit uplynulý 
rok. Předem chci upozor-
nit, že nebudu tentokrát 
hodnotit první povoleb-
ní rok z pohledu, co se 
v Bohunicích povedlo 
postavit, opravit nebo 
odstranit. Tentokrát se chci zaměřit 
na tu lidskou stránku, a to především 
na stránku samotné práce koalice, 
opozice, zastupitelstva a v neposled-
ní řadě výkon samosprávy.
V prvé řadě mi prosím dovolte 
v krátkosti zhodnotit práci koalice. 
Jak mnozí z Vás víte, koalice v naší 
MČ se po více jak dvaceti letech 
pozměnila. Netvoří ji dvě pravicové 
strany, ale strany s pravého i levého 
politického spektra. Pokud hodlám 
hodnotit z pozice strany levicové, 
mohu říci, že spolupráce se za prv-
ní rok vyvíjí velmi slibně. Dohody, 
které předcházely uzavření koalice, 
se dodržují, jednání jsou konstruk-
tivní a mohu říci, že ku prospěchu 
všech. Jedna ze základních dohod 
byla naprosto otevřená informova-
nost. To, co se dozvím jako místosta-
rosta, sdílím též s panem starostou 
a samozřejmě i naopak. Na základě 

tohoto principu probíhají 
zásadní jednání s účastí 
nás obou. Toto pravidlo 
se nám osvědčilo a bude-
me je i nadále dodržovat. 
Další částí koaliční do-
hody bylo jednání rady. 
Socialisté mají v sedmi-
členné radě zastoupení 
dvěma členy a lidovci 
pěti. Je patrné, že pokud 

by křesťané chtěli, tak nás ve všem 
přehlasují. Tomuto však brání další 
bod dohody a to, že většina nebude 
využívat své postavení na úkor men-
šiny, nýbrž vždy se budeme snažit 
najít konsenzus, a pokud se tak ne-
stane, bude sporný bod z jednání 
rady stažen. Do jednání rady bude 
sporný bod zařazen následně po na-
lezení shody alespoň s jedním čle-
nem socialistů. Toto ujednání bylo 
využito pouze dvakrát za posledních 
30 zasedání rady. I když bylo využito 
pouze dvakrát, mohu konstatovat, 
že funguje. Součástí vedení radnice 
je Rada MČ Brno-Bohunice, která 
zasedá každých čtrnáct dní, pokud 
není potřeba zasedat mimořádně. 
Zde chci jen zdůraznit, že tzv. radní 
jsou plně zodpovědní za svoje roz-
hodnutí, a to každý sám za sebe.

(Pokračování na následující straně)

Rok první

365 dní Poplatek ze psů

Vážené čtenářky a čtenáři, je zde 
poslední letošní číslo měsíčníku 
Naše Bohunice a s ním i sloupek 
věnovaný informacím z oblasti 
bezpečnosti v naší městské části.
Podle údajů získaných od Policie 
ČR nebyl v období od počátku 
září hlášen na území Bohunic 
ani jeden případ vloupání do 
bytových prostor. Oproti tomu 
byl zaznamenán značný nárůst 
počtu případů násilného vniknutí 
do kočárkáren a sklepů, kde se 
pachatelé zaměřili na krádeže 
jízdních kol. V podzimních měsí-
cích bylo evidováno celkem šest 
případů, při nichž došlo k odci-
zení devíti horských či trekových 
kol různých značek. K těmto krá-
dežím došlo na ulici Ukrajinská, 
Uzbecká, Gruzínská a Vedlejší.
Mimoto jsou nadále poměrně 
častá vloupání do zaparkova-
ných vozidel nebo jejich poško-
zení, např. poničení laku, a na ulici 
Jihlavská došlo k odcizení osob-
ního automobilu značky Škoda 
Fabia i se všemi doklady majitele 
a technickým průkazem vozidla.
Vážení čtenáři, věřím, že nastávají-
cí předvánoční čas prožijete v kli-
du bez nepříjemných situací a za 
sebe i celou Komisi pro občanské 
záležitosti Vám přeji krásné Váno-
ce v kruhu Vašich blízkých.
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

Setkání jubilantů, 

vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání organizovaných radni-
cí, 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 Bohuni-
cích. O konkrétním termínu, v obou případech 
vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá kultur-
ní program a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní 
Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřa-
du (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.

Vážení majitelé psů, oznamujeme vám 
tímto, že od 1. 1. 2016 nebudou již ro-
zesílány poštovní poukázky typu A na 
zaplacení místního poplatku ze psů.
Každý poplatník je povinen uhradit 
roční poplatek za psa v zákonném 
termínu, a to do 31. 3. 2016.
Poplatek ze psů lze zaplatit:
v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-
-Bohunice, Dlouhá 3, (dveře č. 105)
poštovní poukázkou typu A
bezhotovostním převodem na ban-
kovní účet č. 19-5190860257/0100 
vedený u Komerční banky, a.s. Brno
U platby poštovní poukázkou a bez-
hotovostním převodem je nutné 
uvést správně variabilní symbol, pod 
kterým je Váš pes evidován.
V případě, že nebude místní popla-
tek ze psů zaplacen poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním 
výměrem, který může být navýšen až 
na trojnásobek zákonné výše.
Dále dochází ke změně v poskytování 
sáčků na psí exkrementy. Sáčky již 
nebudou k dispozici u odpadkových 
košů, ale budou vydávány na ÚMČ Br-
no-Bohunice, Dlouhá 3 (dveře č. 105), 
a to po zaplacení místního poplatku.
V případě jakýchkoli dotazů nás mů-
žete kontaktovat na telefonním čísle 
547 423 823, paní Macáková, popř. na 
adrese macakova@bohunice.brno.cz.
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Z historie Bohunic LXXIV.

365 dní

Pro naše sedmdesáté čtvrté pokračo-
vání seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral foto ulice Gruzínské (protože 
je abecedně po ulici El. Přemyslovny 
na řadě). V minulosti bylo v těchto 
místech pole.

Jak jste jistě poznali, ulice je zachy-
cena v závěrečné fázi výstavby a tou 
dobou se zde již bydlelo. Fotografi e 
je z roku 1977.

Současné pojmenování je podle Gru-
zínské republiky a je z 19. 12. 1974

Antonín Crha

(Dokončení z předchozí strany)
Proto věřte, že zodpovědnost zde 
není jen vůči Vám voličům a obča-
nům Bohunic, ale také vůči sobě a své 
rodině. Stačí totiž jedno chybné roz-
hodnutí, jež má za následek proti-
právní jednání, a máte starostí až nad 
hlavu. I přesto, že materiály připravují 
a předkládají jednotlivé odbory MČ, 
konečné schválení a tedy rozhod-
nutí je vždy na každém jednotlivém 
členovi rady. Při průměrném počtu 
16 projednávaných bodů musíte kaž-
dý bod načíst a seznámit se s ním. 
V případě jakékoliv nejasnosti mů-
žete požadovat vysvětlení a doplnění 
informací.
Součástí politického rozdělení za-
stupitelstva je i opozice. Opozice je 
jak se lidově říká hlídací pes koalice. 
Z mého pohledu většina opozičních 
zastupitelů vykonává svůj mandát 
velmi zodpovědně a konstruktivně. 
Je pravdou, a zde musím být upři-
mný, že některé návrhy, připomínky 
a podněty vůči koalici, nejsou vždy 
pro mne přijatelné nebo akcepto-
vatelné. Sám jsem čtyři roky působil 
jako opoziční zastupitel a s oblibou 
jsem předkládal různé návrhy. Vždy 
jsem si říkal, že to přece není nic 
těžkého, tam odstranit dopravní 
značku, tam ji umístit, zde vybudo-
vat parkovací místa, tady nakreslit 
přechod a podobně. Bohužel nyní 
již vím, že tak jednoduché to zas 
není. Naše republika je jeden velký 
byrokratický cirkus. Na vybudování 
jednoho přechodu se vám musí vy-
jádřit čtyři nebo pět odborů, včet-
ně Policie ČR. Stačí aby jeden z nich 
nesouhlasil a přechod prostě nena-
malujete, ani za nic. Proto některé 
opoziční zastupitele chápu v jejich 
přístupu. Pro ně je prostě samozřej-
mostí říci, tento plot se občanům 

Kalendárium XII.

1. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Rodina medvídků slaví Vánoce
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

3. 12.
čtvrtek

Vernisáž výstavy BRNĚNSKÝ EXPERIMENTÁLNÍ
SEMIREALISMUS, KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

3.–29. 12. Výstava BRNĚNSKÝ EXPERIMENTÁLNÍ SEMIREALISMUS
KJM, Lány 3

3., 10.,
17. 12.

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

4. 12.
pátek

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA – prostor před radnicí, od 16.45 hod.

5. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – ŠACHY
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; začátek v 9.00 hod.

6. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ, SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, 
Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

6. 12.
neděle

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

8. 12.
úterý

SOUTĚŽ V SUDOKU
ZŠ Vedlejší 10; začátek v 13.50 hod.

9. 12.
středa

VÁNOČNÍ JARMARK
KJM, Lány 3; od 15.00 hod.

9. 12.
středa

BOHUNICKÁ CHASA A CHASIČKA
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

12. 12. 
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – ŠPRTEC
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; začátek v 10.00 hod.

12. 12.
sobota

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

16. 12.
středa

CUKRÁŘKA BARBOKA – Divadlo na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 17.00 hod.

18. 12.
pátek

VÁNOČNÍ OZDOBY Z FOUKANÝCH PERLIČEK
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 19.00 hod.

23. 12.
středa

DEN DESKOVÝCH HER – Knights of Red Hills
Klub Orlovny Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 10.00 do 17.00 hod.

25. 12.
pátek

ŽIVÝ BETLÉM – Kostel sv. Jana Nepomuckého,
Brno-Starý Lískovec; začátek v 16.00 hod.

28. 12. 
pondělí

VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; začátek v 9.30 hod.

29. 12.
úterý

VÁNOČNÍ TURNAJ – NOHEJBAL
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; začátek v 9.00 hod.

30. 12. 
středa

VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; začátek v 9.30 hod.

nelíbí, nechte ho zbořit, nebo tady 
auta jezdit nemají. Ale ona právě 
ta byrokracie a špatné zákony nám 
v tomto rozhodování brání. V zása-
dě však zastupitelstvo pracuje dle 
mého názoru dobře. Ať již koaliční 
nebo opoziční zastupitelé jsou si vě-
domi skutečnosti, že jsou tu pro své 
voliče, pro své občany Bohunic a že 
zbytečné vyvolávání sporů a nešva-
rů nepřinese nic dobrého. Nesmím 
však zapomenout na zaměstnance 
naší radnice. Jsou to úředníci, kteří 
mají na starost výkon veřejné správy 
a jsou tu především pro vás, občany 
Bohunic. Já osobně jako místosta-
rosta jsem přesvědčen, že úředníci 
pracují dobře a zodpovědně. Naše 
radnice je radnicí otevřenou, kdy-
koli občan potřebuje, dostane se ke 
svému místostarostovi, starostovi, 
úředníkovi, a to samozřejmě i mimo 
úřední hodiny. Může se se však stát, 
že mimo úřední hodiny může dotyč-
ný úředník, kterého právě potřebu-
jete, být v terénu. Bývá však obvyklé, 
že na daném odboru je vždy nějaký 
úředník přítomen, a ten vám ochot-
ně poradí. Jsem přesvědčen, že jak 
vedení radnice, tak i zastupitelé ať 
již koaliční či opoziční, odvádí svou 
práci poctivě a dobře. Ne vždy se 
vše podaří na poprvé. Ale pokud se 
vydrží a spojí se síly, lze kýženého 
výsledku dosáhnout společně a pro 
dobro věci.
Vážení spoluobčané, tyto řádky čtete 
již v období adventu, v období na 
jedné straně hektickém a předvánoč-
ním, na druhé straně v období, kdy 
se člověk začíná ohlížet zpět. Dovoluji 
si Vás požádat, zpomalte, podívejte 
se kolem sebe, pozdravte souseda, 
usmějte se na pokladní v marketu… 
Svět kolem nás bude krásný, pakliže 
ho my budeme krásný chtít. Přeji 
Vám, milí spoluobčané, mnoho krás-
ného do příštího roku, hodně štěstí, 
radosti a hlavně zdraví.

Milan Hrdlička, váš místostarosta.
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční
ve středu 20. 1.

a ve čtvrtek 21. 1. 2016
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte 
rodný list dítěte a průkaz

totožnosti zákonných
zástupců dítěte.

 
Zápisu do 1. tříd bude

předcházet

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 1. 2016

více na www.zsvedlejsi.cz
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Představujeme známé občany Bohunic

Dejme knížkám druhou šanci I takový je náš starosta

Pavle, co tě vůbec přivedlo k Vodní 
záchranné službě?
Kamarád. Pravidelně jsem byl v kon-
taktu s lidmi, kteří se vodní záchraně 
věnovali. Dlouho mě zvali, abych 
se přišel podívat, až jsem přijel na 
základnu na brněnskou přehradu 
a už jsem tam zůstal. A právě teď sla-
vím deset let předsedování a jsem 
nejdéle sloužící předseda naší or-
ganizace.

Čím se můžete v tomto roce po-
chlubit?
Letošní sezona, už 32. v řadě, byla vý-
jimečná. Přispělo k tomu i extrémně 
hezké počasí a čistá voda. Pro nás 
to bylo ovšem hektické. Dobrovolně 
a zadarmo jsme odsloužili 81 dnů, 
uskutečnili jsme 167 preventivních 
objížděk, měli jsme 96 zásahů a 56 

součinností s profesionálními slož-
kami IZS. Za celou historii jsou tato 
čísla rekordní! A pokud si uvědomí-
te, že členové naší organizace toto 
všechno dělají s láskou bez nároku na 
honorář, je to na smeknutí klobouku 
před všemi nadšenými členy.

To je úžasné a pořádáte i nějaké 
akce, které přesahují rámec Brna?
Ano, málokdo ví, že existuje nějaký 
vodní záchranný sport, ten vychází 
z kombinace plavání a vodní záchra-
ny. Ve světě je velmi populární. My 
jsme v roce 2007 uspořádali meziná-
rodní závod – GRAND PRIX MORAVIE, 
abychom jej představili a propago-
vali i u nás. Za devět ročníků jsme se 
v Brně dostali mezi evropskou špičku.
Sjíždějí se na něj ti nejlepší závodníci 
z Evropy – z Německa, Polska, Spoje-

Drazí čtenáři Našich Bohunic, ráda bych vám představila zajímavý projekt, 
který se pokouším od září tohoto roku rozjet ve spolupráci s bohunickou po-
bočkou KJM. Při předvánočním úklidu možná narazíte na to, že vaše stávající 
knihovnička již nepojme více knih, které vám Ježíšek přinese, nebo že se vám 
po rekonstrukci bytu vaše knihy už nikam nevejdou.
Pak vyvstává otázka: Kam s nimi? V antikvariátu vám knihy většinou nevykoupí, 
protože mají plno. Do popelnice knihy nepatří. Tak snad je někomu dát – ale 
komu?
Odpovědí na výše zmiňované otázky může být netradiční knihovnička pro 
veřejnou výměnu přečtených knih. Nachází se ve vestibulu SVČ Lány a můžete 
zde zanechat své knihy, které již nepotřebujete, ale které mohou udělat radost 
někomu jinému. Proto neváhejte a dejte knížkám druhou šanci!

Lucie Stará, zastupitelka

Se současným starostou Bohunic 
se tak trochu známe už léta. Ještě 
z doby mého „učitelování“ na ZŠ 
Arménská. Opravdu povrchně. Jen 
jednou jsem se na něho obrátil s pí-
semnou prosbou o pomoc ve věci 
trýzněného vlčáka, ještě v době, kdy 
dělal místostarostu.
Do samošky Albert v Bohunicích se 
jako důchodce dostanu brzy ráno 
jen málokdy. Většinou, když se vracím 
z nedaleké nemocnice. Čerstvé rohlí-
ky jsou čerstvé rohlíky. A dnes tomu 
bylo právě tak. Už u vchodu jsem 
potkal pana starostu. Letmo jsme se 
pozdravili. Byl rychlejší, a tak si své 
pečivo stihl vybrat už přede mnou. 
U pokladny jsem ho ale předešel. To 
proto, že se v předklonu jal rovnat 

neuspořádanou kupku halabala od-
ložených nákupních košíků.
Nejdřív mě napadlo, že bych mohl 
zažertovat a zeptat se ho, jestli si ne-
přivydělává k platu jen kousek od své 
starostenské kanceláře. Ten nápad 
jsem ale rychle potlačil.
Legraci ustoupilo zamyšlení nad po-
vahou tohoto muže. To přece nedělal 
proto, aby na sebe upoutal pozor-
nost několika málo důchodců, kteří 
si toho mohli jako já všimnout. Asi 
to má v sobě. Je to prostě chlapík, 
co má rád pořádek. Ať už je to zřejmě 
v jeho soukromí nebo někde jinde. 
A neváhá přiložit ruku k dílu. Nezištně.
I takový je náš starosta. A to je dobře.

Mgr. L. Hájek

Vážení spoluobčané, než vám představím dalšího bohunického občana, 
rád bych to trošku uvedl. Mnozí z nás se jezdí v létě rekreovat na naši 
krásnou brněnskou přehradu. Bez obav si jdou zaplavat a podvědomě 
tuší, že kdyby měli problém, někdo rychle připluje a pomůže jim. A ten 
někdo je dobrovolná organizace Vodní záchranná služba Brno-město 
a její dlouholetý předseda, můj kamarád Mgr. Pavel Plavina, je i naším 
spoluobčanem.

ného království, Belgie, Švédska, Švý-
carska… Zájem evropské elity je pro 
nás potěšující a zavazující. Jako jeden 
z mála závodů v Evropě pořádáme 
i disciplínu SERC (simulace záchrany 
tonoucích), což je organizačně velmi 
náročné, ale na druhou stranu nejvíce 
odráží práci vodních záchranářů. Do-
konce nám bylo nabídnuto pořádání 
Mistrovství Evropy v tomto sportu. 
A musím ještě dodat, že tento sport 
se představí poprvé i na olympiádě 
v Riu.

Pracujete s mládeží?
Dlouhodobě je naší prioritou práce 
s mládeží. Snažíme se dětem nabíd-
nout smysluplné využití volného 
času, naučit je vodní záchranu a první 
pomoc, aby byli proškolení, poučení 
a zároveň prospěšní celé společnosti. 
Zájem je tak veliký, že jsme museli 
pozastavit přijímání nových dětí.

To je jistě velmi záslužné, a  jak 
vůbec fi nancujete svoji činnost?
Naše činnost je fi nancována ze čtyř 
zdrojů. Členské příspěvky, což zna-
mená, že každý člen otevře svou 

peněženku a přispěje na naši čin-
nost. Druhým zdrojem jsou dotace. 
Město i kraj nás podporují, ale celý 
proces je zdlouhavý a výsledek je 
vždy nejistý. Potom jsou zde dary fi -
rem a soukromých osob. Posledním 
zdrojem je naše činnost plavčická, 
kdy zajišťujeme vodní záchranu na 
většině brněnských bazénů a tím si 
vyděláváme peníze na naši činnost.

Ještě mě zajímá, jaké máte vyba-
vení pro svou práci?
V tuto chvíli máme záchranné po-
můcky světové kvality, vše bohužel 
musíme nakupovat v zahraničí, če-
muž odpovídají i pořizovací ceny. Jde 
především o záchranné pásy, vesty, 
plováky… Můžeme se také pochlubit 
dvěma záchrannými čluny a dvěma 
sanitkami, vše pořízeno ze všech 
zdrojů, které máme.

Co by vám nejvíce pomohlo?
Peníze. Je to příliš materialistické, ale 
je to tak. Členů máme dost, nadšení 
je spousta, ochota je veliká.

Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Volnočasový klub 34. PS Lesná
Knights of Red Hills
vás zve na 12. ročník předvánočního

DNE DESKOVÝCH HER

ve středu 23. 12. 2015 od 10 do 17 hodin.

Klub Orlovny Brno-Bohunice, Hraničky 5 (vstup zezadu).

Více informací na hrajularpy/deskovky

Akce je pořádána za podpory MČ Brno-Bohunice
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Perly ve Vaší knihovně Lánovské ohlédnutí za rokem 2015

Vážení a milí, tak jako kalendářní 
rok vrcholí pohodou v  advent-
ním čase a  Vánocemi, tak i  my 
v knihovně máme připraveny ty 
nejlepší akce pro potěšení a pro 
dobrou náladu právě na konec 
roku.
Jednou z nich je i pravidelná výsta-
va. Ta prosincová má název Brněnský 
experimentální semirealismus a au-
torem obrazů je pan Pavel Brauner. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 
3. 12. 2015 od 18 hodin, o hudeb-
ní doprovod se postará pan Radek 
Podveský. Přijďte si prohlédnout krás-
né obrazy a pokud Vám to nevyjde 
hned při zahájení, stavte se kdykoli 
v naší otevírací době, máme otevřeno 
i mezi svátky – 28. 12. a 29. 12. 2015.
Knižní čtvrtky, kdy Vás dopoledne se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, tentokrát připadají na 3. 12. , 
10. 12. a 17. 12. 2015.
V první prosincový den, v úterý 
1. 12. 2015 v 16.30 hodin, budeme 
číst našim nejmenším. Děti se potěší 
příběhy z krásné pohádkové knížky 
Rodina medvídků slaví Vánoce a do-
spělým nabídneme, tak jako v loň-
ském roce, vánoční nealkoholický 
punč.

Celé předvánoční období vyvrcholí 
ve středu 9. 12. 2015. V 15 hodin začí-
ná Vánoční jarmark, tradiční akce, na 
níž si můžete prohlédnout a případ-
ně nakoupit dárky pro své příbuzné 
a přátele. Akce je určena místním ob-
čanům, kteří mohou nám ostatním 
ukázat, jak jsou zruční a dovední. Ze 
sortimentu zmíním například plete-
né košíky, malovaná trička, obrázky, 
šperky, vánoční ozdoby, drátkování 
a mnoho jiného. Od 18 hodin pak 
vystoupí Bohunická chasa a Chasička, 
zazpívají nám vánoční koledy a za-
tančí. Jarmarky se nám velmi osvěd-
čily, ať se konají před Vánocemi nebo 
před Velikonocemi, vždy mají velký 
úspěch, je vidět, že lidé mají akce 
podobného typu v oblibě.
Moc se těšíme, že přijdete na někte-
rou z akcí a doufáme, že se Vám bude 
u nás líbit. Hektické předvánoční ob-
dobí se tak může stát o něco klidněj-
ším, protože právě u nás si můžete 
odpočinout u krásných obrazů nebo 
knih.
Příjemné prožití svátků vánočních 
přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Ke změně došlo i v umístění Family 
Pointu, který byl z důvodu většího kli-
du a soukromí přesunut z „větrného“ 
přízemí do 1. patra. Zároveň bylo toto 
místo dovybaveno novými hračkami 
a stolečky, aby zde mohl vzniknout 
dětský koutek, ze kterého se mnohým 
dětem vůbec nechce odcházet. Ino-
vacemi prošlo i naše schodiště, kde 
byly instalovány nové bezpečnostní 
dveře, které nám zajistí, abychom ne-
měli velké tepelné úniky a zároveň 
aby se u nás klienti cítili bezpečně. 
Na přání rodičů jsme také nechali po-
řídit v přízemí nový automat na kávu 
a čaj a v neposlední řadě jsme daly 
vzniknout netradiční knihovničce pro 
veřejnou výměnu přečtených knih.
Na Lánech se však v uplynulém roce 
jen nestavělo a neinovovalo… Za-
žili jsme spolu s vámi řadu úspěchů 
a oslav. Ráda bych připomněla napří-
klad letní prázdniny, kdy se nám po-
dařilo připravit pro školní i předškolní 
děti z Bohunic a blízkého okolí přes 
30(!) příměstských táborů, kterými 
prošlo přes 500 dětí, a k tomu navíc 
tři tábory pobytové. Pro lánovské 
pracovníky to byl heroický výkon, 
který byl na konci léta završen osla-
vou 20. výročí fungování našeho pra-
coviště v budově bývalé školy. Bylo 
pro nás velkým potěšením, že se na 
našich „narozeninách“ sešlo mnoho 
gratulantů, a to ať z řad dětí, rodičů, 
zástupců obce, tak i bývalých vedou-

cích a lektorů. A jak se na pořádnou 
oslavu patří – vyvrcholením byla naše 
tradiční podzimní akce Lampionový 
průvod s ohňostrojem, které se zú-
častnila tisícovka velkých i malých 
lidiček. Nečekaná vysoká účast při-
vodila úsměv na nejednu tvář.
Jak to v hodnocení roku bývá, za ka-
ždým velkým úspěchem se skrývá 
řada malých neúspěchů, pochybení 
či průšvihů. Já bych však chtěla toto 
své zamyšlení nad rokem 2015 na 
Lánech zakončit pozitivně a ráda 
bych poděkovala – neboť mě práce 
pro Bohunice baví a naplňuje a my-
slím si, že hrůz a neúspěchů slyšíme 
kolem sebe denně dost a dost, zato 
chvály a poděkování velmi málo. Pro-
to bych chtěla závěrem poděkovat 
vám všem, kteří nás podporujete: 
nejprve Úřadu městské části, který 
nám poskytuje zázemí a prostředky 
na činnost pro naše klienty. Dále bych 
chtěla poděkovat všem dětem – jak 
velkým, které navštěvují naše kroužky 
a jezdí s námi každoročně na tábory, 
tak i těm nejmenším, kteří s námi ob-
jevují svět v Babyklubech a Macešce. 
V neposlední řadě bych chtěla po-
děkovat i vám všem, kteří vodíte své 
děti do kroužků, účastníte se našich 
akcí, podporujete nás na Facebooku 
a připomínáte nám, že to co činíme, 
má smysl. Děkujeme!

Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

ZŠ Arménská opět bodovala
Společnost A kluby ČR pořádá každo-
ročně pěveckou soutěž Slavíci ve 
školní lavici. Jedná se o celostátní 
hudební soutěž, která je určena pro 
děti a mládež ze základních a střed-
ních škol i odborných učilišť. Cílem 
tohoto projektu je přispět k smys-
luplnému trávení volného času dětí 
a mládeže, prostřednictvím soutěže 
pomoci posílit osobnost dětí a dodat 
jim sebevědomí.
Přihlášení soutěžící zaslali v červnu 
své nahrávky společnosti A kluby. 
Došlé nahrávky pak byly posuzová-
ny odbornou porotou, která vybrala 
fi nalisty celé soutěže. Vybraní účast-
níci se zúčastnili fi nále, kde naživo 

soutěžili před odbornou porotou 
a publikem. Soutěžící byli rozděleni 
do dvou kategorií dle věku.
Žákyně ZŠ Arménská Natálie Bagáro-
vá z 8. třídy byla porotou vybrána do 
fi nále soutěže, které se konalo v pátek 
23. 10. 2015 v sále Břetislava Bakaly 
v Brně. Natálka soutěžila ve starší ka-
tegorii 14–18 let, v níž zpívalo celkem 
třicet mladých lidí vybraných z celé 
České republiky. V těžké konkurenci 
obsadila naše žákyně Natálie Bagá-
rová krásné 3. místo. Natálce blaho-
přejeme a přejeme hodně pěveckých 
úspěchů

Mgr. Jolana Hůrková,
učitelka ZŠ Arménská

Rok 2015 můžeme chápat jako rok, kdy se na Středisku volného času 
Lužánky – pracoviště Lány udály převratné změny. Největší proměny 
dostála vnější fasáda budovy, která byla díky dotacím z Magistrátu města 
Brna během léta a podzimu zateplována. A jako u každé rekonstrukce, 
tak i u této stavby se vyskytla řada problémů, které stavbu trojnásobně 
protáhly, ale i tak jsme zvládli připravit ve ztížených podmínkách rozjezd 
nového školního roku.

 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!

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka 
a strážný/á na HPP Nástup možný 
ihned. Bližší informace na telefonu 
730 186 797.



6 / 12 / 15 N A Š E  B O H U N I C E

Fotbalisté TJ Tatran Bohunice 
přezimují na pátém místě

Závod požárnické všestrannosti

Klára pomůže i vám

Šestnáct odehraných zápasů pod-
zimní půle mělo, řečeno fotbalovou 
terminologií, dva rozdílné poloča-
sy. V prvních devíti utkáních Tatran 
nepoznal porážku a s 23 body se 
vyhříval na prvním místě tabulky se 
skóre 29:7. Ve druhé polovině pod-
zimu se však mužstvo dostalo do 
útlumu a ze sedmi zápasů vyhrálo 
pouze jednou a uhrálo doma ještě 
jednu remízu v posledním zápase 
s Moravskou Slávií. I když má Tatran 
společně s Bystrcí a Mutěnicemi 
nejnižší počet obdržených branek, 
střelecká nemohoucnost ve druhé 
polovině podzimu jej nakonec sra-
zila na páté místo průběžné tabulky 
Jihomoravského krajského přeboru 
dospělých.
Ve čtyřech brněnských derby částeč-
ně uspěl Taran pouze s Bosonohami 
a Moravskou Slávií, když s nimi na 
domácím hřišti remizoval. Z Bystrce 
i ze Sparty Brno si odvezl porážku 2:0. 
Nejvíce vstřelených branek (11) má 
po podzimu na svém kontě Nikolas 
Burčík, následuje jej s 10 brankami 
Filip Damborský. Stanislav Píšek a Ma-
rek Král vstřelili po 3 brankách, dvě 
trefy má Jakub Suchý a dále jeden-
kráte skórovalo dalších pět hráčů Bo-

hunic. Brankář Marek Gruber udržel 
čisté konto v pěti zápasech.
Po vánoční přestávce se mužstvo 
Tatranu opět sejde, pod vedením 
trenéra Lukáše Kříže, k zimní přípravě, 
ve které odehraje několik přátelských 
zápasů na umělém povrchu na sta-
dionu Neužilova i na hřištích soupeřů.
Jarní část JMKP započne 19. nebo 
20. března 2016 a Tatran Bohunice 
zajíždí do Novosedel, které jsou v ta-
bulce na 14. místě. Držme palce, ať 
se zimní příprava vydaří a hoši opět 
naleznou svoji herní pohodu a leh-
kost pohybu, které nám předváděli 
v první polovině podzimní části KP.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům i sponzorům za podporu 
v podzimní části soutěže a těší se na 
jejich návštěvu a podporu i ve druhé 
- jarní - polovině ročníku 2015/2016. 
Informace o časech začátků jednot-
livých zápasů i odjezdů autobusu 
na zápasy mimo Brno naleznete na 
nových webových stránkách oddílu: 
www.tatran-bohunice.webnode.cz 
dále ve vitríně na fotbalovém stadio-
nu Neužilova nebo na vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá.

Ing. Jaromír Krejčí

Za krásného podzimního dne 17. říj-
na se konal Závod požárnické vše-
strannosti pro děti a mládež z okresu 
Brno-město.
Pro nezasvěcené: pětičlenná hlídka 
nebo jednotlivci běží trasu 3 až 6 km 
dle věkových kategorií a plní různé 
úkoly spojené s požární, zdravotnic-
kou nebo brannou tematikou. Druž-
stva a jednotlivci dorostu se dokonce 
určitou část trati pohybují pouze po-
dle azimutů.
Bohuničtí hasiči se v závodě ani na 
trati neztratili a obsadili mladší žáci 
krásné 3 místo, starší žáci 5 místo 
a nejlepšího umístění dosáhla naše 
dorostenka Nela Mlčochová, která ve 
své kategorii celý závod vyhrála. A tak 
všem závodníkům a jejich vedoucím 
patří gratulace za dosažené výsledky 
v tomto nelehkém závodě.
Závody by jistě neproběhly též bez 
účasti organizátorů z řad členů bo-
hunického sboru. Velmi důležitá byla 
pomoc Ovocnářského družstva Sady 
Starý Lískovec, kteří v sadu v Bohuni-
cích umožnili vést zásadní část trati 
právě tam. Všem velmi děkujeme

Jiří Soukup

Většina z nás se setká během života se situací, kdy je nutné postarat se o člena 
rodiny. Nemoc či úraz způsobí, že člověk potřebuje pomoc nejbližších. Pokud 
taková situace trvá déle, dlouhé měsíce či roky, potřebuje i pečovatel pomoc, 
podporu, také on potřebuje péči svého okolí.
Proto před třemi lety vznikla nezisková organizace Klára pomáhá. Dodnes jsme 
pomohli (nebo stále pomáháme) desítkám lidí, kteří se starají o své rodiče, lidi 
se zdravotním postižením, také o děti s život ohrožující diagnózou, autismem, 
děti ve vigilním kómatu, které nemají místo v nemocničních zařízeních aj. 
Snažíme se doprovázet také ty, kteří už dopečovali a nyní se musí vyrovnávat 
s novou životní realitou.
Víme, že pečující osoby jsou také v Bohunicích. Proto jsme navázali spolupráci 
s radnicí, konkrétně se starostou Ing. Antonínem Crhou. Jsme rádi, že nalézáme 
pochopení pro naší činnost, jsme rádi, že si představitelé samosprávy města 
i jeho části uvědomují, že tato naše činnost je právě ve prospěch občanů, 
nejen úzké skupiny, ale potencionálně všech.
Podrobnější informace o naší orga nizaci naleznete na webu www.klarapomaha.
cz. Vaše žádosti či dotazy zodpovíme na tel čísle 733 678 894.

PhDr. Lukáš Karnet, fundraiser a konzultant Klára pomáhá, o.s.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 30. zasedání ze 
dne 25. 11. 2015:

 – schválila zadávací podmínky hod-
notící komise a vybraných fi rem na 
akci „Oplocení pro výběh pro psy 
v MČ Brno-Bohunice
 – schválila smlouvu pachtovní na po-
zemky p. č.1520/1 a nájemní smlou-
vu na pronájem pozemku p. č. 1519
 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem bytu zvláštního určení 
Arménská 4
 – schválila návrh dohody o ukončení 
nájemní smlouvy na pronájem bytu 
zvláštního určení Arménská 4
 – schválila smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK pro akce-
schopnost JSDH
 – schválila návrh na ukončení ná-
jemní smlouvy se společností DO-
VER spol. s.r.o.
 – schválila návrh výpovědi nájemní 
smlouvy na pronájem části pozem-
ku p. č. 2773 při ul. Švermova
 – schválila návrh dohody na ukon-
čení nájemní smlouvy na pronájem 
oplocení na pozemku p. č. 1277
 – souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 2732/1 o celkové vý-
měře 10 m2

 – souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 214/33 o celkové vý-
měře 5 m2

 – doporučila zastupitelstvu schválit 
jednorázový fi nanční dar ve výši 
2499,– členovi Kontrolního výboru 
za období roku 2015

 – doporučila zastupitelstvu schválit 
novelu „Plánu investičních akcí na 
rok 2016 a další léta“
 – doporučila zastupitelstvu schválit 
rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 
2016 dle předloženého návrhu
 – schválila rozpočtové opatření 
č. 17/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
-Bohunice pro rok 2015 dle před-
loženého návrhu
 – schválila vyplacení mimořádných 
jednorázových odměn pracovní-
kům úřadu za zajištění činnosti ta-
jemníků výboru ZMČ, komisí Rady 
MČ a členům komisí Rady MČ, kteří 
nejsou členy zastupitelstva, za práci 
v komisích za rok 2015
 – souhlasila s umístěním Spolku ro-
dičů a přátel – MŠ Pohádka Brno na 
adrese Běloruská 570/4 Brno
 – vzala na vědomí výsledek šetře-
ní České školní inspekce ze dne 
30. 9. 2015
 – schválila dohodu o součinnosti při 
přemístění víceúčelového hřiště při 
TJ Tatran Bohunice s Hokejovým 
centrem mládeže Bohunice
 – nedoporučila zastupitelstvu uplat-
nit předkupní právo na koupi ne-
movité věci – chatky číslo evidenční 
463 v lokalitě Kejbaly na pozemku 
p. č. 1561/2
 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce na zařízení veřejného 
osvětlení, na němž budou umístěny 
navigační panely mis.

Milan Hrdlička



Rodinná politika v Brně-Bohunicích 
Dobrý den, dovolujeme si Vás poprosit o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který by nám svými infor-
macemi mohl dát odpověď na Váš názor, jak vypadá rodinná politika v naší městské části. Cenné jsou pro nás 
statistické a hodnotící údaje z přední strany dotazníku, stejně tak i Vaše postřehy a nápady, pro něž je místo 
na druhé straně dotazníku. 
Dotazník mohou vyplnit všichni občané Bohunic (ať již s trvalým nebo s přechodným místem pobytu), a to jak 
v tištěné podobě, kterou mohou odevzdat na podatelně ÚMČ, tak i v elektronické podobě (na odkazu 
http://www.survio.com/survey/d/X7D2O4T3A8P1X3M7L), tuto možnost preferujeme. 
Předem děkujeme za čas, který vyplňování údajů věnujete – vyhodnocení dotazníku bude zveřejněno 
v Našich Bohunicích na začátku roku 2016.    

Mgr. et Mgr. Lucie Stará 
předsedkyně pracovní skupiny pro rodinnou politiku v Brně-Bohunicích 

 

muž  ��                    žena  �� věk: 
rodinný stav: vzdělání: 
počet dětí: věk dětí:  
ulice: Jak dlouho žiji v Bohunicích: 

 
Dostupnost (hodnocení na stupnici 1 - 5)                                                                 1 - nejlepší, 5 - nejhorší 

                                                                                                      1                 2                3                  4                 5 
mateřské školy      
základní školy      
hřiště a sportoviště      
lékařská péče      
obchody, nákupní centra      
MHD      
 
Nabídka (hodnocení na stupnici 1 - 5)                                                                       1 - nejlepší, 5 - nejhorší 
                                                                                                                 1                2                3                  4                 5 
volnočasové aktivity pro děti do 12 let      
zázemí pro děti do 12 let      
aktivity pro mládež      
zázemí pro mládež      
aktivity pro rodiny      
zázemí pro rodiny      
aktivity pro seniory      
zázemí pro seniory      
sportovní vyžití      
kulturní vyžití      
poradenství pro rodiny řešící vztahové problémy      
poradenství pro rizikové skupiny      
 
Úroveň a kvalita (hodnocení na stupnici 1 - 5)                                                         1 - nejlepší, 5 - nejhorší 
                                                                                                                 1                2                3                  4                 5 
mateřské školy      
základní školy      
sousedské vztahy      
bezpečnost městského prostoru      
životní prostředí       
doprava      
parkování      
informovanost o dění v městské části      
komunikace s představiteli městské části      
poskytování služeb městskou částí      



 

Náměty na zkvalitnění života v Bohunicích 

Co v naší městské části nejvíc postrádám? 

 

Čeho si nejvíc cením? 

 

Co bych v Bohunicích uvítal/a? 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a poprosíme Vás o jeho odevzdání do 16. 12. 2015 
na podatelně Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno-Bohunice. 
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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 4. 12. 2015 • Příspěvky lze zasílat na Úřad 
městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje To-
máš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy 
nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

ZŠ Vedlejší pořádá soutěž

Sudoku v Bohunicích
pro žáky základních škol

v úterý 8. 12. 2015 od 14 hodin
kategorie: mladší žáci (6. & 7. třída), starší žáci (8. & 9. třída)

prezence od 13.50 na ZŠ Vedlejší, vyhlášení výsledků cca v 15.40
s sebou: tužku, gumu, malou svačinu a dobrou náladu

 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od 7. 12. do 23. 12. 2015

Každoroční prodej čerstvě řezaných
vánočních stromků z Vysočiny
z vlastní produkce –
smrků, borovic, jedlí.

Cena za 1 KS např.:
Borovice černá 299,– Kč
Smrk ztepilý 249,– Kč
Prodejní doba: 8.00–17.00 hod
Bohunice, Dlouhá 3
před MÚ Brno Bohunice (U Albertu)

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zedníková Zuzana, Sklené nad Oslavou 39

in
ze

rc
e

 Koupím byt 1+kk - 2+kk v Bo-
hunicích, popř. Starém Lískovci. 
S balkónem, nejlépe po rekonstruk-
ci, ale není to podmínkou. kucer.h@
seznam.cz, 739532530.

 Sháním ke koupi dům, ideálně 
se zahrádkou a parkováním. Prosím 
nabídněte. Tel: 732 434 910.

 Hledám ke koupi udržovaný 
dům. Max.40 km od Brna. Děkuji.
T: 721 195 834.

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí Peníze z prodeje domu. RK ne-
volat. Tel: 736 123 995

 Prodám garáž na ul. Ukrajinská.
Info na tel.čísle 774 270 565
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StudioJP
MASÁŽE

Tel.: 724 763 563
PEDIKÚRA

Tel.: 728 231 973
dárkové poukazy

Ukrajinská 15, Brno-Bohunice
www.studiojp.cz

KOUPÍM BYT 3–4 + 1
BOHUNICE

STARÝ LÍSKOVEC
KAMENNÝ VRCH

TEL: 737 944 875

POSILOVNA
2 × TURBOSOLÁRIA
SKUPINOVÉ LEKCE
INDOORCYCLING
STOLNÍ TENIS, BOX

OTEVŘENO: po–pá 9–21.30
so–ne 15–20.30

Labská 27, 625 00 Brno, tel. 547 353 249, 774 669 568
www.fi tness-petra-euweb.cz, facebook Fitness Petra

fi tnesspetra@seznam.cz

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

 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.ha-
nak@seznam.cz

 Prodám plynový kotel Therm 25E, 
výkon 25 kW, rok výroby 2002, funkč-
ní. Cena 500 Kč (tel. 603 291 609).

 Rekonstrukce koupelen, 20 let 
zkušeností. www.koupelnyjelinek.cz

 Hledáme byt ke koupi minimál-
ně o velikosti 3+1 ve Starém Lískov-
ci nebo Bohunicích. Do 3 mil. Kč.
Tel. 739344088, alca.krejci@email.cz.

 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.

 Odkoupíme váš byt – zadluže-
ný. Hotovost ihned k dispozici. Tel.: 
775 674 544.

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

 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.

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

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

 Pronajmu garáž na ul. Rolnická za 
2.200,– Kč/měsíčně. Tel.: 732 689 964

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.

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

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

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Platí při nákupu nad 1000 Kč zadejte
košíku zadejte kód VÁNOCE-BOHUNICE

Platnost do 20. 12. 2015

Bohunická 81
Brno 61900

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
7. 12.–23. 12. – Adventní menu – Zveme Vás na speciální adventní menu. Přijďte si odpočinout 
od předvánočního shonu do hotelu Myslivna a vychutnat si atmosféru nadcházejících svátků.
24. 12. – Štědrovečerní večeře – Přijďte oslavit nejkrásnější den v roce právě k nám. 
Těšit se můžete na vánoční atmosféru obohacenou speciálním menu. Cena konzumačního lístku 690 Kč.
31. 12. – Silvestr 2015 – Zveme Vás na oslavu konce roku 2015 právě k nám.
Více o programu na níže uvedených kontaktech. Cena konzumačního lístku 990 Kč.
3. 1.–10. 1. 2016 – Novoroční menu – Přijďte se naladit do nového roku 2016 speciálním 
novoročním menu.
11. 1.–31. 1. – Speciality z domácí udírny
5. 2. 2016 – 12. Maškarní ples hotelu Myslivna Brno – Konzumační lístek: 290 Kč.

19. 2. – Myslivecký ples hotelu Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Moderní a bezpečné bydlení pro seniory

– pomáháme seniorům vést aktivní a nezávislý život
– aktivní a soběstačný senior má jistotu, že o něho bude dobře 

postaráno i při zhoršujícím se zdravotním stavu
– kvalitní služby za rozumné ceny
– máme dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory
– moderní a bezbariérové bydlení – kolaudace 2014
– senior má vždy samostatný byt nebo pokoj
– Akátový dům se nachází v centru Rajhradu s veškerou občanskou 

vybaveností a výbornou dostupností do centra Brna.

Přijďte k nám na nezávaznou prohlídku Vašeho nového domova

Akátový dum
Rajhrad

Domov pro seniory

ý život

Akátový dům 
SEN Bydlení s.r.o., Městečko 52, 664 61 Rajhrad 

tel.: 776 479 455, e-mail: info@senbydleni.cz

 www.senbydleni.cz      / SENBydleni

Zahajujeme: Taneční pro dospělé (leden 2016)
Zveme vás na: Ples taneční školy Dagmar 
 22. 1. 2016 v Boby centruwww.ts-dagmar.cz www.ts-dagmar.cz 

tel.: 736 727 007tel.: 736 727 007
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