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ZDARMA

Opožděně
s humorem

Skončil rok 2015 a s ním i vánoční 
svátky, obrátili jsme list v kalen-
dáři. Zvažujeme, co se nám poda-
řilo a co naopak nevyšlo.
Víc než kdy jindy jsme si v době 
svátků uvědomili důležitost a po-
třebu sounáležitosti ve své rodině 
a nejbližším okolí.
Při vzpomínce na Vánoce mě ro-
zesmál email, který jsem obdrže-
la, v němž se na Vánoce nahlíží 
z právního hlediska. Hned v úvodu 
chci upozornit, že se jedná o hu-
mor a nadsázku.
Takže vážení rodičové.
Když slibujete dítěti, že přijde 
Ježíšek, šíříte poplašnou zprávu. 
Pokud dítě strašíte, že když ne-
bude poslouchat, nic nedostane, 
dopouštíte se vydírání. Říkáte-li 
dítěti, že když bude hodné, Ježíšek 
mu přinese dárky, jedná se o pod-
plácení. Otevřete-li dopis dítěte, 
který je určen Ježíškovi, porušujete 
listovní tajemství. Když dítěti tvr-
díte, že nebude-li do večera papat, 
uvidí zlaté prasátko, dopouštíte 
se zanedbání povinné péče. Ale 
Vánoce jsou už za námi a nic nám 
jako rodičům nehrozí…
Nový rok je spojený ovšem také 
s předsevzetími. Myslím, že každý 
z nás chce prožít nový rok lépe, 
a proto si většina z nás předsevzetí 
dává. Přestanu kouřit, budu víc 
sportovat, pokusím se hubnout, 
budu se více věnovat rodině nebo 
naopak více svým koníčkům, atd. 
Pochopitelně i já sama si dávám 
taková předsevzetí, bohužel mi 
dlouho nevydrží. Vám Všem přeji, 
ať je nový rok pro Vás úspěšnější, 
než ten minulý a Vaše předsevzetí 
vydrží co nejdéle, abyste ze sebe 
měli radost a  na svět se dívali 
s úsměvem.

 Ilona Podborská 
zastupitelka, radní

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

Každý začátek nového roku je ale 
i obdobím, kdy se obce začínají řídit 
novým rozpočtem. Ne jinak je tomu 
u nás. Pro každou obec je její rozpo-
čet jedním z nejvýznamnějších doku-
mentů, kterými se zvolení zastupitelé 
zabývají. Vážnosti okamžiku jeho pro-
jednávání a schvalování na veřejném 
zasedání zastupitelstva městské části 
16. prosince 2015 předcházel několi-
kaměsíční proces přípravy a zvažování, 
na co naše skromné prostředky stačí 
a co jsme schopni za ně v Bohunicích 
udělat. A tak jednotlivé řádky rozpoč-
tu napoví, co nás v roce 2016 čeká. Pro 
zájemce o hlubší studium našeho roz-
počtu mohu odkázat na naše stránky 
www.brno-bohunice.cz, nebo na tzv. 
rozklikávací rozpočet, který naleznete 
na webových stránkách města Brna.

PŘÍJMY
Vše se vždy odvíjí od toho, kolik pe-
něz nám „přiteče“. Střízlivý a realis-

tický odhad říká, že by 
to v r. 2016 mohlo být 
63.080 tis. Kč. Příjmy 
rozdělujeme na 3 ka-
tegorie. Prvním se říká 
daňové příjmy (jsou to 
daně a poplatky). Zde 
dostaneme odhadem 3.081 tis.  Kč. 
Druhý typ jsou různé transfery, z nichž 
nejdůležitější je dotace z města Brna 
ve výši 36.564 tis. Kč. Poslední jsou 
finance, které (řekněme zjednodušeně) 
dokážeme vydělat. Jsou to 4.164 tis. Kč.

VÝDAJE
Výdaje mají mnoho oddílů, a  tak 
zmíním aspoň některé, o  kterých 
se domnívám, že by vás mohly za-
jímat. Čištění komunikací nás stojí 
ročně 4.348 tis.  Kč; školy a  školky 
13.395 tis.  Kč, ochrana životního 
prostředí 6.715 tis. Kč, jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů 514 tis. Kč 
a činnost místní správy 19.530 tis. Kč.

Na co máme aneb Rozpočet Bohunic na rok 2016

Dotazník pro obyvatele Bohunic k rodinné politice na-
leznete v elektronické podobě na http://www.survio.com/
survey/d/X7D2O4T3A8P1X3M7L.

Uzávěrka č. 2/2016
pátek 15. ledna 2015
ve 14 hodin

Městská část Brno-Bohunice pořádá 3. ročník 

POLESKAVSKÉHO PLESU
6. 2. 2016 od 19.00
stará hala TJ Tratran Bohunice, bohatá 
tombola, hudba k tanci i poslechu. 
Cena lístků: 150,- Kč

Předprodej vstupenek od 4. 1. 2016 
na podatelně úřadu, p. Soukupová, 
pondělí a středa 8–12 a 14–17 hod., 
rezervace tel: 547 42 83 13

Začátek každého roku je vždy ve znamení různých předse-
vzetí, která budou doprovázet náš život mnoho následují-
cích dní. No, možná u některých z nás zase tak mnoho dní 
ne, ale aspoň se o to pokusíme ☺

INVESTICE
V  rozpočtu máme re-
zervované peníze i na 
několik menších inves-
tičních akcí. Například 
na vybudování chodní-
ku z ulice Švermova na 
ulici Osová, případně 
na schodiště na smyč-
ku tramvaje Švermova 
2.300 tis.  Kč, na re-
konstrukci skatepar-

ku 4.000 tis.  Kč, zateplení ZUŠ 
500 tis. Kč, výstavbu kotelny a rekon-
strukci archívu radnice 1.500 tis. Kč. 
Dále počítáme s částkou 2.000 tis. Kč 
jako spoluúčast pro žádost o dotaci 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
rekonstrukci prostranství před poštou 
na ulici Běloruská a spoluúčast pro pří-
pad poskytnutí dotace na rekonstrukci 
prostranství u „Kavkazu“. V rozpočtu 
jsou nachystány i další finanční zdroje 
na menší akce, z nichž vybírám např. 
vybudování nového oploceného psího 
výběhu (550 tis. Kč) a rekonstrukci 
dětských hřišť (300 tis. Kč), mezi kte-
ré patří i instalace oplocení dětského 
hřiště a pískoviště při ulici Okrouhlá – 
Pod Nemocnicí.
V rozpočtu počítáme i s prostředky ve 
výši 1.600 tis. Kč na přípravu nových 
projektů. Jsou to například parkování 
na ul. Vedlejší a Pod Nemocnicí, opra-
va „sociálek“ v ZŠ Vedlejší a v Labyrin-
tu, další etapa rekonstrukce hřiště ZŠ 
Arménská a konečně zřízení rezervoáru 
na studniční vodu.

PREZENTACE PROJEKTU 
REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ
Když se někdy spolu potkáme, často 
se diskuze stočí na nedostatek parko-
vacích stání a případné zavedení tzv. 
rezidenčního parkování v Bohunicích. 
Projekt je připravován na „velkém“ 
městě Brně již řadu let. 
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V září roku 2018 skončí smluvní nájem 
budovy bývalé mateřské školky a jeslí na 
ulici Pod nemocnicí s akademií STING. 
Pronájem uvedené budovy dodnes budí 
emoce, a to především pro výši nájmu, 
který byl stanoven pouze symbolicky na 
jednu korunu ročně. Pouhým konsta-
továním mohu říci, že radnice za celou 
dobu pronájmu vydělá „pouhopouhých“ 
15 Kč. Jen pro představu: pokud budu 
počítat poplatky a příjmy, které inkasuje uvedená 
škola, tak ta si za tuto dobu vydělá jistě více jak 
několik desítek miliónů Kč. A přesto, že toto číslo je 
pro většinu z nás nepředstavitelné, jejich investice 
do údržby a oprav jsou zanedbatelné. Dodnes třeba 
nejsou ani natřená okna. Vzhledem k tomu, že jsem 
byl vždy kritikem tohoto pseudo pronájmu, rozhodl 
jsem se aktivně připravovat na dny, kdy budeme 
jako samospráva povinni rozhodnout, co s budovou 
do budoucna. Já sám za sebe mohu říci, že rozhod-
ně nebudu souhlasit s pronájmem nebo dokonce 
s prodejem budovy současnému nájemci. Protože 
se snažíme starat o svěřený majetek jako řádní hos-
podáři, vyvolal jsem diskuzi, jakým způsobem využít 
onu budovu už nyní. Vizí se naskýtá vícero. Objekt je 
možno například nabídnout některým organizacím, 
které se zabývají volnočasovými aktivitami, třeba 

z oblasti sportu, a to především v méně 
technicky náročnějších disciplínách, 
jako například taneční výchova, street 
cvičení a další. Je zde však možnost vy-
užít též prostory třeba pro různé kroužky 
apod. Budova je stavěna jako skeletová. 
To znamená, že je daný půdorys na zá-
kladě nosníkové konstrukce a obvodové 
a příčkové zdí jsou stavěny dle potřeby. 
Já sám osobně bych nejraději viděl bu-

dovu přestavěnou na DPS, tedy přesněji řečeno dům 
s pečovatelskou službou. Pokud budeme realističtí, 
zjistíme, že pro seniory toho příliš mnoho nezajiš-
ťujeme. Máme tu více jak čtyřicet dětských hřišť, 
spoustu volnočasových kroužků, které nabízejí, ať 
již naše základní školy, centrum volného času Lány, 
Labyrint, Základní umělecká škola Františka Jílka 
nebo sportovní aktivity, a to především v oblasti 
kopané, házené a plavání. Z mého pohledu je tedy 
o naše děti, tedy o naši budoucnost postaráno dobře. 
Ale co právě naši senioři? I o ně se dobře na jejich 
sklonku života staráme? Je více než jisté, že pro senio-
ra, který například v Bohunicích bydlí více jak čtyřicet 
let, je psychicky dosti náročné stěhovat se třeba i do 
sousední městské části, kde možnosti DPS již nabí-
zejí. Navazování nových kontaktů, zvykání si na nové 
prostředí a vyčlenění ze zvyklostí, bývá často pro tyto 

seniory stresující. Moje vize je taková. Hledejme již 
nyní prostředky a možnosti, jak přestavět tento dům 
na krásné a moderní bydlení pro seniory. Mnozí z vás 
z vlastních zkušenostní víte, jak je složité v případě 
nutnosti zajistit svým rodičům právě místo v nejbliž-
ším domě s pečovatelskou službou. Pořadníky jsou na 
několik let dopředu plné, a ani štědrý sponzorský dar 
vás v pořadníku neposune viditelně dopředu. Potom 
nastávají situace, kdy jste nuceni rodiče umístit třeba 
do padesáti kilometrů vzdáleného DPS. Nemusím 
rozvádět jaké to má následky. Pokud by se nám po-
dařilo tento projekt prosadit a zrealizovat, a stali 
se provozovateli, věřím, že obsazování tohoto DPS 
našimi seniory by přineslo našim občanům mnoho 
dobrého. Musím však otevřeně říci a připomenout, 
že je to pouze moje vize, která není prozatím směro-
datná. Využití uvedené budovy bude na rozhodnutí 
nejenom politické reprezentace, ale především na vás, 
milí spoluobčané. Pokud si budete zde přát cokoli 
jiného, my jsme povinni vaše přáni a potřeby v rám-
ci možností splnit. Pronájem současnému nájemci 
končí v roce 2018, nic méně jsem přesvědčen, že čas 
na přípravu projektu ať už bude jakýkoliv, je tady už 
nyní. Vážení, pokud budete mít vlastní představu jak 
budovu využít, rád si vás vyslechnu, anebo mi prosím 
napište na adresu hrdlicka@bohunice.brno.cz

 Milan Hrdlička, váš místostarosta.

Moje představa

Nová expresní autobusová linka obsluhuje i Bohunice

Na co máme...
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Na základě znalostí tohoto projektu se 
mi zdá, že to není pro Bohunice ta nej-
lepší cesta, jak získat více parkovacích 
míst. Nicméně nechci a ani nemohu 
být tím, kdo zavedení bude blokovat. 
Zejména, pokud by se ukázalo, že se 
mýlím a  že je to projekt přínosný. 
A tak jsme se rozhodli zorganizovat na 
20. 1. 2016 veřejnou prezentaci pro-
jektu Rezidenčního parkování. Cílem 
akce, která se uskuteční od 17.30 hod. 
v zasedacím sále bohunické radnice 
(Dlouhá 3), je se s projektem sezná-
mit. Prezentaci povedou pracovníci 
společnosti Brněnské Komunikace a.s. 
a zástupci Odboru dopravy MMB.
Milí přátelé, přeji vám vše dobré 
v nadcházejícím roce 2016, ať je pro 
vás rokem dobrých zpráv a splněných 
přání.

 Antonín Crha, starosta

Od 14. prosince 2015 je v provozu nová 
expresní autobusová linka E50 z Bystrce 
na Černovickou terasu. Linka je provo-
zována pouze v pracovních dnech, vždy 
v době začátků a konců pracovních směn 
a obsluhuje pouze vybrané zastávky:
Kamechy – Chvalovka – Kavčí – Říčan-
ská – Ruda – Ečerova – Adamcova – Ko-
houtovice, hájenka – Jírovcova – Starý 
Lískovec, smyčka – Čermákova – Humen-
ná  – Běloruská  – Bohunická  – Horní 

Heršpice – Komárov – Mariánské náměs-
tí – Těžební – Vlastimila Pecha – Ericha 
Roučky – Černovická terasa I. – Černovická 
terasa II. – Slatina, závod.
Díky nové lince je zajištěno časově atrak-
tivní spojení průmyslové zóny na Černo-
vické terase s oblastmi Bohunic, Starého 
Lískovce, Kohoutovic a Bystrce, včetně no-
vého přímého propojení Černovické terasy 
a Komárova. V oblasti Bohunic tato linka 
obsluhuje zastávky Humenná a Běloruská, 

její trasa je tedy odlišná od trasy stan-
dardní linky 50. Pro občany Bohunic linka 
přináší velmi rychlé spojení do oblasti prů-
myslové zóny Černovická terasa, např. ze 
zastávky Běloruská na zastávku Černovická 
terasa je jízdní doba pouhých 17 minut. 
Zavedení této linky bylo realizováno za 
podpory města Brna jako jedno z opatření 
k rozšíření služeb cestujícím.

 Vít Prýgl, zastupitel
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Historické okénko

Kalendárium

Z historie Bohunic LXXV.

Město Brno poskytuje výhodné 
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

Pro naše sedmdesáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Havelkova. Jedná se asi o nejstarší, v současnosti stále existující, 
bohunickou ulici. Fotografie je ze 70. let 20. století krátce před demolicí levé 
(severní) strany a výstavbou panelových domů.
Současné pojmenování ulice je po Ladislavu Havelkovi (1900–1942), bohunic-
kém učiteli a osvětovém pracovníkovi, umučeném nacisty v koncentračním 
táboře Mauthausen pro účast v odboji.
Svoje první pojmenování získala ulice 5. 12. 1924 s názvem Brněnská, protože 
se po ní jezdilo do centra Velkého Brna. Od 3. 1. 1939 nesla název Karla Čapka. 
Za války měnila název hned dvakrát, a to nejprve 17. 3. 1939 na Brünner Gasse 
- Brněnská, dále pak 20. 2. 1942 na Brünner Strasse – Brněnská. Po válce se 
krátce znovu jmenovala Brněnská (10. 5. 1945). Současný název Havelkova 
pak má od 25. 9. 1946.

 Antonín Crha

Výběrové řízení je zveřejněno na úřed-
ních 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 
v roce 2016, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínu od 1. 12. 2015 
do 15. 1. 2016. Žádosti na předepsa-
ném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost 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 zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového 

odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí 
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce 
vyhotoví Bytový odbor také zdar-
ma a poplatky za vedení účtu hradí 
město. Finanční prostředky čerpá 
žadatel dle konkrétních účelů na zá-
kladě faktur nebo paragonů, a to po 
dobu 6 měsíců 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 nemovi-
tostí. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Malinov-
ského 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

I.

3. 1.
neděle

HC KOMETA Brno – HC ŠKODA Plzeň – „utkání pod širým 
nebem“; Za Lužánkami; od 13.00 hod.; www.hc-kometa.cz

6.–29. 1. Výstava ATELIÉRU PRO KOČKU, KJM, Lány 3

7., 14., 
21., 28. 1.

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

8. 1.
pátek

HC KOMETA Brno – HC SPARTA Praha – „utkání pod širým 
nebem“; Za Lužánkami; od 18.20 hod.; www.hc-kometa.cz

12. 1.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O třech malých prasátkách 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

13. 1.
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ ARMÉNSKÁ, 
Arménská 21; od 9.00 do 12.00 hod.; www.zsarmenska.cz

13. 1.
středa

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 15.00 do 17.00 hod.

14. 1. 
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ 
Vedlejší 10; od 8.00 do 18.00 hod.; www.zsvedlejsi.cz

14. 1. 
čtvrtek

Beseda PŘED MISÍ, NA MISI A PO MISI
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

20. 1. 
středa

Prezentace projektu REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ 
Radnice MČ Brno-Bohunice, sál radnice; od 17.30 hod.

20. a 21. 1. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ 
Vedlejší 10; od 14.00 do 18.00 hod.

20. a 21. 1. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ ARMÉNSKÁ 
Arménská 21; od 14.00 do 18.00 hod.

28. 1.
čtvrtek

SETKÁNÍ S POEZIÍ, občasná Literární kavárna
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

29. 1.
pátek

VÝTVARNÉ POLOLETKY V ATELIÉRU
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; 9.00–16.00 hod.

31. 1.
neděle

DĚTSKÝ KARNEVAL
orlovna Hraničky 5, od 15 hodin

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za 
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně 
klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním 
nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové 
samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům

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

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, 
lodžie nebo pavlače

5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie  
a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu 
nebo obnova byt. jádra 

5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

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

8 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

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

5 let 100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 
nebo vybudování nového výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, 
půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna 
podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby 
tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení 
(včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč / dům
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S novým rokem opět v knihovně

Vojenský kaplan v bohunické 
knihovně

Arménská se těší na budoucí 
prvňáčky

Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme 
v novém roce a přejeme ze srdce vše 
nejlepší a hlavně zdraví, klid a pohodu 
ve Vašich rodinách. Máme za sebou rok 
zajímavých akcí a také výročí 20. let 
naší pobočky a SVČ Lány. Vše jsme 
patřičně oslavili a nyní za Vámi při-
cházíme s nabídkou na naše nové akce. 
Opět jsou naplánována Čtení pro nej-
menší, Čtení na neobvyklých místech, 
výstavy, besedy, Knižní čtvrtky i ob-
časná Literární kavárna. Tou bychom 
chtěly zpříjemnit pobyt v knihovně 
hodinu před koncem půjčovní doby, 
tato občasná posezení budou vždy 
začínat v 17 hodin.
Tradiční měsíční výstava je dílem 
kurzistů Ateliéru pro kočku, vystavují 
u nás již poněkolikáté a vždy s velkým 
úspěchem. Výstavu můžete zhlédnout 
od 6. 1. do 29. 1. 2016.
Ze stálých akcí bych chtěla zmínit 
Knižní čtvrtky, v těchto dnech, do-
poledne od 10 do 12 hodin, Vás se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, v lednu je to 7. 1. , 14. 1. 21. 1. 
a 28. 1. 2016.
Pro malé děti je připraveno Čtení pro 
nejmenší O třech malých prasátkách, 
klasická pohádka s maňásky, malová-

ním a malou sladkostí, rodiče nebo 
prarodiče mohou s dětmi přijít v úte-
rý 12. 1. 2016 v 16.30 hodin. Čtení je 
vhodné pro děti od 2 do 5 let.
Ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 18 hodin je 
na programu velmi zajímavá beseda, 
setkáme se s  vojenským kaplanem 
panem Rostislavem Tomanem, který 
působil na několika misích v zahrani-
čí. Bližší informace se můžete dočíst 
v článku paní Radky Müllerové, která 
bude tuto zajímavou akci moderovat.
Pokud Vás zajímá poezie, chcete se 
seznámit s tvorbou mladých brněn-
ských básníků a v neposlední řadě si 
dát naši výbornou kávu nebo voňa-
vý čaj, přijďte ve čtvrtek 28. 1. 2016 
v 17 hodin, v naší občasné Literární 
kavárně budou číst své verše Zdeňka 
Pospíšilová a Vojtěch Vrbík.
Doufáme, že se Vám naše nabídka za-
líbí a že nám i v tomto roce zachováte 
přízeň. Byly bychom rády, kdyby Vás 
naše knihy i akce, které pořádáme, 
nadchly aspoň tak, jak tomu bylo 
v roce loňském.

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Čtenáři pobočky KJM v Bohunicích 
jsou již zvyklí, že se v  prostorách 
knihovny nejen půjčují knihy, ale 
mohou se tam občané setkat i se zají-
mavými a inspirujícími lidmi. I tento-
krát je pozván skutečně pozoruhodný 
host – kapitán Mgr. Rostislav Toman, 
vojenský kaplan oddělení duchovní 
služby Velitelství výcviku-Vojenské 
akademie Vyškov.
Kpt. Toman se zúčastnil dvakrát za-
hraničních operací: v červenci až listo-
padu 2010, a pak v květnu-září 2011, 
vždy v  ISAF Sharana /Afganistán/. 
Jaké to je, být vojenským kaplanem 
v nepokojné a bojem zmítané zemi? 
Potřebují vůbec vojáci duchovní služ-
bu? Jak se sám vyrovnává s krutos-
tí, kterou sebou válka nutně nese? 
Člověka napadají další a nové otázky, 
které může zodpovědět pouze někdo 
s osobní zkušeností. Proto se může-
me ptát na zážitky i názory ve čtvr-
tek 14. 1. 2016 v 18. hod. v pobočce 
knihovny na Lánech, kde bude s námi 
besedovat tento vojenský kaplan, kte-
rý je zároveň duchovním starokatolic-
ké církve v Brně.
Ostatně víte, že v bohunické kaplič-
ce se koná každou neděli od 10 hod. 

bohoslužba, kterou vede právě Rosti-
slav Toman? Díky velkorysé a vprav-
dě ekumenické spolupráci se dohodla 
římskokatolická farnost, bohunická 
radnice a starokatolická církev, že tak-
to bude pěkná kaplička, jakoby zjevení 
mezi panelovými domy, dobře využitá.
Jak vidíte, host, kterého přivítáme 
v naší knihovně, Bohunice dobře zná. 
My se těšíme, že poznáme zas jeho. 
Přijděte si popovídat na téma, kte-
ré je dnes, s lítostí podotýkám, tak 
aktuální.

 Radka Müllerová

Adventní čas, čas očekávání, čas tě-
šení. Doma voní vánoční cukroví, na 
balkóně stojí stromeček a malí zvě-
davci už určitě prozkoumali všechny 
skříně… Mnoho dětí z  posledního 
ročníku školky určitě našlo pod stro-
mečkem svoji první aktovku. Pyšně 
ji všem ukazují, takže i sousedka na 
chodbě spráskne ruce: Páni, tak ty už 
budeš školák? A směrem k mamince 
nevěřícně utrousí: To to letí, viďte… 
Budoucímu školáčkovi tak nastává 
nové očekávání a nové těšení – na 
školu.
Na Arménské vycházíme tomuto tě-
šení vstříc. Každoročně připravujeme 
Vánoční setkání pro děti z okolních 
mateřských škol. Pro mnohé z nich je 
to skutečně první kontakt s „velkou 
školou“, proto chceme, aby byl co 
nejpříjemnější. Letos děti ze školek 
vyráběly v tvořivé dílně krásné vánoční 
dekorace, s nimiž jim pomáhali naši 
starší žáci. Předvánoční atmosféru 
umocnilo divadelní představení Živý 
betlém, které nacvičili současní prv-
ňáčci pod vedením p. uč. Ročkové. 
A jaké by to bylo setkání bez zpěvu 

a koledování? Dívky z 2. stupně s p. uč. 
Ručkovou potěšily ouška dětí s písnič-
kami z Ledového království a společně 
si pak všichni zanotovali známé vá-
noční koledy.
21. a 22. ledna čeká budoucí školáky 
zápis do 1. tříd, ale předtím si ještě 
jednou mohou přijít do školy pohrát. 
13. ledna v době od 15 do 17 h. je tu 
budou čekat naši páťáci, kteří tradič-
ně připravují Zábavné odpoledne pro 
budoucí prvňáčky. Pod vedením víl 
projdou děti Pohádkovou cestu, na 
níž potkají třeba Rumcajse, vodníka 
Česílka, králíky Boba a Bobka a další 
pohádkové postavičky. Už se nemohou 
dočkat!
Po Novém roce se k nám budou vracet 
děti z MŠ Běloruská. Každý měsíc si 
přijdou vyzkoušet učení jako velcí ško-
láci. Zasednou do lavic, budou plnit 
úkoly… Hlavně ale poznají, že učení 
není jen „mučení“, ale také radost, 
zábava a hra.

  Karla Robková a Hana Fajtlová,
učitelky ZŠ Arménská

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2016 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na

PLES DŮCHODCŮ
který se koná v sobotu 23. 1. 2016 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16.00 hodin, konec ve 22.00 hodin
Hudba: oblíbená dechovka - Maškovi
Vstupné: 50,- Kč   

Srdečně  Vás  zve  Klub důchodců  v  Bohunicích.
Rezervace – Informace: Marie Růžičková, 
tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

Knihovna
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Mikulášská nadílka

Zprávy z radnice
Házená TJ Tatran hodnotí rok 2015

Před dnem svátku svatého Mikuláše se Mikuláš z nebeských výšin spustil i k nám 
do Bohunic, před bohunickou radnici. Tento svatý pán byl doprovázen i anděly 
a z pekla se přišli podívat i čerti. Nezbedné děti chtěli čerti odnést v pytlích, 
ale hodný pan Mikuláš s anděly jim za básničku či písničku vše odpustil. A tak 
věřím, že všem se tento podivný den, který byl obohacen i rozsvěcením vánoč-
ního stromečku a krásným ohňostrojem moc líbil a že za rok se opět sejdeme 
v tak hojném počtu dětí, maminek, tatínků, babiček, dědečků, tetiček, strýčků…
Děkujeme samozřejmě dětem ze ZŠ Arménská a Vedlejší, které čas čekáním na 
Mikuláše zpříjemnily vystoupením ať zpěvem či představením, pak také bohunické 
radnici za finanční podporu a bohunickým hasičům za perfektní organizaci.

 Ingrid Soukupová

Rada MČ na svém 31. zasedání  
dne 9. 12. 2015:
– schválila smlouvu o výpůjčce pro-
storu na zařízení veřejného osvětlení, 
na němž budou umístěny orientační 
plána MČ Brno-Bohunice,
– schválila návrh dodatku č. 7 ke 
smlouvě o dílo na provádění celoroč-
ní údržbu veřejné zeleně v MČ Brno 
Bohunice s firmou Roman Šutr IČO: 
44992785,
– schválila návrh č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zajištění údržby vybavenosti 
sídliště V MČ Brno-Bohunice s firmou 
Roman Šutr IČO: 44992785,
– schválila návrh smlouvy pachtovní 
na pacht části pozemku p. č. 1004/2 
v lokalitě U Dálnice,
– schválila návrh nájemní smlouvy 
na pronájem bytu zvláštního určení 
v Domě s pečovatelskou službou Ar-
ménská 4,
– schválila návrh smlouvy o sdruže-
ných  službách dodávkách elektřiny 
ze sítě nízkého napětí pro zákazníky 
kategorie C v objektu DPS Arménská 4
– schválila návrh dodatku o ukončení 
nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 1321/9, návrh záměru 
obce pronajmout část pozemku 1321/9 
při ulici pod Nemocnicí,
– schválila záměr obce upravit ná-
jemní smlouvu na pronájem části 
pozemku 1321/51 při ulici Jihlavská,
– schválila záměr obce pronajmout 

část nebytových prostor sloužící  
podnikání v I. NP objektu občanské 
vybavenosti Dlouhá 577/3,
– schválila záměr pronajmout část 
pozemku p. č. 65/1 při ulici Podsedky
– schválila návrh dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dodávce vody z vodovodu 
pro objekt SVČ lány 3 a SVČ Švermova,
– schválila návrh dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na vypracování projek-
tové dokumentace na akci Kamerový 
systém pro monitorování okolí radnice 
Dlouhá 3, včetně připojení na městský 
kamerový  systém,
– schválila návrh dodatku č. 9 k do-
hodě o zabezpečení výkonů a úhradě 
činnosti v samostatné působnosti 
personalistika, PaM, mzdy,
– doporučila zastupitelstvu vzít na 
vědomí zprávu o hospodaření MČ  
Brno-Bohunice za období 010.–11. 
2015 dle předloženého návrhu,
– schválila aktualizaci X. etapy „Pro-
jektu regenerace panelového sídliště 
MČ Brno-Bohunice,
– souhlasila se stanoviskem ke změ-
ně projektové dokumentace pro územ-
ní řízení stavby „Prodejna potravin“ 
umístěna mezi ulicemi Osová a Ve-
dlejší – doplněné vyjádření PS Brno,
– schválila stanovisko k převedení 
části vybraného školného na vybrané 
položky u jednotlivých příspěvkových 
organizací –MŠ
Více na www.brno-bohunice.cz

Na konci roku 2014 evidoval oddíl há-
zené pravděpodobně nejvyšší celkový 
počet členů v posledních osmi letech 
a to 170 členů.
Oddíl disponuje 4 rozhodčími, kte-
ří pravidelně řídí soutěže Jm a ČSH, 
má 2 trenérky s „A“ licencí, 1 trenéra 
s licencí B a dalších deset trenérů s li-
cencí „C“. Výbor oddílu tvoří 6 členů, 
ve výboru TJ je oddíl zastoupen čtyřmi 
funkcionáři a má zastoupení i v VV 
Jm KSH
V současné době je stěžejní družstvo 
oddílu družstvo mužů. Bohužel po 
několika nepříliš povedených zápa-
sech v domácím prostředí v roce 2015 
se nepodařila obhájit účast v první 
lize, družstvo skončilo až na posled-
ním místě a neodvratně sestoupilo 
do II. ligy. Béčko mužů vyhrálo v roce 
2014 Jm ligu a  postoupilo tím do 
II. ligy V tomto družstvu dostali mož-
nost hrát kvalitní zápasy hlavně naši 
starší dorostenci, kteří se postupně 
vraceli z hostování nebo limitovaných 
přestupů. Tento tým na fyzicky vyspě-
lejší celky mezi muži nestačil a skončil 
na 12. místě a pro sezonu 2015–2016 
hraje opět Jm ligu. Nasbírané zkuše-
nosti se však mladým hráčům budou 
v budoucnosti určitě hodit.
Družstvo mladšího dorostu pod vede-
ním trenéra Bergera po počátečních 
rozpacích na podzim 2014 sehrálo 
brilantní jarní část, kdy ani jednou 
neodešlo poraženo a dokázalo si vy-
bojovat postup do II. ligy 2015–2016. 
Tam se ovšem nyní střetávají s týmy, 
které mají o něco starší a zkušenější 
družstva a tak především naši hráči 
sbírají zkušenosti a postavení v tabul-
ce je tomu adekvátní.
Starší žáci a mladší žáci jsou pravi-
delnými účastníky Jm ligy. Výkonnost 
týmu v posledních dvou letech je na 
průměrné úrovni ve středu tabulky.
Ve druhé polovině letošního roku se 
zdá, že se mírně zvyšuje počet hráčů, 
kteří jsou schopni nastoupit k mis-
trovským zápasům a sehrát vyrovna-
ná utkání. Přispívá k tomu v poslední 
době dobrá práce s nejmladší kate-
gorií – mini žáky, kteří jsou vhodně 
zařazování mezi starší hráče. Základna 
těch nejmenších je oproti minulým 
letům o hodně vyšší a je to příslibem 
pro další roky, ale je potřeba i nadále 
pravidelně každý rok získávat nové 
adepty na školách. O tým minižáků 
se příkladně stará dvojice trenérů 

Úradníček a Čermák. To stejné platí 
i pro nově ustavený celek mini žaček, 
který ještě na jaře vedla zkušená býva-
lá hráčka Ing. Svobodová a na podzim 
přešla s celým družstvem do kategorie 
mladších žákyň, které si nyní v Jm lize 
vede obdivuhodně, když po skončení 
podzimu figuruje s převahou na prv-
ním místě s průměrem branek zápas 
23 : 6 a má šestibodový náskok, který 
prakticky zajišťuje jarní titul v Jm kra-
ji. V Jm lize hraje ještě tým starších žá-
kyň, který po krátké sezónní přestávce 
začal v roce 2014 opět účinkovat a po 
letošním podzimu je v tabulce druhý 
se ztrátou pouhých 2 bodů na první 
místo. To je také velký pokrok kupředu 
zvláště proto, že ve všech našich tý-
mech ženských mládežnických složek 
startují většinou hráčky o rok mladší, 
než pro které je soutěž vypsána.
V moravské skupině 1. ligy mladších 
dorostenek jsou nyní mladší doros-
tenky po ještě nedokončené podzimní 
části na 11. místě ale pouze s jednobo-
dovou ztrátou na šesté místo a starší 
dorostenky ve stejné soutěži figu-
rují dokonce na 4. místě. Oba týmy 
vede trenérská dvojice p. Kupková 
a p. Trumpeš.
Družstvo žen se stále nedokázalo 
vyrovnat s tím, že odešlo 10 hráček 
do konkurenčního oddílu. S  notně 
pozměněnou sestavou se situace ani 
v ročníku 2014–15 nezlepšila natolik, 
aby tým mohl pomýšlet na návrat do 
I. ligy a nakonec skončil v první pod-
zimní části na nepostupovém místě, ze 
kterého bylo možno teprve postoupit 
do skupiny, která si o postup zahrála. 
Ve skupině, kde se hrálo „o nic“ byl 
tým nakonec až na šestém místě a to 
bylo naprosto pod možnosti druž-
stva. Bylo to také nejhorší umístění 
za posledních 20  let, pod který se 
však podepsala i rozsáhlá „marodka“ 
mezi hráčkami. V současně probíhající 
druhé lize v moravské skupině II. Ligy 
je tým na 4. místě, což je sice náznak 
zlepšení, ale na úplný vrchol v této 
soutěži a tím i možný postup si však 
budeme muset ještě počkat.
Všechny podrobné výsledky je možno 
shlédnout na adrese www.chf.cz
Závěrem je třeba poděkovat všem tre-
nérům a funkcionářům, kteří se oběta-
vě věnují rozvoji házené v Bohunicích 
a popřát jim mnoho sil a elánu.

 Ing. Antonín Brzobohatý, 
člen výboru oddílu házené

Sport

HASIČSKÝ PLES sobota 13. 2. 2016 v 19.00 hod.
PRODEJ LÍSTKŮ: 11. 1.–12. 2. 2016 na podatelně úřadu

p. Soukupová, pondělí, středa: 8–12 a 14–17 hod.
Cena vstupenky 150,- Kč. Rezervace: 547 42 38 13
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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 30. 12. 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.
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 Zpracuji daňovou evidenci pro 
OSVČ a podvoj. účetnictví pro malé 
firmy včetně mezd. 
Více na www.brnoucetnictvi.eu

 OLMAN SERVICE s. r. o. při-
jme pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka v Brně. 
Volejte 730 186 797 nebo posílejte ži-
votopisy na e-mail: nabor@olman.cz

 Hledám RYBÁŘE z Bohunic, kte-
rého nebaví jezdit na ryby samotného. 
Nebo důchodce, který by chtěl rybařit.
Tel: 605 969 804 jen SMS.

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

 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.

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

 Country skupina VIRGINIE hledá 
zpěvačku. Tel: 737 747 966 p. Holma

 Hledáme byt ke koupi minimál-
ně o velikosti 3+1 ve Starém Lískovci 
nebo Bohunicích. Do 3 mil. Kč. Tel. 
739 344 088, alca.krejci@email.cz.

 Koupím byt 1+kk - 2+kk v Bo-
hunicích, popř. Starém Lískovci. S bal-
kónem, nejlépe po rekonstrukci, ale 
není to podmínkou. kucer.h@seznam.
cz, 739 532 530.

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

Sudoku na ZŠ Vedlejší
V úterý 15. 12. jsme uspořádali na ZŠ Vedlejší malý turnaj v sudoku pro místní 
žáky. Suverénně jej vyhrál nejstarší účastník, David Říha z 8.B, ale můj největší 
obdiv si získala nejmladší účastnice, Alenka Švehlová z 3.C, která skončila mezi 
staršími soupeři čtvrtá a počínala si na svůj věk neuvěřitelně zdatně.

 Jan Novotný, pořadatel
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www.pohrby.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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

tel.: 736 727 007

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
11. 1.–31. 1. – Speciality z domácí udírny – Přijďte ochutnat uzené speciality. 
Nabízíme také možnost odkupu těchto pokrmů za výhodné ceny.
1. 2.–28. 2. – Řízkové speciality, 28. 1. – Pololetní vysvědčení
5. 2. 2016 – 12. Maškarní ples hotelu Myslivna Brno – Zveme Vás na tradiční Maškarní ples. Přijďte 
ve svém nejoblíbenějším kostýmu a užijte si tento den v dobré společnosti. Těšit se můžete na hudební 
skupinu Benny Q, DJ Chabičovského, fotokoutek a líčení obličeje od společnosti Charmvisage. 
Cena konzumačního lístku: 290 Kč. Začátek v 19.00 hodin.
14. 2. – Valentýnské menu
19. 2. – Myslivecký ples hotelu Myslivna – Přijďte do hotelu Myslivna na Myslivecký ples. Těšit se 
můžete na dechovou a cimbálovou hudbu, DJ Chabičovského a slosovatelnou hru o ceny, kde hlavní 
cenou bude srnec. Cena konzumačního lístku: 350 Kč. Začátek v 19.00 hodin.

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

Začíná sezóna
pro fanoušky 

seriálů!

co Ti nahrajeTvoje telka

Svůj seriálový balíček si můžeš objednat
na 539 015 525nebo na www.netbox.cz
Nabídka platí pro nové zákazníky do 31. 1. 2016.

 přístup k oblíbeným seriálům
až 6 měsíců po odvysílání

 možnost vrátit program 48 hodin do minulosti
 navýšení internetu na 100/100 Mb/s

na rok zdarma

Objednej si balíček (internet + televize) 
s funkcí Nahrávám seriály a nepropásni 

ani jeden díl!

665 Kč
měsíčně

VĚTŠÍ
60 TV kanálů

Kuki TV

100/100 Mb/s

STAČÍ
Internet

50 Mb/s

Nahrávám
SERIÁLY

Koupím garáž 
na ul. Ukrajinská, 
tel. 732 588 875

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

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

Zajistíme probíhající exekuce,
sjednotíme splátky do jedné

První schůzka zdarma

2. února 2015
Brno, hotel Santon

Živá setkání plná zkušeností, 
know how, trendů a inspirací

www.veletrhreseni.cz

VELETRH řešení IX.
SLOUŽIT ZÁKAZNÍKŮM? 
TAJEMSTVÍ PŘIDANÉ HODNOTY


