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ZDARMA

Jarní 
rozhodnutí

Lidé pracující převážně hlavou mi 
možná dají za pravdu. Občas po-
třebujeme, aby naše práce měla 
hmatatelné či viditelné výsledky. 
Vyvolávají totiž trochu jiný, bez-
prostřední pocit uspokojení. To je 
důvod, proč ráda uklízím, vařím a tu 
a tam něco zasadím. Abych viděla, 
cítila. Při procházkách kolem roz-
kvetlých zahrádek a na zelených 
prostranstvích pak obdivuji práci 
jiných. Zima nedala úklidové fir-
mě letos mnoho příležitostí k vý-
jezdům, o to víc ji bude doufám 
vidět na jaře mezi domy. Veřejná 
prostranství se jim většinou daří 
upravovat tak, aby v sídlišti bylo 
hezky. Jsou ale i jiná místa. Já jim 
říkám „území nikoho“. Popravdě, 
ona někomu patří, ale jsou na 
okraji - městské části i zájmu. Jsou 
to místa, kudy vede hranice mezi 
městskými částmi, nebo jde o sou-
kromé pozemky, o které nikdo ne-
pečuje. Každý určitě nějaké takové 
místo v Bohunicích zná. Můžeme 
se rozhodnout zavřít oči a nevidět 
odpadky a vznikající černé skládky, 
případně je využít jako příležitost 
k stížnostem, jak tu něco nefunguje. 
Nebo budeme mít ochotu je vnímat 
a nezůstat lhostejní. Ve dnech, kdy 
čtete tyto řádky, už je doufám ukli-
zeno podél silnice Elišky Přemys-
lovny. Na územích směrem k Leska-
vě a na Červeném kopci si budeme 
muset poradit sami. Každý rok na 
jaře probíhá velká celostátní dob-
rovolnická akce s názvem „Ukliďme 
Česko!“,která je letos plánována 
na 16. dubna. Je to příležitost ne-
zůstat se svou snahou sám. I vy se 
k nám v tento den můžete připojit 
v 9 hodin na mostě přes Leskavu 
směrem na Moravany, nebo přiložit 
ruce k osázení kruhového objezdu. 
Ať ze sdílené práce může vyrůst 
společná radost.

 Andrea Múdra, zastupitelka

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

Letos to bude ještě 
o něco složitější, protože 
budeme současně obno-
vovat vodorovné doprav-
ní značení – tzn. znovu 
stříkat čáry na parkoviš-
tích. Prosím poznačte si 
dobře termíny blokových 
čištění ve vašem okolí, 
ať je co nejméně odta-
žených vozidel. Termíny 
najdete uvnitř zpravodaje. Uklidit sil-
nice musíme, ale nechceme, abyste 
tím trpěli více, než je nezbytně nutné.
V této souvislosti jsme vám slíbili, 
že zajistíme esemeskový informační 
systém, pomocí kterého vás budeme 
o plánovaných odtazích informovat. 
Pracujeme na tom a během letošního 
roku bude hotov. Pak vám bude stačit 
se zaregistrovat a informace o uzavírce 
vám od nás přijde zdarma přímo do 
vašeho telefonu.

DOPRAVNÍ ZNAČKA B4 – 
ZÁKAZ VJEZDU NÁKLADNÍCH 
VOZIDEL
Od nového roku dostala z  důvodu 
změny zákona O provozu na pozem-

ních komunikacích nový 
význam dopravní značka 
B4 – zákaz vjezdu náklad-
ních vozidel (viz obrázek). 
Zatímco dříve znamenala 
zákaz vjezdu nákladních 
vozidel převyšujících 
hmotnost 3,5 t, nově se 
vztahuje na všechna vo-
zidla kategorie „N“ – tedy 
na všechna auta typově 

zařazená jako nákladní. V některých 
případech jde i o větší osobní vozy. 
V Bohunicích je v současnosti mnoho 
těchto značek. Snažíme se najít smys-
luplné řešení vzniklé situace. Bohužel 
jakékoliv změny dopravního značení 
trvají minimálně rok, a tak je třeba se 
s novým významem této značky pro-
zatím smířit a respektovat ji, abyste se 
vyhnuli zbytečným sankcím ze strany 
policie.

Pozor, ať vám neodtáhnou auto

Uzávěrka č. 5/2016
pátek 15. dubna 2016
ve 14 hodin

HLOUBKOVÁ KONTROLA 
Z OKO
V nedávné době byla činnost úřadu 
městské části podrobena hloubko-
vé kontrole ze strany OKO – neboli 
Odboru KOntroly Magistrátu města 
Brna. Více než 3 měsíce trvající kont-
rola oblastí zadávání veřejných zaká-
zek, poskytování dotací, evidence tis-
kovin a majetku, účtování, nakládání 
se svěřeným majetkem, hospodaření 
apod. proběhla s výsledkem více než 
uspokojivým. Drobná zjištění, která 
mají charakter spíše metodických 
nedopatření a jdou na vrub zbytečné 
byrokracie, považuji za zcela nepod-
statná. Našim úředníkům za dobře 
odvedenou práci patří velký dík.

PROSÍM, NEKRMTE!
Velmi často se setkávám s tím, že leckde 
vidím v trávě rozházené drobky chleba 
či rohlíků, nebo i celé misky s krmivem. 
Prosím, nedělejte to a  nekrmte. 
Dobrý úmysl nakrmit ptáčky či jiná 
zvířata vede k nesprávným důsled-
kům. Krmení konzumují především 
potkani a  případně holubi. Obojí 
jsou dlouhodobě ve městě Brně 
i v naší městské části považováni za 
škodné a zdraví nebezpečné živoči-
chy. Jak potkani, tak holubi roznáší 
řadu na člověka přenosných nemocí. 
Současně také ti, kteří takto umisťu-
jí na prostranství potraviny a různé 
krmivo se proviňují proti vyhlášce 
o znečišťování veřejného prostranství 
a vystavují se tak nebezpečí udělení 
pokuty. Prosím Vás tedy ještě jednou: 
„Nekrmte!

JEŠTĚ K INVESTIČNÍM AKCÍM
Konečně bylo dokončeno nové par-
koviště na ulici Spodní. Skončilo 
tím mnohaleté snažení proměnit 
nevzhlednou štěrkovou plochu v po-
hodlné parkoviště.

str. 2

Pálení čarodějnic a Májová zábava
Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kouzelný večer, 
který proběhne v areálu bohunické zbrojnice, Ukrajinská 2

v sobotu 30. dubna  
od 17.00 hod. – hry pro děti
v 19.00 hod. – zapálení ohně 

Kromě vatry s opravdovou čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na 
opékání špekáčků, spousta her a krásných cen. Všichni co přijdou v maskách 
čarodějnic a čarodějníků dostanou špekáček zdarma.

od 20.00 hod. Májová zábava
Živá hudba – hraje oblíbená skupina Harry Kocher.
Vstup: děti zdarma, dospělí 50,- Kč 

Milí bohuničtí spoluobčané, období měsíce dubna a část května jsou 
vždy doprovázeny nepopulárními dopravními nepříjemnostmi – blo-
kovým čištěním. Po zimě, během jedenácti dnů, postupně uklidíme 
silnice v celých Bohunicích. 
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v naší MČ přihlášeno 890 
psů a  na poplatcích vy-
bráno 516 000,– a v roce 
2015 bylo přihlášeno 
902 psů a vybrána část-
ka 481 000,– Je patrné, 
že počty přihlášených 
psů a příjem z nich nijak 
zásadně nekolísá. Je však 
otázkou, kolik psů v Bo-

hunicích není přihlášeno. Zde mohu 
pouze uvést, že Městská policie Brno 
chystá a provádí preventivní akce na 
kontrolu registrace chovaných psů na 
našem území.
Opusťme téma pejskaři a přejděme 
na téma bezpečnost. Jak jsem již na 
začátku uvedl, byli na veřejnou deba-
tu pozváni i zástupci Městské policie 
Brno, a to strážnice, jež má na starosti 
revír Bohunice, a strážník z odděle-
ní prevence kriminality MP Brno. 
Zde byla od začátku debata celkem 
velmi aktivní. Jednalo se především 
o problematiku v oblasti dopravy, ale 
i čistoty a vandalství. V oblasti do-
pravy se probíraly především kapacity 
parkování a zákazové značky. Ze strany 
veřejnosti byla vznesena kritika přede-
vším k velkému množství parkujících 
dodávek na parkovištích v Bohunicích. 
Zde chci jen upozornit majitelé vozidel 
s označením druhu vozidla N, tedy veš-
keré dodávky, pick-cupy, ale i některá 
osobní vozidla, že pokud je při vjezdu 
do ulice osazena značka zákaz vjezdů 
nákladním vozidlům, vztahuje se ten-
to zákaz i na ně. Vzhledem k tomu, že 

tato změna legislativy není řidičům 
příliš známá, jsou dotčené orgány 
v této věci poněkud benevolentněj-
ší. Nic méně tato situace se do bu-
doucna musí řešit a vedení radnice 
na vhodném řešení úzce spolupracuje 
s odborem dopravy Magistrátu města 
Brna. Nemalé stížnosti byly i na čisto-
tu v okolí obchodního centra Albert. 
Zde musíme jasně říci, že pozemky ve 
vlastnictví OD Albert nejsme opráv-
něni uklízet. Budeme však intenzivně 
jednat s vedením, aby tyto závady byly 
co nejdříve odstraněny. Vášnivá de-
bata byla vedena na téma veřejných 
záchodků. Bylo kritizováno dřívější 
rozhodnutí tyto záchodky zrušit. Do-
stalo se nám však informací od pana 
starosty, že v době, kdy byly záchodky 
v provozu, jejích využití bylo minimál-
ní a to v průměru 280 návštěvníků za 
rok. Zde se vedení radnice jednoznačně 
shodlo na tom, že nové veřejné zá-
chodky budovat nehodlá.
V závěru chci poděkovat všem zúčast-
něným, kteří po dvojhodinové diskuzi 
přislíbili účast i na dalších veřejných 
debatách. I přes to že účast veřejnos-
ti byla minimální, jsem přesvědčen, 
že svůj úkol splnila, a proto jsem se 
rozhodl v těchto debatách pokračo-
vat. Další termín VEŘEJNÉ DEBATY 
bude 4. 5. v 17.30 hodin v zasedací 
místnosti UMČ Brno-Bohunice. A jaká 
budou témata? Tentokrát rozvoj MČ 
Brno-Bohunice a školství.

 Milan Hrdlička, Váš místostarosta 

str. 1
Opět začala výstavba betonového ska-
teparku, na který se těší jistě zejmé-
na mládež. Podepsali jsme smlouvu 
s firmou na výstavbu chodníku Šver-
mova – Osová. Již probíhají přípravné 
práce jako třeba vytyčení podzemních 
kabelů. Obdobně je na tom i výstavba 
oplocení psího výběhu. Vyměnili jsme 
šest odpadkových košů, které nám bo-
huničtí „pyrotechnici“ zničili o silves-
trovské noci třaskavinou. Umísťujeme 
několik chybějících laviček a  jeden 
dětský kolotoč. Oplocení dětského 
hřiště při ulici Okrouhlá se vyrábí.

UKLIĎME ČESKO
Městská část Brno-Bohunice se připo-
jila k celorepublikové aktivitě Ukliďme 
Česko (www.uklidmecesko.cz). Akce 
proběhne 16. dubna 2016.
Kdo by měl zájem, může přijít pomoct 
uklízet kolem potoka Leskava (sraz 
v  9  hod. na mostku přes potok na 
Podsedkách). Základní pomůcky jako 
rukavice a pytle budou dle příslibu 
k dispozici. 
V rámci této akce také vysázíme le-
vandule na kruhovém objezdu. 
Zájemci o pomoc mají sraz v 9 hod. 
u kruhového objezdu na ulici Čeňka 
Růžičky. Bude ideální, když si vezmete 
jednoduché drobné nářadí na sázení 
s sebou.
Jako třetí akce proběhne sběr šatstva 
pro Charitu. Plakát najdete uvnitř 
zpravodaje. 

Milí přátelé, v  době, kdy píši tyto 
řádky, svítí krásně slunce. Přeji vám, 
radost z probouzející se přírody, hodně 
spokojenosti, dobrou náladu a zejmé-
na slunce v duši . 

 Antonín Crha 
starosta 

Veřejná debata – postřehy

Pozor...

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXVIII.
Pro naše sedmdesáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Jihlavské. Fotografie je z roku 
1973, tedy velmi krátce před zahájením výstavby sídliště. Na pravé straně je již patrný jeřáb signalizující výstavbu prvního 
panelového domu na ulici Uzbecké. Jak je z obrázku zřejmé, jedná se o spojení dvou fotografií. Současné pojmenování 
má ulice od 10. 5. 1945 podle směru ulice k výpadové komunikaci na Jihlavu. Svůj první název pak získala 5. 12. 1924 
a zněl Na padělkách. K prvnímu přejmenování došlo za okupace 17. 3. 1939 na Auf den Unterteilen – Na padělkách. Ještě 
během II. světové války změnila název na Iglauer Strasse – Jihlavská (10. 1. 1940).
Foto: A. Tošnar
        Antonín Crha

Vážení spoluobčané, jak jsem již 
v minulém čísle tohoto periodika 
avizoval, konala se 23. 3. veřej-
ná debata s občany, a to na téma 
„pejskaři a bezpečnost“. 
Vzhledem k  tomu, že to pro mne 
byla první veřejná debata s občany, 
poctivě jsem se připravil na možné 
a v některých případech i nemožné 
dotazy. Však nemilé překvapení mne 
čekalo hned na začátku. Chabá účast 
ze strany veřejnosti mi opět ukázala, 
že v naší místní části je vše v pořádku 
a není tedy nutno tyto besedy pořádat. 
Nic méně i přes slabou účast, která se 
rovnala 1:1, to znamenají čtyři občané 
a dva zástupci obce a dva zástupci 
Městské policie Brno. Nesmím však 
opomenou, že debaty se účastnil 
i pan zastupitel Michl Kincl, kterému 

tímto děkuji za účast, a to 
především proto, že i jako 
zastupitel se této debaty 
zúčastnil a měl k daným 
tématům co říci. Přesto 
že debatujících bylo po-
skrovnu, dotazů na nás 
vedení bylo poměrně 
hodně. Z rozpravy vyply-
nulo mnoho připomínek 
a dotazů. Debata byla otevřena té-
matem „pejskaři“. Bylo konstatováno, 
že i nadále je mnoho chovatelů, kteří 
nedokáží po svých miláčcích uklízet 
jejich exkrementy. Přesto se dají v ně-
kterých lokalitách pozorovat změny 
k lepšímu. Zavedení novinky přídělů 
sáčků na exkrementy formou „zapla-
tíš poplatek - dostaneš sáčky“ nemá 
zjevně negativní dopad na naše okolí 
a jeví se jako spravedlivé. Zde je nutno 
totiž uvést i tu skutečnost, že chovatel 
v podstatě obdrží cca o dvě stě sáčků 
více, než v minulosti spotřeboval. Byl 
také vznesen dotaz, proč se budují tak 
nákladné oplocené psí výběhy s dovět-
kem, že nejsou využívány. Zde musím 
konstatovat, že v současné době máme 
na území MČ Brno-Bohunice pouze 
jeden výběh. Vedení radnice je však 
přesvědčeno, že příprava a vybudová-
ní dalšího psího výběhu je správnou 
cestou. Tento druhý výběh se vybuduje 
v lokalitě u staré házenkářské haly Tat-
ranu Bohunice. Do budoucna hodláme 
vybudovat ještě jeden oplocený výběh, 
a to na jižní straně MČ. A zde také 
trochu statistiky: v  roce 2014 bylo 
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2. 4.
sobota

BOHUNICKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí

2. 4.
sobota

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

2. 4.
sobota

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod. do 12.00 hod.

2. 4.
sobota

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

2. 4.
sobota

COUNTRY BÁL 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 19.00 hod.

5. 4.–29. 4. Výstava PŘÍRODA ČARUJE – obloha nad městem i krajinou
KJM, Lány 3; vernisáž výstavy s vystoupením 5. 4. od 18.00 hod.

7., 14., 21., 
28. 4.

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

8. 4.–4. 5. Blokové čištění komunikací 
MČ Brno-Bohunice;  v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.

9. 4.
sobota

TATRAN Bohunice : Ráječko – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 15.30 hod.

9. 4.
sobota

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

12. 4.
úterý

Divadlo KRÁL ČESKÝ A CÍSAŘ ŘÍMSKÝ KAREL IV.
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13. 4.
středa

TATRAN Bohunice : Lanžhot – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 16.30 hod.

15. 4.
pátek

APRÍLOVÁ ZÁBAVA na ZŠ Arménská 
ZŠ Arménská, Arménská 21; od 19.00.; www.zsarmenska.cz

19. 4.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Sportovní pohádky 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

21. 4.
čtvrtek

Beseda NORMANDIE VÁLEČNÁ – Atlantický val
(s promítáním); KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

21.4.–23.4. DĚTSKÁ SCÉNA – krajské kolo recitační přehlídky
SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, Švermova 19

23. 4.
sobota

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

23. 4.
sobota

TATRAN Bohunice : Boskovice – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 16.00 hod.

28. 4.
čtvrtek

ČARODĚJNICE na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

30. 4.
sobota

PÁLENÍ ČARODÉJNIC a MÁJOVÁ zábava; Hasičská zbrojnice, 
Ukrajinská 2b; od 16.00 hod. zábava od 20.00 hod.

30. 4.
sobota

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

KalendáriumOpoziční a lidská sebeobrana

Reakce na článek

V únorovém čísle jsem in-
formoval občany o svém 
návrhu na obousměrné 
omezení volné průjezd-
nosti účelovou komu-
nikací do sousedních 
Moravan. Uvedený návrh 
jsem sepsal na základě 
výsledku předchozí roz-
sáhlé korespondence 
s vedením a úředníky radnice. Původ-
ně jsem totiž jen požadoval, aby bylo 
navázáno na jisté předjednání, které 
jsem v dané věci jako starosta učinil 
s Odborem dopravy MMB. V diskuzi 
mi bylo opakovaně sděleno, že si na 
žádné předjednání již nikdo na úřadě 
„nepamatuje“. No když nepamatuje, 
tak nepamatuje. To se nedá nic dělat. 
Podal jsem tedy svůj požadavek na in-
stalaci dodatkové tabulky „jen na po-
volení ÚMČ“ přes podatelnu písemně.
Vězte, že mé překvapení bylo velké, 
když jsem se v komentáři přidaném 
k mému článku dočetl, že k požado-
vané úpravě již bylo dopravní policií 
i odborem dopravy vydáno souhlasné 
stanovisko! Dokonce již koncem roku 

2012! A  protože jsem 
neúřadoval jak jsem měl, 
komentují společně a ne-
rozdílně současný starosta 
s místostarostou, tak sou-
hlas již pozbyl platnosti.
Nechal jsem si „nalezený“ 
dokument předložit. Ano, 
když už to pánové převedli 
do osobní roviny, tak mu-

sím sdělit, že přípis má doručovací 
razítko ze dne 28.  12.  2012. Tedy 
z doby kdy jsem byl doložitelně na 
dovolené. A je-li starosta nepřítomen 
zastupuje ho, jak jinak, ze zákona mís-
tostarosta… A dále jsem si nechal 
písemně od Odboru dopravy MMB 
zjistit a potvrdit, že vydaný souhlas 
je nadále platný! Takže pánové Crha 
a Hrdlička veřejně šíří mylné infor-
mace. Ne, nepožaduji omluvu. Raději 
nechť objednají příslušné dopravní 
značky a umístí je tam, kam už více 
něž tři roky legálně patří. Bude to ku 
prospěchu nás občanů.

 Ing. Miloš Vrážel
zastupitel MČ

Vážení bohuničtí spoluobčané, při-
znávám se, že ztrácím trpělivost tváří 
v tvář nepravdám a neustálému na-
padání ze strany pana Vrážela. Je mi 
opravdu líto, že musíte číst články, 
které nemají nic společného s kon-
struktivní kritikou, na kterou má jinak 
opozice samozřejmě plné právo.
K věci: Hned v první větě článku je ne-
pravda. Cesta do Moravan není z naší 
strany volně průjezdná, jak píše pan 
Vrážel, ale je tam zákaz vjezdu s do-
datkovou tabulkou „Dopravní obslu-
ze vjezd povolen“. Řidiči vědí, že tato 
tabulka umožňuje vjezd pouze těm, 
kteří mají za značkou zahradu nebo 
pozemek. To, co požaduje pan Vrážel, 
je dodatková cedulka téměř shodného 
významu. Povolení k vjezdu bychom 
museli dát rovněž všem, kteří tam mají 
pozemek a zahradu.
K písemnostem, o kterých je v článku 
zmínka, sděluji jen to nejpodstatněj-
ší: Povolení nové dodatkové tabulky 
probíhá ve třech fázích. K té třetí, zá-
věrečné, nikdy nedošlo, a proto proces 
povolování nebyl ukončen.
Nejtrapnější na celé věci je skutečnost, 
že pan Vrážel svaluje vinu na to, že 
v době mezi Vánocemi a Silvestrem 
2012 měl dovolenou. Proto jsem prý 
já jako tehdejší místostarosta uvede-
ný dopis viděl a měl jsem mu o něm 
říct. Pominu-li fakt, že jsem v tento 
den měl dovolenou také, tak na celé 
věci je nejúsměvnější to, že zmíněný 
dokument se panu Vráželovi dostal 

do pošty až 2.  ledna  2013, kdy už 
žádnou dovolenou neměl. Dal také 
ústní pokyn, že má instalace zmíněné 
dodatkové cedule proběhnout až spolu 
se zavedením rezidenčního parkování.
Současné nové vedení Bohunic pracuje 
necelý rok a půl. Sami se aktivně za-
jímáme, v jaké fázi jsou připravované 
změny dopravního značení, které jsme 
iniciovali. Již několikrát jsem při osob-
ních schůzkách řešil dopravní problémy 
v Bohunicích s vedením Odboru dopra-
vy Magistrátu města Brna. Pravidelně 
také řešíme problematiku s vedoucí pří-
slušného odboru našeho úřadu, včetně 
došlé korespondence. Proto si myslím, 
že kdyby měl p. Vrážel o cestu do Mo-
ravan opravdu zájem, mohl instalaci 
dodatkové tabulky za ty roky bez problé-
mů zajistit. Připadá mi opravdu trapné 
svádět vinu na mne, na svoji dovolenou, 
či na kohokoliv jiného.
Závěrem: Omezení dopravy na úzké, 
nevyhovující a k vycházkám vyhledá-
vané cestě do Moravan chceme řešit 
v součinnosti s obcí Moravany a ne 
jen v jednom směru vyměnit stávající 
dodatkovou tabulku za jinou. Možná 
to v budoucnu bude skutečně pomocí 
dodatkové tabulky „Na povolení obce 
Moravany a ÚMČ Bohunice“. Nicméně 
zákazová značka na naší straně je umís-
těna nevhodně a musí nejprve dojít 
k jejímu přesunutí a dále také k umís-
tění stejné značky i na katastr Moravan.

 Antonín Crha, starosta

IV.

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 radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohunicích. O konkrétním termínu, v obou případech vždy 
krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní program a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí 
úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské části 
v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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OREL JEDNOTA BRNO-BOHUNICE POŘÁDÁ VEŘEJNÝ

Turnaj ve stolním tenisu dětí a mládeže
v sobotu 2. 4. 2016
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5
Prezence: 9.00– 9.20 hod.
Zahájení turnaje: 9.30 hod., (ukončení ~ ve 13 hod.)
Startovné: zdarma
Účast: turnaj je veřejný, hráči a hráčky narození 1998 a mladší
Občerstvení: není zajištěno
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, tel. 730 738 980, 
zavadil@orelbohunice.cz, www.orelbohunice.cz
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno 
a MČ Brno-Bohunice

Klid na práciK čemu máme komise?

Velkoobjemové kontejnery 
na rostinný odpad

Na nedávném zasedání zastupitelstva 
zazněl z auditoria názor, že opozice 
jednání zastupitelstva do jisté míry 
kazí svými útoky a vyvoláváním žabo-
myších válek znesnadňuje práci koali-
ce. Protože tento názor není ojedinělý 
a nemohu vyloučit, že je i dobře živený, 
chtěl bych zde vyjádřit svůj názor.
Pamatuji doby, kdy schůze byly idy-
lické, panovala stoprocentní jednota 
a shoda názorů, všeobecné nadšení 
se všemi příspěvky, kritika jenom o 
vymezených tématech, jako je poča-
sí nebo zločiny kapitalismu a každá 
schůze byla zakončená hlasováním, 
kdy sto procent účastníků bylo pro 
a to zcela ve všem. Tyto doby už jsou 
naštěstí pryč a nevolejme prosím po 
jejich návratu.
Opozice je součástí demokracie, je ve 
všech radnicích a parlamentech všech 
demokratických států na celém světě a 
chová se všude stejně – hledá chyby v 
práci koalice a poukazuje na ně. Já se 
domnívám, že tento proces je velmi 
přínosný a to ze dvou důvodů:
1. Tím, že se opozice snaží hledat chy-
by a nedostatky v práci koalice, vyko-
nává vlastně funkci jakési výstupní 
kontroly, o jaké sní každý pracovník 
úseku dodržování kvality. Materiály 
na zastupitelstvo jsou podrobovány 
zevrubnému zkoumání a hledání chyb 
a jsou-li nalezeny, následuje jejich pre-
zentace a rozbor těchto chyb nebo ne-

dostatků na zasedání zastupitelstva. 
Přiznávám, že je to proces pro koalici 
značně nepříjemný, ale účel zde světí 
prostředky. Výstupem tohoto zdánlivě 
nepříjemného děje jsou odstraněné 
chyby a nepřesnosti, které se jistě tu 
a tam mohou vyskytnout, neboť všich-
ni jsme lidé chybující a tím následně 
zvýšená kvalita a úroveň materiálů 
vycházejících ze zastupitelstva a to 
není málo.
2. Druhý důvod je tlak na kvalitu práce 
koalice. Všichni členové koalice vědí, 
že výsledky jejich práce budou podro-
beny zevrubnému zkoumání ze strany 
opozice a v případě chyb či nedostatků 
i značně nepříjemné kritice. To zákoni-
tě vede ke zvyšování nároků na vlastní 
práci, její kultivaci a zvýšené kontrole 
na výstupu.
Z toho jednoznačně vyplývá, že opo-
zice zde jen plní svůj v podstatě jedi-
ný hlavní úkol, a to vytvářet jakousi 
zpětnou vazbu pro práci koalice. 
Proto je demokracie takto postave-
ná a tímto se liší od autoritářských 
či totalitních režimů. Nekritizujte 
nás tedy prosím za to, že to děláme. 
Zkuste si představit opozici, jak sedí, 
mlčí, přátelsky se usmívá a se vším 
souhlasí. To, že je koalice díky nám 
pod tlakem a nemá „klid na práci“, 
je nám líto, ale my plníme jen svou 
úlohu, která je nám v demokratických 
systémech přidělena. Mimochodem 
pro ty mladší – výraz „klid na prá-
ci“ je výrazem z dob normalizace a 
používal se jako jeden z argumentů 
při potlačování tehdy ilegální ne-
příjemné opozice. Protože už jsme 
přece jenom o něco dál, nehodláme 
v našem opozičním úsilí nijak po-
levit a budu rád, když tento článek 
přispěje k pochopení toho, že je to 
pro dobro věci.

 Ing. Antonín Brzobohatý
zastupitel

Rada naší městské části si 
na začátku funkčního ob-
dobí najmenovala Komisi 
pro občanské záležitosti 
a Komisi pro rozvoj MČ. 
Proč to dělá? Zastupi-
telstvu ukládá povinnost 
zřídit Finanční výbor pří-
mo zákon. Záměr by měl 
být obdobný. Tyto poradní 
orgány připravují materiály pro své 
zřizovatele. Jejich členy jsou zástup-
ci všech politických stran i odborné 
veřejnosti a  to je dobrá příležitost 
předjednat složité materiály, které 
pak rada a zastupitelstvo schvaluje.
Jak se může pozitivně projevit činnost 
komisí a výborů? Finanční výbor na-
příklad pravidelně projednává zprávy 
o  hospodaření MČ, roční uzávěrku 
a podobně. Zastupitelstvo pak zpra-
vidla bez diskuze, během 30 vteřin 
jednomyslně schválí příslušné doku-
menty. Tak rychle, až zbrkle? Řekne si 
možná přihlížející občan nebo divák 
přenosu ze zasedání. Ale proč ne? Když 
je materiál rozebraný na výboru, vy-
světlený odpovědnými pracovníky úřa-
du, pak není důvod, proč by zástupce 
každé strany nedoporučil svému klubu 
souhlas.
Jak se může negativně projevovat 
nečinnost komisí? Mám tu, bohužel, 
hned několik příkladů. Dne 7. 12. 2015 
na svém 5. zasedání komise pro rozvoj 
MČ, dle zápisu, jednala mj. o způsobu 
doplňování hygienických sáčků na od-
straňování psích exkrementů. Zásluž-
né, ovšem o rozpočtu na rok 2016 či 

plánu investičních akcí ani 
slovo. Na 8. jednání zastu-
pitelstva dne 15. 12. 2015 
pak následovalo 30 minut 
dohadování nad tímto 
materiálem, protinávrh 
na odložení s požadavkem 
na projednání v komisích 
a pak protlačení rozpočtu 
i plánu investičních akti-

vit silou těsné koaliční většiny. Zdá se 
vám to správné u klíčového dokumen-
tu s tříletým dopadem?
Na konci února přišel dopis z magist-
rátu města Brna, aby se MČ vyjádřila 
k soupisu návrhů změn územního plá-
nu. (S termínem do konce května.) Co 
udělala rada naší MČ? Svolala komisi 
pro rozvoj? Ne. Raději narychlo připra-
vila usnesení, že se vším souhlasíme 
a už to hrnula na zastupitelstvo. Budiž 
jim alespoň ke cti, že tentokrát pod-
lehli nátlaku a bod nakonec z progra-
mu stáhli. I když to zase stálo 15 minut 
dohadování.
Dovolte mi závěrem vyslovit přání, 
abychom byli do budoucna častěji 
svědky pozitivní činnosti komisí. Ko-
mise pro rozvoj městské části nechť 
pečlivě projednává klíčové materiály, 
jako je územní plán či plán investic. 
A komise pro občanské záležitosti by 
mohla pod svá křídla vzít ty zatrápené 
medaile, jednou za rok vyzvat k podání 
návrhů a předjednat je. Oč by potom 
mohlo být jednání zastupitelstva dů-
stojnější!

 Jan Novotný, zastupitel

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

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

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci! 

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00
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Moje stanovisko
Vážení čtenáři Našich Bohunic,
dovolte mi, abych vás pravdivě 
a nezaujatě informoval o faktech 
připravované výstavby bruslař-
sko-hokejové haly na pozemku 
TJ. Reaguji tímto na článek pana 
Vrážela z minulého vydání „Konec 
hřiště?“ 
Na většinu článku není potřeba reago-
vat, protože na něj již bylo odpověze-
no vedením MČ Bohunice. Souhlasím 
s tím, že většina členů výkonného vý-
boru TJ Tatran Bohunice výstavbu haly 
podporuje. Nesouhlasím však s tím, 
že by mělo být omezeno sportování 
neorganizované mládeže. Kdo žije 
v Bohunicích delší dobu, ví, že hřiš-
tě s umělým povrchem bylo od roku 
2006 volně zpřístupněno a TJ nikdy 
nikomu nebránila na něm sportovat. 
Všechny vzniklé škody, způsobené 
na tomto hřišti veřejností, hradí TJ 
z vlastního rozpočtu (propálená umě-
lá tráva, rozstříhané sítě v brankách 
či posprejované lavičky náhradníků). 
A co se týče příjezdu do našeho areálu, 
možností existuje více. Je to jen otázka 
jednání. Kritiku o zrekultivování ploch 
kolem areálu TJ nepovažuji za seriózní. 
Běžecký ovál se z větší části nachá-
zí na pozemku TJ (po domluvě s MČ 
Bohunice), výsadba stromů je rovněž 

z části na pozemku TJ (po domluvě 
s MČ Bohunice) a schody u staré haly 
byly a jsou jen na pozemku obce.
A teď k faktům:
– hala bude stát na pozemku TJ
– měsíční nájemné bude 15 000 Kč za 

pronajatý pozemek, což je trojnáso-
bek pronájmu současného

– fotbal a házená budou mít možnost 
využívat posilovnu a rehabilitační 
linku

– TJ bude mít možnost vytápět novou 
halu zbytkovým teplem z hokejové 
haly

– možnost veřejného bruslení pro 
občany Bohunic a okolí a členy TJ

– výuka bruslení pro děti z MŠ a ZŠ
– rozšíření parkovacích ploch pro ná-

vštěvníky TJ
Vážení občané Bohunic, tímto bych 
chtěl požádat ty z vás, kteří se chtějí 
zeptat na různé podrobnosti ohledně 
bruslařsko-hokejové haly a dění kolem 
TJ, aby se obrátili na mě, případně na 
tajemníka TJ pana Táborského. Jsem 
vám kdykoli k dispozici. A ti z vás, kteří 
chtějí publikovat cokoli v souvislosti 
s děním okolo TJ, aby si nejprve ověřili 
získané informace, zda jsou pravdivé 
a nezavádějící.

 Lubomír Němec, místopředseda TJ

Čištění komunikací po zimě bude probíhat v  období od 8.  4.  2016 do 
4. 5. 2016 od 8.00 do 17.00 hod, přičemž dne 8. 4. 2016 bude komunikace 
na ulicích: Dlouhá, Hraničky a Ukrajinská (s provozem MHD) čistit společnost 
Brněnské komunikace a. s.
Všechny ostatní místní komunikace, tzn. bez provozu MHD, bude čistit městská 
část Brno-Bohunice dle níže uvedeného harmonogramu. Souběžně s čištěním 
bude probíhat i obnova vodorovného dopravního značení, proto apelujeme na 
řidiče, aby důsledně dodržovali zákaz stání po celou dobu platnosti.
Pro případné změny sledujte web www.brno-bohunice.cz, sekce Informace, 
aktuality a především dbejte pokynů dopravního značení umístěného na 
příslušných komunikacích!
Dále upozorňujeme na smluvní službu upozorňující na blokové čištění prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu. Více informací naleznete na webu www.cisteniulic.cz.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ A OBNOVY 
VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MČ BRNO-BOHUNICE

Blok X – termín čištění: pátek 8. 4.2016
Dlouhá, Hraničky a Ukrajinská – úseky s provozem MHD

Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 11. 4. 2016
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 13. 4. 2016
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 15. 4. 2016
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, 
Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 18. 4. 2016
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 20. 4. 2016
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky (domy č. 1–20) a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: pátek 22. 4. 2016
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: pondělí 25. 4. 2016
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: středa 27. 4. 2016
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 29. 4. 2016
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 2. 5.2016
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: středa 4. 5. 2016
Jihlavská – parkoviště u nemocnice, Lány – místní komunikace (domy 
č. 17–29), Podsedky, Studentská, Švermova ke školce, Ukrajinská – 
odbočky (ke sběrnému středisku a k č. 2a), Vyhlídalova – místní ko-
munikace (úsek mezi ul. Dvořiště a ul. Čeňka Růžičky), zadní příjezd 
k nemocnici z ul. Kamenice a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blokové čištění komunikací  
s odtahy vozidel 2016

ADRESA ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ VOZIDEL  
ODTAŽENÝCH PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ
Upozorňujeme, že od roku 2015 jsou vozidla při blokovém čištění odta-
hována na nové centrální parkoviště na adrese Drážní 9, Brno-Slatina.
Na záchytné parkoviště se dostanete spojem MHD – autobus č. 77 vyjíždí 
na trasu ze zastávky „Úzká“. Vchod na záchytné parkoviště se nachází 
u zastávky „Drážní“.
Tel. kontakty na parkoviště: 548 217 484, 547 357 384, 602 737 673 
a 606 754 412. 

 ÚMČ BRNO-BOHUNICE

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 

hledá ŠKOLNÍKA
s předpokládaným nástupem do zaměstnání 1. 7. 2016
Prosíme uchazeče, aby poslali do 30. 4. 2016 nabídku se 
životopisem. Vhodné kandidáty pozveme k rozhovoru.
Kontaktní osoba:
p. Zdenka Hlavinková, zdenka.hlavinkova@zsvedlejsi.cz

Upozorňujeme majitele a provozova-
tele silničních vozidel, že v měsících 
dubnu a květnu 2016 v termínech 
dle uvedeného harmonogramu čištění 
bude prováděno blokové čištění 
a souběžně s ním i obnova vodo-
rovného dopravního značení na 
komunikacích a přilehlých parkoviš-
tích v MČ Brno-Bohunice.
Žádáme proto řidiče zaparkova-
ných vozidel o odstranění všech aut 
z komunikací a přilehlých parkovišť 
nejpozději do 8.00 hod. ranní v den 
čištění a o dodržování zákazů stání 
i v průběhu dne s ohledem na obnovu 
dopravního značení.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká 
v žádném případě výjimka ze zákazu 

parkování na chodnících a plochách 
veřejné zeleně.
Čištěné úseky budou v souladu s § 19a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, označeny týden před čiště-
ním přenosnými dopravními značkami 
s přesným vyznačením dne čištění.
U označeného úseku se povinnost 
odstranění vozidla vztahuje na 
všechny plochy komunikací včet-
ně přilehlých parkovišť a to na 
dobu od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Nedodržení povinnosti odstranění 
vozidla bude postihováno jako pře-
stupek s možností uložení pokuty 
do 2.000 Kč a odtahu vozidla.

 ÚMČ Brno-Bohunice

Čištění vozovek 2016
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Cesta za snem
Je možné věřit, že se sny plní? Ur-
čitě ano, ale vždy je za tím obrov-
ský kus práce. Své o tom ví i naše 
žákyně Nikola Sárová ze 7.A.
Nikola se přihlásila do 10. ročníku 
soutěže ČESKO ZPÍVÁ, což je moder-
ně pojatá pěvecká soutěž pro začínající 
zpěváky s mezinárodní účastí. Toto pě-
vecké klání má čtyři soutěžní kola; do 
nejširšího prvního kola posílají účast-
níci nahrávky svého zpěvu. Také Nikola 
zaslala do Prahy dvě písně – Vítr od 
Lucie Vondráčkové a Someone Like You 
od Adele, které nazpívala v nahrávacím 
studiu u Mgr. Pavla Plcha pod vedením 
Lenky Ručkové. V obrovské konkurenci 
čítající na 400 soutěžících uspěla a po-
rota ji vybrala mezi 174 zpěváků, kteří 
postoupili do dalšího kola.
7. března již Nikolu čekalo v Praze 
první živé vystoupení před devítičlen-

nou porotou. V tomto kole účastníci 
prezentovali píseň v rodném jazyce. 
Vystoupení naživo se jí velmi povedlo 
a spolu s 45 dalšími úspěšnými zpěvá-
ky se probojovala do semifinále.
V semifinálovém kole, které se usku-
teční 1. dubna v Trutnově, bude Nikola 
soutěžit s písní v cizím jazyce. Zde se 
také dozví, jestli postoupila až do fi-
nále. Pokud by se tak stalo, probojuje 
se mezi deset nejlepších, kteří se utkají 
o nejvyšší příčky!
Dlouhá cesta? Nu vždyť ano, každý 
sen něco stojí. Přejeme Nikole hodně 
úspěchů, držíme jí palce a gratuluje-
me i k dosavadnímu úspěchu. Ať již 
postoupí, nebo ne, věříme, že si své 
sny bude plnit dál.

 Mgr. Lenka Ručková,
ZŠ Arménská 21

Bohatá tombola ~ skupina Žízeň a finalista Superstar A. Kukačka 
~ víno, točené pivo, chlebíčky, teplá večeře.

Vstupné 30 Kč + místenka 90 Kč.
Předprodej lístků a místenek od 29. 3. 2016 ve 14.30–17 h. v kanceláři školy.

Rada MČ na svém 35. zasedání  ze 
dne 10. 2. 2016
– schválila nabídku uchazeče veřejné 

zakázky na zpracování projektové do-
kumentace na akci „Oprava kuchyně 
v objektu MŠ Švermova 11“

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na zpracování projektové do-
kumentace na akci „Oprava sociálních 
zařízení v objektu hasičské zbrojnice“

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na akci „Oplocení dětské-
ho hřiště v zadním traktu na ulici 
Okrouhlá“

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části zídky na pozemku p. č. 
1929/2 v k. ú. Bohunice za účelem 
umístění reklamního poutače

– schválila smlouvu o nájmu bytu 
zvláštního určení č. 10 o velikosti 
2 + KK v Domě s pečovatelskou služ-
bou Arménská 4

– nedoporučila Zastupitelstvu MČ 
uplatnit předkupní právo na koupi 
spoluvlastnického podílu, který tvoří 

ideální 1/52 na nemovitosti – budo-
vě bez čp/če postavené na pozemku 
p. č. 1321/7

– schválila rozdělení hospodářského 
výsledku příspěvkových organizací za 
rok 2015

– schválila v souladu se zněním § 27 
odst. 4 a § 37b) zákona č. 250/2000 
Sb., příspěvkové organizaci MŠ se 
speciální třídou pro děti s vadami 
řeči, Brno, Švermova 11, přijmout 
věcné dary od rodičů žáků.

– schválila s účinností od 1. 3. 2016, 
Organizační řád ÚMČ Brno-Bohuni-
ce dle předloženého návrhu

– schválila Inventarizační zprávu za 
rok 2015 o provedení inventariza-
ce majetku a závazků MČ dle věcné 
a účetní evidence k 31. 12. 2015

– souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti – k služebnému pozemku p. č. 
1429/2 v k. ú. Bohunice

– podpořila akci Spolku LUNGTA, 
se sídlem IČ 67775845, „Vlajka pro 

Zprávy z rady
Tibet“, ukládá tajemníkovi úřadu 
zajistit vyvěšení tibetské vlajky na 
budovu radnice dne 10. 3. 2016

– schválila dohodu č. o ukonče-
ní příkazní smlouvy uzavřenou se 
sportovním klubem Minigolf Club 
IČ 621 58 589

– schválila rozpočtové opatření č. 2/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého ná-
vrhu

– schválila darovací smlouvy na da-
rování dárkových balíčků do tomboly 
Poleskavského plesu

– schválila zajištění kácení, likvidace 
a ošetření stromů včetně náhradní 
výsadby v areálu školní zahrady MŠ 
Brno, Amerlingova 4, Brno

– z rozpravy bylo schváleno nové 
usnesení ve znění:

 Rada MČ Brno-Bohunice schvalila 
zakoupení 6 ks tabletů určených pro 
práci s podklady připravenými na 
jednání Rady MČ Brno-Bohunice

Rada MČ na svém 36. zasedání  ze 
dne 24. 2. 2016 
– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na akci „Vybudování chodníku 
k tramvajové smyčce Švermova v MČ 
Brno-Bohunice“ s firmou DIMENSE 
v.o.s. , IČ 27753379

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 1321/9 o 
výměře 15,8 m2

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku p. č. 1321/7 
o výměře 15,6 m2

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 2138/3 
o výměře 12,60 m2

– schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem id. 1/52 
pozemku p. č. 1321/9 přílohou č. 6 
zápisu, záměr 7) schvaluje dohodu 
o ukončení pachtovní smlouvy na 
pacht části pozemku p. č. 1515/1

– schválila záměr propachtovat po-
zemek p. č. 1426/1

– schválila pořadí uchazečů na pro-
nájem části nebytových prostor 
sloužící podnikání v  I. NP objektu 
občanské vybavenosti Dlouhá 577/3

– vzala na vědomí doporučený pro-
gram IX. zasedání ZMČ Brno-Bohunice

– schválila výše finančních dotací 
poskytnutých z rozpočtu MČ Brno
-Bohunice na rok 2016

– schválila fyzickou likvidaci přeby-
tečného a neupotřebitelného majet-
ku MČ dle vyřazovacích protokolů

– vzala na vědomí přehledy veřej-
ných zakázek realizovaných v roce 
2015 příspěvkovými organizacemi 
MČ Brno-Bohunice

– nesouhlasila s investiční akcí 
„R 110 kV Moravany – zaústění VN 
II.  etapa“, vedoucí katastrálním 
územím Bohunice, a to z důvodu 
znehodnocení dotčeného území 
plánovanou stavbou

– souhlasila se směnou pozemku p. 
č. 1197/1 o výměře 697 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, při ulici Ukra-
jinská, ve vlastnictví statutárního 
města Brna za pozemek p. č. 203/12 
o výměře 571 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha při ulici Lískovecká a poze-
mek p. č. 1197/110 o výměře 126 m2 
ostatní plocha, jiná plocha, oba ve 
vlastnictví společnosti Plastická 
chirurgie, IČ 01407597

– schválila zajištění zpracování pro-
jektové dokumentace na opravu 
kabinetu a učeben v pavilonu „D“ 
objektu ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10

– schválila záměr pronajmout po-
zemky p. č. 2859/2, p. č. 2859/4 
a části pozemků p. č. 2858/1 a p. č. 
2858/2, vše v k. ú. Bohunice při ulici 
Švermova, za účelem provozování 
sportoviště minigolfu

–  vzala na vědomí předložený návrh 
novely obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Brna, o regulaci provozu 
loterií a jiných podobných her.
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Jak se baví MŠ Amerlingova

Všichni zúčastnění se měli možnost 
seznámit s deseti vybranými země-
mi Evropy a dozvědět se formou her 
a tvořivých aktivit zajímavé informace 
o těchto zemích a o tamějším živo-
tě. Součástí akce byla rovněž malá 
ochutnávka vybraných pochutin 
charakteristických pro tyto země, na 
které se podíleli samotní rodiče dětí, 
kteří vlastnoručně zhotovené pokrmy 
přinesli.
Cílem pořádané akce bylo, aby se děti 
přiučily něčemu novému, účelně strá-
vily čas s rodiči a aby si uvědomily, 
že svět nekončí za hranicemi České 
republiky a  nemluví se pouze čes-
ky. Zavítali jsme například do Velké 
Británie, kde si děti vyrobily korunu 
jakou nosí královna. V Norsku jsme 
si zarybařili, v Rakousku lezli po ho-
rách a v Nizozemí natrhali tulipány. 

Ke zbývajícím evropským zemím byly 
rovněž připraveny úkoly, které měly 
dětěm přiblížit konkrétní zemi. Za 
projití všech stanovišť obdržely děti 
sladkosti a malý dárek na památku.
Dalším významným pozitivním fak-
torem této akce bylo, že rodiče měli 
jedinečnou příležitost setkat se 
s ostatními rodiči a popovídat si, čímž 
se prohlubují sociální vazby a vytváří 
se školka rodinného typu.
Žádná z aktivit Spolku by nemohla 
být zorganizována bez pomoci a dob-
ré komunikace se všemi zaměstnanci 
MŠ. Věříme, že aktivní spoluprácí se 
školkou dokážeme společnými silami 
vytvořit ještě příjemnější prostředí pro 
naše děti, aby do své školky chodily 
s opravdovou radostí.

 Anna Ješetová, Miroslava Horká

Divadlo v knihovně!
Zlatý kos na ZŠ Vedlejší

Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme. 
I duben je u nás v knihovně velmi pes-
trý, zde je naše nabídka, stačí si jen 
vybrat a navštívit nás.
Na výstavě Ireny Lidmilové a Jiřího 
Lidmily Příroda čaruje – obloha nad 
městem i  krajinou si můžete pro-
hlédnout krásné fotografie přírody. 
Jistě oceníte, že jsou skutečně od 
srdce, s láskou a talentem vytvořené. 
Výstavu zahájíme v úterý 5. 4. 2016 
v 18 hodin vernisáží, její program obo-
hatí taneční duo „Bouře“ (Eliška Vašá-
tová a Sára Szusciková), bubnující duo 
„Hrom“ (Marek Vačkář, Adam Šejnoha) 
a hudební trio „Liják “ (Lidmilová Ire-
na, Barbora a Vendula).
Jak již název článku napovídá, bude 
u nás v knihovně divadlo, a to Diva-
dlo jednoho herce. V úterý 12. 4. 2016 
v 18 hodin můžete shlédnout před-
stavení - Král český a  císař římský 
Karel  IV. Scénář a  režie:  Vladimír 
Zajíc. Hraje: René Josef. Představení 
určené pro dospělé i mladší diváky 
vzniklo k 700. výročí narození Karla IV. 
v Praze. (14. května 1316). Vstup volný. 
Více na http://divadlojednohoherce.
cz/karel-iv/.
Našim nejmenším čtenářům je věno-
váno úterý 19. 4. 2016. V 16.30 hodin 
si děti poslechnou veselé Sportovní 

pohádky a také si trochu protáhnou 
tělo. Čtení je vhodné pro děti od 2 do 
5 let v doprovodu dospělé osoby.
Jednou z  nejzajímavějších besed 
letošního roku je beseda na téma 
Normandie válečná – Atlantický val 
Mgr. Tomáše Javorka spojená s pro-
mítáním, která je na programu ve 
čtvrtek 21. 4. 2016 v 18 hodin. S pa-
nem Javorkem se nesetkáváme popr-
vé, velmi úspěšná byla jeho beseda 
Československé opevnění 1936-38: 
včera a dnes z roku 2013. Přijďte si 
poslechnout velmi zajímavý výklad 
o místě, které autor osobně proces-
toval a poznal.
Pokud budete mít čas a chuť, zastavte 
se za námi kterýkoli čtvrtek, v rámci 
našich Knižních čtvrtků Vás dopoled-
ne, od 10 do 12 hodin, seznamujeme 
s novinkami knižní produkce.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
krásné jarní dny ve společnosti dobré 
knížky.

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Soutěž proběhla v nově zbudované 
učebně dramatické výchovy a  zú-
častnilo se jí celkem 34 žáků od 1. do 
9. ročníku. Zpívalo se bez hudebního 
doprovodu ve čtyřech věkových ka-
tegoriích, v  repertoáru soutěžících 
převažovaly lidové písně. Pěvecké 
výkony v maratonu dlouhém více než 
dvě hodiny hodnotila čtyřčlenná po-
rota učitelů.
V jednotlivých věkových kategoriích 
zvítězili tito nadějní zpěváci: Miluše 
Jandová (1.A), Anna Skříčková 4.B, 
Marie Anna Jandová (4.B), Vero-
nika Havlíčková (6.A), Michalle 

Phillipi (8.A), Natálie Vlachová 
(9.B.). Vybírat vítěze byl velmi obtíž-
ný úkol a ve dvou kategoriích musela 
porota udělit dvě první místa.
Pěvecká soutěž Zlatý kos je pouze 
interní akcí ZŠ Vedlejší a nemá širší 
dosah. Přestože vítězové nikam ne-
postupují a nesbírají ani žádné body 
k přijímacím zkouškám, počet soutě-
žících každoročně narůstá a úroveň 
pěveckých výkonů se zvyšuje. Pro rodi-
če, učitele i žáky určitě velmi pozitivní 
zpráva!

 Martin Janoška
ZŠ Vedlejší

Knihovna

V báječné atmosféře a za hojné účasti mladých zpěváků proběhla ve 
středu 16. března 2016 pěvecká soutěž Zlatý kos ZŠ Vedlejší. 

Ve středu 24. 2. 2016 se konala v pořadí již druhá akce Spolku rodičů 
a přátel školy, MŠ Amerlingova 4 nazvaná „Cestovatelsko-kulinářské 
odpoledne“.
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Přebor Brna mládeže v šachu Mezinárodní turnaj v házené

Jaká bude druhá půle Krajského 
přeboru pro fotbalisty Tatranu?

Městský šachový svaz navázal na 
úspěšnou spolupráci s  Orlem Bo-
hunice a již potřetí společně uspo-
řádali Přebor Brna mládeže, který byl 
současně Přeborem Jihomoravské-
ho šachového svazu. Akci podpořil 
i Městský úřad Brno-Bohunice. Hrálo 
se v bohunické Orlovně 19. až 20. úno-
ra 2016. – Z loňských 48 účastníků se 
počet navýšil na 79 zájemců o černo-
bílé zápolení. Na nárůstu měla velký 
podíl Lokomotiva (z 8 na 23 účast-
níků) a nový klub Dosi Točeva ZŠ Ve-
dlejší se 14 bojovníky. – V kategorii 
H10 se sešlo 8 dětí. Nejucelenější 
výkon přivedl na stupeň nejvyšší loni 
druhého Šimona Tajovského z Kuřimi. 
Kategorie H12 narostla ze 17 účastníků 
na 25. S turnajem si nejlépe poradili 
3 nejvýše nasazení hráči Vilém Faja 
z Lokomotivy, loňský vítěz H10 Lukáš 
Petříček z Kuřimi a Ruda Richter ze Za-
stávky. – Nejvyšší nárůst zaznamenala 
kategorie 14letých. 32 hráčů (oproti 
loňským 9) svádělo mnohem vyrov-
nanější boje. Před posledním kolem 
vedlo pět čtyřbodových hráčů. A tak 
o všem rozhodlo až závěrečné utkání. 
V něm nejprve zvítězil Jan Hvozdovič 
z Lokomotivy nad Tomášem Křížem 
z Kuřimi, čímž měl medaili jistou. Do 
role čekatele na titul se přidal i David 

Němec z Kuřimi, po výhře nad Šimo-
nem Volákem ze ZŠ Vedlejší. Výsled-
ky ostatních partií pak rozhodly, že 
na pomocné hodnocení získal titul 
přeborníka kraje Jan Hvozdovič před 
Davidem Němcem. Bronz si odnesla 
Anna Vavřínková z Lokomotivy, která 
předstihla svého oddílového kolegu 
Jana Matyáše Dvořáčka o půl bodu 
ve třetím pomocném hodnocení. Ne-
bývalá konkurence nám roste v kraji 
mezi děvčaty. Do popředí výsledkové 
listiny se s výkonem +2 ještě vešly 
Olga Dvořáková z Adamova a Julie 
Richterová ze Zastávky. – V nejstar-
ší kategorii H16 nepřipustila žádné 
překvapení nejvýše nasazená Eliška 
Vavřínková z Lokomotivy. Stoprocent-
ní zisk jí přinesl zaslouženou zlatou 
medaili O další medaile se bojovalo 
do posledního kola a závěr nejvíce vy-
šel druhému nasazenému Vladimíru 
Pavlíkovi, který si do Kuřimi odvezl 
krajské stříbro. Bronzovou medaili, 
získal Ondřej Kilberger z Lokomoti-
vy. – Přeborníky Brna se stali Tadeáš 
Hladký (H10), Vilém Faja (H12), Jan 
Hvozdovič (H14) a Eliška Vavřínková 
(H16 - všichni Lokomotiva).

(Podle podrobné zprávy Bronislava 
Chmelíčka zpracoval Jan Kalendovský)

V polovině února se v halách TJ Tatranu Bohunice uskutečnil první ročník dvou-
denního mezinárodního turnaje v házené „ O Pohár starosty a místostarosty MČ 
Brno-Bohunice“. Ve více než 160 zápasech bojovalo na 300 hráčů ve 2 věkových 
kategoriích o poháry, medaile i věcné ceny. Nejúspěšnějšími byli hráči Dukly 
Praha a Sokolu Sokolnice. 

Mužstvo Tatranu Bohunice vstupuje 
do druhé, jarní poloviny sezóny, z pá-
tého místa v tabulce Jihomoravského 
krajského přeboru (JmKP). V šestnácti 
odehraných zápasech podzimní půle 
mužstvo získalo 27 bodů a ztrácí na 
vedoucí Bzenec deset bodů v průběžné 
tabulce JmKP.
Zimní příprava, která začala již 19. led-
na, byla dle trenéra mužstva Lukáše 
Kříže velmi kvalitní. Kromě trénin-
kových dávek třikrát týdně, odehrálo 
mužstvo Tatranu 6 přátelských zápasů 
na umělém povrchu na stadionu na 
Neužilově ulici v Bohunicích. Mezi nej-
větší skalpy patří výhra nad divizními 
Rosicemi 4:3 a remíza 3:3 s Blanskem. 
V rámci soustředění v Luhačovicích 
odehráli hráči Tatranu ještě další zá-
pas s divizním Slavičínem, ve kterém 
prohráli 4:0 a  poslední přípravný 
zápas odehraje Tatran s Havlíčkovým 
Brodem. Kádr mužstva se rozšířil o tři 
posily: Šabršula ze Šumperka, Tráv-
ník z Mutěnic a Ulmann ze Zbrojovky, 
všichni jsou na hostování do konce 
sezony. V anketě o nejlepšího hráče 
podzimní půle – dle hlasování čtenářů 
jmkf.cz – se umístil obránce a kapitán 
Tatranu Bohunice Stanislav Píšek na 

druhém místě a na pátém pak bran-
kář Marek Gruber. Oba se pak objevili 
i v All-Stars týmu podzimní části KP.
Tatran jarní část sezóny odstartu-
je 19.  března  2016, kdy zajíždí do 
Novosedel, které jsou v tabulce na 
14. místě. Pak následují ještě další 
dvě venkovní utkání v  Jevišovicích 
a v Rousínově a na domácím hřišti se 
fanouškům představí hráči Tatranu až 
v sobotu 9. dubna, kdy od 15:30 hod 
přivítáme soupeře z Ráječka.
Doufáme, že po kvalitní zimní přípravě 
se fotbalistům Tatranu bude na jaře 
dařit a budou opět atakovat nejvyš-
ší příčku JMKP, zaručující postup do 
divize.
Hráči i funkcionáři fotbalového od-
dílu TJ TATRAN Bohunice se těší 
na návštěvu a  podporu fanoušků 
a sponzorů i ve druhé polovině roč-
níku 2015/2016. Informace o časech 
začátků jednotlivých zápasů i odjezdů 
autobusu na zápasy mimo Brno nalez-
nete na nových webových stránkách 
oddílu: www.tatran-bohunice.webno-
de.cz dále ve vitríně na fotbalovém 
stadionu Neužilova nebo na vývěsce 
MČ Bohunice na ulici Dlouhá. 

 Ing. Jaromír Krejčí



9 

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 1. 4. 2016 • 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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 Koupíme byt min. 3+1 ve Starém 
Lískovci, můžou být i Bohunice a Štý-
řice, s balkónem. Tel. 739 344 088, 
alca.krejci@email.cz.

 S přítelem hledáme ke koupi 
byt 2+kk–2+1, oba pracujeme v Bo-
hunickém Campuse, bylo by tedy 
nejlepší kdyby to bylo někde v okolí.  
Tel: 739 532 530.

 Půjčka – JET Money od 5 do 50 tis. 
Splatnost 13–16 měsíců. Nejvýhodnější 
podmínky v regionu. Hotovost až do 
domu. Tel.: 840 11 11 77

 Zavedená firma působící na trhu 10 
let přijme schopného obchodního zá-
stupce. Bližší info na tel.: 774 420 005.

 OLMAN SERVICE s. r.o. hledá na 
úklidové práce uklízeče/ky na HPP i DPP 
v Brně Bohunicích. Volejte 730 186 
797 nebo zasílejte životopisy na e-mail:  
nabor@olman.cz.

 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, 
nová dvířka, šuplíky pod linku, skříňky, 
skříně na míru a výměna pracovní desky. 
Vrba 603 438 707.

 Spolek řemesel provádí malé i vel-
ké zakázky, servis. tel. 731 232 586.

 KOUPÍM dům v lok. Brna-venkova.
T: 722 012 297

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

 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!

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

 Hledám byt ke koupi. Směr Rosice.
Max. 35km od Brna. Děkuji. 
T: 774 340 338

 Koupím byt v Bohunicích/Lískovci/
okolí. DB nebo OV, hotovost mám.  
Tel: 732 434 910

 Rekonstrukce koupelen, 20 let 
praxe, 60 měsíců záruka. 
koupelnyjelínek.cz, tel. 608 877 322.

 Hledám dům ke koupi, ideálně hor-
ší stav k opravám. Cena do 5 mil. Kč. Za 
nabídky děkuji. 736 123 995.

 Koupím stavební pozemek v Bo-
hunicích, cca 800–1 500m2. Nejsem 
RK. Prosím nabídněte. Tel. 604 119 057.

 Prodám garáž 18 m2 (OV), v ga-
ráž. domě Ukrajinská č. p. 730.  Brána 
vjezdu do spol. prostor je na dálkové 
ovládání. Garáž má elektroměr. Cena 
335 000,-Kč, daň hradí prodávající. 
Tel: 774 270 565

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
Datum konání: vždy první sobota v měsíci: 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2016
 zahájení vždy v 9.00 hod. a ukončení do 12.00 hod.
Místo konání: orlovna, Hraničky 5, Brno Bohunice, 625 00
 orelský klub, vchod zadem
Právo účasti: pouze pro děti ročník 1998 a mladší 
INFORMACE:  Šachový kroužek na orlovně každou středu, 17.00–18.30 hod., 
 info - Lapuník Pavel tel.: 777 788 702, lapunik@upcmail.cz
Mohou přijít i úplní začátečníci od 5 let (číst, psát není nutné).
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POPŮVKY u BRNA,
Vintrovna 403/3
664 41 Popůvky, tel.: 516 116 600

ČESKÁ u BRNA, Česká 182, 664 31 Česká
tel.: 541 211 539, e-mail: ceska@kola-online.cz

Po–Pá
9:00–19:00 hod.

So
9:00–13:00 hod.

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

www.elektro-kamik.cz

Dne 6. 4. 2016 od 10:00–15:00 hod výprodej skladu Vídeňská 99, Brno, 
zaručeně nejnižší ceny skladového zboží

Teď je ten nejlepší čas
na prodej Vašeho bytu.

Umíme rychle a bezpečně prodat 
za nejvyšší možnou cenu. 

www.realspektrum.cz

Neváhejte nás kontaktovat

     800 800 099

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
4. 4.–1. 5. – Retro nabídka hotelu Myslivna – Ochutnejte pokrmy,  
které jsou již dávnou minulostí našich jídelních lístků. 
30. 4. – Tradiční pálení čarodějnic – Začátek v 16.00 hodin na terase hotelu.  
Hudba v podání DJ Chabičovského, líčení obličeje a mnoho dalšího.
2. 5.–29. 5. – Chřestové dny – Přijďte ochutnat chřestové speciality.
27. 5. – Úvodní ohňostroj na Špilberku. Rezervujte si místo na letní terase.  
Možnost zakoupení konzumačního lístku za 190 Kč.
Červen – Speciality z jahod.
18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku.

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

- vedení účetnictví, daň. evidence
- zpracování mezd
- sestavení daňových přiznání (možný odklad do 30. 6. 2016)
- služby daňového poradce
- účetní program Pohoda, firma pojištěna

Nově otevíráme pobočku U Leskavy 29, Brno-Starý Lískovec

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152


