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ZDARMA

Slunce a voda
Dva živly, které k sobě v letních měsících 
neodmyslitelně patří. Léto bez slunce, 
je léto studené a smutné, a pokud se 
nedostává ani vody, je to to nejhorší, 
co nás může potkat. I přesto že tyto dva 
živly mají základní vliv na zemědělskou 
a sadařskou úrodu, jistě by si zasloužilo 
více o tomto problému hovořit právě 
z pohledu zemědělců. Já se však budu 
věnovat tomu radostnějšímu využití, 
a to je slunění a plavání. Bohužel v naší 
městské části nemáme žádné koupali-
ště ani přírodní nádrž, kde bychom se 
mohli slunit u vody, a vypadá to tak, 
že ani mít nebudeme, protože obec 
nevlastní takové pozemky, které by 
výstavbu koupaliště umožňovali. Snad 
se v budoucnosti najde investor, který 
by tuto výstavbu zrealizoval. Něco tu 
však v Bohunicích máme, je to bývalý 
vodní prvek v parku při ulicí Osová. 
Přestože jsem byl přesvědčován, že 
tento prvek není již schopen provozu, 
já jsem se nevzdal. Výsledkem mého 
snažení je skutečnost, že prvek se bude 
dát zprovoznit, a to ještě v rozsáhlejší 
podobě. Na místo původních trysek 
bude nainstalován nerezový hřib do 
výšky cca dvou metrů, ze kterého bude 
vytékat voda - tím se zabrání předcho-
zímu problému, a to ucpávání trysek 
vandaly. I zbývající vodní trysky se zpro-
vozní, budou však muset být osazeny 
bezpečnostními kryty, aby nedocházelo 
k jejich ucpávání. Rekonstrukcí projde 
i strojovna čerpadla. Činnost vodního 
prvku bude nastavena tak, aby byl 
v provozu jen v tu dobu, kdy jsou zde 
přítomni především rodiče s  dětmi. 
Věřím, že vodní prvek bude určitou ná-
hradou koupaliště. Vážení spoluobčané, 
v minulém měsíci jsme v tomto parku 
otevřeli nový skatepark, a já věřím, že 
v kombinaci s otevřením vodního prvku 
bude tato lokalita pro vás ještě atrak-
tivnější a bude opět sloužit k účelu, ke 
kterému byla vybudována, a to ke spor-
tovně rekreačnímu využití. Věřím, že do 
budoucna tento park rozšíříme i o jiné 
sportovní a kondiční aktivity. Chceme 
se však věnovat i okolí, a to především 
výměně odpadkových košů a parkových 
úprav. Závěrem mi prosím dovolte po-
přát vám krásné prožití léta, a to bez 
problémů a úrazů a nezapomeňte, až 
se budete vracet domů, že Bohunice 
jsou prima adresa.

 Milan Hrdlička

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

V  době, kdy čtete 
tento článek, jsou 
v plném proudu letní 
prázdniny, což zname-
ná, že většina z nás 
dříve či později vyrazí 
někam na dovolenou.

Tato doba se stává „žně-
mi“ pro skupiny vykrá-
dačů bytů. Byť zloději 
samozřejmě „nepracují“ jen o prázd-
ninách, ale neustále v průběhu roku.
O tom svědčí i případ z měsíce května 
letošního roku. Z jednoho rodinného 
domku v jihozápadní části Bohunic, 
dva ze tří obyvatel bytu odjeli na krat-
ší zahraniční dovolenou. Třetí z nich, 
seniorka, byla doma sama. Když v noci 
spala, vloupali se do bytu zloději - 
přes malé větrací okénko, umístěné 
relativně vysoko nad okolním teré-
nem. Zcela nehlučně prohledávali 
celý byt, včetně pokoje, kde tou dobou 
dotyčná spala, a hledali věci vhodné 
ke krádeži. Poté, co uspokojili své zlo-
dějské touhy, opustili byt oknem přes 
předzahrádku.
Jistě se shodneme na tom, že už jen 
pocit, že nám někdo cizí chodí po bytě, 
a představa, co všechno by se mohlo 
stát, kdybychom se probudili, je znač-
ně nepříjemná.

Tento případ není ojedi-
nělý a mnohý z nás jistě 
slyšel i o dalších podob-
ných případech.
Proto nabádám k  co 
nej větší obezřetnosti. 
Sledujme své okolí a ne-
buďme lhostejní. Zloděj, 
tak jako v uvedeném pří-
padě, zpravidla nejprve 
místo svého budoucího 

„působení“ chvíli sleduje a  tipuje. 
Policie bude za každou byť drobnou 
stopu vděčná.

INVESTIČNÍ AKCE
O investičních akcích jsem psal po-
drobně v minulém zpravodaji. Za tento 
měsíc se nic zásadního nezměnilo. Jen 
fáze rozpracovanosti je jiná, pokro-
čilejší.
Přesto zmíním tři akce. Dne 21. 6. 2016 
byl slavnostně otevřen nový skatepark. 
Rovněž byl dokončen chodník z ulice 
Švermova na Osovou. Dokončení nové-
ho chodníku i skateparku bylo netrpě-
livě očekáváno. Proto jsem rád, že jsou 
obě díla předána do užívání veřejnosti. 
Zvláště upozorňuji na nový skatepark. 
Kdo jste jej ještě neviděli, zajděte se 
podívat. Je to opravdu vydařená stav-
ba. S jistou drobnou nadsázkou ji lze 
nazvat moderním sochařských dílem. 

Žně pro zloděje

Uzávěrka č. 9/2016
pátek 19. srpna 2016
ve 14 hodin

Skatepark najdete v parku při ulici 
Osová, nedaleko hřiště minigolfu.
Asi největší akcí letošního roku, kte-
rá je ještě před námi, je rekonstrukce 
prostranství u pošty 30 na Bělorus-
ké ulici. Stavba zřejmě zkomplikuje 
přístup k poště, bance, vinotéce a ze-
jména ke schodišti. Prosím vás proto, 
abyste se v průběhu stavebních prací 
této lokalitě, ve vlastním zájmu, vy-
hýbali.

REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ
Opakovaně se na mě obracíte se žá-
dostí o informaci, jak je to se zavede-
ním rezidenčního parkování. Prý jste 
četli v novinách, že bude brzy zave-
deno i v Bohunicích (některé deníky 
psaly dokonce o dubnu 2016).
Opakuji slib, který jsme vám s panem 
místostarostou dali, a to že nezavede-
me rezidenční parkování bez řádné dis-
kuze, plné informovanosti a souhlasu 
vás obyvatel. K dnešnímu dni žádné 
přípravy ze strany brněnského magis-
trátu, kterých bychom se za Bohunice 
měli zúčastnit, neproběhly. Nic tedy 
nesvědčí o tom, že by se přípravy rezi-
denčního parkování někam posunuly. 
Jestliže budeme mít z Magistrátu, kte-
rý je za tuto věc zodpovědný, k dispozi-
ci nějaká skutečná fakta, samozřejmě 
vás s nimi seznámíme. Pak společně 
rozhodneme, jestli tu rezidenční par-
kování chceme a je pro nás přínosné, 
či nikoliv a pak jej odmítneme.

Nejrychlejší informace o dění v Bo-
hunicích, diskuze a  komentáře na-
jdete na facebooku ve skupině Naše 
Bohunice.

Milí přátelé, přeji Vám krásné prázdni-
nové dny plné slunce, pohody a dob-
ré nálady, kterou ať Vám nikdo a nic 
nezkazí.

Antonín Crha, starosta

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jana Nepomuckého Vás srdečně zve

na poutní mši svatou
slavenou při příležitosti svátku
patronů naší obce Bohunice sv. Cyrila a Metoděje

v úterý 5. července 2016 v 9.30 hod.
před kaplí v Brně-Bohunicích při ul. Rolnická

tel.: 547 246 575, farnost@farnostliskovec.cz
www.farnostliskovec.cz
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Dálnice D1 – věčný soused
Jak to již v životě cho-
dívá, jsou věci, kte-
ré můžeme ovlivnit, 
a jsou věci, které neo-
vlivníme. Jednu z věcí, 
jež v naší MČ neovlivní-
me, je dálnice D1, která 
navždy zůstane naším 
věčným sousedem.

Někteří pamětníci si jistě pamatují její 
výstavbu, někteří v rámci této výstavby 
o své pozemky přišli a dodnes nejsou 
plně vypořádáni, a někteří z nás si jen 
pamatují, že tu již byla. Snad si náš 
„soused“ zaslouží alespoň v krátkos-
ti uvést několik historických faktů. 
S její výstavbou se začalo už v roce 
1939 a první auta se po ní měla pro-
hánět o rok později. S plánem se však 
pokročilo jen nepatrně: přišla válka, 
po ní komunistický převrat a výstavba 
dálnic v Československu na téměř 30 
let usnula. Málokdo však ví, že nechy-
bělo málo, a dálniční spojnici napříč 
republikou nestavěl stát, nýbrž zlín-
ský velkoprůmyslník J. A. Baťa. Baťa 
vypracoval plány na dálnici vedoucí 
od Chebu přes Prahu, Brno, východ 
Slovenska až na Podkarpatskou Rus 
v celkové délce skoro 1000 kilometrů. 
V červenci 1937 dokonce podnikatel od 
vlády získal povolení na přípravné prá-
ce. Jenomže přišel rok 1938 a zábor Su-
det a plány na dálnici západ – východ 
se musely měnit. Nakonec se stavba 
rozběhla v květnu 1939 – dle plánu 
měla spojit Prahu s Podkarpatskou 
Rusí. U dálnice západ – východ, tedy 
dnešní D1, se kupodivu jako první ro-
zeběhly práce na úseku v pohoří Chřiby 
nedaleko Zlína. Kupodivu proto, že tam 
dnes žádnou dálnici nenajdeme. Krátce 
poté, tedy v pozdějších měsících roku 
1939, se začíná stavět i v úseku Praha – 
Humpolec. V prvních letech války pro-
bíhá výstavba poměrně svižně - vláda 
ji urychlila i tím, že zkrátila stavěné 
úseky a mohlo se jí tak zúčastnit více 
podnikatelů. Postupně ji však brzdí 
nedostatek materiálu i pracovních sil 
a nakonec je v roce 1942 zastavena 
úplně. Změna přichází v roce 1963, 
kdy vláda rozhodla o obnovení stavby 
v trase Praha – Brno – Žilina - Košice až 
k sovětským hranicím. Stejně jako po 
válce se ale přednostně počítalo s krat-
ším úsekem (Praha – Brno). Skutečnou 
dopravní tepnou Československa se ov-
šem dálnice stala až v listopadu 1980. 
Tehdy se poprvé řidiči mohli svézt 
z Prahy až do Brna, kde navíc nava-
zovala čerstvě dokončená dálnice D2 
do Bratislavy. Po desetiletích příprav 
a výstavby tak byla konečně hotová 317 
km páteř tehdejší federace. Jednoduše 
se tedy dá vypočítat, že plně funkční 
dálnici máme v sousedství více jak 36 
let. Vzhledem k tomu, že provoz na dál-
nici D1 a tedy i v úseku mezi exitem 190 
a 194 vzrostl několikanásobně, vzrostla 

Rada MČ na svém 42. zasedání 
dne 4. 5. 2016
– schválila zadávací podmínky na akci 

„Oprava sociálních zařízení v objektu 
SVČ Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice

– schválila zadávací podmínky na akci 
„Oprava sociálních zařízení v objektu 
ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bo-
hunice“ a seznam firem, které budou 
vyzvány k podání nabídky

– schválila zadávací podmínky na 
akci „Oprava kuchyně v objektu MŠ 
Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky.

– schválila smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízké-
ho napětí s firmou E.ON Energie, a.s.,

– schválila Dohodu o narovnání se spo-
lečností Rengl, spol. s r.o.

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem zastavěného 
pozemku p. č. 2505 stavbou řadové 
garáže a ukončení nájemní smlouvy

– schválila zveřejnění záměru prona-
jmout část zídky na pozemku p. č. 
1929/2 v k. ú. Bohunice o rozměru 
2,0 × 0,7 m2

– schválila bez výhrad roční účetní 
závěrky za rok 2015, včetně hospo-
dářského výsledku příspěvkových 
organizací zřízených MČ Brno-Bo-
hunice, a to ZŠ Brno, Arménská 21, 
ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, MŠ Brno, 

Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, 
Běloruská 4, MŠ se speciální třídou 
pro děti s vadami řeči, Brno, Švermo-
va 11 a MŠ Brno, Uzbecká 30

– schválila, v souladu s ustanovením čl. 
2 písm. j) „Pravidel finančního hos-
podaření příspěvkových organizací 
zřízených MČ Brno-Bohunice“, odvod 
z rezervního fondu do rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 9.917 Kč příspěvkové 
organizaci ZŠ Brno, Arménská 21

– zrušila část svého usnesení k bodu 
č. 11) programu ze 17. zasedání Rady 
MČ konaného dne 20. 7. 2011, týkající 
se prodeje pozemků p. č. 1277 a p. č. 
1275, oba v k. ú. Bohunice při uli-
ci Jihlavská, trvá na svém usnesení 
k bodu č. 8) programu z 33. zasedání 
Rady MČ ze dne 13. 1. 2016

– souhlasila s návrhem na dispozici 
s majetkem města – prodejem části 
pozemku p. č. 1560/1 v k. ú. Bohunice 
v lokalitě Kejbaly

– vzala na vědomí vstup na pozemky 
v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statu-
tárního města Brna za účelem reali-
zace investiční akce „Optická trasa 
SMART Comp, Brno

– schvaluje podání trestního oznámení 
Policii ČR na neznámého pachatele 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu padělání a pozměnění veřejné 
listiny a přisvojení pravomoci úřadu

– vzala na vědomí, v souladu se zněním 

§ 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, prázdnino-
vý provoz jednotlivých MŠ na území 
Bohunic v těchto termínech:

1. 7. –15. 7. 2016 MŠ Amerlingova 4
18. 7. –29. 7. 2016 MŠ Pohádka, Bě-

loruská 4
1. 8. –12. 8. 2016 MŠ Vedlejší 10
15. 8. – 26. 8. 2016 MŠ Uzbecká 30

Rada MČ na svém 43. zasedání 
dne 18. 5. 2016
– schválila nabídku uchazeče veřejné 

zakázky na zpracování projektové do-
kumentace na akci „Zateplení objektu 
radnice MČ Brno-Bohunice – II. eta-
pa“ od Ing. Aleše Drlého,

– schválila pachtovní smlouvu na pacht 
pozemku p. č. 1360 v k. ú. Bohunice 
při ulici Vinohrady

– schválila dodatek č. 1 k  nájemní 
smlouvě na pronájem bytu zvláštní-
ho určení č. 3 v Domě s pečovatelskou 
službou Arménská 4

– schválila rozpočtové opatření č. 6/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého návrhu

– schválila žádost o udělení souhlasu 
Rady města Brna s přijetím nadační-
ho příspěvku z Nadace ČEZ na projekt 
Oranžový přechod
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Zprávy z rady

také několikanásobně eko-
logická zátěž Bohunic. Již 
několik volebních období 
se vedou debaty o mož-
nosti snížení těchto zátě-
ží, ale jediným výsledkem 
bylo docílení mého poža-
davku o zrušení dálničního 
poplatku v úseku vedení 
dálnice kolem Brna tak, 

aby tato dálnice mohla fungovat opět 
jako obchvat Brna. Nyní mám před se-
bou další úkol, a to snížení hlučnosti. 
Že se nejedná pouze o mou představu, 
mohu dokladovat skutečností, že se 
pravidelně scházím s panem ředitelem 
silnic a dálnic JMK Mgr. Davidem Fi-
alou. Naše poslední setkání proběhlo 
31. května. Mohu říci, že debata byla 
vedená ve věcném duchu a oproštěna 
od politických a populistických pro-
hlášení. První dotaz, který jsem položil 
panu řediteli, byl směřován na vývoj 
a budoucnost úseku dálnice v katastru 
Bohunic. Zde se v minulosti dostalo na 
veřejnost několik variant řešení, ať už 
to bylo rozšíření dálnice na šest pruhů, 
nebo uzavření dálnice do tubusu, ane-
bo dokonce varianta dvoupatrového 
tělesa dálnice. Pan ředitel mi sdělil, že 
varianta jak bude vypadat tento úsek 
dálnice, je teprve v přípravě, tedy ve 

fázi trasování. Co mohl pan ředitel 
potvrdit je skutečnost, že se nejdříve 
bude rozšiřovat úsek dálnice v místě 
mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu, a to 
o jeden pruh na každé straně. S tím je 
spojená i přestavba sjezdů a nájezdů. 
Zde se stavba zahájí pravděpodobně 
do tří let. Vraťme se však k naší hranici 
s dálnicí. Již více jak rok si dopisuji 
ohledně hlukové zátěže s panem Vyky-
dalem, tuto otázku jsem opět otevřel 
na uvedené schůzce. V krátkosti mi 
bylo vysvětleno, že hluková zátěž jimi 
naměřená v podstatě limity nepřekra-
čuje a to především proto, že hodnoty 
se měří v průměru denním a nočním 
a v průměru hranice hlučnosti nebyla 
překročena. Nicméně můžeme počítat 
s tím, že v rámci rekonstrukce a rozší-
ření budou provedena taková opatře-
ní, aby nedocházelo ani v nejmenším 
k překračování hlukových limitů. Zda 
to bude technické opatření na zákla-
dě položení speciální živcové hmoty, 
protihlukové stěny nebo tubusem, 
budeme vědět právě po dokončení 
trasování a projektu. Mohu však s jis-
totou říci, že jako účastníci stavební-
ho řízení budeme bojovat za takové 
řešení, které nejen že bude vyhovovat 
normám, ale bude mít i dostatečnou 
rezervu. S lítostí však musím potvrdit 

skutečnost, že dříve jak za sedm až 
deset let nebude tato problematická 
část dálnice, která je naším sousedem, 
vyřešena. Co však mohu slíbit je to, 
že veškeré informace týkající se pře-
stavby či rekonstrukce úseku dálnice 
D1 v katastru Bohunic budu bedlivě 
sledovat a podrobně informovat naše 
občany tak, aby se mohli vyjádřit ke 
všem projednávaným skutečnostem. 
Proto jsem se také domluvil s panem 
ředitelem Fialou, že už letos na pod-
zim uspořádám veřejnou debatu na 
téma D1, a to za přítomnosti odborníků 
z ŘSD. V tomto termínu by měl být 
hotov návrh trasování našeho úseku 
D1, a tudíž se s ním naše veřejnost 
bude moci seznámit. O termínu této 
debaty vás, milí spoluobčané, budu 
včas informovat.
Vážení spoluobčané, nastal čas dovo-
lených a prázdnin, dovolte mi popřát 
vám mnoho krásných letních dní pl-
ných pohody a bez stresování. Vraťte 
se všichni domů do Bohunic ze svých 
dovolených v pořádku a zdraví a ne-
zapomeňte, místo kde žijeme, je tak 
dobré, jak dobří lidé v něm jsou.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

(V článku byly použity 
informace z internetu)
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1. 7. –31. 8. Výstava DĚTSKÉ ČTENÁŘSKÉ KLUBY
KJM, Lány 3

1. 7. –31. 8. Výstava MIKULÁŠ V LÉTĚ aneb Prázdniny začínají!
KJM, Lány 3

1. 7. –31. 8. Soutěž PRÁZDNINOVÝ KVÍZ – pro děti
KJM, Lány 3

2., 30. 7.
a 20. 8.

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY; náměstí před bohunickou 
radnicí; vždy v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

1. 9.
čtvrtek

Elektronický ZÁPIS DO KROUŽKŮ – www.lany.luzanky.cz
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3

11. 9.
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody; Orel jedno-
ta Brno-Bohunice, v parčíku pod bohunickou kaplí; od 14.30 hod.

24. 9.
sobota

20. TRADIČNÍ SVÁTOVÁCLAVSKÉ HODY
náměstí před bohunickou radnicí; zahájení v 14.00 hod.

KalendáriumDopravní šachy a něco navíc
V posledním roce se v ulicích Bo-
hunic objevilo několik, jak se od-
borně říká „místních úprav provozu 
na pozemních komunikacích pomocí 
svislého a vodorovného dopravního 
značení“. Jinak řečeno, bohunická 
radnice zařídila instalaci nových 
značek.

Nejdříve to letos bylo na ulici Gruzínská, 
před vchody č. 11–13. Tam nová úprava 
vzbudila mezi obyvateli tolik rozruchu, 
že se snad vbrzku dočkají částečné změ-
ny. Na novou nebezpečnou situaci před 
základní školou Arménská si žáci a jejich 
rodiče teprve zvykají. Radnice tam zařídila 
posun zákazové značky až k budově školy. 
Tím dochází k otáčení vozidel přímo před 
školou mezi dětmi. Nově bylo zřízena „jed-
nosměrka“ na části ulice Uzbecká. Kvůli 
této úpravě došlo k významnému zvýše-
ní hustoty provozu na ulici Na Pískové 
cestě mezi napojením ulic Vohnoutova 
a Pod Nemocnicí. To v tomto úseku vede 
k úbytku možností parkování a ke snížení 
komfortu dopravy na ul. Na Pískové cestě.
Nahodilými pokusy s dopravním zna-
čením mnoha nových parkovacích míst 
radnice nedosáhne. Problém se pouze 
přelévá z jednoho místa na druhé. Par-
kování je třeba řešit koncepčně. Kde je 
dnes vize výstavby parkovacích domů, 
kterou starosta Crha sliboval bohunické 

veřejnosti? Proč tak lehce zavrhl zavede-
ní systému rezidentního parkování? Mís-
to koncepčního přístupu jsme se zatím 
dočkali další kuriózní myšlenky: parko-
vání aut „na střídačku“. Jak sám napsal: 
„Jedno auto předkem k chodníku, druhé 
předkem do silnice a co nejblíže dveřmi 
spolujezdce k sobě.“ Doufejme jen, že 
tuto myšlenku opustí.
Závěrem trochu odbočíme. Jestlipak 
uhádneme téma alespoň dalšího článku 
na této stránce? Myslíme, že ano. Vede-
ní radnice snáší kritiku či jiný názor ne 
zrovna lehce. Na opoziční texty jako je 
tento „musí“ téměř pokaždé reagovat. 
Jistá potíž je v tom, že zatímco pro všech-
ny pisatele platí redakční uzávěrka, pro 
vedení radnice zjevně nikoli. Pěkně si 
pročtou, co kdo napsal a v klidu po uzá-
věrce sepíší své reakce. A tak, když chce 
svou reakci na nějaký článek napsat člen 
opozice, stane se tak až v dalším čísle 
s měsíčním zpožděním. Když chce totéž 
udělat člen koalice, především starosta 
Crha a místostarosta Hrdlička, stane se 
tak ihned, v tomtéž čísle a na téže stránce 
Našich Bohunic. Prostě rovný přístup…
A jestli se mýlíme a reakci na tento člá-
nek v tomto čísle nenajdete, také dobře. 
Na platnosti výše uvedeného za poslední 
rok a půl to nic nemění.

 Robert Kotzian a Miloš Vrážel,
zastupitelé

VII.
VIII.

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXXI.
Fakta k článku 
Dopravní šachy a něco navíc

 – Úprava dopravního značení na ulici 
Gruzínská je z období letních prázd-
nin roku 2015, což autoři článku vědí. 
Není tedy pravdivá informace, že je 
z letošního roku. Do funkce jsme na-
stoupili v listopadu 2014. Dopravní 
značení se připravuje, povoluje a re-
alizuje minimálně rok. Současné ve-
dení radnice s touto úpravou tedy 
nemohlo mít nic společného.

 – Situace před ZŠ Arménská byla po-
drobně řešena v minulém čísle to-
hoto zpravodaje, a tak nechápeme, 
proč se k ní pisatelé vrací. O nápravu 
chybné instalace značky je požádáno 
na Odboru dopravy Magistrátu města 
Brna.

 – Jednosměrka na ulici Uzbecká byla 
instalována na žádost místních oby-
vatel. Není pravda, že by došlo k úbyt-
ku parkovacích míst. Naopak. Všechna 
místa na jednosměrných ulicích se 
stala legálními. Nehrozí tam tedy již 
pokuta za chybné parkování (jak se 
stalo na ulici Uzbecké majitelům 34 
vozidel na začátku června). Postupem 
doby budou legalizována i další po-
délná parkovací místa.

 – Všechny úpravy dopravního zna-
čení jsou koncipovány tak, aby ko-

respondovaly s možností případně 
zavést rezidenční parkování. To 
počítá s jeho úpravou tak, aby bylo 
maximum parkovacích míst legálních. 
Tuto cestu vždy pan Kotzian i pan 
Vrážel prosazovali. Je tedy zvláštní, 
že se nyní proti ní vymezují.

 – Je nepravdivá informace, že starosta 
Crha zavrhl rezidenční parkování. 
K tomu též více informací v článku 
na titulní straně.

 – V přípravě výstavby garážového domu 
se pokračuje. V současné době se vy-
jadřujeme k návrhům. Poté se studií 
návrhů seznámíme dotčené bytové 
domy.

 – Konstruktivní kritiku snášíme bez 
problémů a jsme za ni i rádi. Snůšku 
polopravdivých a zavádějících infor-
mací však nechápeme jako konstruk-
tivní kritiku.

 – To že reagujeme na články je pouze 
tradice, kterou zde zavedl pan Vrážel. 
Stačí si pročíst Naše Bohunice, které 
vycházely za „vlády“ pana Vrážela 
a  bude všem jasné, jak se věci po 
pravdě mají. Jen pro pořádek, jedná se 
například o tyto výtisky NB 7/8 2014, 
7/8 2011, nebo 2/2012

 Vedení MČ

Pro naše osmdesáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Malé. Jedná se o ulici, která již neexistuje. Bývala v místech, kde dnes 
stojí bytový dům Havelkova 2, naproti cukrárně U mlsné kočky.
Bezprostředně navazovala na ulici Havelkovu a byla spojnicí s ulicí Amerlingovou.
Fotografie je patrně ze 70. let 20. stol. Je na ní vidět i kříž, který byl z důvodu 
výstavby sídliště přemístěn. Dnes jej najdeme vedle kostela ve Starém Lískovci.
Ulice získala své pojmenování podle svého vzhledu.
Její první název z 5. 12. 1924 však zněl Desátková-Zehentgasse. V době pro-
tektorátu byl název „otočen“ Zehentgasse-Desátková (17. 3. 1939). Dále bylo 
20. 2. 1942 pojmenování změněno na Platz des 1. Mai - Náměstí 1. máje. Ale již 
za pár měsíců se název změnil na Kleine Gasse - Malá, který nesla od 10. 5. 1945. 
Tato bohunická ulice zanikla a její název byl zrušen (29. 8. 1991). Dodnes se však 
její pojmenování vyskytuje ve starších dokumentech o naší obci.

 Antonín Crha

OZNÁMENÍ
Městská část Brno-Bohunice letos poprvé přistoupila k tomu, že nebude 
posílat složenky za užívání nájmu u pozemků.
Vzhledem k tomu, že velká část uživatelů stále čeká na zaslání složenky, 
dovolujeme si Vás znovu upozornit na tuto skutečnost. Zkontrolujte si 
prosím své platby. Nájemné můžete uhradit na příjmový účet městské 
části číslo 19-519 086 0257/0100 nebo v hotovosti na finančním odboru 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 BRNO.
Variabilním symbolem bude vždy číslo smlouvy.
Děkujeme za pochopení.

Odbor majetkový a kontroly, ÚMČ Brno-Bohunice
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Kdo je „vedení MČ“?

Drobná reakce na článek 
Kdo je „Vedení MČ“?

Mám rád Saturnina. V Jirotkově romá-
nu hlavní hrdina se svým dědečkem 
založí „Kancelář pro uvádění románo-
vých příběhů na pravou míru“. Tato 
instituce pracuje takto: Čtenář, který 
nedůvěřuje, obyčejně právem, někte-
rému autorovu tvrzení, pošle kanceláři 
příslušný text a obdrží naprosto přesné 
a pravdivé informace, jak se příběh udál 
ve skutečnosti [citace z díla]. V románu 
to působí jako jemný a laskavý humor.
Vždycky si na Saturnina vzpomenu, 
když si čtu Naše Bohunice. Bývalý sta-
rosta pan Vrážel pravidelně a vcelku 
věcně poukáže ve svém článku na 

nějaký problém, se kterým se potýká 
současné radnice. Jeho články jsou 
konstruktivně podloženy fakty a míří 
k jádru věci. Ale vždy se pod textem 
pana Vrážela objeví jiný článek, který 
původní text „uvádí na pravou míru“. 
Dříve byly tyto doplňující články 
podepsány starostou, později i mís-
tostarostou a nyní jsou podepsány 
jako „Vedení MČ“. A postupně se takto 
začínají komentovat i příspěvky od ji-
ných přispěvatelů. To, co dělali Satur-
nin se svým dědečkem, bylo zábavné. 
To, co dělá „Vedení MČ“, však nikoli.

 Vlastimil Halfar

K uvedenému bychom chtěli říci, že komentování článků nepůsobí nikomu 
radost, ale stalo se nutností.
Pomineme-li fakt, že autor je stranický kolega pana Vrážela, tak nelze souhlasit 
s tvrzením, že jeho články jsou: „…konstruktivně podloženy fakty a míří k jádru věci“.
Sami jste se mohli vícekrát přesvědčit, že v článcích p. Vrážela jsou informace 
zavádějící, někdy plné polopravd, či nepravdivých informací a osobního napadání.
Čtenáři oprávněně očekávají, že lze informacím v bohunickém zpravodaji věřit 
a plně se na ně spolehnout. A tak, protože nechceme, aby docházelo k šíření 
dezinformací, snažíme se v komentářích na chybná tvrzení věcně upozornit. To 
je i v souladu s Jiroutkovým Saturninem, jak píše sám autor článku: „Čtenář, 
který nedůvěřuje, obyčejně právem, některému autorovu tvrzení…“, by přece 
měl dostat věcně správné informace.

 vedení MČ

VIDEOPŘENOS z jednání Zastupitelstva MČ
najdete na www.brno-bohunice.cz pod odkazem
Informace, aktuality / Bohunice aktuálně

V minulém čísle tohoto plátku jsem 
si přečetl mimo jiné i článek od paní 
Mgr. Venduly Brzobohaté: Kam se 
poděly informace. Tento nadpis mě 
zaujal. Jenže ouha, po přečtení první-
ho sloupku jsem zjistil, že se pravdě-
podobně nejedná o povzdech nad tím, 
že se pisatelce nedostává informací, 
ale bylo mi hned jasné, že se jedná 
o článek s politickým podtextem. Jen 
pro úplnost, v Bohunicích žiji více jak 
třicet let, jsem člověk, který má zájem 
nejen o dění kolem sebe, tedy v mís-
tě bydliště, ale i o dění v Brně a jeho 
okolí. Při dnešní technické vyspělosti 
si nemohu naříkat na to, že bych ne-
měl dostatek informací. Stačí chytrý 
mobilní telefon a v podstatě se do-
zvím, co chci. Vraťme se k článku paní 
Brzobohaté. Mírný sarkasmus vychází 
z věty, že se dozvídá od pana starosty, 
že má rád děti, a od pana místostaros-
ty, že má rád jaro. Mně osobně není 
proti srsti, že se o těchto povahových 
rysech našich představitelů dozvím, 
například článek pana místostarosty 
„JARO“ mě pohladil po duši. Roz-
hodně je to pro mě důležitější, než 
čtyřikrát po sobě číst ve zpravodaji 
o cestě do Moravan. Pisatelčiny další 
dotazy jsou pro mě nepochopitelné, 
paní Brzobohatá pravděpodobně žije 
dlouhodobě v zahraničí a nemá asi ani 
přístup k internetu. Protože pokud by 
tu s námi žila, mohla by třeba navští-
vit besedu, jež byla na jaře konaná 
právě ohledně rezidenčního parkování, 
kde byly zodpovězeny dotazy přímo 
od vedoucího odboru dopravy města 

Brna. Zde totiž jednoznačně naše ve-
dení radnice prohlásilo, že na základě 
dosavadních konzultací se do projek-
tu rezidenčního parkování nepřihlásí. 
A pokud jde o územní plán, mohla 
paní Brzobohatá navštívit zasedání za-
stupitelstva a zeptat se na věci, které 
ji zajímají. Na portále ÚMČ Bohunice 
jsou uloženy „Naše Bohunice“ od roku 
2006, dal jsem si tu práci a prolistoval 
všechny ročníky, jaké bylo mé zjištění, 
forma a velikost obsahu informova-
nosti je stále stejná, nic se nezměnilo, 
jen to že v tomto volebním období 
dochází k osobním napadání bývalého 
a současného vedení. Ptám se tedy 
sám sebe, kde byla paní Brzobohatá 
v minulých letech, a proč jí až nyní in-
formace, jež dostává, nestačí. Na tuto 
otázku si umím odpovědět a věřím, 
že i čtenáři. Já osobně mohu říci, že 
informací o dění v Bohunicích mám 
dostatek, a je tu ještě jedna novinka, 
a to jsou veřejné debaty. Já sám jsem 
se dvou debat zúčastnil a mohu říci, 
že byly nejen plodné, ale i bouřlivé. 
Je tu ještě jedna věc. Protože vím, že 
v zastupitelstvu sedí pan zastupitel 
Brzobohatý, dotázal jsem se ho, zda 
je pisatelka jeho příbuzná. Pan Brzo-
bohatý mi sdělil, že ano, že se jedná 
o jeho dceru. Shodli jsme se však na 
tom, že každý řádný občan má právo 
vyjádřit svůj názor. Nicméně, pokud 
má někdo zdroj informací přímo v ro-
dině, já osobně tedy nechápu smysl 
článku paní Brzobohaté.

 František Trkal ml.

1. Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let. Děti ve věku 6–15 let 
mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené starší 
18 let.

2. Překážky – skatepark je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob. 
Z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku.

3. Skatepark je vhodný pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, BMX kole 
a koloběžkách.

4. Každý aktivní účastník mladších 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě 
ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů).

5. Při jízdě v bowlu je podmínkou použít ochrannou helmu pro všechny věkové 
kategorie.

6. Osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí.
7. BMX kolo pro použití ve skateparku musí být vybaveno plastovými koncovkami 

na řídítkách a plastovými pegy.
8. Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu:
• v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami,
• v zimních měsících (sněhová pokrývka náledí),
• v době od 22.00–8.00 hodin.

Informace?

Provozní řád skateparku
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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

Dne 11. 6. 2016 proběhl v hasičské zbroj-
nici v Bohunicích již 17. pivní festival.
Tento tradiční festival přilákal 
k ochutnávce zlatavého moku, kterého 
zde bylo nabízeno z jedenácti různých 
pivovarů, na 1400 návštěvníků. Počasí 
tentokrát přálo, a tak se soutěžilo, po-
vídalo, hodovalo i tancovalo. A ačkoli 
podle názvu se zdá, že se jedná o zá-
bavu pro dospělé, krásné odpoledne si 
užily při připravených hrách, radován-
kách a soutěžích také děti.
Jen nás mrzí, že tato, v Bohunicích 
ojedinělá společná akce, vyvolává 

u pár spoluobčanů tak negativní re-
akce, ačkoliv je to věc domluvená dle 
dohodnutých pravidel a probíhá za 
asistence městské policie, které patří 
stejně jako bohunické radnici a všem 
dobrovolným hasičům, kteří se tak vý-
znamně podíleli na hladkém průběhu 
těchto slavností, velké dík. Spolu-
občanům se za rušení nočního klidu 
omlouváme, ale věříme, že jednou za 
rok jsou ochotni tuto akci tolerovat, 
neb lidé, kteří se této akce zúčastnili, 
byli nadmíru spokojeni.

 Hasiči Bohunice

S letními měsíci přichází po dlouhém dětském očekávání vytoužené školní 
prázdniny a s nimi i naše nabídka příměstských a pobytových táborů. Středisko 
volného času Lužánky – pracoviště Lány jich v letošním roce připravilo více jak 
třicet a až na nepatrné výjimky jsou všechny plně obsazeny. Takže až v násle-
dujících týdnech budete potkávat v bohunických ulicích skupinky dětí hrající 
některou z her nebo přesouvající se na zastávku MHD – vězte, že to jsou děti 
z našich táborů, které na Lánech zažívají v rámci prázdninového dobrodružství 
svůj šmoulí, pirátský, výtvarný nebo cestovatelský týden!

Prázdniny bohužel brzy utečou, s novým školním rokem však máme pro bohunické 
děti připraveno několik novinek. S jednou z nich bych vás ráda seznámila, jde 
o tzv. PÁTEČNÍ SEDMU – tedy o sedm kroužků (vesměs našich novinek), které bu-
dou probíhat v pátek od 14.30 do 17.30 hod. Všechny kroužky spojuje den a délka 
trvání, platba (800 Kč/půl roku) a fakt, že probíhají 1 × za tři týdny dle předem 
daných termínů. Takže pokud rodiče s dětmi některé pátky odjíždějí na chalupu 
nebo k babičce, mohou si vybrat takový kroužek, který jim termínově vyhovuje.
Doufáme, že naše páteční nabídka bude pro děti lákavá, proto bychom rádi vyšli 
rodičům vstříc a umožnili kroužky v rámci PÁTEČNÍ SEDMY platit i čtvrtletně 
(tj. 400 Kč za dva měsíce).

Pracoviště Lány přeje všem dětem krásné a pohodové prázdniny, bez úrazů, 
smutků a nudy. A v novém školním roce se těšíme znovu na viděnou! Dne 1. září 
při elektronickém zapisování do kroužků a od 3. října již rozjedeme naši 21. sezónu 
volnočasových aktivit (nejen) pro bohunické děti, mládež i dospělé.

 Za SVČ Lány Lucka Stará

17. ročník bohunického 
pivního festivalu

Prázdniny na Lánech

Maraton bohunických 
fotbalistů
Ano, maratonem by se dal nazvat závěr 
letošní krajské fotbalové sezony. Před-
poslední zápas – dohrávku s Bzencem – 
absolvovali hráči v pátek 17. června od 
18.00 na domácím hřišti a poslední 
zápas ve Znojmě začal v 10.00 hodin 
dopoledne hned následující sobotu 
18. června 2016. Oba zápasy se Bohuni-
cím podařilo vyhrát, a tak v jarní polo-
vině sezony nenašel Tatran přemožitele 
a obsadil v krajském přeboru druhou 
příčku. Bzenec, i přes to, že ke konci 
dvakrát prohrál, vyhrál krajský přebor 
s osmibodovým náskokem a zaslouženě 
tak postupuje do divize.
Druhá příčka je pro hráče Bohunic vel-
kým úspěchem a zároveň se ukázalo, že 
s tímto kádrem se dá divákům předvá-
dět velice pohledný fotbal a postup do 
divize byl nakonec velice blízko. Tatran 
se může pochlubit nejlepší obranu sou-
těže, kterou dirigoval kapitán Píšek, 
když obdržela pouze 25 branek, k čemuž 
pomohla i vynikající forma brankáře 
Grubera, který udržel v sezoně 14 × čis-
té konto. Z krajské soutěže sestupují 
FK Znojmo a Jevišovice a v následují-
cí sezoně je nahradí vítězové z obou 
A tříd – Tišnov a Bučovice a jelikož z di-
vize nikdo nesestoupí, tabulka Krajské 

soutěže se tak vrátí zpět k modelu se 
16 účastníky.
Za celou sezonu nastřílel Tatran 
74  branek, na kterých se podílelo 
17 hráčů. Nejlepšími střelci Bohunic 
byli: 1. Burčík 23 branek, 2. Damborský 
15 branek, 3. Píšek 7 zásahů a 4. Ull-
mann se sedmi brankami. Konečnou 
tabulku mužstev KP i střelců a hráčů 
Tatranu naleznete ve vitríně na fotba-
lovém stadionu Neužilova 35 nebo na 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá. 
Podrobné oddílové informace, videa 
a  reportáže z  jednotlivých zápasů 
jsou umístěny na nových webových 
stránkách fotbalového klubu: www.
tatran-bohunice.cz.
Nyní si budou hráči, trenér Lukáš Kříž 
i celý realizační tým a vedení TJ Tat-
ranu Bohunice, užívat prázdnin a do-
volených. První zápasy nového roč-
níku Krajského přeboru započnou až 
o víkendu 13.–14. srpna 2016, o týden 
dříve proběhne první kolo Krajského 
poháru. Všem fanouškům a přízniv-
cům fotbalistů TJ Tatran Bohunice 
přejeme krásné prožití letních měsíců 
a těšíme se na opětovné setkání v prů-
běhu měsíce srpna.

 Ing. Jaromír Krejčí
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Pálení čarodějnic na 
zahradě MŠ Švermova

MŠ Amerlingova na návštěvě 
u vodních záchranářů

Dne 20. května 2016 se na zahradě MŠ 
Švermova konalo „opožděné pálení ča-
rodějnic“. Akci, která probíhala od od-
poledních hodin, tentokrát zajišťovali 
rodiče dětí ze třídy Berušek za pomoci 
a podpory milých učitelek z této třídy.
Setkání, jež zcela jistě podpořilo dobré 
vztahy mezi zaměstnanci školky a ro-
diči, se zúčastnilo téměř třicet rodin 
s dětmi, které dorazily v tematických 
kostýmech. „Slet“ byl doprovázen bo-
hatým programem pro děti i rodinné 
příslušníky. Paní učitelky pro děti 
zajistily dovednostní hry, jako např. 
skákání v pytli, házení kroužků či míče 
na cíl, přenášení míčku na lžíci, slalom 
mezi kužely se speciálními kroužky na 
hlavě apod. Radost dětem nezkazil ani 
slabý déšť. Úspěchy svých ratolestí si 
užívali rovněž rodiče, kteří je povzbu-
zovali u jednotlivých stanovišť. Za své 
skvělé výkony byly děti nakonec odmě-
něny drobnými cukrovinkami a dárko-
vými předměty, které věnovali rodiče.
Po dobře odvedené „práci“ se děti po-
silnily na ohni opečenými špekáčky, 

jež byly pro všechny předem zajištěny, 
ovocem, zeleninou, buchtami a dal-
šími sladkými i slanými dobrotami, 
které připravily maminky. Organizátoři 
nezapomněli ani na vhodné občerst-
vení pro rodiče. Příjemnou atmosféru 
podpořil pan Petr Drábík hrou na ky-
taru a zpěvem známých táborových 
písní. Rodiče se nenechali zahanbit 
a s písničkou na rtech si „vystřihli“ 
i ta  neční čísla. Velice příjemné od-
poledne ukončila až únava dětí. Se 
západem slunce se všichni odebrali 
domů k zaslouženému odpočinku.
Poděkování patří paní ředitelce 
Mgr. Jarmile Krásové, která umožnila, 
aby se celá akce konala. Největší podě-
kování však směřuje do řad zaměstnan-
kyň školky paní učitelce Zdeně Drábí-
kové a Věře Doubkové, paní provozní 
Veronice Kolovratové a samozřejmě 
rodičům ze třídy Berušek, kteří akci 
zorganizovali. Vzhledem ke kladným 
ohlasům doufáme, že se podobné akce 
budou často a pravidelně opakovat.

 Mgr. Jana Hodovancová

Poslední květnovou sobotu se na 
brněnské přehradě uskutečnila 
další z akcí pořádaná Spolkem 
rodičů a přátel školy MŠ Amer-
lingova.

Počasí nám přálo, a tak si děti a rodiče 
z naší MŠ mohli užít akci Voda jako 
kamarád na základně Vodní záchranné 
služby Brno-město.
Všichni zúčastnění se měli možnost 
seznámit s činností vodních záchra-
nářů, s vybavením, které při své práci 
používají, shlédnout ukázky zásahů 
a především se dozvědět mnoho uži-
tečných informací hodících se před 
nadcházející letní sezónou.
Pro malé i velké byly připraveny hry, ve 
kterých si děti vysoutěžily krásné dár-
ky věnované městem Brnem v rámci 
projektu Brno – Zdravé město. Dospělí 

pak měli možnost zúčastnit se soutěže 
o hodnotnou cenu, kterou věnovali 
samotní vodní záchranáři.
Mezi tatínky se našli odvážlivci, kteří 
se nezdráhali skočit do vody poměřit 
síly s ostatními, a získat tak možnost 
vyhrát řidičské oprávnění na moto-
rový člun.
Za všechny účastníky bych ráda podě-
kovala celému týmu vodních záchra-
nářů z Kozí Horky, v čele s panem Ond-
řejem Brunnem, kteří pro nás zajímavý 
program připravili.
V  přítomnosti vodních záchranářů 
jsme strávili příjemné dopoledne. Ně-
kteří z nás si pobyt na přehradě ještě 
prodloužili a využili dalších atrakcí, jež 
tato rekreační lokalita nabízí.

 Anna Ješetová
Lenka Sedláčková

Třídění odpadu je záslužná činnost. Sklo třídíme do kontejnerů - bílého nebo 
zeleného. Zelený kontejner bývá zpravidla poloprázdný, kdežto bílý kontejner 
přetéká materiálem tak, že lidé ukládají láhve a sklenice na zem do jeho blíz-
kosti. Úplně zbytečně! Čiré sklo (někdy mu nesprávně říkáme „bílé“) se může 
házet také do zelených kontejnerů. Proč? Je to proto, že při dalším zpracování 
barevného skla jeho kvalitu sklo čiré neovlivní. Ovšem naopak, mezi čiré sklo se 
nesmí dostat sklo barevné.

 Vlastimil Halfar

Praktická rada

 Hledáme pracovníky na HPP a brigádníky na DPČ na pozici listovní 
doručovatel pěší a řidič pro pobočku Bohunice. Nabízíme zázemí stabilní 
firmy a zajímavé finanční ohod ocení. Zájemci prosím volejte paní Petra Krejčí 
605 225 672 a slečna Lenka Hercíková 730 583 559.
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Poděkování bohunickým hasičům
Dne 2. 6. 2016 v 9.00 hodin za zvuku sirény přijelo hasičské auto plné hasičů 
do MŠ Pohádka na Běloruské ulici. Ve školce byl vyhlášen požární poplach 
a všechny děti rychle opustily budovu mateřské školy. Venku pozorně sle-
dovaly záchranu paní školnice. Při důsledné kontrole budovy MŠ ji hasiči 
našli uvnitř s poraněnou nohou a velmi opatrně ji vynesli ven. Poskytli jí 
první pomoc, umělé dýchání a ošetřili zraněnou nohu.
Děti seznámili s jejich prací, předvedli pomůcky – nehořlavou helmu, ochran-
nou bundu a předvedli vybavení hasičského auta. Prohlídka vnitřního vyba-
vení auta se dětem moc líbila a velkou radost měly děti z možnosti vyzkoušet 
si práci hasičů - hašení požáru přímo na školní zahradě.
Za tento nevšední a nezapomenutelný zážitek děti moc děkují a pro hasiče 
nakreslily pěkné obrázky hasičského auta nebo hasičů přímo v akci.
K poděkování se připojují i zaměstananci MŠ.

Simona Ulbrichová, učitelka MŠ Pohádka

str. 2
– schválila žádosti na Radu města Brna 

a Zastupitelstvo města Brna o změnu 
účelu použití investičního transferu 
MČ Brno-Bohunice – návrh rozpočto-
vého opatření na transfer neinvestiční 
pro akci „ZŠ a MŠ Vedlejší 10 – oprava 
sociálních zařízení v objektu ZŠ“

– vzala na vědomí výši kalkulací měsíč-
ních úplat za předškolní vzdělávání, 
úplatu za školní družinu a kalkulací 
za doplňkovou činnost jednotlivých 
příspěvkových organizací zřízených 
MČ Brno-Bohunice na rok 2016

– vzala na vědomí vstup na pozemky 
v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statu-
tárního města Brna, za účelem reali-
zace investiční akce dle předložené 
situace ze dne 6. 5. 2016 společností 
LR CESARO spol. s r. o.,

– souhlasila s uzavřením dohody o umož-
nění stavby „Nájezdová rampa pro 
invalidy pro bytový dům Gruzínská 7“

– nesouhlasila s úhradou nákladů za 
odstranění vozidla v rámci blokového 
čištění dne 4. 5. 2016 na ulici Kame-
nice

– jmenovala Ing. Otakara Kamaráda 
a RNDr. Ivanu Šafránkovou odpo-
vědnými pracovníky za organizačně-
technickou přípravu voleb do zastupi-
telstev krajů, do Senátu Parlamentu 
ČR a do místního referenda

– souhlasila se zastavením řízení a s na-

bytím dodatečně objeveného majetku 
zůstavitele

– schválila smlouvu poskytovatele 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ji-
homoravského kraje na akci „Nákup 
věcných prostředků“ a smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na akci „Rekonstrukce 
sociálních zařízení v objektu hasičské 
zbrojnice“, obě s poskytovatelem, kte-
rým je Jihomoravský kraj

– schválila dodatek č. 3 ke smlouvě 
o  dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Kamerový 
systém pro monitorování okolí rad-
nice Dlouhá 3, včetně připojení na 
městský kamerový systém“ s firmou 
COMIMPEX spol s r.o.

Rada MČ na svém 44. zasedání ze 
dne 1. 6. 2016
– schválila zadávací podmínky na akci 

„Oprava oplocení MŠ Amerlingova 4 
v MČ Brno-Bohunice – 2. část“ a se-
znam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na akci „Oprava účelové komu-
nikace k MŠ Běloruská 4 v MČ Brno Bo-
hunice“ od společnosti ZEMAKO, s.r.o.,

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Oplocení pro výběh 
pro psy v MČ Brno-Bohunice“ s fir-
mou SKS stav, s.r.o.,

Jsi dívka a je ti 12 až 18 let a chceš lépe poznat sama sebe a zdokonalit svoji 
osobnost? Trápí tě některé otázky týkající se dospívání a hledáš, komu se můžeš 
svěřit? Chceš poznat něco více o lidské sexualitě? Chceš se umět dobře nalíčit 
a pečovat o pleť, o své vlasy? Navštiv náš kurz Být sama sebou, který se koná 
18. 7. –22. 7. 2016 či 15. 8. –19. 8. 2016 denně od 9.00 do 13.30 hodin.
Více informací naleznete na http://www.cenap.cz/wks-byt-sama-sebou.php. 
Těšíme se na Tebe.

Vážení a milí, školní rok skončil, jsou 
před námi prázdniny, doba dovole-
ných, odpočinku a  čerpání nových 
sil. Léto vám chceme zpestřit soutěží 
a výstavami, které jsme připravily pro 
všechny věkové kategorie, malé děti, 
starší děti i pro dospělé.
Soutěž je určená dětem, má název 
Prázdninový kvíz a potrvá celé dva 
měsíce.
Výstavy můžete shlédnout dvě. Ta 
první je výsledkem činnosti našich 
dětských Čtenářských klubů, může-
te si prohlédnout, jaké šikovné děti 
k nám chodí na besedy. Ta druhá je 
určena dětem i dospělým, kteří se rádi 

začtou do dobrodružné literatury pro 
děti a mládež. Výstava se jmenuje Mi-
kuláš v létě aneb Prázdniny začínají! 
A veškeré vystavené knihy si můžete 
vypůjčit, nabídku budeme průběžně 
doplňovat.
Otevírací doba pobočky v červenci a sr-
pnu je již léta stejná, otevřeno máme 
v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin 
a od 13 do 18 hodin.
Užijte si krásné léto a stavte se za 
námi, těšíme se na Vás!
Krásné dny přejí

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Cílem pobytu naší letošní školy 
v přírodě se stalo pobřeží Jadranu, 
Chorvatsko, městečko Igrane v ob-
lasti Makarské riviéry. Náš pobyt 
trval 10  dní, během kterých jsme 
hráli velkou námořnickou hru, kdy 
naším úkolem bylo postupně pozná-
vat a obsazovat chorvatské ostrovy. 
Všichni žáci si vedli svůj lodní deník, 
kde máme spoustu pěkných obrázků, 
ale i zápisky o tom, co všechno jsme 
u moře poznali a zažili.
Ve čtvrtek nás čekal krásný výlet lodí 
na ostrov Hvar. Zde jsme navštívili 
písečnou pláž a užívali si plavání, po-

tápění, hledání a lovení mušlí i pozo-
rování rybiček a krabů. Během zpáteč-
ní cesty jsme si mohli pochutnat na 
skvělém obědě – grilované makrele 
či kuřecím mase. Zastávka na další 
koupání a ochutnávání zmrzliny byla 
v Podgoře. Čas rychle ubíhal, tak jako 
vždycky, když se děje něco příjemného 
a zábavného, a nás čekalo poslední 
koupání a rozloučení s mořem.
Naše úžasná škola v přírodě je za námi, 
my však máme spoustu vzpomínek… 
Rádi se na toto místo vrátíme.

 Danča Svídová 4. B,
Mgr. Yvona Vráblíková

Tóny folku i folklóru, vůně grilované-
ho masa a klobás se nesly poslední 
květnovou neděli Bohunicemi široko 
a daleko. Šířily se ze zahrady ZUŠ na 
Amerlingově, kde bohunický Orel ve 
spolupráci s  městskou částí Brno-
-Bohunice pořádal pro veřejnost již 
tradiční Zahradní slavnost. O hudbu 
lidovou se postarala cimbálová muzika 
Bohonica, tanečním a pěveckým vy-
stoupením nás všechny potěšila krojo-
vaná Bohunická chasa, která je jedním 
z orelských oddílů. Společně s nimi na 
Zahradní slavnosti vystoupili i ti nej-
menší z Chasičky. Přestože nacvičují 

necelé dva roky, byli perfektní. A pak 
nastal čas folku a country, se kterým 
opět přišla oblíbená neúnavná skupi-
na Přesčas. Zpívalo se i tančilo, čepo-
valo brněnské pivo z malého pivovaru 
Hauskrecht, klobásky, stejky vepřové 
i kuřecí se grilovaly na kameni, rozlé-
valo víno z moravského sklípku a pro 
děti či řidiče bylo i nealko. Prožili jsme 
opět krásné a příjemné slunečné odpo-
ledne. Přijďte příště taky! A budeme 
rádi, když se s vámi 24. září uvidíme 
u  radnice na letošních jubilejních 
20. svatováclavských hodech.

 Marta Zavadilová

Zprávy z radnice

Pozvánka pro mladé dívky

Prázdniny v knihovněČtvrťáci z Arménské 
v Chorvatsku

Bohunice na Zahradní 
slavnosti
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Braň se!Mezi panely 16

Žena vždy byla, je a bude pro muže 
předmětem zájmu, a to platí v letních 
měsících dvojnásob. V tuto dobu je 
dobré mít na zřeteli i svou bezpeč-
nost. Je možné někoho vyprovokovat 
svým odvážným oblečením, vyzýva-
vým chováním či flirtováním? To si 
každá žena musí zodpovědět sama. Je 
dobré si z preventivních důvodů dá-
vat pozor na své chování, a to hlavně 
ve vztahu k cizím mužům. Oblékat se 
a malovat vždy přiměřeně k příslušné 
příležitosti. Tyto zdánlivé maličkosti 
mohou ovlivnit vznik reálně nebez-
pečné situace.

Jak předejít přepadení:
• Pozor na své chování, hlavně ve 

vztahu k neznámým mužům.
• Pozorujte své okolí a všímejte si 

podezřelých osob.
• Věnovat pozornost svému okolí, 

zvláště ve večerních hodinách, vší-
mat si podezřelých zvuků a kroků za 
vlastními zády, být prostě obezřet-
né.

• Vyhýbat se odlehlým neosvětleným 
místům a temným průchodům.

• Důležitá je sebekontrola. Oznámit 
členu rodiny, příteli apod. kam od-
cházím, kudy a s kým. Kde se budu 
zdržovat a především, kdy se vrátím.

• Pozor na vtáhnutí do vozidla.
• Nosit u sebe na sebeobranu nějaký 

předmět, kterým můžeme pachate-
le zdržet, abychom měly čas utéct 
(např. pepřový spray…)

Při volání o pomoc slovo „hoří“ vzbu-
zuje zvědavost i snahu pomoci. Volání 
„pomoc“ vyvolává v lidech spíše pocity 
nebezpečí a podstoupení určitého ri-
zika a tím spojené bohužel negativní 
reakce.

Kde může k útoku dojít?
Pozor bychom si měly dávat na od-
lehlých místech, parcích, v podcho-
dech, domech, na ulicích, ve veřejných 
prostranstvích. Pozor také na vstupo-
vání do výtahu s neznámými osobami. 
Ve večerních a nočních hodinách by 
se ženy měly pohybovat co nejméně 
samy. Je zde větší riziko anonymity 
a možnost spáchat protiprávní jednání 
beze svědků.

Co osoba útočníka?
Na vzhled se nelze spoléhat, poněvadž 
se nemusí co do zjevu od ostatních 
lišit. Ani slušný, umírněný vzhled 
a chování není zárukou bezpečí. Vždy 
je dobrá přirozená nedůvěřivost a na-
slouchat vnitřnímu hlasu. Při výběru 

obětí nám praxe ukazuje, že zločinci si 
vybírají oběti, ze kterých vyzařuje ne-
jistota, nedostatek sebedůvěry např. 
chůze je příliš rychlá, či ustrašená. Po-
stava při chůzi vypadá nejistě, vnější 
gestika ukazuje na neautoritativní 
počínání…
Co se týká směru útoku, tak dochá-
zí k přepadení ze zálohy (nejčastěji 
zezadu). Pachatel nechce být k oběti 
„tváří v tvář“. Další možnost napadení 
je např. při autostopu, při doprovo-
du… nebo za využití lsti. Žena je pod 
záminkou vlákána na určité místo. Ne-
tuší záměr. Nejčastější se uskutečňují 
přepady ze zálohy.
U útočníků sexuálně motivovaných, 
násilných trestných činů pachatelé 
nechtějí nic o své oběti vědět. Chtějí 
ji v podstatě použít jako věc a odložit. 
Jednají sobecky a snaží se co nejrych-
leji dosáhnout svého cíle. Záměrem 
pachatele je vyvolat úlekovou instink-
tivní reakci a tím vytvořit krátkodobou 
ztrátu orientace (zejména prostorové). 
Pachatel získá oběť pod kontrolu a za-
ujme vhodnou polohu ke znehybnění 
oběti. Přemůže její obrannou pohy-
bovou reakci. Může k  tomu použít 
i nejrůznější zbraně.
Agresivita má ženu ochromit, poko-
řit a psychicky podlomit natolik, aby 
nebyla schopná se bránit. Neexistuje 
stoprocentní a univerzální rada, jak 
se zachovat tak, aby zvolený postup 
vedl k úspěchu. Žena by měla sama 
posoudit, jak na vzniklé reálné nebez-
pečí reagovat.

Několik rad, jak se útoku bránit:
1. Zklidnit útočníka, přílišné nekla-

dení odporu (především vrátit se 
z úlekové reakce k  racionálnímu 
jednání). Nevyhrožovat, že násilníka 
nahlásí.

2. Vést vlastní účinnou obranu (účin-
ný a tvrdý obranný zásah). Využít 
vhodného okamžiku tzn. polohy, 
vzdálenosti s využitím vhodného 
pomocného prostředku (kabelky, 
deštník, lak na vlasy, písek…), ne-
stabilního postoje útočníka, odkrytí 
a útok na bolestivé sféry.

Vždy je nejdůležitější zachovat klid 
a rozvahu. Pro splnění účelu je vypros-
tit se a utéct do bezpečí.
V případě přepadení či pokusu se ob-
raťte na linku 158 nebo se dostavte na 
nejbližší služebnu policie. Následky 
v případě neohlášení mají velký nega-
tivní dopad na oběť a hrozí nebezpečí, 
že se obětí stane někdo další.

 Policie ČR

Druhou červnovou sobotu nabídl LA-
BYRINT – pracoviště Střediska volné-
ho času LUŽÁNKY v Brně Bohunicích, 
již pošestnácté v řadě celodenní di-
vadelní festival MEZI PANELY. Jako 
každý rok jsme tu mohli vidět zajímavá 
představení divadelních uskupení pra-
cujících v LABYRINTU a jejich hostů. 
Celkem je vzhlédlo okolo 300 diváků 
všeho věku. V dopoledním bloku se 
představilo například Dřevěné diva-
dlo s  loutkovým představením pro 
menší děti s názvem Kouzelný zvon 
a další. Mezi představeními mohly děti 

v zahradě Labyrintu experimentovat 
či soutěžit s bublinami, vytvořit si 
vlastní loutku či komiksovou bublinu 
jako šperk. Odpolední blok byl se dal 
spíše nazvat divadelním maratonem, 
jelikož bylo možno shlédnout 8 diva-
delních představení a jeden taneční 
výstup. I tak si diváci našli čas posedět 
v zahradě zahrát si ruské kuželky či 
kroket. Přejme si jen, aby sem na přes 
rok přišli i ti, co tu ještě nebyli. Na 
viděnou na MP 17.

 Tomáš Gruna, pořadatel festivalu

Venku nastalo konečně krásné počasí a sluníčko svítí a hřeje. Jsme rádi, 
že můžeme odložit přebytečné svršky a užívat si vytouženého tepla. 
Bohužel umírněnost v oblékání i chování má svůj význam.

KULTURNÍ FESTIVAL UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ

Loutky vlastnoručně vyrobené

Děti si hrají s loutkami DŘEVĚNÉHO DIVADLA

Divadelní spolek ZELÍ: Vocode?



9 

 Koupím dům v Lískovci. 
Tel.: 605 514 210.
 Akutně hledám ke koupi byt, pe-
níze mám. Spěchá. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 728 945 527.

 Koupím udržovaný byt v lokalitě 
venkova. Děkuji. T: 722 012 297.
 Hledám chatu v okolí Brna. Děku-
ji. Tel.: 774 340 338.

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 těch-
to 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.: 
547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

V pondělí 6. června jsme zakončili čin-
nost kroužků v tomto školním roce 
oslavou na naší „zahradě.“ Na akci vy-
stoupily děti z tanečních a hudebních 
kroužků a ukázaly, co se za celý rok 
naučily. Kromě toho si mohli všichni 
příchozí vyzkoušet pokusy s vodou 
nebo potrápit mozkové závity při 

hraní deskových her. A ti, co už byli 
moc znavení, nám pomohli vyzdobit 
naši prázdninovou loď, a potom už 
jen HURÁ, VYPLOUVÁME VSTŘÍC 
PRÁZDNINÁM!!!
Těšíme se na viděnou v létě na jednom 
z našich 30 příměstských i pobytových 
táborů.   SVČ Lány

Zahradní slavnost
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PRONÁJEM ZAHRADY
Pronajmeme dlouhodobě zahradu na ul. Kamenice

(naproti Kauflandu), výměra 544 m2.
Zavedena elektřina, vodovodní přípojka není.

Foto na vyžádání.

Cena pronájmu:
6.000,– Kč /ročně + spotřebovaná elektřina

Kontakt: Ing. Jedlička, tel. 605 26 35 37,
mail: jedlicka.m@volny.cz

Doty, cukroví
studená kuchyně
KVALITNÍ

DOMÁCÍ
VÝROBA

Volejte: 603 374 122
www.dortyvbrne.cz

Blanka Králová

 Nabízím levné rekreační poby-
ty na ČM vrchovině v rodinné vilce. 
Ideální pro rodiče-prarodiče s malými 
dětmi. Tel: 604 247 252.

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER s prodlouženou zárukou, 20 let pra-
xe. koupelnyjelínek.cz. Tel. 608 877 322.

 OLMAN SERVICE s. r.o. přijme pra-
covníky, osoby se zdravotním omezením 
na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně Bo-
hunicích – Kampus. Volejte 730 186 797 
nebo zasílejte životopisy na e-mail: 
nabor@olman.cz.

 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.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 velké zakázky, servis. Tel. 731232586

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

 Rekonstrukce bytů, jader, koupe-
len, práce zednické, obkladačské, insta-
latérské, sádrokartonářské.
Tel.: nonstop 777 141 165, 773 518 654.
 Doučím FYZ/MAT 6–9. tř ZŠ, 
prima–kvarta GYM. I o prázdninách – 
reparáty, opakování, úspěšný vstup na 
SŠ. Tel: 774621703.
 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení stromků 
atd., vše levně! M: 776 339 166

 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!

 Koupím garáž na ul. Ukrajinská 
731. Tel.: 732 588 875.

 Koupím staré věci z bytu a pozů-
stalosti. Peníze ihned. Tel: 721 882 382.

Slavíme roční výročí, slavte s námi
U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

Otevřeno PO–NE 14.00–21.00 hod.

Po předložení tohoto inzerátu sleva 20 % na veškerá sudová 
vína dle vlastního výběru. Platí po celý červenec 2016. 

HOTEL & RESTAURANT U NEDBÁLKŮ
Ostrovačice

Nabízí volné pracovní místo servírky, a to na HPP 
nebo i brigádně. Velmi dobré finanční ohodnocení,

po dohodě volné víkendy, dobrá dopravní 
dostupnost (BUS 401, 402).

Kontakt: tel. 721 479 303, hotel@unedbalku.cz

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

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

Zajistíme probíhající exekuce,
sjednotíme splátky do jedné

První schůzka zdarma
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PŘÍJEM INZERCE DO ZPRAVODAJŮ
Brno-střed (náklad 51.000 ks), Brno-Královo Pole (náklad 15.000 ks), 
Bohunice (náklad 7.000 ks), Starý Lískovec (náklad 6.300 ks), 
Útěchov (náklad 300 ks)

Výhodné ceny při opakované inzerci!
tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz  
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Vodácká dovolená 
za rozumnou cenu

Po celé léto nabízíme možnost zapůjčení kompletního 
vodáckého vybavení za výhodné ceny.

Pořádáme tuzemské i zahraniční vodácké zájezdy 
a zájezdy na přání pro všechny kategorie vodáků 

včetně začátečníků a rodin s dětmi.

provozovna Labská  www.sportrontour.cz
Brno-Starý Lískovec Tel: 608 615 317

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
22. 7. – Letní noc hotelu Myslivna – začátek v 17.00 hodin na terase. 
Hudba v podání DJ Chabičovského, barmanská show, 
nabídka míchaných nápojů. VSTUP ZDARMA!
26. 8. – Oheň na ukončení prázdnin od 16.00 hodin na terase hotelu. 
Doprovodný program DJ Chabičovského, hry pro děti. VSTUP ZDARMA!
Září – Dýňové speciality
Říjen – Houbové speciality
29. 10. – Halloween párty od 14.00 hodin v hotelu. Program DJ Chabičovského. 
Děti, přijďte v masce a obdržíte odměnu.

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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

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

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

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

Tel.: 547 211 918

NOVÁ ŠKOLKA 
PRO VAŠE DĚTI
PROVOZ I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
URČENO I PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

 WWW.NEJKRASNEJSISVET.CZ
 /nejkrasnejsisvet

nejkrasnejsisvet@seznam.cz, tel.: 739 426 007
Nejkrásnější svět, Rybnická 46, 

Brno-Nový Lískovec

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


