
Nejsou tak špatní
Často slýchávám, jak je ta naše 
mládež špatná a nevychovaná, že 
nemají úctu ke starším a jsou jen 
stále na počítačích a v ruce mají 
pořád mobil. Moje babička mně 
vždycky, když jsem zlobil, říkala: 
„Pamatuj si, že tvoje chování je od-
razem chování tvých rodičů a přece 
nechceš, aby si lidi mysleli, že tví 
rodiče plivou na zem.“ Moje babič-
ka byla moudrá a laskavá, ale byla 
také přísná. Narodila se za císaře 
pána, slavila vznik první republiky, 
plakala nad osmačtyřicátým a byla 
nejistá po sametové revoluci. Pře-
žila dvě ze svých tří dětí a umřela 
v požehnaných devadesáti osmi 
letech. Milovala mladé lidi a měla 
pro ně pochopení. Snažím se dívat 
na dnešní svět jejíma očima, snažím 
se chápat dnešní mládež, i když se 
mi vzdaluje, snažím se s nimi držet 
krok ve využívání moderní techniky, 
i když jak vidím, je mi někdy vzdále-
ná. Přestože chování mladých lidí 
vyvolává v  naší generaci určité 
nepochopení a kritiku, oni žijí ten 
svůj život, život konzumní a plný 
technických vymožeností. V jednom 
jsem si však jist, většina mladých 
pustí starší sednout v tramvaji, ne-
vyvolávají zbytečné konflikty a cho-
vají se slušně. Přestože se najdou 
i tací, kteří se nechovají dobře, jsou 
sprostí, vulgární, hluční, a i když 
nejsou přímo vlastní, stydíme se za 
ně. Tak to bylo i za nás, některým 
se říkalo sígři, co se poprali, kde 
mohli, někteří kradli a někteří už 
tehdy fetovali. Pokud se podívám 
na bohunickou mládež, na jejich 
výsledky ve školních soutěžích, ve 
sportu či kultuře, mohu s klidným 
svědomím říci, naše bohunická 
mládež není špatná.

 Milan Hrdlička
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Již dlouhou dobu při-
chází z  řad veřejnosti 
stížnosti na používání 
fukarů pro čištění vozo-
vek a používání tohoto 
zařízení při vyfukování 
smetí zpod zaparko-
vaných aut. Chodci 
a obyvatelé si stěžují na 
prach, majitelé aut na 
ušpiněná, někdy i poško-
zená vozidla. Pokud ale 
stojí na parkovištích auta, nelze bez 
pomocí fukarů provést kvalitní úklid.
Bohunice jsou údajně poslední měst-
skou částí, která uklízí vozovky v prů-
běhu roku bez odtahu aut. Samozřej-
mě mimo jarní blokové čištění.
Na základě všech těchto skutečnos-
tí jsme byli nuceni přikročit k revizi 
stávajícího způsobu a k jeho změně.
Situace v minulých letech byla taková, 
že jsme uklízeli silnice 8 × ročně plus 
jedno jarní blokové čištění. Nově bu-
dou v průběhu roku probíhat pouze 
3 bloková čištění. Jarní a k tomu dvě 
další. Všechna ale budou s odtahem. 
Silnice se tak podaří vyčistit důklad-
něji.
Samozřejmě to bude klást trochu větší 
nároky na majitele aut, kteří budou 
muset více sledovat dění na silnici. 
Osobně si myslím, že nic strašného 

to nebude. Informovat 
budeme samozřejmě ve 
zpravodaji Naše Bohuni-
ce, kde se o chystaných 
blokových čištěních 
dočtete. Stačí si termí-
ny všech tří „blokáčů“ 
poznačit do kalendáře 
a není se čeho bát. Vaše 
domovní samosprávy 
dostanou informaci 
rovněž, takže termíny 

najdete i na nástěnkách v domech. 
Informace budou dále na webových 
a facebookových stránkách městské 
části i v největší bohunické faceboo-
kové skupině Naše Bohunice.
Asi nejzajímavější informační způsob 
uvedla minulý rok do provozu městská 
společnost Brněnské komunikace a.s. 
Aplikace o plánovaných i probíhají-
cích blokových čištěních pro počítače 
i chytré mobily najdete na stránkách 
www.brko.cz. Aplikace podle nasta-
vení upozorňuje týden, den a hodinu 
před samotným čištěním. Vřele ji do-
poručuji všem ke stažení. Aplikace je 
k dispozici zdarma.
Věřím, že na základě takto široké 
škály informačních možností nehrozí 
odtahy vozidel a současně se zlepší 
naše životní prostředí, míra prašnosti 
a znečištění.

Nový systém v blokovém čištění
Je sice teprve leden, ale rád bych vás informoval o skutečnosti, že s no-
vým rokem vstupujeme do zásadní změny v organizaci blokových čištění.

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH 
ZMĚNÁCH V DOPRAVNÍM 
ZNAČENÍ
V průběhu minulého a předminulého 
roku zadala naše městská část na Od-
bor dopravy Magistrátu města Brna 
řadu požadavků a návrhů na změnu 
dopravního značení. Většina vychází 
z podnětů vás, občanů. Bohužel jen 
málo z nich je ve stádiu, že by již byly 
hotové projekty.
Nejblíže realizaci je úprava doprav-
ního značení na ul. Gruzínská 11–13. 
Projekt doplnění parkovacích míst 
je hotov a po našich připomínkách 
schválen.
Na ul. Na Pískové cestě a Švermova je 
dáno zadání upravit dopravní značení 
tak, aby byla zachována průjezdnost 
a současně došlo k maximalizaci parko-
vacích míst. Obdobně na ulici Rolnic-
ká, Uzbecká, Nové Nivky a Neužilova 
požadujeme, na základě vašich podně-
tů a po opakovaném zásahu městské 
policie, namalování parkovacích pásů. 
Na cestě k MŠ Švermova jsme poža-
dovali vyřešit možnost krátkodobého 
příjezdu vozidel rodičů s dětmi. Na uli-
ci Havelkova (dole před křižovatkou) 
řešíme vrácení zpomalovacího prahu. 
Pod radnicí na cestě k ZŠ Arménská 
zase instalaci přechodu a na Amerlin-
gové rovněž u ZŠ Arménská instalaci 
sloupku zabraňujícímu vjezdu před 
zmíněnou školu.
Dále řešíme v součinnosti s obcí Mo-
ravany instalaci dopravního omezení 
pro vjezd na cestu do Moravan a zpět. 
Rádi bychom rozšířili nebo upravili vý-
jezd z ulice Běloruská a Nových Nivek. 
Na novém parkovišti při ulici Spodní 
požadujeme částečnou redukci parko-
vacích míst pro invalidy z důvodu jejich 
nadbytečnosti a nulového využívání.
Za zmínku stojí i náš téměř rok starý 
požadavek na celkové a  systémové 
vyřešení vjezdu a průjezdu dodávek 
v Bohunicích, případné vyřešení jejich 
odstavných možností.
Uzbecká a jednosměrka: Upřímně 
přiznávám a omlouvám se, že jsem 
přecenil požadavky menší skupiny 
obyvatel ulice Uzbecká na zřízení jed-
nosměrky a domníval jsem se, že se 
jedná o zájem většiny.  3



Kdo se stará o čistotu 
kolem marketu Albert 
u  radnice, je to zde 
stále špinavé a zane-
dbané. Viděla jsem, 
že zde jezdí zametací 
vůz, ale ten se otočí 
u Alberta a kolem něj 
již nezametá. Prostran-
ství kolem Alberta včetně 
nakládací rampy a scho-
diště k poště je v majetku 
firmy Ahold. Tito jako vlastníci mají 
povinnost se o tento prostor starat 
a udržovat jej v čistotě. Tato proble-
matika je složitější o to více, že Ahold 
si sám najímá úklidovou firmu, která 
se má o čistotu starat. My ze strany 
radnice velmi často na tento nepořádek 
upozorňujeme vedení Albertu s žádostí 
o nápravu. Nicméně, jak bývá zvykem, 
velké nadnárodní řetězce úklidové firmy 
soutěží dle cenové nabídky a převážně 
vítězí firmy s nabídkou nejnižší. Pak 
většinou poté odpovídají kvalitě jejich 
provedené práce. V kostce na závěr, ne-
můžeme uklízet pozemky, které nejsou 
v našem majetku, protože bychom se 
nechovali jako řádní hospodáři. Věř-
te však, že tento problém sledujeme 
a snažíme se jej operativně řešit.
Na rodičovských schůzkách jsem 
se dozvěděl, že budete opravovat 
školní bazén v ZŠ Arménská. Ano, 
bazén ve škole je ve špatném stavu, 
dochází k velkému úniku vody, a tudíž 
je jeho provoz velmi nehospodárný. 
Vedení radnice se podařilo zajistit mi-
mořádné prostředky na jeho opravu, 
která proběhne během příštího roku. 
Na chod bazénu v době školního roku 
by tato oprava měla mít minimální vliv.
V minulosti jste se zmínil, že Bo-
hunice budou mít venkovní ša-
chový stůl, bude se tento projekt 
realizovat? Venkovní šachový stůl 
je již vyroben. Vzhledem k tomu, že 
současné klimatické podmínky nám 
nedovolují instalaci stolu, bude stůl 
instalován v jarních měsících letoš-
ního roku, a to v prostoru zahrady při 
ZUŠ Františka Jílka.
Jak to vypadá s rekonstrukcí dál-
nice D1 v úseku kolem Bohunic? 
Rekonstrukce dálnice v našem soused-
ství se již blíží. Má se rekonstruovat 
právě úsek 181.827–193.800 km, který 
s námi katastrálně sousedí. Je však pro 
mne zklamáním, že se nebude jednat 
o rozšíření tohoto úseku o další pruhy, 
ale pouze o výměnu povrchu vozovky, 
úpravy bezpečnostního zařízení dál-
nice, dopravního značení, pročištění 
a oprava příkopů, úprava prostoru hlá-
sek SOS, drobné opravy mostů apod. 
Vzhledem k tomu, že projekt nepočítá 
s výstavbou protihlukových stěn, roz-
hodla Rada MČ tak, že se stavbou bude 
souhlasit pouze za podmínky, že při 
této rekonstrukci budou aplikovány 
i protihlukové stěny.

Onehdy jsem byl svěd-
kem kuriózní situace. 
Při posypu náledí 
jsem viděl, jak jede 
náklaďáček, na korbě 
leží chlap a lopatkou 
posypává chodník. To 
radnice nemá peníze 
na pořádnou tech-
niku a kde je nějaká 
bezpečnost práce? 
Tento způsob posypu 

jsem ještě nikdy neviděl. O posyp 
a zimní údržbu se starají firmy, se kte-
rými máme podepsanou příslušnou 
smlouvu, a proto zmínění dělníci ne-
jsou našimi zaměstnanci. Chtělo by se 
mi říci, že to tedy není náš problém. 
Nicméně plně s vámi souhlasím, že 
tento pracovní postup při zimní údržbě 
není hoden jednadvacátého století. Je 
však možné, že dodavateli zimní údržby 
vypověděla službu technika. Pokud by 
tomu tak bylo, musím ocenit snahu, 
že i přes určité riziko, bylo dodavateli 
přednější splnit své povinnosti a za-
jistit posyp chodníků či vozovek stůj 
co stůj a odvrátit tak možnost úrazu 
chodců. Pokusím se zjistit, která firma 
takto chodník či vozovky sypala.
Stánek na náměstí je stále zavře-
ný, bude vůbec ještě otevřený? Na 
pronájem stánku bylo vypsáno výběro-
vé řízení. V době, kdy píši tento článek, 
se do výběrového řízení přihlásil pouze 
jeden zájemce, který má zájem stá-
nek provozovat. V nabídce mimo jiné 
uvádí, že dle průzkumu, který si ne-
chal zpracovat, mají občané Bohunic 
největší zájem o prodej rychlého ob-
čerstvení, regionálních potravin, bio-
potravin a sezonní nabídky. Vzhledem 
k tomu, že vedení radnice má zájem, 
aby stánek fungoval dlouhodobě a na-
bízel služby, o které je zájem, budeme 
s žadatelem osobně jednat tak, aby-
chom si upřesnili veškeré náležitosti, 
aby nevznikly nějaké možné neshody 
do budoucna. Osobně věřím, že stánek 
bude v co nejbližší době otevřen.
Na ulici Hraničky jste nechali na-
svítit přechod, chci vám za tuto 
věc velmi poděkovat, protože zde 
chodím nejen já, ale především 
mé děti. Budete v osvětlování pře-
chodů v Bohunicích pokračovat? 
Především Vám chci poděkovat za po-
chvalu, těch je vždy málo. V osvětlová-
ní přechodů chceme i nadále pokračo-
vat. Bohužel legislativa nám nedovolí 
nasvětlit kterýkoliv přechod. Některé 
přechody nasvětlit prostě nejdou, 
zde však budeme hledat možnosti, 
jež bezpečnost přecházejících taktéž 
zvýší, a  to třeba speciální brzdnou 
vrstvou. Pokud máte tip na některý 
přechod v MČ Bohunice, prosím za-
šlete mi ho, já zjistím, zda je reálné 
tento přechod nasvítit, či jinak zvýšit 
jeho bezpečnost. 
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Nad dotazy občanů
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Představitelům naší 
městské části a samo-
zřejmě nám všem záleží 
na tom, aby se rodiny 
u nás dobře cítily, aby 
se jim zde dobře žilo. 
Zajímají nás lidé všech 
věkových kategorií a za-
jímají nás také potřeby 
těch, kteří žijí sami.
Proto se naše městská část zapojuje 
do projektu „audit familyfriendlyco-
mmunity“, jehož cílem je podpořit 
pro-rodinné klima v naší obci, klima, 
které je přátelské rodině, které podpoří 
budování vztahů v rodinách a mezi-
generační dialog. V neposlední řadě 
máme zájem o komunikaci o tomto té-
matu s Vámi, občany Bohunic, a chce-
me naslouchat Vašim potřebám. Každý 
bude mít možnost se zapojit se svými 
náměty a nápady. Proto hodláme oslo-
vit všechny generace od nejmladší po 
nejstarší. Věříme, že naší nabídky na 
spolupráci využijete.
Jaké jsou výhody auditu?
Slovo audit vychází z latinského au-
dire, což znamená slyšet, naslouchat, 
nebo také konzultace. Nejedná se 
o auditní proces, jak jej známe z fi-
remního prostředí. Nepůjde o přísné
posuzování, nakolik jsou naplňovány 
normy a kritéria. Hlavním cílem je mo-
tivace Vás občanů, abyste měli zájem 
zasahovat do dění kolem sebe.
Co je možné od auditu očekávat?
Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany 
vedení městské části, jejímž výsledkem 
bude zpracování přehledu existujících 
opatření zaměřených na děti, rodiny 
a starší generaci, a posléze příprava 
nových opatření, která podpoří pro-
-rodinné klima a realizaci plánů, kte-
ré budou prospěšné občanům napříč 
generacemi.
Kde se audit vzal?
Audit je realizován od roku 2006 
v Rakousku jako projekt, který pomáhá 
vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. 
Licenci k auditu převzal od rakouské-

ho vlastníka Jihomoravský 
kraj, který je od roku 2015 
národním realizátorem au-
ditu. Hlavní výhodou této 
licence je možnost použí-
vat odzkoušené a zavedené 
know-how.
Proč má audit anglický 
název?

Používat originální anglický název 
auditu je závazné, protože se jedná 
o mezinárodní značku. Jsme však pře-
svědčeni, že až se s auditním procesem 
v naší obci lépe seznámíte,
budete vnímat především možnosti, 
které nabízí. A k nim patří i  to, že 
se staneme součástí sítě obcí u nás 
i v zahraničí, které si váží rodiny jako 
aktivního činitele své
prosperity a rozvoje.
Jak bude audit probíhat?
Pro provedení auditu familyfriendly-
community bude vytvořena projektová 
skupina. V té by měly být zastoupeny 
všechny zájmové skupiny, které se za-
bývají problematikou rodiny, stejně 
jako obyvatelé městské části, kteří se 
nacházejí v různých životních fázích, 
a konečně též zástupci politické re-
prezentace.
Auditním procesem obec (městskou 
část) doprovází vyškolený poradce, 
který zdarma zajišťuje metodickou 
podporu a spolupráci s odpovědnou 
osobou za audit v obci. Výsledkem au-
ditu je propůjčení certifikátu, který 
dosvědčuje, že obec rozvíjí generačně 
vyváženou rodinnou politiku.
Osobou odpovědnou za tento audit je 
u nás paní Ing. Jana Florianová, na niž 
se můžete obracet se svými dotazy či 
podněty(tel.: 547423820, e-mail: flo-
rianova@bohunice.brno.cz). Aktuální 
informace o průběhu auditního proce-
su budou k dispozici také na webu naší 
městské části.
Zdrojem části textu je web auditu 
family friendlycommunity.

 Andrea Múdra
zastupitelka MČ

Projekt audit  
familyfriendlycommunity

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2017 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na

PLES DŮCHODCŮ
který se koná v sobotu 21. 1. 2017 

v hasičské zbrojnici v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16.00 hodin, konec ve 22.00 hodin
Hudba: oblíbené duo Maškovi, vstupné: 50,- Kč

Srdečně Vás zve Klub důchodců v Bohunicích
Rezervace – informace: Marie Růžičková, 

tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121
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5., 12., 19.
a 26.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

5.–31. 1. Výstava KRESBY studentů ATELIÉRU PRO KOČKU
KJM, Lány 3

8. 1.
neděle

DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM
Prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice; začátek v 16.30 hod.

10. 1.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Druhá Barnabáškova kniha
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

19. 1.
čtvrtek

BESEDA – Jak na sudoku s mistrem světa Jakubem 
Ondrouškem; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

21. 1.
sobota

PLES DŮCHODCŮ
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16.00 do 22.00 hod.

24. 1.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Nakladatelství MOBA
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

26. 1.
čtvrtek

ISLAND – ostrov uprostřed Atlantiku – cestovatelská beseda
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 18.30 hod.

28. 1.
sobota

TJ TATRAN Bohunice – halový fotbalový turnaj mladších 
žáků; Areál TJ Tatran, Neužilova 35

29. 1.
neděle

DĚTSKÝ KARNEVAL
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 15.00 hod.

2. 2.
čtvrtek

JAK NA TO – základy první pomoci; 
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 18.30 hod.

3. 2. 
pátek

POLOLETKY NA LÁNECH – den s keramikou
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 9.00 do 16.00 hod.

4. 2.
sobota

POLESKAVSKÝ PLES 
Areál SŠSŘ Bosonohy, Pražská 38b; od 19.00 hod.

I.Kalendárium

Dlouhou dobu jsem vnímal potřebu 
vybudovat osvětlení nebezpečného 
a frekventovaného přechodu Hraničky 
x Švermova. Stále se ale nedařilo vy-
členit dostatek finančních prostředků 
z rozpočtu obce, aby se mohlo začít.
Jednoho „krásného dne“ jsem v novi-
nách četl inzerci, že společnost ČEZ 
má nadaci, která mimo jiné poskytuje 
příspěvek až 120.000 Kč na osvětlení 
vybraných přechodů. Podali jsme tedy 
žádost a byli skutečně vybráni.
Tím jsme ale ještě neměli vyhráno. 
Aby mohl být nějaký přechod nasvícen, 
musí splnit řadu parametrů. Objednali 

Příběh osvětlení  
přechodu Hraničky

1  
Tuto chybu chci napravit. Mám již 
vymyšleno, jak situaci vyřešit ke spo-
kojenosti všech. Potřebuji k tomu však 
ještě trochu času.
Kdyby měl někdo zájem se s někte-
rými dopravními změnami seznámit 
podrobně, může mě kontaktovat. Je 
k tomu však třeba osobní setkání.
Milí přátelé, začínáme nový rok. Přeji 
vám, aby byl pro vás příjemný, úspěšný 
a pokud možno zase o kousek lepší, 
než ten uplynulý.

 Antonín Crha, starosta

Nový systém ...

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXXVI.
Pro naše osmdesáté šesté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Pod Nemocnicí. Dobová fotografie z počátku 70. let 20. stol. 
zachycuje ulici ve fázi zahájení zemních prací pro výstavbu budoucích panelových domů. Z celé ulice stojí pouze pět bytových domů na jejím začátku. V dálce 
na levém rohu snímku je vidět výstavba prvních panelových domů v Bohunicích, a to na ulici Uzbecká. 
Autorem fotografie je bývalý kronikář obce pan Tošnar. Obrázek vznikl slepením dvou fotek.
Ulice získala své nynější pojmenování 29. 8. 1991 podle své polohy pod areálem brněnské Fakultní nemocnice Bohunice. Původní název z 19. 12. 1974 zněl 
Šmeralova.

 Antonín Crha

jsme tedy u správce veřejného osvětle-
ní městské firmy Technické sítě Brno 
a.s. (TSB) speciální měření zjišťující 
zmíněné parametry. Pro jistotu jsme 
nechali změřit hned dva přechody. Na-
štěstí měření dopadlo dobře a přechod 
Švermova mohl být osvětlen. Bohužel 
toto měření prokázalo, že druhý pře-
chod mezi ulicí Ukrajinskou a konečnou 
autobusu č. 69 nasvětlen být nemůže, 
protože nesplňuje potřebné parametry.
Po krátké době nám skutečně „přistálo“ 
120.000 Kč na účtu. Ihned jsme zadali 
společnosti TSB vypracování projektu. 
Po splnění mnoha administrativních 
úkonů se konečně v závěru listopadu 
minulého roku mohla společnost pustit 
do stavby. Na začátku prosince jsme 
již mohli konstatovat, že je dílo ho-
tovo. Celkové náklady stavby vč. DPH 
byly 175.000 Kč. TSB jako stavebník je 
i správcem nového osvětlení. Než dojde 
k jeho samotnému rozsvícení, musí dát 
magistrát pokyn k jeho zařazení do sítě 
světel. Proto si musíme na osvětlení 
přechodu ještě chvíli počkat.
Krátký příběh, plný malých náhod je 
u konce.
Děkuji ještě jednou touto cestou 
společnosti ČEZ a  její Nadaci ČEZ 
za poskytnutý příspěvek. Doufám, že 
nově nasvětlený přechod přinese větší 
bezpečí všem, kdo ho využívají.

 Antonín Crha, starosta



Opoziční názory

Jak to vidím:  
nová hokejová hala

Zimní stadion na Tatranu

Na  XII. jednání Zastu-
pitelstva konaném dne 
21. 9. 2016 předložil kolega 
Robert Kotzian bod týka-
jící se úpravy pravomocí 
při rozdělování dotací. Ve 
zjednodušeném principu je 
dosavadní systém takový, 
že do určité výše dotace 
či daru rozhoduje o jejich 
poskytnutí Rada MČ. Nad tuto hranici 
pak žádosti projednává Zastupitelstvo 
MČ. Tou hranicí je 50 000 Kč pro do-
tace a 20 000 Kč pro dary. Vzhledem 
k tomu, že se nám jako opozici nelíbí 
praxe, kterou Rada v této poměrně 
„citlivé“ oblasti uplatňuje (nesysté-
movost a dá se vysledovat jistý klien-
telismus), byla navržena úprava pravo-
mocí. A to taková, že o všech dotacích 
a darech budou napříště rozhodovat 
všichni zastupitelé společně. To zákon 
o obcích umožňuje. Tím by se zvýšila 
transparentnost a posílila se veřejná 
kontrola v této oblasti výkonu samo-

správy městské části. Pro 
návrh hlasovalo 10 zastupi-
telů. Tedy usnesení o jeden 
hlas neprošlo…
K hlavním odpůrcům samo-
zřejmě patřilo aktuální ve-
dení radnice s argumentací, 
že v  minulých volebních 
obdobích tomu nebývalo 
jinak. K tomu lze jen po-

dotknout, že i v tomto případě platí 
známé: když dva dělají totéž, nebývá 
to obvykle totéž. A dokonce i tehdejší 
opozice na naší tehdejší praxi neshle-
dávala žádných problémů… Celou 
důvodovou zprávu včetně návrhu 
usnesení jsem zveřejnil na svých FB 
stránkách https://www.facebook.com/
bohunicepohledemexstarosty/. Zde 
je možná i diskuze, a nejen k tomu-
to tématu. K nahlédnutí není nutná 
registrace ani přihlášení se do této 
„sociální sítě“. Předem děkuji všem co 
na stránky, jak se říká, zabrousí.

 Miloš Vrážel, zastupitel

Dotace a dary

V listopadovém čísle zpra-
vodaje informoval pan sta-
rosta o  záměru výstavby 
nové hokejové haly mezi 
starou a  novou budovou 
na Tatranu. Připomenu, 
že stavbu má financovat 
soukromý investor a  po-
zemek je ve vlastnictví 
TJ Tatran. Hala má být 
otevřená i veřejnosti. O věci se ko-
nala veřejná beseda s hojnou účastí 
veřejnosti i zastupitelů. Vedení MČ 
záměr podporuje, zaznívá však i silné 
nesouhlasné stanovisko. Protiargu-
menty nelze popírat: rozsáhlé zemní 
práce při stavbě, nevhodnost současné 
dopravní infrastruktury v daném místě 
a ztrátu hřiště pro neorganizovanou 
mládež. „Zlí jazykové“ také tvrdí, že 
investor do stavby nakonec bez veřej-
né podpory nepůjde. Tuto informaci 
však nedokáži ověřit.

Po posouzení uvedeného 
se spíše stavím ve prospěch 
výstavby. Chci totiž Bohuni-
ce, kam lidé nechodí pouze 
přespat. Chci Bohunice, kte-
ré žijí a mají v rámci Brna 
nějaký zvuk. V tuto chvíli 
jde zejména o symboliku. 
Hala se možná nakonec ani 
stavět nebude, ale pokud se 

nyní zvedne výrazná vlna nevole, každý 
další investor si podobnou aktivitu při 
konkurenci ostatních městských částí 
příště raději ušetří. Je to právě práce 
na významu naší MČ uvnitř Brna, která 
ovlivní budoucí celoměstské investice 
do naší dopravní a jiné infrastruktury. 
Existence haly by uvedenému mohla 
spíše prospívat. Omlouvám se všem, 
které jsem svým názorem nepotěšil, 
referenčním kritériem může být toliko 
všeobecný zájem Bohunic.

 Michal Kincl, zastupitel

Milí spoluobčané, pro-
tože se okolo plánované 
výstavby nového zimního 
stadionu v areálu TJ Tatran 
vyskytuje stále více komu-
nikačních šumů a nepřes-
ností, chtěl bych se k tomu 
jednoznačně vyjádřit. 
Rozhodně jsem příznivec 
výstavby zimního stadionu 
i  jakéhokoliv jiného sportoviště na 
území MČ Bohunic. Není pravdou, že 
je to pro mě věc osobní nebo politická, 
je to výlučně věc odborná a jako taková 
by měla být posuzována. Je potřeba se 
na ni dívat věcně, bez emocí a hledat 
nejlepší řešení. Ničemu neprospívá, 
pokud jsou možné problémy ukrývány 
nebo bagatelizovány. Dovolte tedy, 
abych tato rizika spojená s výstavbou 
nové haly ještě jednou shrnul:
1. Nutnost přemístění většího množ-
ství zeminy z odbagrovaných svahů 
nákladními auty.
2. Při běžném provozu stadionu do-
jde ke zvýšenému dopravnímu zatížení 
dotčených ulic (Na pískové cestě, Ne-
užilova, Vohnoutova, Havelkova a část 
Hraniček) autobusy a auty.
3. Problém s parkováním zvýšeného 
počtu osobních aut a autobusů v are-
álu a jeho okolí.
4. Nutnost zrušení a přemístění stávají-
cího venkovní hřiště, které je zde téměř 
ideálně umístěno a je hojně využívané.
Beseda k tomuto tématu, která se usku-
tečnila 30. 11. na radnici, tyto obavy 

příliš nerozptýlila. Pravdu 
měl pan starosta v tom, že 
se jedná o akci, které se asi 
nedá nijak zabránit. Nicmé-
ně si myslím, že umístění 
haly není optimální a  do 
budoucna se tyto problémy 
projeví. Považuji za férové 
na ně otevřeně poukázat 
a  vyzvat všechny zúčast-

něné, ať ještě zváží rizika a negativa. 
Možná je to trošku kacířské, ale měst-
ská část slouží primárně pro bydlení 
a teprve sekundárně pro sportování, 
a nejsou-li tyto dvě věci v souladu, 
přednost by mělo mít bydlení. Z hle-
diska perspektivy mnoha desítek let 
bych zvážil, zda není výhodnější mít 
nový stadion v Brně někde mimo Bo-
hunice a s lepší dopravní dostupností 
a komfortnějším parkováním a bruslení 
v Bohunicích řešit perspektivně napří-
klad mobilní ledovou plochou.
Celý projekt je teprve v počáteční fázi, 
proto bych považoval za přínosnou in-
tenzivní komunikaci mezi všemi účast-
níky projektu, tedy investorem, radnicí 
a občany. Rovněž bych přivítal větší 
odbornost a připravenost, fráze „to se 
nějak udělá“ a „budeme to nějak řešit“ 
občanům na klidu nijak nepřidají.
Závěrem chci všem občanům Bohunic 
trošku opožděně popřát všechno nej-
lepší do roku 2017 a doufám, že to 
bude opět rok klidu, míru, úspěchů 
a lepšího života nás všech.
 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice
ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice pořádá

HASICSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme

v sobotu 18. 2. 2017 v 19.00 hod.
do hasičské zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b,

Cena lístku s místenkou 150,– Kč
Prodej lístků od 9. 1. do 17. 2. 2017
(pondělí a středa 8–12 a 14–17 h.)

na ÚMČ Bohunice, Podatelna (přízemí)
p. Soukupová, tel: 547 42 38 13

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Je zde pro Vás připraveno taneční vystoupení a kvalitní živá hudba.

 
Těší se na Vás bohuničtí hasiči

4 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

KRONIKÁŘ MČ Brno-Bohunice
(na dohodu mimo pracovní poměr).

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu 
www.bohunice.brno.cz 

nebo mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka úřadu 
(tel.: 547 423 814, e-mail: kamarad@bohunice.brno.cz).
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Rada MČ na svém 58. zasedání 
dne 14. 12. 2016:
– schválila zadávací podmínky na akci 

„Zajištění služby vývozu velkoobje-
mových kontejnerů v MČ Brno-Bo-
hunice“ a seznam firem, které budou 
vyzvány k podání nabídky,

– schválila obchodní smlouvu o za-
bezpečení závodního stravování 
pro zaměstnance prostřednictvím 
elektronické poukázky na stravování 
Ticket Restaurant Card,

– schválila obchodní smlouvu o zpro-
středkování nepeněžního plnění pro 
zaměstnance prostřednictvím elek-
tronické poukázky Ticket Benefits 
Card,

– doporučila zastupitelstvu vzít na 
vědomí zprávu o hospodaření MČ Br-
no-Bohunice za období 01.–11. 2016,

– doporučila zastupitelstvu schválit 
obecně závaznou vyhlášku statutár-
ního města Brna, kterou se stanoví 
spádové obvody mateřských škol,

– doporučila zastupitelstvu schválit 
obecně závaznou vyhlášku statutár-
ního města Brna, kterou se stanoví 
spádové obvody základních škol,

– schválila rozpočtové opatření č. 14/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2016 dle předloženého 
návrhu, v souladu se zněním § 102 
odst. 2 písm. h) a  § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění,

– zřídila Pracovní skupinu pro pořá-
dání oslav 780 let od první písemné 
zmínky o obci Bohunice, stanovu-
je počet členů pracovní skupiny 
maximálně na 15 členů, jmenuje 
s  okamžitou platností do funkce 
předsedy pana Milana Hrdličku, do 

funkce členů pana Ing. Antonína 
Crhu a paní Mgr. Martu Dvořákovou, 
ukládá předsedovi pracovní skupiny 
do konce ledna 2017 zajistit dojme-
nování zbývajících členů skupiny, 
a poté vypracovat a předložit Radě 
MČ ke schválení návrh předběžné 
organizace připravovaných oslav,

– schválila změnu lhůty pro podá-
ní a  přijetí nabídek k  hodnocení 
na akci „Údržba komunikací v MČ  
Brno-Bohunice“, a to na 16. 1. 2017 
v 10.00 hod.,

– vzala na vědomí realizaci stavby 
„Brno, Netroufalky, přeložka VN, 
NN“ dle předložené situace spo-
lečnosti Puttner, s.r.o., Šumavská 
416/15, Brno, IČ 255 52 953, v listo-
padu 2016, číslo výkresu B.6.1, a to 
na pozemcích ve vlastnictví Masa-
rykovy Univerzity Brno, společnosti 
CD XXI a.s. a společnosti RP XXI, 
a.s., požaduje veškeré přechody přes 
zpevněné plochy provést protlakem, 
v případě nutného překopu zajistit 
obnovu obrusné vrstvy nebo zám-
kové dlažby v celé šířce dotčených 
zpevněných ploch a provést obnovu 
všech dotčených travních ploch

– schválila s dokumentací pro sta-
vební povolení pro stavbu „D1 
rekonstrukce vozovky km 181.827-
193.800“, v úseku k. ú. Bohunice, 
investor Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, za podmínky za-
pracování výstavby protihlukových 
bariér v  úseku k. ú. Bohunice do 
předložené projektové dokumentace 
výše uvedené stavby,

– vzala na vědomí křížení inženýr-
ských sítí a jejich ochranná pásma 
v úseku k. ú. Bohunice.

Všichni bychom si přáli mít zdravé 
životní prostředí. Asi se také shod-
neme na tom, že zdravé životní pro-
středí je třeba chránit. Problém však 
nastane tehdy, když ochránci svojí 
aktivitou narušují životní prostře-
dí v našem bezprostředním okolí. 
Například víme, že je správné tří-
dit odpady. Velká většina z nás tak 
i prakticky činí. Plasty z domácností 
do kontejneru pro plasty, papír do 
papíru a sklo do kontejneru pro tří-
děné sklo. Co si však máme myslet 
o člověku, který poctivě třídí sklo 
a  hází ho s  velkým rachotem do 
kontejneru pravidelně v šest hodin 
ráno cestou na tramvaj? Často se 
sídlištěm rozléhá řinčení rozbíjené-
ho skla po desáté v noci a nedávno 
mě jeden třídič odpadů vzbudil ve 
dvě hodiny ráno. Co si o takových 

ochráncích ŽP myslím já? Že jsou 
bezohlední vůči životnímu prostředí! 
To totiž podle definice nezahrnuje 
pouze atmosféru, vodstvo, horniny, 
půdu či biosféru, ale také sociální 
složky, čili vztahy, které vznikají mezi 
jedinci v určité populaci (například 
na sídlišti v Brně-Bohunicích). So-
ciální složka jako součást ŽP bývá 
ochránci velmi často opomíjena. Bo-
hužel. Jako jednotlivci neovlivníme 
kácení deštných pralesů ani změnu 
planetárního klimatu. Ale každý 
z nás může přímo ovlivnit mezilid-
ské vztahy ve svém nejbližším okolí 
– v  rodině, v domě, v ulici. Možná 
jsem sobec, ale na mezilidských vzta-
zích v Bohunicích mi záleží víc než na 
deštných pralesích v Amazonii.

 Vlastimil Halfar 

Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme 
v  novém roce. Přicházíme za vámi 
s nabídkou lednových akcí. Opět jsou 
naplánována Čtení pro nejmenší, Čte-
ní na neobvyklých místech, výstavy, 
besedy, knižní čtvrtky i leccos nového, 
co je zatím PŘEKVAPENÍM…
Tradiční měsíční výstava je věnována 
Ateliéru pro kočku, kresby zde budou 
vystavovat studenti tohoto ateliéru. 
Jejich výstavy si vždy velmi užijeme, 
protože lidé, kteří tyto kurzy navště-
vují, jsou velmi kreativní a mají skvělé 
nápady. Výstavu si můžete prohléd-
nout od 5. 1. do 31. 1. 2017.
Ze stálých akcí bych chtěla zmínit 
Knižní čtvrtky, v těchto dnech dopo-
ledne od 10 do 12 hodin vás sezna-
mujeme s novinkami knižní produk-
ce, v lednu je to 5. 1.  , 12. 1.  , 19. 1. 
a 26. 1. 2017.
Pro malé děti je připraveno Čtení pro 
nejmenší, Druhá Barnabáškova kniha, 
příběhy chlapce Barnabáška s malo-
váním a malou sladkostí, rodiče nebo 
prarodiče mohou s dětmi přijít v úte-
rý 10. 1. 2017 v 16.30 hodin. Čtení je 
vhodné pro děti od 2 do 5 let.
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 18 hodin vás 
čeká zajímavá beseda s mistrem světa 
v sudoku Jakubem Ondrouškem. Do-
zvíte se, jak na sudoku, něco z historie, 
jak si na tom stojí Češi a Jakub vám 
jistě zodpoví vaše případné dotazy. 
Beseda bude spojena s praktickými 
ukázkami řešení, tak neváhejte a přijď-
te se dozvědět něco zajímavého o tom-
to fenoménu.

Na úterý 24.  1. 2017 v  17 hodin je 
připravena naše Občasná Literární 
kavárna. Téma bude mimořádně za-
jímavé – nakladatelství MOBA a její 
edice Původní česká detektivka. Hos-
ty budou zástupkyně nakladatelství 
PhDr. Ivana Fabišiková a  úspěšná 
a oblíbená autorka paní Helena Har-
denová. Možná si ještě pamatujete na 
její skvělou sérii detektivních příběhů 
z Kanárských ostrovů s amatérskou 
vyšetřovatelkou a majitelkou realitní 
kanceláře Zuzanou Wilder. Na pod-
zim 2016 vyšel paní Hardenové první 
příběh z nové série, tentokrát z mo-
ravských - především, ale i českých 
hradů a zámků. Příběh se jmenuje Pří-
liš málo vítězů a hlavní hrdinkou je 
opět žena, opět vzdělaná inteligentní 
dáma pracující pro galerii výtvarného 
umění ve Vídni, potomek šlechtického 
rodu Berků z Ronova. I tyto detektivní 
příběhy budou určitě stát za to. Dru-
hý příběh už autorka píše. Čtenáři/
čtenářky budou mít možnost nejen 
se seznámit s celou edicí, ale zároveň 
položit i zvídavé a všetečné otázky 
přímo osobě, která příběhy píše, což 
je vždycky zajímavé a lákavé. Besedu si 
můžete zpříjemnit šálkem dobré kávy 
nebo čaje.
Doufáme, že se vám nabídka zalíbí a že 
nám i v tomto roce zachováte přízeň. 
Byly bychom rády, kdyby vás naše kni-
hy i akce, které pořádáme, nadchly as-
poň tak, jak tomu bylo v roce loňském.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Bezohlednost ochránců 
životního prostředí

Zprávy z rady

S novým rokem opět  
v knihovně

 
                                  

OREL jednota Brno-Bohunice 
zve srdečně děti i dospělé 

   do orlovny ul. Hraničky 5 na 
 

            DĚTSKÝ  
            KARNEVAL 

           

            vv  nneedděěllii  2299..  lleeddnnaa  22001177  
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   Přijďte v masce, s přezůvkami a včas, 

omezená kapacita 
 

     Občerstvení pro všechny zajištěno 
 

VSTUPNÉ: děti 40,- Kč,  
         dospělí dobrovolné 

 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 



Klub rodičů působí při ZŠ a MŠ Brno, 
Vedlejší 10 již od roku 2005 a bez jeho 
existence si život školy dnes už nikdo 
neumí představit. Šest obětavých lidí, 
působící v této neziskové organizaci 
bez nároku na odměnu, vytváří pro 
školu nezanedbatelné hodnoty orga-
nizační i materiální.
Mezi tradiční akce Klubu rodičů, které 
se těší velkému zájmu školní veřejnos-
ti, patří v průběhu roku spaní ve škole, 
lampionová a velikonoční dílna a dílna 
ke svátku matek. Vyvrcholením orga-
nizační činnosti pak bývá květnová 
Kavárna, kde se rodiče zapojují svým 
vlastním pekařským umem do soutěže 
o nejlepší zákusek.
Klub rodičů při ZŠ Vedlejší hospodaří 
ročně s částkou zhruba 150 000 Kč. Ta 
se vytváří z dobrovolných příspěvků ro-

dičů (400 Kč na rodinu) a sponzorských 
darů. Z těchto peněz se platí veškeré 
náklady na prosincové adventní dílny 
a soutěže žáků (jízdné, startovné, ceny), 
přispívá se jimi na úhradu části nákladů 
spojených s dopravou na lyžařské kur-
zy a školy v přírodě. Zásluhou Klubu 
rodičů škola pořídila také 60 šatních 
skříněk, jednu interaktivní tabuli, ná-
bytek v učebně dramatiky a některé 
nové učebnice pro žáky na II. stupni. 
Neutracené a neproinvestované peníze 
věnuje na konci zúčtovacího období 
Klub rodičů škole jako sponzorský dar.
Velký dík patří nejenom lidem zapo-
jených do činnosti Klubu rodičů, ale 
hlavně samotným rodičům a spon-
zorům, kteří neváhali činnost klubu 
finančně podpořit.

 Martin Janoška

V pátek 9. 12. 2016 navštívili vybra-
ní žáci ZŠ Arménská, kteří úspěšně 
odpověděli na kvízovou otázku, ex-
traligové utkání HC KOMETA BRNO. 
Tuto podívanou si naše fanouškovská 
vlna dokonale užila. Nejprve všichni 
zamávali divákům v hale na video-
kostce, poté se pozdravili s maskoty. 
O druhé přestávce okusili atmosféru 
brněnské arény na rolbě přímo na ledě, 
odkud mávali zaplněným tribunám. 
Celé utkání provázela skvělá kulisa, 
o kterou se starali i naši studenti čas-
tým povzbuzováním. Domácí hokejisté 
přispěli k úžasnému večeru skvělým 

výkonem a díky výhře 4:3 se naši žáci 
dostali po zápase a závěrečné děko-
vačce na místo, kam jen tak někdo 
neproklouzne  – do domácí kabiny. 
Osobní pozdravení a gratulace hrá-
čům Komety; to byl pro všechny velký 
zážitek. Tečku za povedeným večerem 
udělala společná fotografie s vítězným 
týmem. Zúčastněným žákům patří dík 
za bezproblémové chování v průběhu 
celého zápasu a hráčům Komety pře-
jeme do budoucna mnoho úspěchů 
a vysněný titul.

 Mgr. Jaromír Krejčí,
učitel ZŠ Arménská

Rok se s rokem sešel a před bohunickou radnicí se opět s nebeských výšin spustil 
Mikuláš. Tento svatý pán byl doprovázen anděly a z pekla se přišli podívat i čerti. 
Nezbedné děti chtěli čerti odnést v pytlích, ale hodný pan Mikuláš a andělé jim 
za básničku či písničku vše odpustili. A tak věřím, že se všem tento podivný den, 
který byl obohacen i rozsvěcením vánočního stromečku a krásným ohňostrojem, 
moc líbil a že za rok se opět sejdeme v tak hojném počtu dětí, maminek, tatínků, 
babiček, dědečků, tetiček, strýčků…
Děkujeme samozřejmě dětem ze ZŠ Arménská a Vedlejší, které čas čekáním na 
Mikuláše zpříjemnily zpěvem vánočních písní a koled, také děkujeme bohunické 
radnici za finanční podporu a bohunickým hasičům za perfektní organizaci.

 Ingrid Soukupová

Nezištná pomoc  
Klubu rodičů

Žáci z Arménské na  
Kometě

Mikulášská nadílka
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Kavárna bývá nejprestižnější akcí Klubu rodičů
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Pohádkové odpoledne  
v MŠ Amerlingova

Máme tu začátek roku 2017, a to je 
nejvyšší čas ohlédnout se za rokem 
minulým a nahlédnout, co nás čeká.
Léto jsme přivítali Zahradní slavností 
na zahradě ZUŠ. Nedělní odpoledne 
plné slunce svým programem kromě 
Bohunické chasy a Chasičky zpříjemni-
la návštěvníkům také skupina Přesčas. 
Zářijové Svatováclavské hody měly čís-
lovku dvacet. To už je docela slušná 
tradice. Bohunická chasa i Chasička 
se představily s pásmem písní a tanců, 
vystoupení už také tradičně obohatil 
svým zpěvem náš host, mužácký sbor 
Malina z Kozojídek. Poslední letošní 
akcí bylo prosincové vystoupení v bo-
hunické pobočce KJM, které se neslo 
ve vánočním duchu. Hezkým zvykem se 
stalo i štědrovečerní setkávání Bohu-
ničáků v symbolickém vinohradě pod 
radnicí. Svíčky, svařák, koledy a milá 
společnost jsou příjemnou tečkou za 
tímto svátečním dnem.
Letos nás opět čeká spousta práce, ale 
hlavně zábavy. Pro nás a samozřejmě 

pro vás. Začátkem února vystoupení 
na Poleskavském krojovaném plese, 
tentokrát „štafetu“ převzaly Bosono-
hy. Po loňském náročném ročníku, kdy 
se tato akce konala v Bohunicích, si 
můžeme více užívat. A koncem února 
se můžeme všichni těšit na maso-
pustní obchůzku Bohunicemi. Loni 
se Masopust nekonal, termín bohužel 
vycházel na den Poleskavského plesu. 
Máme pro vás novou píseň, tak nevá-
hejte, vymyslete masku a přidejte se 
k průvodu maškar. Při této akci není 
o smích nouze a mezi odsouzenými 
jistě bude i bohunický starosta. A své 
hříchy bude muset patřičně vykou-
pit – v tento den nepomůže ani to, že 
MČ přispívá na činnost Orla dotacemi.
Rok 2017 je také rokem, kdy Bohunice 
slaví 780. výročí první písemné zmín-
ky o obci. Jak jste si už možná všimli 
v minulém čísle zpravodaje, chystají se 
oslavy tohoto výročí. A Bohunická chasa 
a Chasička bude aktivně spolupracovat.

 Jaroslav Styblík, zastupitel

Ohlédnutí za rokem 2016 na Lánech
Lužánky – středisko volného času Brno 
se svým pracovištěm na Lánech před-
stavují organizaci, kterou si většina 
bohunických občanů (doufáme) spo-
juje s nabídkou nejrůznějších kroužků, 
táborů či veřejných akcí. Co jsme tedy 
v roce 2016 společně s vámi prožili?
S nejmenšími dětmi a  jejich rodiči 
jsme prožívali nejrůznější radosti 
a dobrodružství v miniškolce Maceš-
ka a v Babyklubech, které nabízíme od 
pondělí do pátku. Pro školkové a škol-
ní děti jsme připravili během roku přes 
70 zájmových kroužků, které pokrývaly 
rozmanitou šíři zaměření – od spor-
tovních, hudebních, výtvarných až po 
oddechové a herní. O prázdninách již 
tradičně nabízíme řadu pobytových 
a příměstských táborů, v roce 2016 
se nám podařilo úspěšně zrealizovat 
přes 30 příměstských táborů pro děti 
z širokého okolí. Pokud bychom chtěli 
zmínit některé z našich akcí, tak snad 
jen namátkou: Námořnický karneval, 
Čarodějnice, Zahradní slavnost, Lam-
pionový průvod či Čertovské dovádění.
Velkého rozmachu získal náš projekt 
PoškoLány, který vyzvedává děti ze 
školních družin a nabízí jim zájmové 
kroužky na našem pracovišti. V sou-
časnosti jsou do tohoto projektu za-
pojeny 3 bohunické základní školy (ZŠ 
Vedlejší, ZŠ Arménská a ZŠ Montessori 
na Lánech) a během celého týdne vyu-
žije vyzvednutí z družiny 54 dětí.
Jelikož se u nás na pracovišti dveře bě-
hem dne doopravdy netrhnou, snažíme 
se všem příchozím zpříjemnit naši ná-
vštěvu. Proto jsme se v září opět vrhli 
do dalšího kola renovací a rekonstrukcí 
budovy a nejbližšího okolí. Nechali jsme 
vymalovat třetinu Lánů, dovybavili jsme 

naši kuchyňku novou troubou a úlož-
nými skříňkami, což ocenily zvláště 
děti z našich čtyř kuchařských kroužků. 
Renovací prošla i „naše“ zahrada, kte-
rou znají bohuničtí zejména z Čaroděj-
nického rejdění. Po více jak 10 letech 
zde došlo k prořezu stromů, bylo vy-
budováno nové ohniště a kompostiště 
a na jaře zde budou instalovány nové 
lavičky. Zrekonstruovali jsme i předza-
hrádku u vchodu do budovy ze strany 
od Knihovny Jiřího Mahena.
Po personální stránce u nás došlo také 
k významné změně. Po mnoha letech 
poctivé práce odešla „na lepší“ bývalá 
vedoucí pracoviště Petra Košťálová, 
která získala vysněné místo v lužá-
necké firemní školce Lentilka, kterou 
provozujeme pro Jihomoravský kraj. 
Na její místo jsme rádi přijali Moniku 
Vrátnou, naši dlouholetou externist-
ku, kterou většina dětí zná ze sportov-
ních a tanečních kroužků.
A jaké novinky pro vás chystáme pro 
rok 2017?
Na letní prázdniny jsme přichystali 
zajímavý program pro starší děti, kte-
ré již nepotřebují hlídání, ale rádi by 
něco zajímavého zažily. Po celou dobu 
července a srpna pojedou na Lánech 
nejrůznější příměstské tábory pro 
starší školáky (8–15 let), které budou 
mít nejrůznější zaměření – sportovní 
(každý den návštěva jiného sporto-
viště), výtvarný (textilní, rukodělný), 
cestovatelský či hudební.
Zkrátka mají se děti i  jejich rodiče 
na co těšit. My se na všechny naše 
návštěvníky těšíme už teď a přejeme 
jim spoustu zdraví, lásky a správné 
vykročení do nového roku2017!

 Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

Poslední listopadové pondělí se Mateřská škola Amerlingova přeměnila v po-
hádkovou školku. Spolek rodičů a přátel školy pořádal pro děti a jejich rodiče 
pohádkové soutěžní odpoledne nazvané „Z pohádky do pohádky“. Pro děti bylo 
připraveno devět stanovišť s úkoly, za jejichž splnění je v cíli čekala odměna. 
A do kterých pohádek děti zavítaly? Prošly se lesem, kterým šla Červená karkul-
ka za svojí babičkou s košíčkem plným dobrot, pomohly dědečkovi vytáhnout 
velikou řepu a stejně jako v pohádce Hrnečku, vař! uvařily kaši, která z hrnku 
přetekla. Pro děti byla připravená voňavá perníková chaloupka, ze které si každý, 
kdo s Jeníčkem a Mařenkou společně nasbíral jahody a vylezl na strom, mohl 
uloupnout slaďoučký perníček.
Zavítali jsme také do pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, v níž nechyběly 
jejich slavné hodiny s jednou ručičkou ukazující roční období. Nezapomnělo se 
ani na pejska s kočičkou, kdy děti ulehčily kočičce práci a pomocí žížaly zašily 
pejskovy roztržené kalhoty. Kluci a holčičky si zahráli také na rytíře prosekávající 
se mečem hustým porostem růží ke spící Šípkové Růžence. A bylo toho ještě více, 
čím si děti a dospělí krátili čekání na tolik očekávaný vánoční čas, který do naší 
školky přinese další akce, při nichž se všichni zase spolu setkáme.

 Anna Ješetová, Miroslava Horká

Bylo, nebylo… s bohunickou 
chasou a chasičkou

Ohlédnutí za rokem 
2016 na Lánech
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V dnešní době je velice těžké udržet 
nebo získat nové hráče do oddílu kopa-
né. Chce to ukázat, že klub umí dobře 
pracovat s fotbalovým mládím a vytvá-
ří takové podmínky, aby děti daly před-
nost před florbalem, házenou a dalšími 
sporty právě fotbalu. Náš klub nabízí 
hráčům dvě sportovní haly, travnaté 
hřiště i umělou trávu.
Mladší žáci, kteří svými zlep-
šujícími se výkony obsadili 
po podzimní části předpo-
slední místo, když jednou 
vyhráli, jednou remizovali 
a  devětkrát prohráli. Je 
potěšující, že výkony měly 
vzestupnou tendenci a mu-
síme přihlédnout k tomu, že 
v našem kolektivu jsou z dů-
vodu slabších ročníků 2004 
a 2005 hráči o dva i tři roky 
mladší než u našich soupeřů! 
Nejlepším hráčem týmu je 
kapitán Zdeněk Toman.
Mužstvo starší přípravky se-
hrálo 9 mistrovských utkání 
z toho 3 vítězství, 3 remízy 
a 3 prohry.
Jelikož kolektiv starší příprav-
ky hraje s vrstevníky stejné 
věkové kategorie, jsou výsled-
ky lepší a projevuje se start 
některých hráčů za mladší 

žáky, kde získávají větší zkušenosti proti 
starším a fyzicky vyspělejším hráčům.
Jde o hráče ročníku 2006 Tomáše Ři-
čánka, Michala Rodáka a Jakuba Krále 
a svými stále se lepšícími výkony i hrá-
če Adama Halouzky, Matyáše Kotěry, 
Lukáše Krupky a  brankáře Tadeáše 
Pešla.

Po ukončení sezóny jsme začali zim-
ní přípravu a v přechodném období 
máme zajištěno 17 halových turnajů, 
jak pro mladší žáky, tak i pro starší pří-
pravku. Starší přípravka začala turna-
jem v Nezamyslicích, kde skončila na 
třetím místě, v Hustopečích následně 
obsadila místo druhé a ve Střelicích 

zvítězila s bilancí 5 výher a skóre 14:0. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal To-
máš Řičánek s 6 vstřelenými brankami. 
Je radost trénovat takové hráče, proto-
že jdou příkladem ostatním a dokazují, 
že i s trochou štěstí se mohou dostat 
do výběru města Brna, jako v případě 
Michala Rodáka.

Věříme, že se v  jarní části 
zúročí práce během zimní 
přípravy a  zvláště výkony 
u mladších žáků povedou ke 
spokojenosti hráčů, trenérů, 
rodičů a vedení fotbalového 
klubu Tatran Bohunice.
Náš kolektiv uspořádá dne 
28.  1.  2017 halový turnaj 
mladších žáků k  výročí 
780  let založení obce Bo-
hunice a odstartuje celoroční 
oslavy tohoto významného 
výročí za účasti sedmi klubů 
z celé Moravy.
Ještě jednou děkujeme ve-
dení klubu, rodičům a všem 
příznivcům mládežnického 
fotbalu Tatranu Bohuni-
ce za podporu a vytvořené 
podmínky pro bohunickou 
mládež. Věříme, že se najdou 
noví hráči, aby rozšířili náš 
kolektiv a dokázali, že fotbal 
je stále krásná hra!! 

Vrací se radost a hráči na bohunický pažit?

Trenéři:  Josef Ševčík a Tomáš Řičánek; brankáři zleva:  Lukáš Vižďa, Jakub Střebský, Tadeáš Pešl; 
první řada zleva: Daniel Rubínek, Adam Novák, Josef Sedlák, Lukáš Krupka, Adam Halouzka, Petr 
Šoukal, Robert Buček, Matyáš Kotěra; druhá řada zleva: Patrik Pláteník, Jakub Král, Adam Michna, 
Lukáš Daněk, Lukáš Sekanina, Patrik Štoček, Zdeněk Toman, Tomáš Řičánek, Michal Rodák
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Socio-info centrum je poradenské 
místo, kam se mohou občané obrá-
tit ve složitých životních situacích. 
Nabízí pomoc a radu při pochopení 
a řešení dané obtížné životní situa-
ce, zprostředkuje a zajišťuje kontakt 
s jinými organizacemi a institucemi 
a nabízí komplexní informace o so-
ciálních službách. Součástí je i te-
lefonické a internetové poradenství. 
Informační centrum se nachází v pro-
storách Odboru sociální péče s bez-
bariérovým přístupem a je vybaveno 
indukční smyčkou pro komunikaci 
s osobami s postižením sluchu.

SOCIO INFO CENTRUM NABÍZÍ:
• sociální poradenství
• pomoc při zorientování a pocho-

pení dané životní situace
• poskytnutí rady, jak je možné tuto 

situaci vyřešit
• zprostředkování a zajištění kon-

taktu s  dalšími organizacemi, 
které se zaměřují na pomoc v kon-
krétních životních situacích.

web sociální péče: www.socialnipe-
ce.brno.cz – poskytuje informace 
o  sociálních službách, sociálních 
dávkách, nabízí „Adresář organizací 
působících v sociální oblasti“

Kontakt: Koliště 19, Brno 601 67
542 173 820 a 542 173 830
socioinfocentrum@brno.cz

Socio info 
centrum 

Výběrové řízení je zveřejněno na úřed-
ních deskách města a městských částí 
a na internetové adrese www.brno.cz 
(Správa města > Magistrát města Brna 
> Úsek školství a prorodinné politiky 
> Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
v roce 2017, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínu od 1. 12. 2016 
do 15. 1. 2017. Žádosti na předepsa-
ném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 

žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.

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

Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí 
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjč-
ce vyhotoví Bytový odbor také zdar-
ma. Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců 
až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 
6 měsíců od otevření účtu zahájí splá-
cení formou měsíčních splátek. Poplatky 
za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví 
město podklady k provedení výmazu 
zástavního práva v katastru nemovi-
tostí. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 225 
a 225a, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

 Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

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 pí-
semné přihlášky. Rovněž tak pro-
sím 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 při-
hlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

(red)

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice 
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

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

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

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč / BJ

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

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

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

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ

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

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč / BJ

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

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

8 let 500 tis. Kč / BJ

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

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování 
nového výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům

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

5 let 150 tis. Kč / BJ

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

5 let 250 tis. Kč / dům



Dění na radnici obrazem: vítání občánků

Před zasedáním zastupitelstva MČ dne 21. 12. 2016
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Sedící zleva: Ilona Podborská, Kateřina Schielová, Lucie Stará, Veronika Harničárová. Stojící zleva: Otakar Kamarád, Leoš Šmídek, Josef Juras, Jaroslav Styblík, Vít 
Prýgl, Jan Novotný, Antonín Brzobohatý, Milan Hrdlička, Antonín Crha, Radek Pejčoch, Roman Chytil, Michal Kincl, Marek Srbecký, Anna Nádvorníková, Andrea 
Múdra, Tomáš Moštěk.
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www.pohrby.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
9. 1.–22. 1.	 Nabídka	z	domácí	udírny
23. 1.–5. 2.		 Zabijačkové	speciality
27. 1.		 13. Maškarní ples od 19:00 hodin. 
 Konzumační lístek 350 Kč
6. 2.–19. 2.		 Sýrové	speciality
10. 2.		 Myslivecký ples od 19:00 hodin. Konzumační lístek 390 Kč
14. 2.		 Valentýnské	menu
Březen		 Řízkové	speciality
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

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

Tradice • Spolehlivost • Profesionalita

Vy chcete prodat.
My víme komu.

Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečný a rychlý 
prodej nemovitosti 
pro každého.

Lidická 77, Brno

www.realspektrum.cz

EKOTEX s.r.o.  Oblá 36, Brno-Kamenný vrch 

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře : 

• Zpracování a vedení účetnictví  
a daňové evidence 

• Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

• Vedení mzdové agendy
• Zastupování na úřadech
• Daňové poradenství a audity

Tel.: 547 222 991 e-mail: ekotex@ekotexbrno.cz
mobil: 602 504 448  www.ekotexbrno.cz

Nabízíme: 

Petr Kříž Tel.: 605 225 672kriz.petr.2@cpost.cz

Chcete jinou práci? Přidejte se k nám!

•	 HPP

•	 pracovní	dobu	37,5	hod./týden

•	 stravenky 

•	 příspěvek	na	dovolenou  
	 a	další	benefity

pro	lokality	Brno:	
Bohunice,	St.	Lískovec	a	Kohoutovice.

Hledáme	kolegy/ně	na	pracovní	pozici:

Poštovní  
doručovatel/ka 

 Koupím byt 3+1 nebo větší v Bo-
hunicích, Starém nebo Novém Lískov-
ci. Družstevní nebo osobní vlastnictví, 
i zadlužený. Platba hotově. Volejte 
777 821 888.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení stromků 
atd., vše levně! M: 776 339 166.

 RD/CHALUPU HLEDÁM. Opra-
vy nevadí. Brno, nebo Brno venkov.  
T: 607 127 906

 Protože hledáme větší bydlení 
koupíme byt 4+1 v Bohunicích, Sta-
rém a Novém Lískovci. Platba hotově. 
Tel. 733 514 600.
  Hledám pěkný pronájem v Bo-
hunicích. T.: 739 854 956.

 Hledám byt v Brně, nebo max. 
20 km za. T: 739 826 409.

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

TERMÍNY UZÁVĚREK NAŠICH BOHUNIC

02/2017  20. 1. 2017
03/2017  17. 2. 2017
04/2017  17. 3. 2017
05/2017  21. 4. 2017

06/2017  19. 5. 2017
7-8/2017  16. 6. 2017
09/2017  18. 8. 2017
10/2017  15. 9. 2017

11/2017  20. 10. 2017
12/2017  16. 11. 2017
01/2017  15. 12. 2017
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Veletrhy cestovního ruchu

www.regiontour.cz

Mezinárodní 
veletrh průmyslu 

cestovního 
ruchu

Mezinárodní 
veletrh 

turistických 
možností 

v regionech

Festival 
krajových 
specialit 

a regionální 
potraviny

190x133_Brno.indd   1 02.12.16   12:26

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé	(leden	2017)
Zveme	vás	na:	Ples	taneční	školy	Dagmar	
	 12.	2.	2017	v	Boby	centruwww.ts-dagmar.cz  

tel.: 736 727 007

Nově otevřeNá ambulaNce 
pro děti 

na Mikuláškově náměstí 11, tel. 515 542 802.

Dospělí pacienti ev. po domluvě.

www.allergo.cz

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz


