
ZDARMA
/ 2017, ročník 27č. 4

Zachraňme 
bohunickou 

historii
V letošním roce 
oslavíme 780 let 
od první písem-
né zmínky o obci 
Bohunice. V sou-
vislosti s  tímto 
významným da-
tem proběhne řada doprovodných 
akcí. Jistě nebude chybět ani výstava 
historických dokumentů a fotek.
Chtěl bych vás proto poprosit 
o  zapůjčení fotek a  dokumentů 
vztahujících se k historii Bohunic. 
Zvláště bych měl zájem o  foto-
grafie z  výstavby sídliště, ale 
také o fotodokumentaci a pohle-
dy, vysvědčení z bohunické školy 
nebo z  Pomologického ústavu 
(Zahradnické školy), rodné listy, 
potvrzení o přihlášení k pobytu, 
členské průkazy. Hledám také různé 
věci vztahující se k řemeslníkům 
a obchodům v Bohunicích – účty, 
reklamní letáčky z cihelny, restau-
rací, od obuvníka či kadeřníka, 
kováře, ševce  aj. Radost by mi 
udělaly i  mapky (i  pozemkové), 
staré pojistky, nepotřebné smlou-
vy o převodech majetků. Rád bych 
si tyto materiály od vás vypůjčil 
k okopírování. Prosím přineste mi 
ukázat vše, co máte. Každá drob-
nost mě velmi zajímá.
Domluvit se můžeme na tel. čísle: 
724 150 608. Navštívit mě můžete 
také na radnici nebo mohu zajít 
i já za vámi.
Těším se, že se nám společně poda-
ří zachránit alespoň kousek historie 
naší obce, která by jinak upadla 
nenávratně v zapomnění.

 Crha Antonín, starosta

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Uzávěrka č. 5/2017
pátek 21. dubna 2017
ve 14 hodin

I my jsme prožili po létech 
zimu, jak má být. Zabruslili 
jsme si, lyžovali, běžkovali, 
stavěli sněhuláky i  esky-
mácká iglú. Po zimě přichází 
příjemné jaro, rozkvetou nám 
stromy, keře, květiny. A začne 
růst tráva – naráz v celých 
Bohunicích. První pokos bývá pro seká-
če nejtěžší. Práce je mimořádně hodně. 
Někdy nejde sekat každý den, protože 
třeba delší dobu prší. Jako každý rok, než 
projdou sekáči poprvé celé Bohunice, 
bude muset být někde tráva chvíli mírně 
vzrostlejší. Na území Bohunic působí 
kromě firmy, kterou platí ÚMČ, ještě 
dvě další společnosti. Jsou to Brněnské 
komunikace, a. s., které ošetřují trávníky 
podél některých silnic, a Dopravní pod-
nik města Brna a.s, který ošetřuje zeleň 
podél tramvajového tělesa.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ
Dne 3. dubna 2017 začínáme i jarní 
maraton úklidu silnic – tzv. bloková 
čištění. Uvnitř zpravodaje najdete 
znovu uveřejněný kompletní přehled 
blokových čištění v Bohunicích. Pro-
sím, poznačte si termíny, které se vás 
týkají, do svých diářů.

STÁNEK PŘED RADNICÍ

Jak možná víte, na začátku 
letošního roku jsme vypiso-
vali nové výběrové řízení na 
obsazení prodejního stán-
ku na náměstí před radnicí 
(u  OC Kalinka). Nový ná-
jemce provádí uvnitř menší 

technické úpravy. Během měsíce dub-
na by mělo dojít k zahájení provozu.

TRAFIKA ŠVERMOVA
Jak jste jistě také zaznamenali, z pro-
stranství u „Kavkazu“ zmizely dva pro-
dejní stánky. Trafika a obuvník. V obou 
případech majitelé skončili na základě 
svého rozhodnutí. Obuvník se přesu-
nul na Starou osadu, trafikant ukončil 
prodejní činnost. Jejich odchod nijak 
nesouvisí s připravovanou celkovou 
rekonstrukcí prostranství.
Pro vedení obce to znamená, že se 
musíme pokusit najít na zastávku 
tramvaje Švermova nového prodejce, 
aby mohl vzniknout nový novinový 
stánek. Výběrové řízení právě probíhá. 
Informace najdete jak na elektronické 
vývěsce ÚMČ, tak i na úřední desce na 
stěně úřadu. Pokud znáte někoho, kdo 
se této činnosti věnuje, upozorněte ho 

Přichází jaro
Kdysi běžel v televizi seriál Ranč u Zelené sedmy. V jednom díle si 
stěžoval tatínek informatik -farmář, že je krutý mráz a oni na ranči trpí 
zimou. Od svého přítele dostal odpověď, ať vydrží, že po každé zimě 
přichází jaro. V tu chvíli tatínek s hrůzou v očích vykřikl: „To NE, zase 
poroste plevel a tráva…“

prosím na tuto možnost.
Ještě jedna dobrá zpráva – na rekon-
strukci prostranství se podařilo zajistit 
dostatek finančních zdrojů. Práce za-
čnou buď ke konci roku, nebo na jaře 
roku příštího.

INVESTIČNÍ AKCE  
V LETOŠNÍM ROCE
V době, kdy čtete tyto řádky, by už 
měla probíhat výstavba chodníku 
z ulice Dlouhé vzhůru svahem k tram-
vajové smyčce Švermova.
Tak jako každý rok, i letos chystáme 
řadu dalších investičních akcí. Kromě 
výše zmíněné rekonstrukce prostran-
ství u Kavkazu chystáme vyvložková-
ní bazénu v ZŠ Arménská nerezovým 
materiálem. Budeme rekonstruovat 
kuchyni v MŠ Běloruská a záchody v ZŠ 
Vedlejší. V ZŠ Arménská vybavíme ně-
které učebny venkovními žaluziemi. 
Za cca 830.000 Kč opravíme někte-
ré účelové komunikace, které jsou 
v naší správě. Počítáme i s pilotním 
projektem umístění kamer v prosto-
ru OC Kalinka. Nového oplocení se 
dočká pískoviště za bytovým domem 
Okrouhlá 16. Zde přidáme i jeden nový 
herní prvek. Na tyto výše uvedené akce 
máme zajištěné financování. Mezi dal-
ší připravované projekty patří rekon-
strukce přípravných kuchyněk v MŠ 
Amerlingova, nové oplocení zahrady 
ZUŠ a zahrady u SVČ Lány a pro případ 
sucha vybudování rezervoáru na vodu. 
V neposlední řadě pak rozšíření a „zo-
bousměrnění“ příjezdové jednosměrky 
k ulici Uzbecká.
Spolu s vámi se těší na teplé jarní dny

 Antonín Crha, starosta

MČ Brno-Bohunice vyhlašuje 
soutěž Nejkrásnější balkón, lodžie 
předzahrádka nebo zahrádka
Témata soutěžních fotografií:  
1. Můj balkón, lodžie 2. Moje předza-
hrádka  3. Moje zahrádka. 
Termín konání soutěže: od 1. 5. 2017 
do 31. 8. 2017 Více informací na www.
brno-bohunice.cz v sekci Informace, 
aktuality nebo na hrdlicka@bohunice.
brno.cz
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V březnu proběhla bese-
da ohledně využití budo-
vy akademie Sting. Jak 
proběhla a  jsou nějaké 
nové informace? Beseda 
proběhla tak, jak byla plá-
novaná. Při účasti deseti 
občanů byl starostou před-
nesen návrh využití budovy 
s následnou besedou. Co se týče vyu-
žití uvedené budovy vedení radnice 
se rozhodlo, budov přestavět tak, aby 
mohla být využita jako víceúčelová 
budova a troufám si říct jako objekt 
mezigenerační. Vrchní dvě patra by 
byla přestavěna na malometrážní byty, 
které by byly vyžívány jako byty pro 
seniory, přízemní prostory by byly vy-
užity jako např. klubovna pro seniory, 
cvičebny, zázemí pro pečovatelskou 
službu, ať již terénní nebo určenou pro 
ubytované seniory. Nebránili bychom 
se ani možnosti vybudování malé ka-
várny či cukrárny s využitím přilehlé 
zahrady. Celá přestavba a nástavba 
o jedno patro by měla být financována 
z rozpočtu statutárního města Brna, 
a to přibližné ve výši 25–30 milionů 
korun. O dalším vývoji budeme bo-
hunickou veřejnost informovat. 
Jakým směrem se vyvíjejí změny 
v uzemním plánu v Bohunicích? 
Dle mích informací se v současnosti 
rozhoduje z pozice statutárního města 
Brna zda se bude pokračovat v sou-
časném plánu či se vytvoří zcela nový. 
Popravdě řečeno je v tomto směru dle 
mého názoru spousta nejasností. Nyní 
se probírá soubor změn č. 43. Kancelář 
útvaru hlavního architekta navštěvuje 
jednotlivé MČ a monitoruje veškeré 
potřeby a připomínky které jednot-
livé MČ potřebují vyřešit. Ze strany 
naší MČ se jedná především o změny 
v ÚP ve vztahu k stabilizaci ploch, a to 
především ploch zeleně tak, aby do 
budoucna bylo vyloučeno tyto plochy 
zastavit. Žádáme také vytvoření územ-
ní studie na lokality Červený kopec 
a lokalitu bývalé zahradnické školy 
včetně prostoru pole u ulice Dvořiště. 
Nešel by vybudovat přechod za 
mostem přes tramvajovou trať na 
ulici Dlouhá? O vybudování tohoto 
přechodu požádalo již více občanů 

z Bohunic, proto jsem se 
o  možnost vybudování 
přechodu zajímal. Bohužel 
vzhledem k tomu, že jed-
notlivá vzdálenostní krité-
ria nevyhovují technickým 
normám, nelze zde tento 
přechod vybudovat. Nicmé-
ně se nevzdáváme a hodlá-

me požádat odbor dopravy, aby nám 
byl udělen souhlas s vybudováním 
místa pro přecházení. Doufejme, že 
se nám to v brzké době podaří. 
Veřejné hřiště na Moldavské je již 
dosti zchátralé, například sítě za 
brankami či umělý povrch, uvažu-
jete o jeho rekonstrukci? V nejbliž-
ší době určitě ne. Hřiště není natolik 
staré, abychom do jeho rekonstrukce 
v současnosti investovali několik mi-
lionů. Provádíme však běžnou údržbu 
a stav jednotlivých prvků hřiště a jeho 
vybavení je pečlivě sledován a v pří-
padě poruchy či poškození provádíme 
neodkladnou opravu. Jak jistě někteří 
víte, v poslední době jsme měnili be-
tonový pingpongový stůl, který nějaký 
vandal poškodil. 
V posledních dotazech jste uvedl, že 
si děláte průzkum parkování v Bo-
hunicích. Uvedl jste také, že zde stojí 
mnoho vozidel s jinými registračními 
značky než brněnskými. Uvědomuje-
te si, že majitel vozidla muže mít RZ 
z kteréhokoli koutu republiky a při-
tom mít trvalé bydliště v Bohunicích 
a také někteří používají služební vo-
zidla které mají třeba pražskou RZ? 
Nebudou tyto informace zkreslovat 
Váš průzkum? Rozhodně nebudou. 
Než jsem si začal dělat tento průzkum, 
obrátil jsem se na odborníka z oblasti 
dopravy a nechal si poradit, jaká data 
mám sbírat. Bylo mi řečeno, že pokud 
se bude tento průzkum dělat fyzicky, 
bude vhodné zaznaménávat i počet 
vozidel s RZ z jiného kraje. Tento údaj 
nebude rozhodující v celkovém vyhod-
nocení průzkumu, ale bude brán jako 
doplňkový údaj stejně jako například 
počet zaparkovaných dodávek či mo-
tocyklů. Jen na závěr chci podotknout, 
že i já vlastním vůz, který má RZ ze 
středočeského kraje.    
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Nad dotazy občanů Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2017

POZOR ZMĚNA V POČTU BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ!

V letošním roce proběhnou nově 4 bloková čištění komunikací a parkovišť 
s odtahy vozidel. Jednotlivá bloková čištění budou probíhat vždy v pracov-
ních dnech. Blokovému čištění bude předcházet dopravní značení s přesným 
vyznačením dne čištění.

V níže uvedených termínech je nutné přeparkovat vozidla mimo čištěné ulice. 
V žádném případě nelze vozidla odstavit na chodníky či veřejnou zeleň. U ozna-
čeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všechny plochy komu-
nikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude postihováno jako přestupek 
s možností uložení pokuty do 2.000 Kč a parkující vozidlo bude odtaženo na 
náklad provozovatele vozidla. Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace, a. s.

Pro případné změny sledujte web www.brno -bohunice.cz, 
záložka Informace, aktuality. Pro zasílání upozornění o termí-
nech blokového čištění ve vašem okolí je možné využít webové 
aplikace www.cisteni.bkom.cz či mobilní aplikace Brněnské 
komunikace.

Vždy dbejte pokynů dopravního značení umístěného na příslušných 
komunikacích!

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2017:
Blokové čištění č. 1: 3. 4.–3. 5.
Blokové čištění č. 2: 5. 6. - 28.6
Blokové čištění č. 3: 1. 9.–27. 9.
Blokové čištění č. 4: 17. 10.–31. 10.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2017:
Blok X – termín čištění: 21. 04. ; 23. 11. (čistí Brněnské komunikace, a.s.)
Dlouhá, Hraničky, Ukrajinská – úseky s provozem MHD
Blok č. 1 -– termín čištění: 03. 04. ; 05. 06. ; 01. 09. ; 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť
Blok č. 2 – termín čištění: 05. 04. ; 07. 06. ; 04. 09. ; 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu-
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a
Blok č. 3 – termín čištění: 07. 04. ; 09. 06. ; 06. 09. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, 
Tříčtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 4 – termín čištění: 10. 04. ; 12. 06. ; 08. 09. ; 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: 12. 04. ; 14. 06. ; 11. 09. ; 23. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlí-
dalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 6 – termín čištění: 19. 04. ; 16. 06. ; 13. 09. ; 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 7 – termín čištění: 21. 04. ; 19. 06. ; 15. 09. ; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 24. 04. ; 21. 06. ; 18. 09. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích, Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 26. 04. ; 23. 06. ; 20. 09. ; 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 10 – termín čištění: 28. 04. ; 26. 06. ; 22. 09. ; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci
Blok č. 11 – termín čištění: 03. 05. ; 28. 06. ; 25. 09. ; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozemMHD

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).

Oznámení
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1. 4.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ – pro děti ročníku 1999 a mladší
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9 do 12 hod.

3. 4.
pondělí

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Pletení z pedigu
KJM, Lány 3; od 14 do 17 hod.

3.–28. 4. Výstava BAREVNÉ FANTAZIE
KJM, Lány 3

3. 4.–3. 5. Blokové čištění komunikací
MČ Brno-Bohunice;  v uvedené dny od 8 do 17 hod.

5. a 6. 4. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ, Vedlejší 10; od 14 do 18 hod.

6. 4.–9. 4. ŠPÍL-BERG – postupová recitační a divadelní přehlídka
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

6., 13., 20., 
27. 4.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10 do 12 hod.

8. 4.
sobota

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9 hod.

8. 4.
sobota

UKLIĎME ČESKO – dobrovolný úklid Červeného kopce
Od 10 do 15 hod.; info:  www.uklidmecesko.cz/event/13695 

11. 4.
úterý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – pro rodiče budoucích prvňáčků
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 9 do 12 hod.

11. 4.
úterý

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 15 do 17 hod.

11. 4.
úterý

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

12. 4.
středa

VELIKONOČNÍ JARMARK – vystoupí Bohunická chasa  
a Chasička; KJM, Lány 3; od 16 do 18 hod.

13. 4.
čtvrtek

VELIKONOČNÍ ATELIÉR – výtvarná díla pro děti od 7 do 12 
let; SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 9 do 16.30 hod.

13. 4.
čtvrtek

VELIKONOCE S VIDOU – příměstský tábor; SVČ Lužánky 
pracoviště LÁNY, Lány 3; od 8 do 16.30 hod.

18. 4.
úterý

HISTORKY Z BRNĚNSKÉ HISTORIE – 2. díl Brněnské ulice
KJM, Lány 3; od 18 hod.

20. a 21. 4. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 14 do 18 hod.

20.–22. 4. DĚTSKÁ SCÉNA 2017 – postupová recitační a divadelní 
přehlídka; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

22. 4.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8 do 12 hod.

24. 4.
pondělí

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Relax u kávy
KJM, Lány 3; od 17 hod.

26. 4.
středa

ČTENÍ NA NEOBVYKLÝCH MÍSTECH – u nákupního střediska
Nákupní středisko na ulici Osová; od 11 do 12 hod.

26. 4.
středa

JARO NA ZAHRADĚ – akce pro veřejnost na zahradě Labyrintu
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19;  
15.30–20.00 hod.

27. 4.
čtvrtek

ČARODĚJNICE na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16 hod.

27. 4.
čtvrtek

JAK NA TO – Základy první pomoci; SVČ Lužánky –  
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 18.30–20.00 hod.

30. 4.
neděle

PÁLENÍ ČARODÉJNIC a MÁJOVÁ ZÁBAVA; Areál hasičské 
zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17 hod. zábava od 20 hod.

IV.KalendáriumHistorické okénko

Z historie Bohunic LXXXIX.
V abecedním pořadí připadá na naše osmdesáté deváté pokračování seriálu 
Z historie Bohunic ulice Rybníčková. Je zachycena na kresbě Aloise Tošnara, 
bývalého bohunického kronikáře. Obraz je z roku 1976. Krátká ulička spojovala 
ulici Rolnickou a Vyhlídalovu.
V 80. letech 20. století byly původní domky zcela zbořeny a název ulice 
29. 8. 1991 zanikl. Dodnes se však její název vyskytuje ve starších dokumen-
tech. Své pojmenování získala ulice 25. 9. 1946 podle polohy u někdejšího 
malého rybníka.

Další názvy v historickém sledu:
5. 12. 1924  U rybníčka
17. 3. 1939  Beim kleinen Teich
  Antonín Crha

Upozornění vlastníkům 
staveb na pozemcích 
statutárního města Brna

Veřejná beseda na téma

středa 19. dubna 2017 v 18.00 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

– výstavba OC LIDL
– občanská vybavenost v MČ Brno-Bohunice

Pozvánka

Upozorňujeme tímto vlastníky staveb, 
jež jsou zřízeny na pozemcích ve vlast-
nictví statutárního města Brna, že dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, § 3056, má vlastník pozemku, 
na němž je zřízena stavba, která není 
podle dosavadních právních předpisů 
součástí pozemku a nestala se sou-
částí pozemku ke dni nabytí účinnosti 
zákona č. 89/2012 Sb., ke stavbě před-
kupní právo. 
Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, se v MČ Brno-Bohuni-

ce týká ve většině případů garáží, jež 
jsou zřízeny na pozemcích ve vlastnic-
tví statutárního města Brna. Vlastník, 
který zvažuje eventuální prodej stavby 
(garáže) je tedy dle výše uvedeného 
ustanovení zákona povinen nabídnout 
předmět prodeje přednostně vlast-
níkovi pozemku. Pokud toto neučiní, 
vystavuje se případnému domáhání se 
práva soudní cestou.

 Odbor majetkový a kontroly
ÚMČ Brno-Bohunice



Opoziční názory

Konec džungle u staré haly

Po zimě se v  trávnících 
ukázalo více než obvykle 
„pozůstatků“ po našich 
psích obyvatelích.
Ano, tuto zkušenost máme 
mnozí. Můžeme spekulovat 
o důvodech a také opako-
vaně apelovat na majitele-
-chovatele… Je však také 
zřejmé, že ve sněhu se uvedené těžko 
průběžně uklízí. Vždyť už i za nižších 
teplot to není jednoduché – sledoval 
jsem, jak před samotným vysátím je 
třeba umrzlý exkrement z  trávníku 
nejprve ukopnout nohou… (citlivým 
povahám se za sídlištní realitu omlou-
vám). Nicméně budu -li si ještě psát 
kdy volební program, nebude v něm 
chybět návrat pytlíků do stojanů od-
padkových košů…

Jaká je z Váš názor na stánky u Kav-
kazu?
Kdybych se měl držet oficiálních sta-
novisek z radnice, sdělil bych násled-
né: „ne, jakchcete, určitěano, užzasene, 
asi“. Ale osobně budu zcela jednoznač-
ně konkrétní. Vzhledem k tomu, že 
současní vlastníci nákupního střediska 
připravují jisté změny (jak stavebně 
modernizační, tak v sortimentu, tak 
i uvažují o prodeji objektu), tak já 
bych za této nové situace, již za mne 
projektovanou rekonstrukci prostran-
ství úplně zastavil. Vždyť i centrální 
vstup do objektu se plánuje z jinak 
než ze současného průchodu, který 

bude „zazděn“. Stánky, kte-
ré navíc nepatří do majetku 
MČ (MČ pronajímá pouze 
pozemky pod nimi), bych 
tedy ponechal svému osu-
du. Jen budoucnost ukáže, 
co bude potřebnější. Zdali 
těch šest stromků, lavičky 
a  odpadkové koše nebo 

nová parkovací místa, která si „vy-
nutí“ zrekonstruovaná velkoplošná 
prodejna. A to automaticky neříkám, 
že to parkování musí zcela nutně fi-
nancovat MČ.

Proč uveřejňujete informace, které 
nejsou pravdivé?
Za vším zde zveřejněným si stojím. 
Vycházím z  informací, ke kterým 
mám faktické podklady. Vzhledem 
k termínům uzávěrek příjmů příspěv-
ků do zpravodaje, má však vedení 
radnice vždy více než týdenní prostor 
se k  mému názoru nějak postavit, 
zareagovat či dokonce i ledacos pře-
organizovat. To vše za účelem znevě-
rohodnit mnou napsané. A to je pro 
mne nakonec i důkazem, že „nemám 
nabito slepými“. I k tomuto tvrzení 
mám doložitelná fakta, pro která zde 
není prostor, a která rovněž zveřejňuji 
v FB skupině „Bohunice pro každého“. 
Zájemcům je zašlu i emailem.
Děkuji za dotazy a další očekávám na 
svém kontaktu zveřejněném na webu 
MČ.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel MČ

Dotazovna aneb Co já na to?

Vzhledem k tomu, že jsem zde byl 
minule příznivcem pana starosty 
podroben rozsáhlé kritice kvůli své 
rozsáhlé kritice, zamyslel jsem se nad 
sebou a rozhodl jsem se mírně po-
lepšit. Nemyslím si, že bych už nikdy 
nic nekritizoval, ale tentokrát chci pro 
změnu chválit. 
Jistě většina z nás pamatuje pře-
rostlou džungli okolo staré haly TJ 
Tatran. Všude přerostlé keře, náletové 
stromy a šípků jako v pohádce o Šíp-
kové Růžence. Někdy jsem měl obavu, 
že mě bude muset časem z kanceláře 
vysvobozovat velkým mečem krásný 
princ a při pochůzkách okolo haly jsem 
si občas připadal jako doktor Emil 
Holub. Přátelé, s tím je teď konec. 
S předjařím přišli páni zahradníci a 
celou džungli, která nerušeně bujela 
desítky let, vyklučili a zvelebili. A to 
je dobře. Jediný, kdo kveruloval, byl 
místní tatranský zajíc Ferda, který byd-
lí v keři u bočního vchodu do haly a se 
kterým mě pojí mnohaleté přátelství. 

Ferda si mi stěžoval, že přišel o řadu 
úkrytů a schovávaček a i jeho keř 3+1 
je trošku méně chráněný. Ale Ferda 
si zvykne a my ostatní si můžeme zá-
libně prohlížet zcela změněný vzhled 
okolí staré haly, a to je počin, který 
bezesporu zaslouží pochvaly. Ostatně 
mám pocit, zatím nehraničící s jisto-
tou, že veřejné zeleni je v poslední 
době dáváno více pozornosti, že keře 
jsou více ostříhány, zejména ty trčící 
do chodníků a že i díky tomu se naše 
sídliště mění z jednoho z nejméně po-
hledných, kterým bylo v době svého 
vzniku, na jedno z nejhezčích v Brně. 
A mám z toho radost. 
 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel   
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• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery 
na sklo na celém území města Brna. Obnova bude dokončena 
v dubnu, kdy z města zmizí většina starých zelených kontejnerů.

• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje 
jeden kontejner se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který 
umožňuje oddělené třídění bílého a barevného skla. 

• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza 
a optimalizace sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného 
prostranství, pro kterou je klíčové snížení počtu kontejnerů za 
současného zachování objemů jednotlivých nádob. 

• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními 
prostředky pouze v případech podzemních kontejnerů a skla 
vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Od 1. dubna bude 
všechny kontejnery vyvážet vlastními silami.

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ 
KONTEJNERŮ NA SKLO

SKLO

BÍLÉ
SKLO

SMĚS
SKLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Můžete je donést do budovy staré haly TJ Tatran 
Bohunice, Neužilova 35.  

V pátek 21. 4. 2017 od 1300 do 1900 hod

A v sobotu 22. 4. 2017 od 900 do 1300 hod
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Zápis do 1. tříd – ZŠ Brno, Arménská 21 
školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milé děti, 
ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2017 vždy od 14.00 do 18.00 hodin se na naší 
škole uskuteční zápis do 1. tříd. Pokud si chcete prohlédnout školu, dne 
11. 4. 2017 v době od 9.00 do 12.00 hodin pořádáme Den otevřených 
dveří pro rodiče budoucích prvňáčků. Zároveň ten stejný den Vás s Vašimi 
dětmi zveme na Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, které se 
koná od 15.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

 Mgr. Alena Procházková, zástupkyně pro 1. stupeň

Na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 se najde 
hodně talentovaných žáků. A někteří 
jsou dokonce výjimečně nadaní! Jed-
ním z nich je Jonáš Tománek z 8.C, 
který obětuje svůj veškerý volný čas 
tanci. Jeho taneční úspěchy jsou 
o to cennější, že s přehledem zvládá 
školní povinnosti včetně výborného 
prospěchu.
Jonáš měl k tančení od malička hod-
ně blízko, jelikož jeho rodiče Kamila 
a Jan Tománkovi pracují jako známí 
profesionální trenéři tance. Ve třech 
letech začal Jonáš chodit do tanečků 
pro malé děti, v šesti do taneční třídy 
na ZŠ Vedlejší a následně do výběrové 
složky, kde se už tančí v páru. Jeho prv-
ní partnerka Bára byla o 2 roky starší 
a spolu absolvovali první taneční sou-
těže. O dva roky později začal tančit 
s partnerkou Luckou a v 10 letech se 
zúčastnil poprvé Mistrovství České 
republiky. Soutěžil v nejmladší kate-
gorii Junior 1, která je do 13 let. I se 
soupeři staršími až o 3 roky se umís-
til na krásném 9. místě v konkurenci 
zhruba 40 párů. Než se taneční pár 
může zúčastnit nějakého MČR, musí 
se nejprve protančit čtyřmi výknnost-
ními tanečními třídami a trvá to vždy 
několik let.
Dnes trénují Jonáš s  Luckou 5× až 
6× týdně nejenom tanec. S Šárkou 
Kašpárkovou, bývalou Mistryní svě-
ta v atletice, se kondičně přípravují 
a Jonáš k tomu dělá i gymnastiku, 

aby zvětšil své pohybové rozsahy 
a byl pružný. Taneční trénink zahrnu-
je hromadné lekce a soukromé lekce 
se svými domácími trenéry Martinem 
Odstrčilem a rodiči Janem a Kamilou 
Tománkovými. Jednou za měsíc abso-
lovuje tréninky s mistry světa buď ve 
Slovnisku a v Itálii nebo oni přijíždí do 
tanečního klubu v Brně. Konají se také 
reprezentační kempy, kde se snaží po-
sunout nejlepší tanečníky ČR i v tom, 
co normálně na lekcích netrénují - 
v psychologické a mentální přípravě, 
testování a měření výkonnosti.
Na soutěže nejezdí Jonáš pravidelně. 
Na začátku roku se konají republiková 
mistrovství, od dubna pak taneční ligy. 
Ten, kdo chce být známý ve světě, jezdí 
na mezinárodní soutěže v okruhu svě-
tové taneční federace WDSF po celé 
Evropě, ale i v zámoří.
V lednu se na Mistrovství České repub-
liky ve standardních tancích podařilo 
Jonášovi s Luckou vyhrát zlatou me-
daili. V únoru na MČR v latinskoame-
rických tancích se umístili na hezkém 
3. místě. A nakonec v březnu obsadili 
na MČR v 10 tancích (v kombinaci) 
stříbrné 2. místo, vždy v konkurenci 
kolem 50 párů z celé republiky. Vr-
cholem jejich juniorské kariéry bude 
reperezentace na Mistrovství světa 
v září ve standardních tancích, které 
se bude konat v Bratislavě. Držíme 
jim moc palce!

 MJ, ZŠ Vedlejší

Konečně nastalo jarní počasí a my 
jsme mohli začít mapovat okolí 
a sčítat tak závady a ztráty, které 
napáchala nejen zima, ale i roky. 
Zima byla letos dlouhá a krutá, 
sněhu na sídliště nadbytek.

Po oblevě je možno shledat spoustu 
rozbitých chodníků a poškozenou ze-
leň. Na základě těchto podnětů jsme 
se na radnici rozhodli o opravě komu-
nikací a regeneraci zeleně. Něco spa-
dá do naší kompetence, něco spravují 
jiné subjekty. S těmi vyjednáváme tak, 
aby bylo vše regulérní a dle finančních 
možností. Bohužel nejde všechno udě-
lat naráz, proto se vybírají ty nejvíc do 
očí bijící a nebezpečné závady.
V těchto dnech můžete spatřit dělní-
ky, kteří horlivě pracují na regenereci 
a očistě našich Bohunic. Jedni opravují 
obrubníky a chodníky, třeba na ulici 

Lány nebo Osové, jiní citelně prořezá-
vají keře a stromy tak, aby prosvětlili 
stráně, a zároveň tak oživili rostliny. 
Při té příležitosti vyhrabávají odpadky, 
které tam navál vítr nebo (určitě ne-
chtěně) odhodil nějaký kolemjdoucí. 
Pod hromadou odhrabaného listí za-
čínají kvést sněženky a bledule. Vše 
se pomalu začíná zelenat. Zase to tu 
bude vypadat krásně.
Abyste i vy byli spokojení, je důleži-
té, abyste předkládali různé náměty 
na opravy. Pak už je jen otázkou času 
a pochopitelně dotací a fondů, abychom 
mohli požadavek uskutečnit. Neboť i my 
jsme rádi, pokud je naše obyvatelstvo 
spokojeno. Máme tak pocit, že naše 
snahy nejsou zas tak úplně zbytečné.
Přeji vám všem příjemné prožívání 
jarních dnů.

 Kateřina Schielová,
zastupitelka

Opravdu je to tak, letos dne 3. března 
přijela na moje pozvání ministryně 
školství do naší MČ Brno -Bohunice, 
aby ve veřejné debatě odpovídala 
na dotazy našich občanů, týkající se 
především školství a  tělovýchovy. 
Bylo páteční odpoledne, plné slunce 
a radosti z nadcházejícího víkendu. 
Člověku by se chtělo do přírody ven 
z města, a to pravděpodobně zapříči-
nilo nevelkou účast, především z řad 
veřejnosti. Po malém zdržení a krát-
kém formálním seznámení s naší MČ 
došlo na uvedenou debatu. Mohu říci, 
že debata se odehrávala především na 
odborné úrovni, protože nejvíce do-
tazů přicházelo z řad zástupců našich 
základních škol, ale i školek, a v nepo-
slední řadě i našich zastupitelů. Jsem 

přesvědčen, že na veškeré dotazy, které 
byly ministryni kladeny, bylo plně zod-
povězeno a celá debata se vedla v přá-
telském duchu. Věřím, že mé pozvání 
na následující debaty přijmou i někteří 
ostatní vysoce postavení politici, jako 
např. ministr vnitra Milan Chovanec, 
nedávno zvolený ministr pro lidská 
práva pan Chvojka či předseda legis-
lativního výboru parlamentu ČR Je-
roným Tejc. Na tyto debaty se již nyní 
těším a o jejich konání vás budu včas 
informovat. A abych nezapomněl, je 
mou milou povinností a posláním paní 
ministryni za její ochotu a vstřícnost 
ještě jednou za nás za všechny srdečně 
poděkovat.
 
 Milan Hrdlička, váš místostarosta.

Mistr tance na Vedlejší

Regenerace po zimě

Ministryně školství  
Kateřina Valachová 
navštívila Bohunice
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Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme. I duben 
je u nás v knihovně velmi pestrý, zde je naše 
nabídka, stačí si jen vybrat a navštívit nás.

Dubnová výstava má název Barevné fantazie Věry 
Chaloupkové a Roberta Valentiho, jedná se o tvorbu 
dvou generací, o fantazie v propojení barev a jejich 
kontrastů. Výstava je o tom, jak je důležitá hra ba-
revných fantazií v našem životě, že tyto fantazie mo-
hou pozitivně ovlivnit náš běžný život, naše nálady 
i vztahy k druhým.
V pondělí 3. 4. 2017 můžete přijít se svými dětmi na 
rukodělnou dílnu. Pod vedením paní Kratochvílové 
budeme plést z pedigu. Dílna je zdarma pro děti 
i dospělé, potrvá od 14 do 17 hodin a nemusíte se 
na ni hlásit předem.
V úterý 11. 4. 2017 v 16.30 hodin budeme číst našim 
nejmenším. Děti si poslechnou příběhy Vikinga Tappi-
ho a jeho kamaráda soba Chichotka. Čtení je vhodné 

pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby.
Tradice našich jarmarků je dobře známá. Vždy před 
Vánocemi a Velikonocemi u nás přivítáme nejprve 
šikovné lidi, kteří něco vyrábějí, a pak se společně 
pobavíme s Bohunickou chasou a Chasičkou. Tento 
kolektiv vždy rády vidíme a považujeme je za své 
přátele. Letošní Velikonoční jarmark je připraven 
na středu 12. 4. 2017, od 16 hodin si můžete koupit 
nebo prohlédnout rukodělné výrobky a od 18 hodin 
se bude hrát a zpívat. Všichni jste srdečně zváni.
V úterý 18. 4. 2017 v 18 hodin pokračuje náš cy-
klus besed Historky z brněnské historie 2. dílem. 
Tato beseda se bude věnovat historii brněnských 
ulic a opět nás jimi provede Marcel Jurczyk. Minulá 
beseda v únoru byla velmi úspěšná, tak si nenech-
te ujít pokračování. Další 2 besedy z tohoto cyklu 
připravujeme na podzim tohoto roku.
Naše Občasná Literární kavárna má také pokračová-
ní, v pondělí 24. 4. 2017 v 17 hodin můžete relaxovat 

u kávy. Můžete si vyluštit sudoku nebo křížovku, 
případně vymalovat antistresovou omalovánku. 
K tomu samozřejmě výborná káva nebo čaj. Přijďte 
si odpočinout a načerpat nové síly.
Ve středu 26. 4. 2017 vyrážíme do terénu. Můžete se 
s námi potkat u nákupního střediska na ulici Osová. 
V době od 11 do 12 hodin budeme v rámci Čtení na 
neobvyklých místech číst a „lákat“ do knihovny. 
Přijďte si s námi popovídat, rády se s vámi setkáme.
Poslední akcí, na kterou bychom Vás rády upozornily, 
jsou naše Knižní čtvrtky, v době od 10 do 12 hodin vás 
seznamujeme s novinkami knižní produkce. V dub-
nu tyto čtvrtky vycházejí na 6. 4.  , 13. 4.  , 20. 4. 
a 27. 4. 2017.
Ať už si vyberete kterýkoli pořad nebo si přijdete 
prohlédnout výstavu, věříme, že se potěšíte. Přejeme 
krásné jaro a hodně zajímavých knížek.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Častou ukázkou parkouru v médiích 
je ničení veřejné výstavby. Naštěstí 
v této městské části Brno -Bohunice 
je toto nové odvětví sportu směřované 
na tréninky do tělocvičny na modu-
lární žíněnky inbalance, a to přímo 
na zš vedlejší.
Děti ve věku od 6 do 15 let se tu učí 
nejen jak překonat, přeskočit, přele-
tět různě vysoké a dlouhé překážky, 
ale rozmanitost triků připraví dítě na 
univerzální motorickou dovednost pro 
všechny ostatní sporty. Všechny tyto 
nácviky jsou tvořeny na změkčených 
žíněnkách z důvodu bezpečnosti.
Místo, abychom děti hnali ven ská-
kat po zdech, radši je motivujeme na 
vlastní vytvořené soutěže na modulár-
ních žíněnkách, kde hodnotíme efekti-

vitu a ladnost skoků místo obtížnosti, 
které využívají všechny ostatní sporty. 
Nejbližší soutěž se koná 3. 6. 2017 Od 
15 do 17 hodin v hale míčových sportů 
fsps, kde veřejnost je vítána.
Inbalance spolek zabývající se parkou-
rem se ale i přes to drží hesla: „Co vás 
naučíme v tělocvičně na žíněnkách – 
naučíme vás i venku na tvrdém povr-
chu“, a proto celé prázdniny pořádáme 
příměstské tábory a kempy, kde děti 
bereme na již 7 nově postavených par-
kourových hřišť po brně nebo s dětmi 
prchneme do přírody otestovat prvky 
parkouru formou hry. Termíny pří-
městských táborů i lokalit s videou-
kázkou naleznete na www.Inbalance.cz

 Aleš procházka , předseda spolku

Dva měsíce zimní přípravy utekly jako 
voda a hráče A mužstva TJ Tatranu Bo-
hunice čeká patnáct zápasů druhé půle 
krajského přeboru. Hned první jarní mi-
strovské utkání KP mezi Rousínovem 
a Bohunicemi bude okořeněno faktem, 
že se zároveň jedná i o čtvrtfinále Jiho-
moravského krajského poháru. V pří-
padě remízy se budou kopat penalty.
Zimní přípravu absolvovali hráči Tat-
ranu, až na dvě výjimky, na bohunické 
umělé trávě, kde se 3x týdně připra-
vovali a navíc k tomu sehráli 8 pří-
pravných utkání s bilancí 6 výher a 2 
porážky. Na úvod sezóny podlehli 3. 
ligovému Blansku vysoko 6:0, poté si 
poradili se dvěma soupeři s KP, Ivanči-
cemi a Vojkovicemi. Následoval týden, 
ve kterém sehráli 3 utkání, ve kterých 
porazili Reprezentaci Vězeňské služby 
a Zastávku, ale prohráli v Morkovicích. 
Na závěr přípravy vysoko porazily Šla-
panice 9:1. Celkově lze zimní přípra-
vu hodnotit jako úspěšnou, ale její 
konečný výsledek poznáme v neděli 
19. března na hřišti v Rousínově a ná-
sledně v dalších zápasech KP.

Kádr Bohunic se během zimní pauzy 
příliš nezměnil, odešel pouze Martin 
Vavřík a  tak má bohunický trenér 
Lukáš Kříž k dispozici 20 hráčů. Brá-
nu bude střežit stabilní brankářská 
dvojice Gruber a Roblík, stopery jsou 
Král a Musil, obránci Čermák, Pospí-
šil, Masařík, Macháček a  Hanusek, 
středopolaři Fiala, Hlavoň, záložníci 
Mach, Šabršula, Hrazdíra a Lidmila 
a útočníci Burčík, Ullmann, Šembera, 
Bagdasaryan a Táborský. A nejsou to 
již žádní zelenáči, věkový průměr muž-
stva je 23 let.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům i sponzorům a těší se na 
jejich návštěvu a podporu i ve druhé 
polovině soutěže KP.
Informace o dnech a časech konání 
mistrovských zápasů, naleznete na 
webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.cz, dále ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo ve vývěsce MČ Bohunice na uli-
ci Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Velikonoční jarmark a Bohunická  
chasa s Chasičkou v knihovně

Je parkour sportovní 
disciplína nebo  
vandalismus?

Konec zimní přípravy, 
Tatran začíná naostro!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA MŠ UZBECKÁ
Srdečně zveme rodiče a děti k návštěvě naší školy a k účasti na tvo-
řivé dílně, která se koná v rámci zápisu dětí do mateřské školy v pondělí 
15. května 2017 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
Přijďte si prohlédnout naši školu, pohrát s hračkami a vyrobit si malý 
dáreček v tvořivé dílně. 
Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká
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Letošní dlouhá „ladovská“ zima je 
za námi. Mráz a bohatá sněhová 
nadílka lákaly ke sportu a zimním 
radovánkám, přesto si mnozí našli 
čas na naše akce.

Poslední lednovou neděli jsme přivíta-
li děti a jejich doprovod na maškarním 
karnevalu. Téma na motivy oblíbené 
pohádky bylo více než příhodné – Le-
dové království. Venkovní sníh a mráz 
doplnily rampouchy a ledové květy 
v prostorách orlovny. Malé princezny 
i ostatní masky plnily úkoly pod bedli-
vým dohledem soba Svena, sněhuláka 
Olafa a dalších dobrovolníků a každý si 
odnesl zaslouženou sladkou odměnu.
25. února vyrazil průvod na maso-
pustní obchůzku Bohunicemi. Masky 
tradiční i pohádkové bytosti řádně 
odsoudily všechny navštívené, pro-
vedly je v tanci a přijaly nabízené „vý-
kupné“. Nemohli jsme vynechat ani 
starostu a místostarostu, oba pánové 
byli odsouzeni veřejně na podiu před 
radnicí, kde jsme s pásmem říkadel 
a písniček za smíchu a potlesku přihlí-
žejících průvod zakončili. Večer patřil 
v orlovně country bálu se skupinou 
Přesčas. Snad díky jménu kapely čas 
při tancování rychle utíkal a před půl-
nocí byla za upřímného nářku všech 
zúčastněných pochována basa. Bude 
odpočívat do Velikonoc, aby načerpala 
(a nejen ona) sílu na další zábavu.

Orel samozřejmě nežije jen zpěvem, 
tancem a taškařicemi. 10. a 11. února 
se konal přebor Jihomoravské kraje 
a města Brna v šachu, spojený s nábo-
rovým turnajem pro děti. Této akce se 
zúčastnilo 69 šachistů, náboru 12 dětí.
Víkend na začátku března patřil hrá-
čům stolního hokeje. Mezinárodní 
mistrovství ČR - Czech open přilá-
kal 150 hráčů z pěti zemí. Možnost 
vyzkoušet si tento zajímavý a v na-
šich orelských řadách dobře známý 
a úspěšný sport měla i veřejnost. Mno-
zí možná teprve zde zjistili, že tzv. špr-
tec má více disciplín a ovládnout je 
vyžaduje notnou dávku šikovnosti 
a soustředění.
Orel nebude chybět ani na oslavách 
780. výročí první písemné zmínky 
o Bohunicích. V dubnu se uskuteční 
turnaj ve stolním tenise pro mládež, 
na konci května uspořádáme na zahra-
dě ZUŠ Amerlingova Zahradní slav-
nost. Můžete se těšit na Bohunickou 
chasu a Chasičku, skupinu Přesčas, 
grilované dobroty, dobré pivo a víno. 
Pro děti chystáme jako každý rok na 
začátku června oblíbené dětské odpo-
ledne. Další naše akce můžete sledo-
vat v Našich Bohunicích, na vývěskách 
a na webu naší orelské jednoty www.
orelbohunice.cz. Věříme, že si cestu 
k nám najdete a těšíme se na vás.

 Za radu jednoty 
Nataša Hubatková

SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint 
26. 4. v 15.30 pro veřejnost otevírá 
svoji zahradu s akcí Jaro na zahradě. 
Naše zahrada nabídne bohunickým 
občanům místo na grilování, příjemné 
posezení a setkání.
Labyrint jako středisko volného času 
chce svoje místo i aktivity víc otevřít 
pro veřejnost, proto díky radnici bude 
v naší zahradě postaven gril, který 
bude k dispozici v  jarním a  letním 
období. Víc informací si brzo pře-
čtete na naších webových stránkách. 
V  rámci výše uvedené akce budete 

mít možnost hlasovat o vítězi soutě-
že Videopohlednice z Bohunic, která 
probíhá do 14. dubna a později vyhlá-
síme výsledky soutěže. Další částí Jara 
na zahradě budou i různá vystoupení 
skupin, které u nás působí, a výtvar-
ná dílna, kde si budete moci ozdobit 
květináč. K zakoupení budou různé mí-
chané nápoje a jídlo z nového grilu. Na 
tuto akci bychom rádi k nám pozvali 
občany a občanky Bohunic a otevřeli 
pro ně příjemné místo, kde si mohou 
užít společně chvíle.

 Katja Ropret Perne

Orel v zimě nespal Jaro na zahradě v Labyrintu

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá veřejný 

Turnaj ve stolním tenisu 
dětí a mládeže 

v sobotu 8. 4. 2017 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma 
Účast: turnaj je veřejný, hráči a hráčky narození 1999 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno 
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 

 
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, tel. 730 738 980, zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 

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

Pojeďte s námi na výlet po Moravě a Čechách
za kulturou, historií a zajímavostmi

úterý 2. května
Příbor (MPR) – Kopřivnice (veterán muzeum, TATRA) –
– Štramberk (Trúba) – Nový Jičín (muzeum klobouků)

úterý 16. května
Předklášteří (Porta coeli) – Pernštejn (prohlídka hradu) – Vírská přehrada – 
Dalečín – Písečné – Karasín – Bystřice n. Pernštejnem (Nový dvůr, farma Edel)

Další informace a rezervace: web: www.toulky55plus.cz
e-mail: toulky55@seznam.cz, mobil: 605 980 149.

Provozní doba: pondělí 9.00–16.00
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Rada MČ na svém 63. zasedání 
dne 22. 2. 2017:
– vzala na vědomí Posouzení kvali-

fikace a seznam dokladů dle § 122 
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, schvaluje 
Oznámení o výběru nevhodnější na-
bídky společnosti PET group, Brno, 
IČ 26271648,

– schválila zadávací podmínky na akci 
„Oprava školní kuchyně v objektu MŠ 
Běloruská 4 v MČ Brno -Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky,

– schválila v souladu s ustanovením 
výjimky z čl. IV. odst. 1 písm. c) „Pra-
videl pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných MČ 
Brno -Bohunice“, jednoho zájemce na 
akci „Zpracování pasportu zeleně na 
plochách veřejné zeleně ve správě 
MČ Brno -Bohunice a implementace 
dat inventarizace dřevin do GISMB“, 
vzhledem k tomu, že pasport zele-
ně má být zpracován a převeden do 
GISMB na základě požadavku SMB 
jako podklad pro přidělování finanč-
ních prostředků městským částem 
a uvedená společnost je na základě 
sdělení OMI MMB schopna zpracovat 
pasport v požadovaných parametrech 
pro GISMB, nabídku uchazeče výše 
uvedené veřejné zakázky od firmy 
Atregia s.r.o., IČ 02017342, s cenou 
ve výši 225.200 Kč bez DPH,

– souhlasila s podáním projektového 
záměru „Rekonstrukce podmínek pro 
vyučování přírodovědných předmětů 
v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ do Místního 
akčního plánu města Brna, který je 
přílohou č. 7 zápisu,

– souhlasila se stavebními úpravami 
v objektu SVČ a KJM Lány 3 dle pro-
jektové dokumentace na akci „Zřízení 
místnosti kanceláře v chodbě II. NP. 

objektu SVČ a KJM“ od Ing. Aleše 
Drlého, IČ 665 85 708

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem pozemku 
p. č. 2908 v k. ú. Bohunice, a zve-
řejnit záměr pronajmout pozemek 
p. č. 2908 v k. ú. Bohunice při ul. 
Ukrajinská

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice 
při ulici Švermova,

– schválila smlouvu o  sdružených 
službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí s firmou E.ON Ener-
gie, a. s. IČ 26078201,

– schválila záměr propachtovat poze-
mek p. č. 1417/1 v k. ú. Bohunice při 
ul. Kamenice,

– schválila záměr propachtovat část 
pozemku p. č. 1004/2 v k. ú. Bohuni-
ce v lokalitě U dálnice,

– schválila záměr změnit Smlouvu 
pachtovní – zemědělský pacht uza-
vřenou se Zemědělským a obchod-
ním družstvem sady Starý Lískovec 
IČ 479 16 851,

– vzala na vědomí odstoupení od 
smlouvy na nepotřebný majetek 
schvaluje kupní smlouvu na prodej 
dodatečně získaného majetku na 
základě pozůstalostního řízení,

– rada s účinností od 01. 03. 2017, 
v souladu se zněním § 102 odst. 2 
písm. j) a o) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, stanovi-
la celkový počet zaměstnanců ÚMČ 
Brno -Bohunice na 27 pracovníků, 
schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců 
Kanceláře tajemníka úřadu o 1 pra-
covníka,

– schválila, v souladu se zněním § 27 
odst.  7 zákona č.  250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění, pří-

spěvkové organizaci MŠ se speciální 
třídou pro děti s vadami řeči, Brno, 
Švermova 11, přijmout věcné dary do 
majetku příspěvkové organizace,

– rada v  souladu se zněním § 102 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, od-
volala k 28. 02. 2017 paní Alenu 
Dubravay na vlastní žádost z funkce 
členky Komise pro občanské záleži-
tosti RMČ, jmenuje s účinností od 
01. 03. 2017 do funkce člena Komise 
pro občanské záležitosti RMČ pana 
Mgr. Michala Kincla,

– neměla námitky k předložené no-
vele obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Brna, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška statutární-
ho města Brna č. 13/2015, o místních 
poplatcích, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna 
č. 6/2016,

– souhlasila se stavbou rodinné-
ho domu na pozemcích p. č. 1478, 
p. č. 1479 a p. č. 1481, vše v k. ú. Bo-
hunice při ulici Kejbaly, ve vlastnictví 
stavebníků, které sousedí s pozem-
ky p. č. 1473, p. č. 1474, p. č. 1475 
a p. č. 1476, vše v k. ú. Bohunice,

– vzala na vědomí vstup na pozemky 
p. č. 2767, p. č. 2765/2, p. č. 2836, 
p. č. 2759/2, p. č. 2804, vše v k. ú. 
Bohunice ve vlastnictví statutární-
ho města Brna, za účelem realizace 
investiční akce „Revitalizace OC Kav-
kaz,

– souhlasila s osazením výdechu di-
gestoře ve stavbě č. p. 806 při ulici 
Dlouhá, která je součástí pozemku 
p. č. 2116/5 v k. ú. Bohunice, pro-
najatá Smlouvou o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání společnosti 
Deux amies, s. r. o., IČ 294 16 701,

– souhlasila se změnou typu přístřeš-
ku při autobusové zastávce MHD na 

ulici Dlouhá na třípolový typ bez boč-
nic od společnosti City Tools s.r.o., IČ 
60752165, jeho umístění do chod-
níku a s vybudováním nové přípojky 
NN, vše na pozemku p. č. 2104 v k. ú. 
Bohunice, za podmínek zajištění 
obnovy obrusné vrstvy v celé šířce 
dotčené zpevněné plochy, včetně 
provedení obnovy všech dotčených 
travních ploch,

– souhlasila s vynětím orné půdy ze 
zemědělského půdního fondu po-
zemku p. č. 952/2 o výměře 19 m2 
v k. ú. Bohunice při ulici Podsed-
ky, ve vlastnictví statutárního 
města Brna, svěřeného MČ Brno-
-Bohunice, dle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půd-
ního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů,

– souhlasila se zastavením exekuce 
ve smyslu ustanovení § 268 odst. 1 
písm. h) občanského soudního řádu 
a ukládá vedoucímu Sociálního od-
boru sdělit toto stanovisko Mgr. Ja-
roslavě Schafferové, soudnímu exe-
kutorovi,

– neměla námitek ke směně pozem-
ků p. č. 1187/4 o výměře 4.042 m2, 
který je ve vlastnictví statutárního 
města Brna za pozemky p. č. 1193/48, 
p.  č.  1193/72, p.  č.  1193/74, 
p. č. 1193/75 a p. č. 1179/6 o celko-
vé výměře 4.044 m2 ve vlastnictví 
MPHC, z. s., IČ 266 04 795, vše v k.  ú. 
Bohunice při ulici Lány,

– schválila návrh Přihlášky pohle-
dávek statutárního města Brna, 
Městské části Brno -Bohunice ve 
výši 497.415 Kč s  přísl. a  ve výši 
314.653 Kč s přísl. do likvidace spo-
lečnosti HOLISTAV, s. r. o.  v likvidaci, 
IČ 262 15 292, adresované likvidá-
torovi společnosti panu Martinovi 
Mojžíškovi.

Zprávy z rady

Máte problém s hazardním hraním či sázením?
V České republice žije asi 450 
tisíc lidí, kteří mají s hraním 
veliké problémy, asi 110 tisíc 
hráčů se už neobejde bez cizí 
pomoci. Problémoví hazardní 

hráči nezřídka prohrají celou výplatu, na hraní 
si půjčují a zadlužují nejen sebe, ale i své 
blízké. Nevětší nebezpečí představují nejen 
výherní automaty, ale také nový fenomén on-
-line sázky přes internet.

Brněnské terapeutické centrum neziskové organizace 
Společnost Podané ruce nabízí podporu a pomoc 
hráčům všech hazardních her, včetně sázení a pokeru. 
Naše služby jsou bezplatné a mohou je využít také 
příbuzní a blízcí hazardních hráčů.

Poskytujeme následující služby:
 – skupinovou terapii
 – individuální terapii

 –poradenství pro rodiny a blízké závislých
 –dluhové poradenství pro závislé na hazardním hraní

Komu je služba určena?
Klientům starším 16 let, kteří mají potíže s hazard-
ním hraním či sázením a jejich blízkým.

Jak poznat, že máte problém s hazardem? 
Vyzkoušejte následující dotazník: Odpovídejte na 
stupnici nikdy – občas – velmi často.
1. Vsadil/a  jste někdy více, než jste si mohl/a do-

volit prohrát?
2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem 

peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a po-
žadovaného vzrušení?

3.  Vrátil/a  jste se hned druhý den, abyste vy-
hrál/a zpět prohrané peníze?

4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám 
říkali, že máte s hraním problém, ať už to byla 
podle Vás pravda nebo ne?

5.  Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké 
finanční problémy?

6.  Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo 
nad tím, jaké má Vaše hraní následky?

7.  Půjčil/a  jste si peníze na hru nebo jste proda-
l/a nějaký majetek nebo použili peníze určené na 
jiné účely, abyste získal/a peníze na hru?

 
Pokud jste odpověděl/a alespoň jednou velmi často 
nebo alespoň třikrát občas – bylo by dobré zamyslet 
se nad tím, jak Vaše hraní/sázení vypadá.

Kontakt:
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, 
Společnost Podané ruce, o. p. s., Brno, Hilleho 5
Telefon: 778 486 355
Web: http://terapiejmk.podaneruce.cz/ a http://gam-
bling.podaneruce.cz/
Email: gambling@podaneruce.cz nebo 
terapie.jmk@podaneruce.cz
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Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko 
je dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České repub-
liky. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a další nepořá-
dek. První úklid uspořádali naši žáci 
v září 2016 na hřištích v Bohunicích, 
na jaře 2017 pak pokročili a rozšíři-
li své aktivity. Během února páťáci 
motivovali ostatní třídy s pedagogy 
i širokou veřejnost k vyhledávání zne-
čistěných prostranství kolem školy 
a svého bydliště v Bohunicích.
Brzy se rozběhla soustavná činnost. 
Třídy vyhledávaly černé skládky nebo 
vytipovávaly další znečistěná místa. 
Zdokumentovaly i stav hlavního cí-
lového místa, nelegální skládky na 
Červeném kopci. Nezanedbaly ani pro-
pagaci celé akce – proto se v mnohých 
třídách vyráběly informační plakáty, 
kterých si můžete všimnout na mnoha 
místech v Bohunicích.
Díky velmi dobré spolupráci s ÚMČ 
Bohunice se podařilo připravit i vel-
kou propagační akci s  koncertem 
a  ekologickými aktivitami, která 
proběhne v  pondělí 27.  břez-
na 2017 od 17 do 19 hodin před 
bohunickou radnicí. Cílem této 
akce je upoutat zájem široké veřej-

nosti a informovat všechny zájemce 
o možnosti přispět vlastní prací ke 
zvelebení životního prostředí, které 
nás každodenně obklopuje. Nemusí-
me podotýkat, že jste na ni všichni, 
milí čtenáři zpravodaje Naše Bohuni-
ce, srdečně zváni.
Přípravy jsou za námi, nyní nás čeká 
realizace tohoto velkého úkolu. Dobro-
volníci z řad žáků, rodičů i veřejnosti se 
pokusí zjištěné nepořádky odstranit. 
Školní úklidové akce budou probíhat 
v týdnu od 3. dubna do 7. dubna 2017 
a projekt vyvrcholí úklidem čer-
né skládky na Červeném kopci 
v sobotu 8. dubna 2017. Všechny 
provedené práce samozřejmě naši žáci 
náležitě zdokumentují a o výsledku 
Vás budou informovat.
Věříme, že se nám podaří získat pro 
úklid na Červeném kopci pomocníky 
z řad široké veřejnosti. Bohunice slaví 
kulaté výročí a náš projekt je pro obec 
dárkem, který jí chceme věnovat.
Projekt podpořili: ÚMČ Brno -Bo-
hunice, folková kapela D.N.A. Brno, 
SZaŠ Rajhrad, Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, pobočka Lány.

 Mgr. Irena Lidmilová,
třídní učitelka 5.A, ZŠ Arménská

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V  loňském roce bylo na místním 
poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což 
odpovídá předpokládanému příjmu 
a což rovněž svědčí o dobré platební 
morálce zpoplatněných osob.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispě-
li zlepšení práce úřadu svými podněty, 
a v neposlední řadě všem, kteří jste 
řádně a včas splnili své poplatkové 
a ohlašovací povinnosti.
Letošní rok pro poplatníky v  Brně 
nepředstavuje oproti loňskému roku 
žádné změny. V platnosti beze změn 
zůstává i  obecně závazná vyhláška 
č. č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč 
a 500 Kč pro děti do 3 let věku a se-
niory od 70 let věku).
Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při 
bezhotovostní platbě se i nadále uvá-
dí jako variabilní symbol rodné číslo 
poplatníka, číslo účtu správce daně je:
111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovost-
ní úhradu, dokladem je pro Vás výpis 
z účtu a nemusíte svůj čas věnovat 
osobní návštěvě pracoviště a čekání 
na pokladně.
Na www.brno.cz/odpady najdete for-
muláře k plnění ohlašovací povinnosti, 

Místní poplatek za provoz 
systému nakládání  
s komunálním odpadem 

jakož i další údaje a užitečné odkazy.
Správcem daně pro celé město Brno je 
Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Brna, Oddělení správy poplat-
ku za komunální odpad, pracoviště 
Šumavská 33.
Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splat-
nosti poplatku nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splat-
nosti omezen ve svéprávnosti a byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zá-
stupce nebo tohoto opatrovníka! Je -li 
zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.
S  poplatkovou povinností souvisí 
i městem nově zavedený motivační 
nástroj, kterým je příspěvek na základní 
roční nepřenosnou elektronickou „ša-
linkartu“ pro zóny 100+101 zakoupenou 
od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e -shopu 
Dopravního podniku města Brna, a. s., 
který najdete na stránkách www.brno-
pas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat 
dotaci, podívejte se na podrobné údaje 
na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

PŘIPOJTE SE K ŽÁKŮM ZE ZŠ ARMÉNSKÁ

Žáci z Arménské nezahálejí ani na jaře. Celá naše škola se zapojila do 
projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, s jehož pomocí chceme nejen 
přiložit ruku při zkrášlování prostředí, v němž žijeme, ale také oslavit 
780. výročí založení Bohunic. Organizaci celé akce si vzala na starost 
třída 5.A. 

XV. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 26. 4. 2017 od 17.00 hod. se bude v jednacím 
sále bohunické radnice Dlouhá 3 konat XV. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program zastupitelstva bude nejpozději sedm dnů 
před zasedáním zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné. Přenos jednání můžete sledovat na 
adrese: http://www.brno-bohunice.cz/cs/informace-aktuality/
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Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2017.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití 
letošního výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč, 
což je o 67 tis. Kč více než loni.

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

www.facebook.com/trikralovasbirkawww.trikralovasbirka.cz

V Bohunicích a Starém Lískovci 

se vykoledovalo 72 051,- Kč

DĚKUJEME VÁM!
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 Hledám 2 byty, garsonku do 2 mil 
a středně velký s balkonem.
T: 774 340 338.

 Hledám udržovaný dům v Bo-
hunicích nebo okraji Brna (max 25 km 
za). T: 722 012 297.

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

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

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 Hledám pronájem bytu i v RD – 
může být zařízený. T.: 739 854 956.

 Pronájem pro oslavy. 
www.oslavto.cz

 Nabízím individuální přípravu 
k přijímacím zkouškám z fyziky na VUT 
(rovněž na medicínu a farmacii). Tel. 
604 247 252.

 N A B Í D K A 

         Dovoluji si Vás informovat o cenové nabídce na provádění kontrol 
   Přenosných hasících přístrojů a Hydrantů

Cenové relace jsou následující:

Základní cena kontroly přenosných hasících přístrojů 25,- Kč

Základní cena kontroly Hydrantů      85,- Kč

Další náklady
Náklady na cestovné                   Bohunice, Starý Lískovec Zdarma

Tyto ceny platí i v případě, že PHP byl použitý, nebo jinak poškozený.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

JAŠEK René SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
tel: +420 608 747 686 email: jasekrene@seznam.cz

 Doučím Mat+Fyz 6.–9.  tř. ZŠ 
a prima-kvarta Gym. Tel. 774 621 703.

 Pronajmu pozemek s chatkou 
a studnou za účelem rekreace a za-
hradničení. Střelice u Brna. 
Tel. 722 910 500

 Hledáme nové spoluhráče na 
amatérský smíšený volejbal. Hrajeme 
v úterý večer na ZŠ Vedlejší. 
SMS 602 523 487.

 Pár hledá pronájem 1+1, 2+kk, 2+1, 
Brno-město, Brno-venkov na jih od 
Brna, cena 7000,- Kč včetně inka-
sa. Možno nabídnout samostatnou 
bytovou jednotku v domě (nabízíme 
pomoc: sekání trávy, nákup).
Tel: 603 727 232, p. Emmert

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

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
10. 4.–23. 4.	Velikonoční	menu
30. 4. Pálení čarodějnic od 16:00,	vstup	zdarma.		
	 Více	o	programu	na	stránkách	hotelu.
24. 4.–14. 5.  Chřestové	dny
26. 5.	 Úvodní	ohňostroj	nad	Špilberkem.		
	 Možnost	zakoupení	konzumačního	lístku	za	230	Kč.
Červen  Nabídka	z	ryb
24. 6.  Ohňostrojný	epilog	nad	Špilberkem.		
	 Možnost	zakoupení	konzumačního	lístku	za	230	Kč.
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
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Prodejna Brno:
Palackého třída 164 I tel. 733 320 758

Krásný byt v brněnské části Bohunice  
koupili manželé Svobodovi jako výhodnou 
investici, s úmyslem dále ho pronajímat. Je-
likož jsou Bohunice obecně velice žádaná lo-
kalita, na inzerát se přihlásila spousta zá-
jemců, mezi kterými nakonec Svobodovi vy-
brali příjemný a solventní manželský pár.
Oba byli velice pěkně oblečení, na prohlídku 
přijeli v drahém autě a o pronájem bytu měli 
zájem na dobu jednoho roku, jelikož si právě 
stavěli rodinný domek. Při podpisu nájemní 
smlouvy v hotovosti složili dvouměsíční 
kauci, i nájem na budoucí měsíc. Tím ovšem 
idyla skončila a tyto peníze byly ty poslední, 
cco Svobodovi od nových nájemníků viděli.
Když Svobodovi zjistili, že nájem na následu-
jící měsíc nebyl uhrazen, začal kolotoč 
nekonečných výmluv a slibů o tom, že vz-
růstající dluhy budou zaplaceny. Situace na-
konec dospěla do fáze, kdy nájemníci začali 

veškeré výzvy ignorovat a Svobodovi je 
proto vyzvali k vystěhování se.
ZZoufalým manželům už tedy nezbývalo nic 
jiného, než se obrátit na právního zástupce 
a společně s ním podat na nájemníky trestní 
oznámení. Následovala výpověď z nájmu 
a civilní žaloba na vyklizení bytu. Všechny 
tyto náležitosti i s rozhodnutím soudu trvaly 
více než rok, po který však nájemníci dál 
v v bytě bydleli a dál neplatili nájem. Svo-
bodovým i tak vznikla škoda v hodnotě pře-
sahující sto tisíc korun
Problémoví nájemníci nejsou v dnešní době 
ničím výjimečným, s chronickými neplatiči 
se setkala celá řada pronajímatelů. Jak 
se tomu však bránit, když často nepomůže 
ani dobře sepsaná smlouva nebo vyšší 
kauce? S řešením přišel tým lidí z Brna, kteří 
založili službu Ideální Nájemce. „Pronájmu 
nemnemovitostí se věnujeme už několik let 
a s problémy způsobenými neplatiči nebo 
lidmi v exekuci se setkáváme stále častěji. 
Rozhodli jsme se proto vybudovat službu 

Ideálního Nájemce, kterou ochráníme ma-
jitelé bytů od veškerých nástrah, které s ná-
jemním bydlením souvisí. 
Koncept je velice jednoduchý – od majitele 
si byt pronajmeme přímo my (staneme se tak 
jeho Ideálním Nájemcem), a tento byt 
následně dále podnajímáme. Majitelům 
ručíme za pravidelný nájem bez ohledu 
na obsazenost bytu, stejně tak ručíme 
za vrácení bytu v původním stavu, v jakém 
jsmejsme si ho od majitele pronajali. Náš tým  
je tvořen odborníky z oblasti realit, kteří 
dokážou vybrat a důkladně prověřit po-
tenciální zájemce, díky čemuž se dokážeme 
vyhnout nájemníkům s exekucí, apod. Také 
máme silné právnické zastoupení, takže 
každý potenciální problém s neplatiči 
dokážeme vyřešit již v jeho zárodku. Největší 
výhodou pro majitele však stále zůstává, 
že i v případě, že by se problémy s nájemníky 
naskytly, od nás má záruku pravidelného 
měsíčního nájemného a žádných starostí,“ 
říká obchodní ředitel Petr Kubišta.

Zaujala vás tato služba, nebo se chcete jen na 
něco zeptat? Neváhejte se ozvat.
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