
Pozor na slimáky
Mnoho z nás se již potýkalo s pro-
blematikou slimáků. Někteří s nimi 
bojují, jiným je to lhostejné. Nicméně 
z dlouhodobého pohledu, já tuto pro-
blematiku vidím jako zásadní. Ono 
nejde o to, co slimák nyní ničí, ale 
jde o to, co nám může zničit třeba 
za rok, dva či čtyři. Všeobecně se dá 
říci, že slimák se nezastaví před ni-
čím. Není pro něj překážkou žádná 
hranice, žádná vzdálenost, ani loka-
lita, ze které se k nám přesouvá. Je 
schopen přilézt po svých, autem, lodí, 
vlakem, je prostě schopen se k nám 
dostat veškerými možnými cestami. 
Nenechme se ošálit vzdáleností, ze 
které přichází, ať je to Španělsko, 
Itálie či ostatní jižní státy. Pro sli-
máky je to v podstatě výzva, kterou 
mají v sobě zakódovanou a kterou 
musí splnit. Musí se přece dostat do 
té země zaslíbené, kde je dostatek 
potravy a kde se bude přiživovat na 
práci ostatních. Možná má v sobě za-
kódováno, že jednoho dne se vše otočí 
a oni se stanou těmi „pány světa“. Že 
je to scifi? Možná, ale já chci být při-
praven i na tuto variantu, chci se sli-
máky bojovat již nyní, chci být s těmi, 
kteří nesouhlasí s jejich příchodem, 
a chci protestovat proti těm, kteří 
tvrdí, že se nejedná o ohrožení naší 
země, naší přírody, nás samotných. 
Všichni víme, že někteří slimáci již tu 
jsou, již se tu množí a zakládají své 
kolonie, připravují vhodné podmínky 
pro nově příchozí, vše se děje nějak 
tak potichu nenápadně. Ale pozor, po 
zimě přichází jaro, a pak léto, teplo 
je pro slimáky jako palivo pro spalo-
vací motor, a proto musíme počítat 
s tím, že se nám začnou vyskytovat tu 
pod kamenem, tu za cihlou, budeme 
je potkávat na chodníku, jak za se-
bou zanechávají stopu, aby je po ní 
mohli následovat další. Proto říkám, 
připravme se na tuto invazi, protože 
jen ti, co budou připraveni, budou 
schopni tuto invazi odrazit a ochránit 
to, co zde staletí budujeme.

 Milan Hrdlička
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Oslavy výročí 780 let od první 
písemné zmínky o Bohunicích se 
přehouply do své závěrečné fáze. 
V září jsme měli možnost si užít 
řadu zajímavých koncertů, hody 
a mohli jsme zhlédnout také vel-
kou výstavu Z historie Bohunic.

Tím ovšem zajímavé akce zdaleka 
nekončí. Rád bych vás pozval na říj-
nové aktivity, a zvláště pak na jednu 
výjimečnou. Ve středu 11. 10. 2017 
budeme společně plavat „z Francie 
do Anglie“. Symbolicky přeplaveme 
kanál La Manche! Štafetová plavba 
začne ve 12 hodin a skončí, až urazíme 
oněch 36 km. Těžko odhadnout konec, 
ale v 18 i 19 hodin ještě určitě plavat 
budeme.
Akce je určena pro každého – pro malé, 
velké, ženy, muže, děti, z Bohunic i od-
jinud, výkonnostní plavce, rekreační 
plavce, i nás, kteří plaveme, jen když 
se někde potkáme s vodou a nedosáh-
neme na dno.
Plavat se bude v bazénu na ZŠ Armén-
ská. Ideální bude, pokud se přihlásíte 
emailem na adrese plavani@kome-
taplavani.cz. Budeme tak mít lepší 
přehled o počtu plavajících.

ODSOUZENÍ NÁM POMÁHAJÍ
S ředitelem bohunické vazební věz-
nice plk. Mgr. Dušanem Gáčem jsme 

více než před rokem začali 
rozvíjet intenzivnější pra-
covní kontakty a spoluprá-
ci. Jistě jste zaznamenali, 
že během letošní zimy nám 
pan ředitel poslal skupinu 
odsouzených, kteří pomá-
hali likvidovat kalamitní 
množství sněhu.
Letos o prázdninách jsem s panem 
ředitelem dohodl další spolupráci. 
Skupina pěti odsouzených v závěru 
srpna pracovala ve školce Běloruská 
a Amerlingova na zprovoznění ven-
kovních herních ploch. Likvidovali 
trávu z pískovišť, chodníků, kypřili 
písek v  dopadových plochách pod 
herními prvky, odstraňovali přerostlé 
keře, natírali dřevěné díly herních prv-
ků a další obdobné činnosti. Ředitel-
ky zmíněných školek si jejich činnost 
velmi pochvalovaly. Celá tato akce 
vznikla z podnětu jednoho tatínka, 
který má ve školce své dítě a současně 
pracuje jako zaměstnanec věznic. Za 
dobrý nápad a pomoc odsouzených 
velmi děkujeme. Věřím, že není po-
slední.

BÁSEŇ
V minulém čísle jsem zveřejnil báseň 
čtrnáctileté Kristýny s tím, že se snad 
najde její autorka.
A skutečně se našla. Ozvala se a na-

Přeplaveme společně kanál La Manche 
psala do nejpočetnější 
bohunické facebookové 
skupiny Naše Bohunice. 
Autorkou básně je Kristýna 
Bendová. Báseň se ke mně 
na radnici doslala prý před 
šesti lety. Přinesla mi ji teh-
dy její babička. No, není nad 

babičky…

OBCHODNÍ CENTRUM  
KAVKAZ V NOVÉM
Po zveřejnění první fotografie podo-
by „nového Kavkazu“ mi někteří z vás 
psali, že nesouhlasí s černou barvou 
budovy. Všechny připomínky jsem pře-
poslal majiteli objektu (městská část 
Brno -Bohunice objekt nevlastní, takže 
barvu budovy nemůže nijak ovlivnit).
Zástupcem vlastníka jsem byl ujištěn, 
že barva černá nebude. Cituji z odpo-
vědi: „Venkovní barva nebude černá, 
ale bude to speciální dlaždicový ALU 
obdélníkový obklad v antracitové bar-
vě, která vypadá exkluzivně a hodnot-
ně. Tento prvek navíc nebude použit 
po celém obvodu objektu, ale pouze na 
jeho severní nárožní straně. Podstat-
ná část objektu bude dále pojednána 
v barvě bílé“.
Věřím, že se tedy můžeme těšit na 
skutečně hezkou a elegantní budovu.

INVESTIČNÍ AKCE PŘES  
PRÁZDNINY
Prázdniny jsou vždy časem oprav a re-
konstrukcí ve školských zařízeních. Le-
tos jsme získali finanční prostředky 
na instalaci venkovních žaluzií v ZŠ 
Arménská. Instalace do celého objektu 
stála 2.700.000 Kč. Dále proběhla re-
konstrukce kuchyně v MČ Běloruská za 
1.200.000 Kč. Kuchyně dostala i nový 
sporák za 95.000 Kč. MŠ Uzbecká 
zase dostala nový kuchyňský robot za 
102.000 Kč a nábytek za 120.000 Kč.
Z dalších akcí bych rád zmínil oplo-
cení dětského pískoviště za domem 
Okrouhlá 16 za 48.000 Kč a instalaci 
většího herního prvku za 100.000 Kč 
na témže hřišti. Jistě jste si také všim-
li, že byla opravena řada chodníků a po 
mnoha letech byl zprovozněn i vodní 
prvek v parku při ul. Osová. 
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Dozvěděla jsem se, že budete pořádat 
akci Bohunice přeplavou kanál La Man-
che. Kde se mohu do této akce přihlá-
sit? Akce přeplaveme kanál La Manche je 
součástí oslav 780 let od první písemné 
zmínky o Bohunicích. Veškeré informace 
o této akci naleznete na webových strán-
kách MČ Brno -Bohunice, v sekci Oslavy 
780 let.
Pane místostarosto, chceme Vám poděkovat, že 
jste dostál svému slibu a nechal nainstalovat 
nástěnku klubu důchodců. Máme ale ještě jednu 
prosbu, nemohli byste zde uváděné informace 
psát větším písmem?
Děkuji za pochvalu. Co se týče velikosti písma, jedná 
se o to, že některé materiály se do nástěnky dávají 
již zpracované a vytištěné mimo nás. Co se týče 
informací, které se vytvářejí na naší radnici, budu 
se snažit zajistit, aby písmo bylo větší a nečinilo 
problémy při čtení.
Budete v zimě opět stavět hřiště pro bruslení, 
jestliže ano, na jakém místě? Ledování v sezóně 
2017–2018 jsme ještě neřešili, nicméně vám můžu 
slíbit, že zcela jistě hřiště pro ledovou plochu vy-
budujeme. Je otázkou, v jakém režimu bude hřiště 
fungovat. Dosud se o vytvoření ledu staral Tatran 
Bohunice, ale již minulou sezónu zjistili, že nejsou 
schopni především personálně zajistit nastříkání 
této ledové plochy. Letos proto budeme hledat nový 
model, jak zajistit tuto ledovou plochu pro veřejnost. 

Jestli to bude formou dobrovolné činnosti 
některé skupiny nadšenců, či smluvně, se 
teprve uvidí.
Několikrát jsem volal na úřad ohledně 
údržby zeleně v Bohunicích, často mi 
bylo sděleno, že tento pozemek neob-
hospodařujeme my, ale Brněnské komu-
nikace, apod. Dá se někde zjistit, které 
pozemky či komunikace udržuje radnice 

a které někdo jiný, tak abych nemarnil čas zjišťo-
váním a telefonoval rovnou tomu, kdo to má na 
starost? Vím, kam tímto dotazem míříte, a věřte, že 
i já se někdy podivuji nad systémem údržby jak vozo-
vek, tak i zeleně. Například část trávníku je posekaná 
a druhá část ne. Pak to vypadá jako by zaměstnanci 
ráz na ráz ukončily práce, a prostě odešli od rozděla-
ného. Pravdou je však skutečnost, že v našem katastru 
se vyskytují vozovky, pozemky či travnaté plochy, 
které patří různým majitelům, potažmo správcům. 
Z větší části se však jedná o pozemky ve vlastnictví 
města Brna, které jsou svěřeny do péče nám, dále jsou 
to pozemky, o které se stará přímo město Brno, a aby 
toho nebylo málo, jsou tu ještě pozemky, které patří 
Jihomoravskému kraji nebo úřadu zastupujících stát 
ve věcech majetkových. Sám vidíte, že je to celkem 
komplikované. Promluvím s paní vedoucí technické-
ho odboru, zda by nešlo vypracovat mapu, do které 
bychom vložili informace, kdo o který pozemek se 
stará, či kdo je jeho majitel. Tuto mapu bychom 
posléze vyvěsili na webové stránky.

V některých místech, jako např. ulice Ukrajinská 
či Moldavská, jsou již stromy velmi přerostlé 
a vytvářejí velký stín. Některé spodní byty jsou 
tímto ochuzeny o světlo. Nedalo by se některé 
stromy odstranit? S touto problematikou se potýká 
každé starší sídliště. Na jedné straně jsou občané, 
kteří se cítí vzrostlými stromy omezováni, ať již uve-
deným slunečním svitem či hlukem, který se může 
vytvářet při větším větru, kdy větve škrkají o omítku, 
anebo nedostatečným provzdušněním a výskytem 
možné plísně. Věc není však tak jednoduchá, jak 
vypadá. Naše sídliště je doslova protkáno různý-
mi technickými sítěmi, které mají nějaké ochranné 
pásmo, a ty nedovolují výsadbu stromů, které by 
mohli v dospělosti dosahovat například výšky deseti 
metrů. Proto každý vzrostlý strom, co v ulicích po-
kácíme, již jen velmi těžko vysazujeme znovu. Další 
a to rozhodující aspekt je ten, že nemůžete pokácet 
strom jen tak pro nic za nic, anebo proto, že stíní. 
Sídlištní zeleň podléhá pod ochranu veřejné zeleně. 
O pokácení každého stromu od určitého průměru se 
musí žádat o povolení, a pokud strom není jedno-
značně nemocný či vážně neohrožuje své okolí, je 
skoro nemožné získat povolení k jeho skácení. Možná 
kdyby v minulosti neprobíhalo svévolné vysazování, 
a stromy se vysazovaly s tím, že jednou bude mít 
strom třeba dvacet metrů, nemuselo by docházet 
k zastínění či jiným neduhům.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Nad dotazy občanů

Setkání bohunických seniorů

středa 18. 10. 2017, 9.00–11.00
posezení se vzpomínáním nad starými fotkami 

starých Bohunic i celého Brna, občerstvení a povídání 
se zajímavými lidmi v sále SVČ Lány, Lány 3.  

Srdečně zvou pracovnice SVČ Lány 

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na přednášku

Ludvík Svoboda československý de Gaulle
ve středu 11. 10. 2017 v 17.00 hod. 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
Brno-Bohunice, ul. Dlouhá 3. 
Přednáší pan PhDr. Stanislav Balík. 

Těšíme se na Vaši účast. za KD M. Růžičková

Pozvánka

Pozvánka

Z činnosti kontrolního výboruPřeplaveme společně...
Kontrolní výbor Zastupitelstva měst-
ské části Brno -Bohunice se v letošním 
roce sešel celkem třikrát. Na každém 
zasedání ze zákona zkontroloval plně-
ní usnesení Rady a Zastupitelstva MČ 
Brno -Bohunice, při těchto kontrolách 
neshledal žádných vad.
Mimo to se KV zabýval následujícími 
tématy a podněty:
1. Kontrola hospodaření s odpady: 
nebyly shledány závady
2. Kontrola pravomoci orgánů 
MČ Brno -Bohunice k projednání 
žádosti o dotaci: zde výbor doporučil 
v budoucnu postupovat podle stano-
viska Ministerstva financí 250/2000 
o rozpočtových pravidlech samospráv-
ných celků
3. Kontrola stavu a plnění příkaz-
ních smluv na zaledování a údržbu 
ledové plochy s TJ Tatran Bohuni-
ce za roky 2015 a 2016: Po kontrole 
stavu a plnění předmětných smluv KV 
konstatoval, že při uzavření a plnění 
těchto smluv došlo ze strany vedení 
radnice k řadě pochybení, které vyús-
tilo v podané oznámení o přestupku, 
č. j. BBOH/00418/17/SOC, které podal 
na ÚMČ Brno -Bohunice dne 17. 1. 2017 
zastupitel Ing. Brzobohatý. Především 
byla s  TJ Tatran uzavřena příkazní 
smlouva, o které obě strany dopředu 
věděly, že nebude dodržena. Dále KV 
vytýká to, že dobrovolníci zajišťující 
zvláštní provoz obecního hřiště neměli 

s provozovatelem hřiště žádný, byť jen 
symbolický smluvní vztah, což přináší 
různá možná rizika. Zcela nepřijatel-
ný byl pokus o vybírání vstupného 
„dobrovolníky“, kdy byl po příchozích 
uživatelích obecního hřiště vyžado-
ván poplatek. Toto vybírání „vstup-
ného“ nemělo oporu v žádné dohodě 
či koordinaci s ÚMČ, bylo prováděno 
neoznačeným člověkem, nebyly vydá-
vány potvrzení o vybraných penězích 
a nebyla vedena jejich evidence. Mimo 
to vybírání peněz nemělo ani oporu ve 
vyvěšeném Provozním řádu. KV kon-
statoval, že celý projekt zaledování 
dětského hřiště byl velmi chvályhodný 
a jistě byl přínosem pro obyvatele Bo-
hunic a přilehlých sídlišť. Nicméně ani 
ten nejlepší úmysl nemůže omluvit 
různá pochybení a možné porušová-
ní zákona. Proto KV doporučuje do 
budoucna podobné akce organizovat 
s odbornou péčí, erudicí, dodržováním 
právních a odborných norem a domýš-
lením různých důsledků.

Tento rok by se měl KV sejít ještě dva-
krát, o výsledcích jednání budu opět 
stručně informovat prostřednictvím 
Našich Bohunic. Zápisy z jednání KV 
jsou v celém znění k dispozici na strán-
kách www.brno -bohunice.cz.

 Ing. Antonín Brzobohatý, 
předseda Kontrolního výboru

 1  Z akcí, které nás ještě letos če-
kají, zmíním zejména zateplení ZUŠ 
na Bohuňově ulici, pilotní projekt 
kamerového systému na náměstí 
před radnicí, vybudování prostupu 
mezi jednotlivými odděleními v MŠ 
Švermova a zahájení prací na rekon-

strukci prostranství u Kavkazu.
Milí přátelé, doufám, že všechny 
plánované akce poběží zdárně podle 
plánu a k vaší spokojenosti. Budu se 
těšit na další setkávání s vámi a přeji 
vám příjemné podzimní dny.

 Antonín Crha, starosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCIV.
Další ulicí v našem devadesátém čtvrtém pokračování seriálu Z historie 
Bohunic je ulice Švermova. 
Zde použitá fotografie je z období výstavby sídliště, tedy pravděpodobně 
z konce 70. let 20. stol. Foto mi zaslal pan Martin Čížek.
Současné pojmenování ulice pochází z 22. prosince 1974. Ulice je nazvána 
po Janu Švermovi (1901–1944), komunistickém novináři a funkcionáři KSČ, 
který jako účastník SNP zahynul ve slovenských horách.
  Antonín Crha

VYHODNOCENÍ KEŠKOVANÉ A OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V BOHUNICKÝCH ŠKOLÁCH A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍCH

Jak všichni jistě víte, letošní oslavy 
780 let od první písemné zmínky o Bo-
hunicích nám propršely. Přesto bych 
ráda chtěla poděkovat všem, kteří se 
nezalekli špatného počasí a zúčastnili 
se programu, který byl pro ně připra-
ven.
SVČ Lužánky -pracoviště Lány pro 
bohunické občany připravilo rodin-
nou keškovací hru, při které si všichni 
zájemci mohli podle GPS souřadnic 
obejít 9 zajímavých bohunických míst, 
na kterých byla schovaná malá plecho-
vá krabička ukrývající 3 indicie. Jejich 
složením vznikla zpráva, kterou mohli 
zájemci zaslat na telefonní číslo, kde 
jim byla potvrzena správnost zprávy. 
Celkem se hry zúčastnilo 12 týmů, 
z nichž mnozí se museli na daná místa 
vracet několikrát. Déšť nám v průběhu 
konání hry mnohé zprávy vícekrát pro-

máčel, spoustu kešek také nenávratně 
zmizelo v rukou nenechavců.
Deštivé počasí se nemile podepsalo 
i na dni otevřených dveří v bohunic-
kých školách a volnočasových organi-
zacích, který probíhal přímo v rámci 
vrcholících oslav v sobotu 23. září. Bě-
hem odpoledne na návštěvníky čekalo 
10 bohunických institucí, které si pro 
ně připravily krátký program, vyrábění 
nebo dáreček. Spokojenost občanů, 
kteří se do putování po Bohunicích 
zapojili, byla veliká – škoda jen, že do 
cíle došlo jen 10 týmů.
Organizátoři akce však nelámou hůl 
nad nevydařeným počasím a doufají, 
že v dalších letech bude vůle i chuť 
akci zopakovat a přiblížit vám tak čin-
nosti a zábavu, kterou Bohunice svým 
obyvatelům nabízejí.

 Lucie Stará, radní MČ

Dáme na vás, to je brněnský participa-
tivní rozpočet.
V listopadu jde úvodní ročník do finá-
le. Brňané si sami v hlasování zvolí, 
které navržené projekty město Brno 
zrealizuje.
24.  října proběhne od 17:30 hodin 
v zasedacím sále zastupitelstva měs-
ta Brna na Dominikánském náměstí 
veřejné zvažování, na kterém budete 
moci ocenit tři projekty, které pro fi-
nálové hlasování získají výhodnější 
pozici. Na toto setkání jste srdečně 
zváni.
Samotné finálové hlasování občanů 
Brna o  projektech bude probíhat 
od 1. do 22. listopadu na stránkách 

damenavas.brno.cz, a pro ty, kterým 
hlasování přes internet nevyhovu-
je, je připravena možnost hlasovat 
osobně, a to 14. listopadu od 10.00 
do 20.00  hodin v  knihovně Jiřího 
Mahena na Kobližné.
Od 15 října budete moci vidět na ná-
městí Svobody výstavu všech realizo-
vatelných projektů, abyste se mohli 
s projekty seznámit a vybrat si svého 
favorita pro hlasování.

Propršené oslavy

Listopadové finále prvního  
ročníku Dáme na vás se blíží

2.–29. 10. Výstava: HRDĚ NA MRVĚ – Vesnické písně
KJM, Lány 3

2.–29. 10. Výstava: Podzimní HYGGE s nakladatelstvím JOTA
KJM, Lány 3

3. 10.
úterý

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

5., 12., 19. 
a 26. 10.

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

7. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Mutěnice – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 15.00 hod.

8. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : SK Kuřim – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

11. 10.
středa

Přednáška: Ludvík Svoboda československý de Gaulle
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 17.00 hod.

14. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Házená V. Bystřice – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

17.–31. 10. Blokové čištění komunikací
MČ Brno-Bohunice;  v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.

18. 10.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ; SVČ Lužánky –  
pracoviště LÁNY a KJM, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

19. 10.
sobota

Promítání dokumentárního filmu: Co se nenosí 
s dílnou: Zachraň staré tričko; SVČ Lužánky-pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 18.30 do 21.00 hod.

21. 10.
sobota

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

21. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Moravská Slavia – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 14.30 hod.

28. 10.
sobota

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

29. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Kostelec n. H. – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

30. 10.
pondělí

DIVADLO NA LÁNECH – Podzimní pohádka o drakovi
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

X.Kalendárium
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Opoziční názory

V  minulém čísle zpra-
vodaje si pan starosta 
posteskl, že jste Vy jako 
jeho předchůdce, odmítl 
nabídku LIDLu na výstav-
bu „Rákosníčkova hřiště“. 
Může to být vůbec prav-
da? Lze Váš postoj nějak 
odůvodnit?
Bylo -li tedy téma otevřeno, tak lze říci, 
že to pravda je. Ale…Když někdy před 
pěti, šesti lety začal vznikat projekt 
stavby obchodního domu v lokalitě 
u  školy Vedlejší, řešili projektanti 
způsob napojení jeho budoucího par-
koviště na komunikaci Pod Nemocnicí. 
V uvažovaném místě však měla měst-
ská část již platné územní rozhodnutí 
na možnou výstavbu asi deseti či dva-
nácti kolmých parkovacích stání. Sta-
vebník tehdy nabízel za jejich náhradu 
dětské hřiště. Samozřejmě až po do-
stavbě obchoďáku. Místo příslibu „hři-
štěte v luftu“ jsem vznesl požadavek 
na pořízení stavební dokumentace na 
náhradní parkovací místa, tedy za ta, 

Dotazovna aneb Co já na to?

Jak na teplo v panelácích? 
Zkusme to společně! 
Většina paneláků na bohunickém 
sídlišti asi řeší podobný problém. 
Po zateplení fasády, revitalizaci 
balkónů, výměně výtahu a dalších 
nezbytných akcích se nyní věnují 
otázce získávání tepla (ústřední 
topení a  teplá užitková voda). 
Nabízí se několik možností:

1. Investice do stávající technologie 
a setrvání u původního dodavatele 
tepla, jímž je podnik Teplárny Brno.
2. Vybudování tepelného čerpadla.
3. Vlastní plynová kotelna.
4. Solární systém na „příhřev“ vody.
Pokud má členské shromáždění v pa-
neláku učinit strategické rozhodnutí, 
musí být členové dostatečně infor-
mováni. Na sídlišti už máme příklady 
domů, které se odstřihly od tepláren 
a vyrábějí si teplo pomocí vlastních 
tepelných čerpadel. Také zde máme 
domy, jejichž střechy jsou pokryté so-
lárními panely. Neznám však příklad 
družstva nebo SVJ, které se vydalo 
cestou vlastní plynové kotelny.
Učinil jsem dotaz u plynáren i doda-
vatele technologie, zda je možné ve 
starším paneláku vybudovat vlastní 
kotelnu na plyn. Žádný z oslovených 
v  tom neviděl technický problém. 
Všichni se ale odvolávali na stavební 
povolení. I vydal jsem se tedy na sta-

vební odbor naší radnice, abych zjis-
til, na co se máme připravit v případě, 
kdybychom chtěli v paneláku přejít na 
topení plynem.
Paní úřednice mě nejdříve upozor-
nila na koncepci města Brna, která 
(samozřejmě) protežuje Teplárny 
Brno, v nichž má město majetkový 
podíl. Dále jsem byl upozorněn na 
problém emisí, ale největší překážku 
viděla úřednice v nutnosti fyzického 
odstranění dosavadní přípojky (sic!). 
To znamená zábor pozemku, výkop 
v komunikaci či trávníku, vyzvednutí 
potrubí, odvoz a likvidace, zaslepení 
přípojky, zaházení výkopu, uvedení do 
původního stavu a předání vlastníkovi 
po prvním pokosu trávníku. A to vše 
samozřejmě na náklady družstva či 
SVJ.
Po odchodu z radnice jsem přemýš-
lel. Nemám dostatek informací, abych 
mohl vyvrátit nebo potvrdit slova paní 
úřednice. Ale napadla mne jiná věc. Na 
našem sídlišti jsou desítky domovních 
samospráv a mnohé řeší podobné pro-
blémy jako naše SVJ. Nemám teď na 
mysli pouze konkrétní problém s tep-
lem. Nestálo by za to založit společné 
fórum BD a SVJ, kde bychom sdíleli 
získané zkušenosti, poznatky, rady 
a doporučení?

 Vlastimil HALFAR

Termíny blokového čištění 
komunikací v měsíci říjnu
Ve druhé polovině měsíce října proběhne poslední blokové čištění v tomto roce, 
opět budou čištěny komunikace a přilehlá parkoviště s odtahy vozidel. Blokové-
mu 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 
komunikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V MĚSÍCI ŘÍJNU:

Blok č. 1 – termín čištění: 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: 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a
Blok č. 3 – termín čištění: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 4 – termín čištění: 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: 23. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova,
Vyhlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích
Blok č. 6 – termín čištění: 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: 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 10 – termín čištění: 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci
Blok č. 11 – termín čištění: 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 provozem MHD

Vždy dbejte pokynů dopravního značení umístěného na příslušných komuni-
kacích!

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 
70, 75, 80, 85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těch-
to svých jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné 
přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí 
bývá kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu měst-
ské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

která budoucímu nájez-
du „zavazí“. A to předem, 
tedy dříve než se vzdáme 
tamních našich záměrů. 
S tímto postupem byla 
zcela přirozeně srozumě-
na i Rada městské části. 
A  tak se také nakonec 
stalo. Po dopracování 

projektů a získání stavebních po-
volení, bylo od původního územní-
ho rozhodnutí současnou Radou ve 
prospěch nájezdu upuštěno.
A jestli má obchodní řetězec v plá-
nu své typové dětské hřiště skuteč-
ně zbudovat, nechť zbuduje. Proti 
tomu nelze nic namítat. Ale proč 
doposud městská část nepřistou-
pila ke stavbě parkovišť na tomto 
málo přehledném úseku ulice Pod 
Nemocnicí? Především pak těch 
dalších, co nejsou stavbou LIDlu 
nijak dotčena? To by byl naopak 
můj dotaz na aktuální vedení naší 
radnice…

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel
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Podzim v knihovně

Středisko služeb pro osoby 
se sluchovým postižením

Máte problém s alkoholem 
nebo hazardní hrou?

Vážení a milí, máme tu podzim 
a s ním zajímavé akce pro vaše 
pobavení i poučení.

Říjnové výstavy jsou dvě. První se 
jmenuje Hrdě v mrvě – Vesnické pís-
ně a jejím autorem je výtvarník René 
Senko. Přijďte si prohlédnout mimo-
řádně zajímavé obrázky a texty, které 
s obrazy velmi výjimečně ladí. Druhá 
výstava je „3D“, ve vitríně si můžete 
prohlédnout malý zlomek produkce 
brněnského nakladatelství JOTA  – 
Podzimní HYGGE s nakladatelstvím 
JOTA –HYGGE – prostě šťastný způsob 
života. Obě výstavy můžete zhlédnout 
po celý měsíc v naší otevírací době.
V úterý 3. 10. 2017 v 16.30 hodin při-
vítáme děti a jejich rodiče na Čtení pro 
nejmenší. Navštíví nás spisovatelka 
Šárka Svobodová se svou knížkou My-
šák Očko. Tato knížka je velmi rozto-
milá, setkáte se v ní s dobrodružstvím 
a podniknete parádní výlet Brnem, 
jak ho ještě neznáte. Akce je vhodná 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby.

Ve středu 18. 10. 2017 mezi 9. a 11. 
hodinou se sejdeme s bohunickými 
seniory. Na pořadu bude povídání 
a vzpomínání nad starými fotogra-
fiemi.
Knižní čtvrtky v  říjnu vycházejí na 
5. 10. , 12. 10. , 19. 10. a 26. 10. 2017. 
V tyto dny v dopoledních hodinách 
vás seznámíme s novinkami knižní 
produkce.
Loňská úspěšná soutěž pro děti Jižní 
Morava čte letos pokračuje, na pod-
mínky účasti se za námi zastavte, jed-
ná se o výtvarnou a literární soutěž, 
která by se vašim dětem jistě mohla 
líbit.
Moc se těšíme s vámi se všemi na vi-
děnou, ať již na výstavě, na Čtení pro 
nejmenší nebo jen tak, nad dobrou 
knížkou.
Krásné podzimní dny přejí

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

V centru města Brna, na ulici Běhoun-
ská 2/22 v pasáži Typos, se nachází 
středisko služeb pro osoby se slu-
chovým postižením AUDIOHELP z.s. 
Hlavním cílem je pomáhat našim 
uživatelům překonávat obtíže spoje-
né se ztrátou sluchu – konkrétně se 
zaměřujeme na osoby nedoslýchavé, 
seniory. Rádi zodpovíme vaše dotazy 
a poradíme, jak postupovat v určitých 
situacích – vyšetření sluchu, předá-
ní kontaktů na lékařská pracoviště, 
jak získat sluchadlo nebo i jiné kom-
penzační pomůcky, např. bezdrátové 
zařízení na poslech televize, zesílený 
telefon, vibrační budík či signalizace 
bytového zvonku nebo telefonu. Ně-

které z nich je možné zapůjčit k osob-
nímu vyzkoušení. Dále provádíme 
základní servis sluchadla (vyčištění 
tvarovky, výměna hadičky). Službu je 
také možno poskytnout přímo v domá-
cím prostředí pro klienty těžko pohyb-
livé a imobilní. Můžete nás kontakto-
vat telefonicky na čísle 541 240 381 
nebo prostřednictvím e -mailu na ad-
rese: cknh.audiocentrum@seznam.cz. 
Otevírací doba střediska je PO, ÚT, ST 
8.00–15. 00 h. a ČT 8.00–12.00 h. Na 
středu a čtvrtek je nutné se telefonicky 
objednat, jedná se o dny výjezdů za 
klienty.

 Mgr. Zuzana Kisely
sociální pracovnice

Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit? 
Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit?

Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno z.ú. poskytuje pomoc a podporu 
osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich 
rodinám a blízkým. Jaké služby nabízíme? Bezplatně poskytujeme informace, 
sociální poradenství, ambulantní a následnou péči, jejíž součástí je terapeutický 
léčebný program. Dále je zde možnost sociálního bydlení, kterou mohou klienti 
využít po alespoň tří měsíční abstinenci. 
Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 541 247 233, 
nebo emailem na adresu romana.dreslerova@akluby.cz. Novinky lze sledovat na 
webových stránkách www.akluby.cz, nebo nás najdete na facebooku.

Přichází podzim, babička mi vždy ří-
kala, že podzim je takové sanatorium 
pro přírodu. Příroda postupně sláb-
ne a přechází do stavu hibernace. 
Jenže neodpočívá celá příroda, mno-
ho keřů, stromů zůstává zelených 
a dávají nám potěšení v těch černo-
bílých plískanicích. I o seniorech se 
říká, že prožívají svůj podzim života, 
že odpočívají a jen tak přežívají. Já 
ale s tímto tvrzením nesouhlasím. 
Rozhodně se nejedná o  naše bo-
hunické seniory. Nedávno proběhla 
na naší radnici akce, jež se dá nazvat 
PŘÁNÍ JUBILANTŮM. A protože si 
vedení naší radnice našich seniorů 
váží, byli jsme opět poctěni mož-
ností těmto spoluobčanům popřát. 
Já osobně jsem zde ale nenašel ani 
jednoho seniora, který by se dal za-
řadit do toho pomyslného podzimu 
života. Síla při stisknutí ruky, jiskra 
v oku, jasná řeč nasvědčovala tomu, 
že tito senioři se rozhodně nedají za-
škatulkovat. Dobrou náladu navodili 
taktéž členové Bohunické chasy, kte-
ří našim jubilantům přišli zazpívat. 
A světe div se, netrvalo dlouho, a již 
si notoval každý, co zde oslavoval své 
jubileum. Atmosféra byla natolik 
uvolněná, že i jeden z jubilantů se 
jal houslí a zahrál všem přítomným 

k poslechu. Věřte, že při poslechu 
jeho hraní jsem dospěl k názoru, že 
podzim se k našim seniorům příliš 
nehodí.

Jak jsem již uvedl v minulém čísle, 
byla pro vás, vážení senioři, nain-
stalována informační vývěska vedle 
trafiky, v areálu OC Kalinka. Pokud 
máte co sdělit svým vrstevníkům, 
můžete prostřednictvím podatelny 
svůj příspěvek zveřejnit na uvedené 
vývěsce.
Ve spolupráci s  Městskou policií 
Brno pro vás radnice připravuje sé-
rii přednášek z oblasti prevence kri-
minality, osobní ochrany, platnosti 
dokladů a podobně. Přesné termíny 
budou včas zveřejněny.
11. 10. 2017 se v zasedacím sále bo-
hunické radnice uskuteční přednáška 
o životě Ludvíka Svobody. Začátek 
přednášky je v 17,3O hod. Pořádá 
Klub seniorů Bohunice.
18. 10. 2017 se pak od 9 do 11 ho-
diny na SVČ Lány v přízemním sále 
bývalé bohunické školy uskuteční již 
druhé setkání bohunických seniorů. 
Budeme vzpomínat nad starými fo-
tografiemi, jaké byly dříve Bohunice 
i celé město Brno.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

V pátek 27. 10. 2017 od 1300 do 1900 hod

A v sobotu 28. 10. 2017 od 900 do 1300 hod
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Do nového školního roku  
s hromadou dětí navíc

Jak trávily léto děti  
z Arménské?

Fotbalisté TATRANU v popředí 
tabulky Krajského přeboru

ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 vstoupila 
do nového školního roku odhodla-
ně a se zaslouženým sebevědomím. 
Máme u nás o 31 žáků více než loni, 
což v konečném součtu znamená číslo 
o pouhých deset méně než 700! Kvůli 
velkému zájmu dětí hlavně z Ostopo-
vic a Bosonoh jsme museli otevřít na 
druhém stupni kromě dosavadních tří 
paralelních tříd ještě 6. D, což jsme 
učinili samozřejmě rádi. Jedním 
z důvodů, co k nám děti táhne, je mi-
mořádně, dokonce možná i rekordně 
bohatá mimoškolní činnost v odpo-
ledních hodinách. Od října startuje 
na naší škole 49 zájmových kroužků, 
které vedou naši učitelé i množství 
externistů. Škála je opravdu pestrá, 
náplň kroužků navazuje v podstatě na 
všechny předměty vyučované ve škole. 
Tradičně veliký zájem je o angličtinu, 
hudbu a sportování. Letošní novin-
kou, a to nejenom na ZŠ Vedlejší, je 
bezplatný zájmový útvar Organizátoři 

neboli Pomocníci ředitele. Budou se 
v něm scházet aktivní a energií na-
bití žáci (z každé třídy jeden), kteří 
mají chuť něco dělat a organizovat 
pro druhé.
Vedle kvalitní a poutavé výuky chystá 
škola v průběhu celého školního roku 
řadu zajímavých akcí. Hned v sobo-
tu 7. října to bude turistický pochod 
krajinou severního okolí Brna, před 
Vánocemi zopakujeme projektový den 
Adventní dílny. Sedmáci se mohou 
těšit na lyžařský kurz v Krkonoších 
a vybraní osmáci a deváťáci na spor-
tovní aktivity u moře v Chorvatsku. 
Umělecky nadaní žáci dostanou příle-
žitost se předvést v květnu na výstavě 
výtvarných děl.
V novém školním roce 2017/18 přeje-
me všem žákům i jejich rodičům při in-
terakci s naší školou jen samé úspěšné 
výsledky a pozitivní zkušenosti.

 Martin Janoška

PRÁZDNINOVÉ DENÍKY V KNIHOVNĚ LÁNY
Ačkoli jsou školáci již několik dní 
zpátky ve školních lavicích a  letní 
prázdniny jsou nenávratně pryč, žáci 
prvního stupně základní školy Ar-
ménská si mohou všechna svá letošní 
prázdninová dobrodružství kdykoli 
připomenout. Mnozí z nich se totiž 
zapojili do školní soutěže o nejkrás-
nější prázdninový deník. Kdo měl tedy 
o prázdninách čas, mohl si zaznamená-
vat své zážitky a v září soutěžit o ceny. 
Je až obdivuhodné, jak velký počet dětí 
i přes prázdniny našel chuť do deníku 
denně psát, lepit vstupenky, jízden-
ky, fotografie, letenky, mušle, mapky 
nebo pohledy, kreslit vlastní obrázky 
nebo jinak tvořit. Obdiv si zaslouží 
také rodiče za to, kolik nejrůznějších 

zajímavých aktivit pro své děti během 
prázdnin dokázali zvládnout naplá-
novat a uskutečnit. Není divu, že se 
na prázdniny všechny děti tak těší! 
Deníků se sešlo několik desítek. Které 
jsou ty krásnější, o tom rozhodnou 
sami žáci v hlasovací soutěži. Všichni 
zúčastnění budou odměněni a autoři 
těch nepovedenějších se navíc mohou 
těšit na to, že své deníky uvidí vystave-
né v bohunické knihovně na Lánech, se 
kterou škola již řadu let úspěšně spo-
lupracuje. A jak vše dopadlo? Přijďte 
se podívat do knihovny, kde deníky 
budou k prohlédnutí až do konce října.

 Mgr. Kateřina Helisová
učitelka ZŠ Arménská

Pod vedením nového trenéra Karla Ja-
růška se fotbalisté Tatranu Bohunice 
po pátém kole dokonce vyšvihli až 
do čela průběžné tabulky KP. Nyní, 
po sedmi odehraných zápasech, mají 
Bohunice na svém kontě za 5 vítězství 
a dvě prohry 15 bodů, 21 vstřelených 
branek a 12 obdržených. Tatran je mo-
mentálně na třetím místě průběžné 
tabulky, na prvním místě jej vystřídal 
Lanžhot, na jehož půdě prohrál Ta-
tran 3:0. Momentálním kanonýrem 
Bohunic je Ondřej Ullman s 5 bran-
kami, hned za ním je David Jukl se 4 
a se třemi brankami figuruje fotbalo-
vá legenda Petr Švancara, který přišel 
z Tišnova na výpomoc Tatranu na jed-
no utkání. V Krajském poháru FAČR se 
Tatran probojoval již do čtvrtfinále, 
když v 1. kole porazil 2:1 Slavkov a ve 
2. kole porazil na domácí půdě, v rámci 
krajského přeboru, Vojkovice 4:0.
Podzimní část Krajského přeboru je 

teprve v polovině, hráči Tatranu musí 
odehrát ještě osm zápasů a z toho pou-
ze tři na domácím trávníku. Bohunice 
odehrají další dvě brněnské derby a to 
na Svratce 14. října a 21. října přivítáme 
na domácím pažitu Moravskou Slávii. 
Věřme, že si mužstvo podrží současnou 
výkonost a i po podzimní části bude 
v tabulce KP atakovat mety nejvyšší.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům za dosavadní návštěvu 
a těší se na jejich podporu i v násle-
dujících zápasech. Průběžné tabulky, 
informace o dnech a časech začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno, naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.cz, dále ve vitríně na 
fotbalovém stadionu Neužilova 35 
nebo ve vývěsce MČ Bohunice na ulici 
Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta MČ Brno-Bohunice
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a

a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Dlouhá, Uzbecká

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Ukrajinská

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Arménská, Běloruská

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Gruzínská, Moldavská

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Lány, Spodní 2-12 sudá, Traťová 3,6,8,
Bohunice č.ev. 517

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Rolnická, Spodní 14-18

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 
Spodní 20-24, Tříčtvrtní

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Jihlavská 2-19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, 
Vohnoutova, Bohunice č.ev. 255, 305

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Jihlavská 20, 22, 27, Pod nemocnicí

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Okrouhlá 2-28 sudá, Švermova 10-14 sudá

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Okrouhlá 1-19 lichá, Okrouhlá 30-34 sudá, Vedlejší

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Švermova 2-8 sudá, Švermova 1-25 lichá

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18-40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18-40a, b, c).

Ing. Antonín Crha, v.r
starosta MČ Brno-Bohunice
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S vnoučetem do kroužku? Máma, 
táta a  já  – divadelní rodina? 
S sousedkou místo na kávu, hrát 
divadlo?

SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint 
nabízí nový víkendový kroužek zaměře-
ný na divadelní tvorbu, který je určen 
pro všechny věkové kategorie – do-
hromady.
Nově vzniklým divadelním souborem 
Čert tě vem! chce Labyrint otevřít pro-
stor pro setkávání a vzájemné sdílení 
zkušeností a inspirace mezi různými 
generacemi. Labyrint chce nabídnout 
místo pro mezigenerační učení skrze 
univerzální divadelní jazyk. V průbě-
hu roku budou účastníci kroužku pod 

vedením zkušených lektorů rozvíjet 
své herecké i jiné dovednosti, budou 
si hrát a hlavně si to budou užívat. 
Vzájemná celoroční spolupráce starší 
a mladší generace vyústí ke konci škol-
ního roku v divadelní představení pro 
širokou veřejnost.
První setkání divadelního souboru 
Čert tě vem! bude v sobotu 7. 10. 2017 
v 9.00 ráno v Labyrintu. Další setkání 
budou probíhat dvakrát měsíčně, vždy 
v sobotu, od 9.00 do 11.00 v Laby-
rintu.
Podrobnější informace a on -line při-
hlášení naleznete na: http://labyrint.
luzanky.cz/ nebo pište na mail katja.
ropretperne@luzanky.cz.
 Katja Ropret Perne, SVČ Lužánky

Domácí násilí je fyzické, psychické 
nebo sexuální násilí. Odehrává se mezi 
blízkými osobami, a  to v soukromí 
tzv. za zavřenými dveřmi. Postupem 
času intenzita násilí narůstá. Nikdy 
však samo nepřestane. Podoby násilí 
projevujících se na seniorech
• Fyzické – bití, vystavování chladu, 
netlumení bolesti, omezování pohybu 
či odpírání jídla.
• Psychické a citové – nadávky, uráž-
ky, vyhrožování, ponižování, odpírání 
návštěv a zdůrazňování nepotřebnosti 
seniora.
• Finanční a majetkové – přisvojování 
si důchodu, nátlak na změny v závěti, 
omezování vlastních práv.
• Sexuální – ze strany jiných klientů 
ústavní péče nebo členů rodiny.
• Zanedbávání – opomíjení potřeb 
seniora, neposkytování potřebné po-
moci, odpírání péče, jídla, pití atd.
Existuje i tzv. „ústavní“ násilí, které 
se odehrává např.  v  nemocnicích, 
léčebnách dlouhodobě nemocných 
a domovech důchodců. Spočívá v bez-
důvodném omezování osobní svobody, 
přivazování, odpírání jídla, odpírání 
pití, ponižování, zanedbávání, zdůraz-
ňování nadbytečnosti, nadměrné podá-
vání léků, ignorování požadavků apod.
Policie ČR v Brně má speciální skupi-
nu, která řeší problematiku domácího 
násilí a stalkingu. Kdokoli a kdykoli 
se dozví, že je pácháno domácí násilí 
na nějaké osobě může toto oznámit 
osobně na Městském ředitelství Po-
licie ČR Brno Cejl 4, kde tato skupi-
na sídlí. Mají zde službu od 6.00 do 
22.00 hodin. V nočních hodinách na 
telefonní lince 158.
Při oznámení násilí páchané na osobě 
není rozhodující, zda jej oznámí osoba, 
které se to týká. Oznámení může uči-
nit jakákoli osoba, která se tom dozví. 
Není potřeba souhlasu poškozené oso-
by. Většina osob zejména seniorů se za 
týrání stydí, poněvadž tohoto násilí se 
na nich dopouští vlastní dospělé děti 
nebo vnoučata.
§ 199 TZ – Týrání osoby žijící ve 
společném obydlí
(Může se jednat i např. o podnájemní-
ka, majitele bytu) - není podmíněno 
rodinnými vazbami.
(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou 
osobu žijící s ním ve společném obydlí, 
bude potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až čtyři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až 
osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá -li čin uvedený v  odst.  1 
zvlášť surovým nebo trýznivým způ-
sobem,
b) způsobí -li takovým činem těžkou 
újmu na zdraví,
c) spáchá -li takový čin nejméně na 
dvou osobách, nebo
d) spáchá -li takový čin po delší dobu.

Policie ČR může poskytnout okamži-
tou pomoc a  to omezením osobní 
svobody násilné osoby. Vykázat ji (na 
dobu 10 dnů, možné prodloužit až na 
6 měsíců). Vykázání vytváří ohrože-
né osobě jistý časový prostor, během 
něhož má možnost bez psychického či 
jiného nátlaku násilné osoby, uspořá-
dat si vlastní záležitosti.
Vykázání je opatření, kterým se může 
násilné osobě na stanovenou dobu 
zakázat přístup do společného obydlí 
a jeho bezprostředního okolí a také 
zakázat navazování kontaktu s osobou 
ohroženou. Po dobu trvání vykázání se 
osobám ohroženým domácím násilím 
věnují pracovníci intervenčního cent-
ra a poskytují sociální, psychologické 
a právní poradenství.
Případů domácího násilí přibývá i díky 
osvětě probýhající ve městě Brně. Lidé 
si více všímají a oznamují v některých 
případech i anonymně. Od roku 2005 
existuje Interdisciplinární tým při 
Magistrátu města Brna (IDT) – její 
podstatou je spolupráce všech insti-
tucí, které obětem domácího násilí 
mohou pomoci. Má i informační kiosek 
v odbavovací hale budovy na hlavním 
nádraží a to ve 4 jazycích.
Týrání má nejen podobu tělesného 
ubližování, ale i psychickou, sociální, 
sexuální či ekonomickou. Ohroženou 
osobu úplně odcizí od rodiny. Není to 
jen o bití. Senioři bývají týráni ve vět-
šině případech osobou blízkou a stydí 
se za to a nechtějí to ohlásit. Není to 
podmíněno vzděláním.

Obecně prospěšné organizace, které 
se věnují obětem domácího násilí, 
trestných činů (specializované linky):
Bílý kruh bezpečí  257 317 110
(nonstop, oběti trestných činů)
Dona linka  251 511 313
(nonstop, domácí násilí)
Život 90  800 157 157
(nonstop, senior telefon)
Spondea  725 005 367
(poradna, intervenční centrum)
 
Tísňové linky:
Policie ČR  158
Městské ředitelství Brno 
Domácí násilí  702 292 017
(Cejl 4, Brno)
Městské policie  156
Záchranná služba  155
Hasiči  150
SOS  112

Na závěr bych ráda zmínila, že ve měs-
tě Brně je pro seniory řada různých 
programů akademií třetího věku, 
které jsou při různých vysokých ško-
lách. Městská policie pořádá Senior 
akademii, ve které je zahrnuto několik 
hodin věnované problematice domá-
cího násilí.

Mezigenerační divadlo  
v Labyrintu

Domácí násilí a jak pomoci 
seniorům

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
ZAHÁJENO
Od 18. 9. 2017 V TĚLOCVIČNĚ NA ARMÉNSKÉ opět  od  17.30–18.30 hod.

CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
DĚTÍ, ZRUČNOSTI, KOORDINACE A SAMOSTATNOSTI DĚTÍ.
V HODINÁCH POUŽÍVÁME RŮZNÁ NÁŘADÍ, POMŮCKY, ŘÍKANKY…

Pro:  děti od  3 let (lze i 1. a 2. třída)
KDY:  KAŽDÉ  PONDĚLÍ  OD 17.30 - 18.30 hod.
KDE:  ZŠ ARMÉNSKÁ – tělocvična, Brno-Bohunice
CENA:  školní rok 550,- Kč / pololetí  350,- Kč / 1 hod  50,- Kč

CVIČEBNÍ  ODĚV + BOTY
Cvičitelka: Milana Ráczová tel. 776 571 702
Info na: www.sportbohunice.webnode.cz

Bohunické stromy (1)
Je to úplně obyčejný strom, kolem 
kterého denně procházejí stovky lidí 
spěchajících ráno na tramvaj či vra-
cejících se domů s rukama plnýma 
nákupu. Všiml jsem si ho poměrně 
nedávno, ale jakmile jsem si uvědomil 
souvislosti, začal jsem ho obdivovat. 
Tím stromem je zcela běžná olše lep-
kavá (Alnus glutinosa) v lokalitě před 
domem Běloruská 10. Čím mne naše 
bohunická olše zaujala? Každý milov-
ník přírody asi ví, že olše je typickou 
dřevinou doprovázející vodní toky. 
Daří se jí na vlhkých nivách, močálech 
a hrázích rybníků. Olše ke zdárnému 
růstu a vývoji vyžaduje vyšší půdní 
vlhkost. A v tom je ten háček!
V poslední době zaznamenáváme je-
den suchý rok za druhým. Srážek je 
všeobecně velmi málo a půda drama-
ticky vysychá. Když už někdy zaprší, 
srážky nestačí zasakovat do půdy, 
neboť jsou kanalizačním systémem 

rychle odváděny do Leskavy. A přes to 
všechno se naší olši výborně daří! Kdo 
ví, možná její kořeny oblažuje vláha 
unikající z netěsného potrubí. V ka-
ždém případě je naše olše příkladem 
dřeviny, která navzdory naprosto ne-
vhodnému stanovišti prospívá a svým 
vzhledem potěší obyvatele domu i vší-
mavé kolemjdoucí.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar
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Fotoreportáž z oslav 780. výročí první zmínky o Bohunicích
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Disk v luftě
discgolf je hra podobná golfu, hází se diskem na koš

věk: 8 – 18 let

Deskáče
nejnovější deskové hry pro zábavu a volný čas 

věk: 13 – 18 let

Vyprávěcí hry
vytvoř si svého hrdinu a prožij s ním vlastní příběh 

věk: 12 – 18 let

Geoagenti na lovu
víkendové výpravy do města i do přírody za hledáním skrytých pokladů tzv. "kešek"

věk: 8 – 18 let

HRY*POHYB*SPORT

Čert tě vem!
mezigenerační divadlo

věk: 2 – 99 let

Divadelní spolek Zelí
divadlo jako zábava, umění a terapie 

věk: 20+ let

Divadelní soubor Divangli
procvičování angličtiny kreativním způsobem

věk: 11 – 16 let

Marioneta - divadlo loutek
divadlo oživlých předmětů a různých druhů loutek.

věk: 10 – 18 let

Divadelní soubor Paraplata - děti
divadelní kroužek věnující se základním divadelním dovednostem

věk: 10 – 14 let

Divadelní soubor Bandajá
autorské divadlo, rozvoj hereckých dovedností

věk: 12 – 15 let

Divadelní soubor Wong-hou
soubor mladého divadla

věk: 15 – 19 let

DIVADLO

tvorba 3D modelů a jednoduchých vizualizací 

věk: 14 – 16 let

TECHNIKA*MEDIA
Video dílna
pro malé kameramany, herce, scénáristy či animátory

věk: 10 – 13 (14) let 

Klapka
pro děti, které baví hrát před kamerou, vymýšlet a natáčet příběhy

věk: 7 – 10 let

Smartfoto
nauč se pořizovat neobvyklé fotky na svůj mobilní telefom (smartphone)

věk: 12 – 18 let

3D tisk
tvorba 3D modelů a jednoduchých vizualizací 

věk: 14 – 16 let

VÝBĚR KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Co ještě najdete v Labyrintu
Rodiče mohou čekat na své děti v Klubu, kde mají možnost si koupit malé občerstvení. 

Kromě pravidelných kroužků pořádáme příměstské tábory a akce pro veřejnost.  
Novinkou je  veřejný gril umístěný na zahradě Labyrintu.

 Samozřejmostí je také WIFI připojení  a bezbariérový vstup.

Švermova 19, 625 00 , Brno - Bohunice

Kontaktní údaje:
Aktuální informace a další na labyrint.luzanky.cz

Do většiny kroužků se lze přihlásit elektronicky na www.luzanky.cz

Kontakt: Tomáš Doležal, tom@luzanky.cz, tel. 604 919 120

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail: no-
viny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 28. 9. 2017 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis 
a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

 

 
 
 

HRDĚ V MRVĚ
René Senko: Vesnické písně

2.–29.  října  2017
Po 13–18

Út, Čt 10–12, 13–18
Pá 10–15
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 Hledám šikovnou paní na ob-
časné drobné opravy oděvů, zejména 
dětských. Tel: 776 182 767.

 Předvánoční úklid. Půjčovna.
Přivezeme-odvezeme. Vysavače na 
koberce-tepování. Tel. 721 821 943.

 Nabízím opravy oděvů, zakázko-
vé šití byt. textilu a oděvů. 
Tel.: 773 481 500

 Manikúra, modeláž nehtů, gellak.
Přijedu za Vámi. Tel.: 777 273 570.
www.gelovkybrno.webnode.cz

 Bohunice, Bystrc, Lískovec – hle-
dám byt v této oblasti. T: 774 340 338

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

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky – osoby se zdra-
votním omezením na pozici uklízeč/
ka v Brně. Volejte 730 186 797, nebo  
zasílejte životopisy na e-mail: nabor@
olman.cz

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně!  
M: 776 339 166.

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Sháníme rekr. objekt – Brno až 
Brno-venkov. T: 722 012 297.

 RD hledám... stav dobrý nebo dle 
ceny. T: 739 826 409

 Hledám pronájem v Bohunicích a 
okolí. Děkuji. T: 731 070 463.

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

Hledáte stabilní zaměstnání 
a pohodové kolegy? 
Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na níže uvedené pozice 

v lokalitě Brno–Starý Lískovec a spádovém okolí.

• Dostanete pracovní smlouvu a jistotu pravidelného výdělku s výplatou
přesně na den.

• Díky 37,5hodinové pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.

• Volno si užijete o 5týdenní dovolené.

• Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, příspěvky na

dovolenou, sportovní a kulturní akce aj.).

• Nabízíme i možnost brigády.

> Doručovatel listovní pěší / motorizovaný

> Kurýr pro rozvoz balíků

> Pracovník v zázemí poštovního provozu 

Petr Kříž – specialista náboru E-mail: kriz.petr.2@cpost.czTel.: 731 542 411 www.tvojebudoucnost.cz

Proč si vybrat právě nás?

•	Koupím	byt	1+1	nebo	2+1 
v Bohunicích. Hotovost.  
Tel. 702 169 750
•	Hledáme	byt	3+1/4+1. 

S nebo i bez rekonstrukce.  
Tel.: 731 450 094
•	Sháním	chatu/chalupu  

do 70 km od Brna.  
Tel: 602 102 038

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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MASÉRSKÁ A TRENÉRSKÁ ŠKOLA s.r.o. 
Mgr. et. Mgr. et. Bc. Romana Šimáčka LL, M. MBA

&
ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

www.maserskaskola.cz   www.instituttcm.cz
+420 720 952 103, 545 211 691, maserskaskola@maserskaskola.cz

 https://www.facebook.com/maserska.skola.7

Brno-Komín, Čichnova 23

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

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

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

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

Tel.: 547 211 918

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Říjen:	 9.	–	22.	10.	speciality	ze	zvěřiny
	 28.	10.	halloweenská	párty
Listopad:		 6.	–	12.	11.	svatomartinská	husa
				 20.	–	26.	11.	koláčové	slavnosti
Prosinec:		 4.	–	17.	12.	adventní	menu
	 24.	12.	štědrovečerní	večeře
	 	31.	12.	Silvestr	hotelu	Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

prodej ovoce a zeleniny, 
100% ovocných moštů, 

sušeného ovoce a výrobků z ovoce

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, sýry, 
nakládaná zelenina, veganské výrobky

www.fb.com/jablkabrno, 774 166 585
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12

+ Super

parta

www.hrdinouvife.cz
724 140 140

U nás má totiž i začínající operátor montáže 
po zaučení 22 400 Kč

Staňte se hrdinou naší výroby

Vydělávejte,
kolik si zasloužíte

Radek Svačina
operátor montáže dveří

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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky


