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Nový rok
Stojíme na prahu nového roku. 
Možná si říkáme: „Po kolikáté už?“ 
Někteří poprvé – ti si to asi ještě 
neuvědomují, někteří po dvacáté, 
po třicáté, po padesáté, po sedm-
desáté, osmdesáté, po sté.
Ale v jednom jsme na tom všich-
ni stejně. Pro všechny je rok 2018 
rokem novým. Nevíme přesně, co 
v něm bude, co nás potěší, kolik 
radosti zažijeme, co nás zraní, co 
budeme muset překonat, kam nás 
osud zavede, jaký ten rok skutečně 
bude…
Na začátku roku, tedy již za pár dní, 
si zvolíme nového prezidenta. Kdo 
jím bude, závisí jen a jen na nás. 
Ale prezident je pro nás možná 
hodně „daleko“ a potkat se s ním 
můžeme maximálně v televizi. Po-
kud je náhodou na návštěvě v Brně, 
řítí se ulicemi v koloně nablýska-
ných černých limuzín s kouřovými 
skly, v doprovodu policejních vozů. 
To není příliš „osobní“.
To volby na začátku října jsou nám 
výrazně blíže. Budeme volit „své“ 
bohunické zastupitelky a zastupi-
tele a vedení obce. K tomuto kroku 
vám přeji šťastnou ruku.
Ale to jsou jen dva termíny, které 
někomu, kdo není zvyklý chodit 
k volbám, nic neřeknou. Chápu to.
Nicméně, jak píši v článku vpravo, 
Bohunice čeká v roce 2018 značný 
stavební ruch. Již nyní je to vidět na 
několikrát zmiňované rekonstrukci 
Kavkazu a prostranství kolem něj. 
Dojde ale i na prostranství před 
ZŠ Vedlejší, na kontejnerová stá-
ní, chodníky, hřiště, školy, školky, 
střediska volného času.
Nově jsme připravili obecní ples 
na únor a hudební podzim na září.
Čeká nás zajímavý rok. Věřím, že 
bude mít šťastný začátek i dobrý 
průběh a že když se na konci ohléd-
neme, budeme s ním spokojeni.

 Antonín Crha

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
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Uzávěrka č. 2/2018
čtvrtek 19. ledna 2017
ve 14 hodin

Ke konci každého roku 
bývá schvalován finanč-
ní rozpočet Bohunic na 
následující rok. Jedná 
se o klíčový dokument, 
který umožňuje správu 
a další rozvoj Bohunic.

V letošním roce jsme jej schvalovali 
ve středu 13. prosince 2017 na XIX. 
zasedání zastupitelstva. Nový rozpo-
čet je historicky absolutně nejvyšší, 
jaký kdy Bohunice měly, a to přesně 
93.536.000 Kč. Je to obrovská částka, 
ve které je zahrnuto přes 30 mil. Kč 
na opravy a na nové investice v Bo-
hunicích.
Ctí a právem každého zastupitele je 
mít podíl na rozvoji Bohunic a navr-
žený rozpočet svým hlasem konstruk-
tivně ovlivňovat. Každý zastupitel tak 
může podpořit dobré věci a dát tím 
najevo, že mu na Bohunicích a jejich 
rozvoji záleží a chce, aby se obec rozví-
jela a posunovala stále dopředu.
Bohužel v Bohunicích existuje sku-
pinka opozičních zastupitelů, kteří 

takto neuvažují a rozpočet 
bez ohledu na jeho obsah 
a  potřebnost nepodpoři-
li. Byli to zastupitelé pan 
Kotzian a pan Vrážel spolu 
s jedním zástupcem hnutí 
ANO a TOP 09.
Jak jistě dlouhodobě vní-

máte, jsou opozicí za každou cenu.
Co to v praxi znamená? Nic víc než 
to, že tyto zastupitele správa Bohunic 
moc nezajímá. Je jim jedno, jak bude 
zajištěn provoz školek a škol (13 mil. 
Kč), zda -li proběhne letní čištění ko-
munikací a v zimě se bude odklízet 
napadlý sníh (4,2 mil. Kč), v létě kosit 
vzrostlá tráva (4.4 mil. Kč) nebo zda 
mají být finančními dotacemi podpo-
rovány místní organizace (1 mil. Kč). 
Nepodpořili tak úpravu hřišť, projekty 
nových parkovišť, opravy chodníků, 
zkrátka nic!
Takže, až před volbami pravděpodobně 
budete do schránek dostávat letáky 
s usměvavými tvářemi a volebními 
sliby, pamatujte, že i v tomto případě 
platí:

Rozpočet Bohunic aneb Na co máme
„Ne podle listí se poznává strom, ale 
po ovoci, které plodí.“
Naštěstí se našlo dost rozumných 
zastupitelů, kteří rozpočet podpořili. 
Podpořili tím i probíhající rekonstruk-
ci záchodků na ZŠ Vedlejší v částce 
5 mil. Kč, rekonstrukci bazénu na ZŠ 
Arménská 8 mil. Kč, rozšíření ulice 
Pod Nemocnicí v úseku od ul. Uzbecké 
po ul. Na Pískové cestě 1,3 mil. Kč, 
rekonstrukci SVČ na Lánech, aby zde 
mohla fungovat nadále miniškolka 
Maceška + nové kotle 750 tis. Kč. Pod-
pořili také rekonstrukci prostranství 
u Kavkazu 8,4 mil. Kč a předprostoru 
před ZŠ Vedlejší 6 mil. Kč, opravy úče-
lových komunikací a schodišť 1,4 mil.
Kč, opravy a výstavbu kontejnerových 
stání 2,3 mil. Kč, oplocení a úpravu 
dětských hřišť a sportovišť, výměnu 
a doplnění herních prvků, 900 tis. 
Kč, vánoční osvětlení cca 70 tis. Kč, 
připravovaný Hudební podzim, Miku-
lášskou nadílku, rozsvěcení vánočního 
stromku s ohňostrojem v prosinci před 
radnicí, jakož i další aktivity dobrovol-
ných hasičů (Pálení čarodějnic, Pivní 
festival), místních Orlů (Hody, Kolo-
běžkové závody, Den dětí), TJ Tatran 
Bohunice, obou středisek volného 
času, knihovny a mnoha dalších bo-
hunických organizací…

Vážení přátelé, náš rozpočet na rok 
2018 je zcela mimořádný. Jsem pře-
svědčený, že v průběhu roku 2018 to 
všichni poznáme.
Pevně věřím, že „co kdo zaseje, to také 
sklidí“…
Ale nepředbíhejme, rok 2018 je teprve 
na svém začátku. Přeji vám, aby to 
pro vás byl rok plný dobrých zpráv, 
hezkých zážitků, radostné pohody 
doma i v práci.
Těším se na další setkávání s vámi při 
nejrůznějších akcích v  Bohunicích, 
i jen tak – prostě v našem každoden-
ním všedním životě.

 Antonín Crha, starosta

Srdečně Vás zveme na

Termín konání 10.2. 2018 od 19,00hod
Místo konání sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu skupina REX
Cena vstupenky 100,- Kč
Kulturní vložka, taneční vystoupení dětské 
skupiny SNEAKER Brno, Country show

V příspěvku „Málo známý střípek bohunické historie“ zveřejněném v prosincovém 
čísle zpravodaje, NB č. 12/2017, byla uvedena mylná informace o počtu osob, 
které prošly bohunickým táborem pro Němce v letech 1945–46. Správný údaj je 
6 498 osob (byl uveden počet 67 498). Tímto se redakční rada omlouvá čtenářům 
i autorovi článku.

Oprava tiskové chyby
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Jak už to v životě chodí, 
něco končí a něco začí-
ná. V tomto případě si 
dovoluji vám, vážení 
spoluobčané, sdělit, že 
rubrika Nad DOTAZY 
OBČANŮ končí. Nejde 
o  rozhodnutí jedno-
duché už z důvodu, že 
si dle mých informací 
tato rubrika našla velké 
množství čtenářů a proběhla i kopie 
s názvem „dotazovna“, ale je nutné jít 
dále. Dovoluji si vám tedy představit 
novou rubriku, která ponese název Bo-
hunické komentáře událostí. Jsem 
totiž přesvědčen, že co se v Bohunicích 
odehraje, má prvky události – ať je 
to zasedání rady či zastupitelstva, 
chystaná výstavba různých objektů či 
nový harmonogram čistění vozovek. 
Každá tato událost má více či méně 
právo na okomentování, a to nejen ze 
strany mne jako představitele vedení, 
ale i vás jako obyvatel.
Nyní si dovoluji ohlédnout se za rokem 
2017 a okomentovat dění z pohledu 
vedení radnice. Jako první si dovoluji 
poukázat na skutečnost, že byl změ-
něn systém čištění vozovek a parkovišť. 
Rozhodli jsme se přejít z osmi úklidů 
na pět, ale již z odtahem vozidel. Ten-
to přechod na jiný systém byl zvolen 
především proto, protože většina spo-
luobčanů si stěžovala, že při čištění se 
používají fukary, které silně znečišťují 
okolí a v některých případech poškozují 
i zaparkované vozidla. Proběhlo mnoho 
návrhů na změnu dopravního značení 
tak, aby bylo smysluplné. Uskutečnilo 
se i několik investičních akcí, třeba do 
našich základních škol jako například 
instalace slunečních žaluzií ve škole 
Arménská, oprava učebního pavilonu D 
v ZŠ Vedlejší a několik významných in-
vestic do našich mateřských škol. I na-
dále se opravovaly silnice a chodníky 
v takovém rozsahu, které dříve nemělo 
obdoby. Opět jsme vybudovali další 
výběh pro psy při sportovní hale Tat-
ranu Bohunice a oplotili dětské hřiště. 
Proběhla akce Audit familyfriendly-
community, která měla za účel zjistit 
potřeby a zájmy občanů napříč všemi 
věkovými skupinami. Já sám osobně 
jsem šťastný za to, že se nám po letech 
podařil zprovoznit vodní prvek v parku 
při ulici Osová a samozřejmě i otevření 
nového skate parku mělo vliv na vyžití 
naší mládeže. I když zde musím přiznat, 
že nám zase nastaly problémy s čisto-
tou okolí a řešením rušení nočního 
klidu. Co nemohu opomenout a chci 
vyzdvihnout, je vybudování přecho-
dového místa a schodiště ke smyčce 
tramvaje přes ulici Dlouhá. Za zmínku 
stojí i osvětlení přechodu pro chodce 
na křižovatce Hraničky, Švermova. Na-
dále probíhala údržba dosazování ve-
řejné zeleně, výstavba nových parkova-
cích míst a projekce dalších. Proběhlo 

i mnoho veřejných debat 
na různá témata, kde se 
snažíme s naší veřejnos-
tí vykomunikovat jejich 
potřeby a návrhy. Poda-
řilo se nám nainstalovat 
venkovní gril v  areálu 
SVČ Labyrint a venkovní 
šachový stůl v zpřístup-
něné zahradě při ZUŠ 
F. Jílka. Oba tyto prvky 

jsou hojně navštěvovány. Nemohu 
opomenout i naše seniory, kde se nám 
podařilo společně uskutečnit několik 
přednášek, vymezit prostor v našem 
zpravodaji či nainstalovat informační 
nástěnku. Hodně času jsme věnovali 
i kultuře. Při příležitosti výročí 780 let 
od založení Bohunic proběhlo v loň-
ském roce mnoho kulturních akcí, do 
kterých se zapojily všechny dobrovolné 
organizace působící na území Bohunic. 
Jako velmi kvalitní akce byla hodnoce-
na akce Bohunický hudební podzim. 
Na základě požadavků občanů budeme 
tuto akci opakovat i letos. Opět pro-
běhla akce mikulášská nadílka a roz-
svěcení vánočního stromečku s oh-
ňostrojem, která byla letos doplněna 
o novinku, a to je instalace bohunické 
zvoničky. Musím však přiznat, že někte-
ré věci se též nepovedly, a to například 
radikálnější řešení počtu parkovacích 
míst. Zde si tuto problematiku beru 
za svou a budu se snažit v nadcházejí-
cím roce uzavřít vyhodnocovací studii 
problematiky parkování v Bohunicích. 
Přestože zde uvádím spoustu věcí, kte-
ré se podařily, není to zásluhou jen stá-
vajícího vedení radnice. Jak jistě víte, 
o zásadních rozhodnutích hlasuje celé 
zastupitelstvo, které má 21 členů a je 
složené z šesti politických stran. Takže 
to, že se daří v Bohunicích investovat 
v řádech desítek milionů korun, není 
jen naší zásluhou. Musím však také 
zmínit absolutně z mého pohledu ne-
pochopitelné jednání opozice, která je 
schopna při schvalování rozpočtu jít do 
takového hlasování, jež by znamenalo 
připravit Bohunice o více jak 6 milió-
nů korun na rekonstrukci prostranství 
Švermova. Počátek této rekonstrukce 
se datuje ještě do minulého volební-
ho období a je s podivem, že zásadní 
protest proti uskutečnění výstavby 
nového prostoru měli nyní právě ti, 
kteří jej původně připravovali. Mně 
osobně to lidově řečeno hlava nebere. 
Protože se všechna jednání zastupitel-
stva nahrávají, můžete i toto nechvalně 
zajímavé zastupitelstvo zhlédnout na 
našich webových stránkách a přesvěd-
čit se, kdo to ze zastupitelů je schopen 
promrhat více jak šest milionů korun.
Vážení spoluobčané, vím, že přání do 
nového roku je již za námi, a proto mi 
dovolte, popřát vám to své obligátní, 
hodně zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Bohunické komentáře událostí

Na zasedání zastupitelstva Bohunic 
ve středu 13. 12. 2017, o kterém píšu 
na titulní straně, se stala jedna velmi 
nepříjemná věc.
Vy, kteří čtete náš zpravodaj pravi-
delně, víte, že jsme přes dva roky 
připravovali v současnosti probíha-
jící rekonstrukci prostranství při ulici 
Švermova u Kavkazu. Dva roky jsem 
také usiloval o zajištění financování 
této stavby. Opakovaně jsem v uve-
dené věci komunikoval s primátorem 
města Brna a s jeho náměstky, až se 
mi skutečně podařilo zajistit dotaci 
ve výši 6.000.000 Kč.
Stavba tak mohla být zahájena. Po 
zmíněném zastupitelstvu však všech-
no mohlo být jinak. Probíhající stavba 
mohla být zastavena a práce a úsilí 
desítek lidí zmařeno.
Aktivitou pana zastupitele Vrážela 
při hlasování na zmíněném zasedání 
zastupitelstva, došlo k nečekanému 
dodatečnému odebrání peněz na tuto 
již probíhající stavbu. Touto zvláštní 
skutečností, která snad nemá nikde 
v České republice obdobu, jsme se 
ocitli v situaci, kdy bychom museli 
oněch 6.000.000 Kč dotace vrátit 
a určitě také zaplatit stavební firmě 
nemalé penále, přesahující možná 
i 1.000.000 Kč. Mimo to by patrně 
několik dalších let k rekonstrukci pro-
stranství nedošlo a stavba by zůstala 
rozestavěna a nedokončena.
Chápu, že osobní zášť pana Vráže-
la k mé osobě, nezná hranic, na to 
jsem si už zvykl, ale nečekal bych, že 
klesne tak hluboko, aby začal škodit 
i své vlastní obci. Připravit Bohunice 
o 6.000.000 Kč plus penále stavební 
firmě není malá škoda. Tak by se žád-

ný zodpovědný bohunický zastupitel 
chovat neměl!
Pochopil bych ještě, kdyby usiloval 
o to, použít peníze na jinou stavbu. 
Třeba na rekonstrukci školy, školky, 
hřiště či chodníku. Ale to ne. Žádný 
nový účel nenavrhl. Chtěl jen uškodit.
Tento jeho záměr při klíčovém hlaso-
vání podpořili kromě ODS s panem 
Kotzianem i  zástupci hnutí ANO 
a TOP09.
Takový postoj zastupitelů, kteří by 
se vůči své obci, její správě a majet-
ku měli chovat jako dobří správci, mi 
přišel nepochopitelný. Proto jsem 
jednání zastupitelstva přerušil a po-
kusil se ještě jednou vysvětlit kolegům 
všechna nebezpečí, která z odejmutí 
peněz již probíhající stavbě vzniknou. 
Zastupitel pan Kincl z TOP09 jako 
jediný z výše uvedených svůj postoj 
přehodnotil a zachoval se zodpovědně. 
Při opakovaném hlasování tak pomohl 
odebrané peníze probíhající stavbě 
vrátit. Tímto mu za konstruktivní pří-
stup veřejně děkuji.
Na závěr uvádím ve známost, že pan 
Vrážel nechal hlasovat také o odebrání 
peněž určených na rekonstrukci SVČ 
Lány, která je nezbytná, aby mohla 
fungovat zdejší miniškolka Maceška, 
jejíž služby využívá nezanedbatelné 
množství místních rodin. V tomto pří-
padě však zůstal osamocen a zlikvido-
vat Macešku s dvanáctiletou tradicí se 
mu nepovedlo.
Myslím si, že žádná osobní zášť by ni-
kdy neměla připravit o zdravý rozum, 
soudnost a neměla by škodit rozvoji 
naší obce.

 Antonín Crha, starosta

Musím škodit, ať to stojí, 
co to stojí!

Setkání bohunických seniorů

středa 17. 1. 2018, 9.00–11.00
Jak vypadalo Brno před sto lety? Komentované promítání 

fotografií s historičkou Mgr. Helenou Matulovou. Pro všechny 
připraveno příjemné posezení, čaj, káva, drobné občerstvení. 

Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.  Pracovnice SVČ Lány, Lány 3.

Pozvánka

Zveme na besedu na téma rozšíření 
kamerového systému v MČ Brno-Bohunice

středa 24. 1. 2018 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Pozvánka
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCVII.
Další ulicí, v našem devadesátém sedmém pokračování seriálu Z historie 
Bohunic by měla být ulice Vedlejší. Bohužel z její výstavby žádné foto 
nevlastním. A tak pokročíme k ulici Vohnoutova. Zde použitá fotografie je 
pravděpodobně z roku 1971, z doby, kdy zde probíhala rekonstrukce.
Současné pojmenování ulice je po Eduardu Vohnoutovi (1858–1925), bo-
hunickém učiteli, osvětovém pracovníkovi a členu obecní samosprávy. Foto-
grafie pochází z 25. 9. 1946.
Další názvy v časovém sledu:
15. 2. 1939 Vohnoutova (Vohnoutgasse) 
20. 2. 1942 Feldweg - Polní cesta
17. 3. 1939 Vohnoutgasse – Vohnoutova 
10. 5. 1945 Polní cesta

 Antonín Crha

V  minulém roce jsme zprovoznili 
kamerový systém v Bohunicích, a to 
přímo dva kamerové body na budově 
radnice. Jistě si někteří z vás řeknou 
stejně jak jeden opoziční kolega, že 
jsme je tam nechali namontovat, aby-
chom vám nebyli ukradeni. Faktem 
je, že umístění historicky prvních do-
hledových kamer na budovu radnice 
bylo čistě z technických důvodů. Ono 
totiž kamery nelze umístit kdekoliv. 
Hlavní a tou nejdůležitější podmín-
kou je mít možnost se připojit na op-
tickou metropolitní síť, a ta je právě 
vyvedena na naši radnici. Neznamená 
to však, že jsme zde skončili a nebu-
deme mít možnost kamerový systém 
rozšiřovat. Právě naopak vzhledem 
k tomu, že jsme v úvodním projektu 
nakoupili tzv. železo, což jsou laicky 
řečeno různé komponenty propoje-
ní, úložiště a podobně budeme moci 
nyní jednodušeji kamery připojovat. 
Přestože se jeví aplikace daných kamer 
jako jednoduchá záležitost, věřte, že 
tomu tak není. Trvalo bezmála dva 
roky, než se nám od podání žádosti 

podařilo tyto kamerové body spustit. 
První kroky máme za sebou a nyní by 
bylo dobré pokračovat dále. Je jisté, že 
ne všichni spoluobčané jsou přesvěd-
čeni o tom, že dohledový kamerový 
systém je z preventivního hlediska 
účinný, a nazývají ho velkým bratrem, 
ale statistiky jasně hovoří ve prospěch 
jejich instalací. Nicméně je potřeba 
s  vámi občany prodiskutovat, kde 
byste si další kamery představovali 
a kde ne. Zde musím však upozornit na 
skutečnost, že jsme omezeni technic-
kými možnostmi. Přesto jsme zadali 
zpracování odborné studie možnosti 
rozšíření kamerového systému v naší 
MČ a to proto, abychom věděli, kde 
můžeme počítat s rozšířením a kde ne. 
Dovoluji si vás tímto pozvat na veřej-
nou debatu týkající se rozšíření kame-
rového systému v MČ Brno Bohunice, 
která se bude konat 24. 1. 2018 v 17.30 
hod. Na této besedě budou přítomni 
i odborníci, kteří vám v případě vašeho 
dotazu jistě rádi a odborně odpoví.

 Milan Hrdlička váš místostarosta

Vážení spoluobčané, považuji za svou 
radostnou povinnost vám touto ces-
tou poděkovat za vaši přízeň v roce 
2017 a popřát všechno nejlepší v na-
stávajícím roce 2018.
Zejména bych chtěl poděkovat těm 
z vás – a není vás málo – co neváhají 
a pomáhají svému okolí, svým bliž-
ním, nedbají na volný čas a námahu 
a odměnou je jim jen ten dobrý pocit. 
Zejména bych chtěl zmínit naše ha-
siče, kamarády z orelské organizace, 
trenéry z Tatranu a mnoho dalších, 
kteří se věnují dětem, starým lidem, 
nemocným, charitě a jiným potřebným 
a záslužným aktivitám. Pevně věřím 
tomu, že budete ve svém úsilí úspěšní 
i v roce 2018, a držím vám palce.
A co bych si přál já osobně do roku 
2018? Hlavně to, abychom se měli 
alespoň tak dobře, jako v roce 2017, 
protože tento rok vůbec nebyl špat-
ný. Na každém kroku je vidět, jak nám 
roste životní úroveň, jak jsou vozíky 
v Kauflandu (a nyní již i v Lidlu) stále 
plnější a plnější, jak na ulicích ubývá 
starých aut a přibývá nových a jak se 
v létě vracíme opálení ze zahranič-
ních dovolených. Jenom prosím ne-
zapomínejme, že skutečné hodnoty 
nejsou materiální, ale duchovní. Jsou 
to naše děti, naše rodiny, naši bližní, 
naše město a naše země. Všem přeji 
harmonické vztahy v rodině a okolí, 
hrdost na naše město a mír a prospe-
ritu této zemi.
Ten mír si přeji ze všeho nejvíc. Už 

v něm žijeme několikátou generaci 
a nevím, zda vůbec ještě umíme do-
cenit to, co pro nás znamená. Já jsem 
válku na vlastní kůži nezažil, znám ji 
jen z vyprávění mých rodičů, prarodi-
čů a kamarádů z Jugoslávie, Ukrajiny, 
Sýrie a Jemenu, ale jako bývalý vo-
ják a příslušník vojenského letectva 
si umím představit tu hrůzu, kterou 
sebou přináší. A naskakuje mi husí 
kůže, když vidím, jak politici zase ha-
raší zbraněmi, navzájem si vyhrožují, 
vojenské kolony cizích armád projíždí 
naší zemí, naše evropská civilizace 
je stále více v ohrožení nerozvážnou 
imigrační politikou a duch míru a po-
rozumění mezi národy je stále více 
upozaďován. To, že si přejeme mír víc 
než cokoli jiného, musíme dávat naje-
vo často a nahlas.
A pochopitelně všem vám upřímně 
přeji v roce 2018 zdraví, úspěch v práci 
a ostatních činnostech a abychom zde 
v těch našich Bohunicích měli spolu 
dobrou vůli a mnoho velkých i malých 
radostí v každodenním životě.

 Ing. Antonín Brzobohatý,
zastupitel MČ

2.–31. 1. Výstava OD KOČÁRU K TGV
KJM, Lány 3

4. 1.
čtvrtek

Vernisáž výstavy OBRAZY Tomáše Baránka
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

4.–31. 1. Výstava OBRAZY Tomáše Baránka
KJM, Lány 3

4., 11., 18. 
a 25. 1.

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

9. 1.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Medvěd Wrr – po přečtení zavřít!
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

9. 1.
úterý

Kreativní klub v Labyrintu – SKLÁDACÍ SNĚHULÁK – tvořivá 
dílna; SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 
16.30 do 18.00 hod.

16. 1.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – 100 let republiky
KJM, Lány 3; od 17:00 hod.

17. 1.
středa

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

20. 1.
sobota

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

21. 1.
neděle

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

2. 2. 
pátek

POLOLETNÍ KAŠÍROVÁNÍ V ATELIÉRU
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 9:00 do 16:00 hod.

5.–9. 2. JARÁKY V POHYBU
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 8.00 do 16.30 hod.

KalendáriumKamerový systém  
v Bohunicích spuštěn

Přání do roku 2018

I.
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Opoziční názory

Každý, kdo nahlédne do 
zápisu z prosincového za-
stupitelstva, vidí, že schva-
lování rozpočtu MČ na rok 
2018 bylo dramatičtější, 
než obvykle bývá. Mohla 
za to prostá neúčast jedné 
koaliční zastupitelky? Nebo 
vedení MČ něco podcenilo?
Debata o  rozpočtu trvala hodinu, 
mnozí se ptali na podrobnosti, kri-
tizovali stoprocentní vyčerpání rezer-
vy, poukazovali na spornou investici 
v CVČ Lány, ptali se, zda projekt rekon-
strukce v oblasti Švermova dostateč-
ně reaguje na nejnovější plán využití 
objektu Kavkaz (především v ohledu 
parkovacích míst), a také nevěřili, že 
vybudování studny na nejvyšším kopci 
na samém okraji MČ je plán efektivní 
a hospodárný.
V hlasování pak dvě položky v souhrn-
ném objemu 11 mil. Kč (12 % výdajů!) 
bez hlasů opozice dostaly červenou. 
Na okraj říkám, že ale výhradně díky 
jejich vypuštění dostal naše hlasy 
rozpočet jako celek.
Pan starosta reagoval vyhlášením 
přestávky a pozval předsedy klubů 
„na kobereček“. Horovali s  panem 

místostarostou za výše zmí-
něnou rekonstrukci. Zazněl 
logický argument, že vracet 
město Brnu účelovou do-
taci 6 mil. Kč je poněkud 
smutné. Ale zaznělo také, 
že prý hlavní motivací opo-
zice je destrukce za každou 
cenu a že prý nechceme ko-

alici dopřát otevření nového náměstí 
před volbami. Tak tomu jsme se hořce 
zasmáli a rozhodli se jako klub setr-
vat na původním hlasování. Těsnou 
většinou 11 hlasů byla v „opravném“ 
hlasování položka rekonstrukce Šver-
mova do rozpočtu vrácena. Asi je to 
pro Bohunice dobře. Ale…
Na věcné správnosti a odborném ob-
sahu rozpočtu se velkou měrou podílí 
Finanční odbor ÚMČ, vedení radnice 
dává „politické zadání“, ale má ještě 
jeden velmi důležitý úkol – zajistit, 
aby byl rozpočet schválen. Mohu  -li 
panu starostovi a  místostarostovi 
něco doporučit, pak vyjednat podpo-
ru pro rozpočet a další klíčové věci 
včas, ne pět minut po dvanácté. A bez 
zvyšování hlasu, křik na nás neplatí.

 Jan Novotný, zastupitel

Jak (ne)schválit rozpočet Brno se zavázalo  
k ochraně klimatu
Možná jste nezachytili 
zprávu, že se naše město 
na podzim tohoto roku 
připojilo k Paktu starostů 
a primátorů v oblasti kli-
matu a  energetiky, který 
sdružuje téměř sedm tisíc 
evropských měst a  obcí. 
Podpis paktu představuje 
politický závazek zejména snížit ales-
poň o 40 % emise CO2 do roku 2030 
prostřednictvím efektivnějších opat-
ření na zvýšení energetické účinnosti 
a  většího využívání obnovitelných 
zdrojů energie a dále závazek zvýšit 
odolnost vůči dopadům změny kli-
matu.
Nyní je úkolem města připravit do 
dvou let plán, kterým by chtělo cíle 
dosáhnout. Plnění tohoto plánu má 
být kontrolováno předkládáním mo-
nitorovacích zpráv.
Ať už městu vládne Petr nebo Pavel, 
jedná se rozhodně o krok správným 
směrem. Jde o to, abychom se o re-
alizaci cílů dohody snažili opravdu 
a upřímně a nepokoušeli se například 

manipulovat s hodnotami 
emisí. Jedná se o životně 
důležitou věc, totiž jakou 
kvalitu života budou mít 
lidé na území Bohunic za 
pár desítek let. Jsem vel-
mi zvědav na sadu vypra-
covaných opatření a jejich 
dopad na Bohunice. Kladně 

třeba vnímám aktuální snahu o vytvo-
ření vodního rezervoáru (vrtu), byť 
paradoxně i  díky mému hlasování 
o rozpočtu na rok 2018 (neboť jsem 
postrádal jasnou linii tvorby rezerv 
v dobrých letech) se tento projekt ne-
bude realizovat v příštím roce. Nicmé-
ně předpokládal bych další opatření 
jako třeba akcentaci veřejné dopravy 
na úkor individuálního automobilis-
mu, což bude nepohodlné, nebo důraz 
na „zalesnění“ vhodných pozemků, 
což bude zejména k vlastnickým vzta-
hům nákladné, a jiné. A já se sám sebe 
ptám: jsme na taková opatření, resp. 
jejich důsledky připraveni?

 Michal Kincl, zastupitel MČ

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

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme

v sobotu 17. 2. 2018
v 19.00 hod. do hasičské zbrojnice
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2

Cena lístku s místenkou 150 Kč
Prodej lístků od 8. 1. do 16. 2. 2018
(pondělí a středa 8–12 a 14–17 h.)

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

Přijďte se pobavit do známého
prostředí hasičské zbrojnice.

Je zde pro Vás připraveno taneční vystoupení
a kvalitní živá hudba.

 
Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Ráda bych vás, milí čtenáři Našich 
Bohunic, seznámila s novinkou, se 
kterou po letních prázdninách přišlo 
SVČ Lány. Jedná se o setkávání našich 
seniorů. Prvotním motivem tohoto 
projektu byla myšlenka uspořádat 
pro naše dříve narozené spoluobčany 
setkávání nad fotografiemi starých 
Bohunic. Městská část zrovna slavila 
výročí založení a nám přišlo zajímavé 
setkat se s lidmi, kteří zažili Bohunice 
před jejich panelovou výstavbou, kdy 
ještě byly vískou a život byl v mnohém 
jednodušší.
Hned prvního setkání se zúčastnilo 
na patnáct pamětníků a  za měsíc, 
kdy jsme akci opakovali, jich přišel 
podobný počet a setkání opět bylo 
velmi příjemné a obohacující. A tak 
jsme se rozhodli, že budeme v setká-
vání pokračovat – rámec programu 
je vždy stejný. Po krátkém seznámení 
s tématem setkání (v adventu jsme si 
například říkali, jak vypadaly staročes-
ké vánoční tradice v českých zemích) 
se účastníci mohou těšit na zajímavé 
povídání spojené s promítáním fo-
tografií, které si pro nás připravuje 
historička Mgr.  Helena Matulová. 

Zároveň máme pro naše seniory při-
praveno občerstvení v podobě čaje, 
překapávané kávy a drobného cukroví. 
Celý program trvá 2 hodiny a je vždy 
příjemným zpestřením středečního 
dopoledne nejen pro naše bohunické 
spoluobčany.
Rádi přivítáme i další seniory, kteří se 
rádi něco nového dozvědí z brněnské 
historie nebo jen chtějí strávit příjem-
né chvíle se svými vrstevníky.

Na setkání se těší Mgr. Lucie Stará, 
vedoucí SVČ Lány

Ohlédnutí za setkáváním 
seniorů v Bohunicích
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Začnu obligátním - rok se s rokem 
sešel, možná to zní opravdu obli-
gátně, ale mně se tento příměr líbí. 
Pro většinu z nás přichází období 
rekapitulace a  hodnocení toho 
roku minulého. Přestože souhlasím 
s příměrem, že ten, kdo se nezají-
má o minulost, nemá budoucnost, 
budu se přece jen věnovat v naší 
rubrice budoucnosti, a to budouc-
ností v  horizontu roku 2018. Na 
základě prognóz různých ekonomů, 
ekologů, ale i politiků to má být rok 
přinejmenším stejně dobrý jako rok 
minulý. Z psychologického hlediska 
je to pro nás velmi pozitivní zpráva, 
protože naše podvědomí se naladí 
na vlnu jistoty a hojnosti. Ti ost-
ražitější však jistě zůstanou mírně 
skeptičtí, nicméně jsem přesvědčen, 
že i v jejich cítění je více optimiz-
mu, jak pesimizmu. Ve zkratce se dá 
říci, a já jsem o tom přesvědčen, že 
se nám daří dobře. Nebyli bychom 
však homo sapiens, abychom na 
každé i pozitivní věci neviděli ně-
jakou vadu. Je to lidská podstata, 
a jak říká jeden můj kamarád, kdo 
nemá nějakou pochybnost, je divnej. 
Opusťme tedy výše uvedenou réto-
riku v podstatě o ničem a věnujme 
se něčemu podstatnému. Do nového 
roku si většinou přejeme vše dobré, 
hodně štěstí, lásky a většinou jako 
poslední si přejeme to zdraví. Vy, co 
mne znáte, víte, že vždy jako první 
přeji to zdraví. Zdraví je totiž to, co 
když máme, tak si toho ani neváží-
me, a až se nějaká ta nemoc ukáže, 
teprve potom si uvědomujeme, že 
je to vlastně to hlavní. U seniorů 
je to několikanásobně pravdivější 
a citlivější. Přestože, a já jsem o tom 
bytostně přesvědčen, máme jedno 
z nejlepších zdravotnictví, dovedou 
nás některé nemoci pěkně potrápit. 
A zde se nám projeví to klasické rče-

ní, co se v mládí naučíš, ve stáří jak 
když najdeš. Co tím myslím - myslím 
to jednoduché a nám všem známé 
slovo prevence. Ale ona to není pre-
vence jen pro mladé, ale prevence 
se dá provádět i v seniorském věku. 
Některé seniorské nemoci, jako 
jsou problémy pohybového ústrojí, 
již příliš neovlivníme a většinou se 
senior smíří se skutečností, že již 
třeba nebude moci sportovat tak, 
jak byl před lety zvyklý. Jsou tu však 
neduhy jako například vysoký či níz-
ký tlak, cukrovka nebo cholesterol. 
Právě u hodnoty tlaku a cukrovky si 
můžeme sami pomoci k optimálním 
hodnotám, ať již změnou životosprá-
vy či změnou denních návyků. Jenže 
někdy je potřeba denní sledování 
svých hodnot, a to je zase náročné 
na čas, protože jít každý den k lékaři 
za účelem změření krevního tlaku 
či zjištění aktuálního stavu cukru 
v krvi, je velmi náročné.
Proto přicházíme s nabídkou služby 
zapůjčení přístrojů na měření tlaku 
krve a hodnot cukru v krvi. Dovolu-
ji si vám, vážení bohuničtí senioři, 
nabídnout službu zapůjčení níže 
uvedených přístrojů: přístroj pro mě-
ření tlaku krve OMRON M6 Comfort 
a přístroj pro měření hladiny cukru 
v krvi GLUCOLAB Auto-coding.
Pokud máte zájem o zapůjčení ně-
kterého z výše uvedených přístrojů, 
prosím kontaktujte mne na emailové 
adrese hrdlicka@bohunice.brno.cz 
nebo na tel: 547 423 817. Použití 
diagnostických přístrojů je na ob-
sluhu jednoduché a rád vás osobně 
zaškolím.
Vážení senioři, krásné Vánoce jste si 
již jistě prožili, a proto mi dovolte, 
popřát vám do roku 2018 mnoho 
zdraví.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko

Je jistě chválihodné, že máme v Bo-
hunicích zvoničku, ale již se od našeho 
vedení nedozvíme, co nás tato zvonič-
ka stála. Mám takový pocit, že jsme 
informováni jen o tom, co nám vedení 
radnice chce sdělit. Tato zvonička měla 
asi našim pohlavárům přinést na konci 
volebního období nějaké ty bodíky. 
Je tu však jeden fakt, a to že nikde 
není uvedeno, kdo zvoničku vyrobil 
a na čí zadání. Nikde není zveřejněná 
cena, která je v tomto případě velmi 
důležitá. Můžu, ale také nemusím se 
domnívat, že to byla opět nějaká při-

hrávka malá domů známému stolaři. 
Kdo k této profesi z vedení má blízko, 
většina z nás ví. A protože by se toto 
výběrové či zadávací řízení mělo dle 
zákona zveřejňovat, podal jsem pod-
nět k přezkoumání celého procesu ke 
kontrolní komisi Bohunice. Jsem zvě-
dav a věřím, že i většina z vás, jestli 
se něco vyšetří, se dozvíme kolik nás 
tato sranda stála. Můžeme se totiž 
dozvědět, že za tuto cenu mohlo být 
opraveno několik chodníků či schodi-
ště do podchodu k zastávce tramvaje.

 Karel Svitáček, Bohunice

Ti, kdo mne znají, vědí, že nejsem 
úzkoprsá chudinka, která by se urá-
žela při každé možné příležitosti, ale 
po přečtění článku pana Svitáčka to 
popravdě se mnou trhlo. Dovolte mi 
tedy, pane Svitáčku, vám ale i ostat-
ním, kteří mají o mé vysvětlení zájem, 
v krátkosti říci, jak vznikla a kolik stála 
bohunická zvonička. Někteří si pama-
tují, že v roce 2016 proběhla oprava 
střechy naší radnice. Protože střecha 
byla vyskloňovaná dřevěnou konstruk-
cí, bylo nutné tuto konstrukci odstra-
nit nejen z důvodu aplikace jiného 
stavebního postupu, ale i z důvodu, 
že větší část dřevěného podloží byla 
napadena houbou. Nejednou jsem po-
zoroval ze své kanceláře, jak se tyto 
desky, fošny a trámy odvážejí. Když 
jsem se zeptal, kam to vozí, bylo mi 
sděleno, že na spálení. Bylo mi v cel-
ku kvalitních desek líto, a tak jsem 
začal uvažovat, co by se z nich dalo 
v Bohunicích udělat. Až loni mi syn 
navrhl, že bychom mohli pro Bohunice 
postavit z těch desek zvoničku stejnou, 
jak bývá na náměstí Svobody. Není 
to nic náročného na výrobu, ani na 
finance. Slovo dalo slovo a se synem 
jsme se pustili do práce. Základem 
byly dvě palety, jež jsem dostal od 

známého, a pak již to šlo v podstatě 
samo. Vše se muselo natřít tak, aby 
zvonička vydržela víc sezón. Bohužel 
se nám nepodařilo napoprvé odhad-
nou velikost stříšky, takže když jsme 
zvoničku zkušebně sestavili, vypadalo 
to jak zastřešený kufr. No druhá verze 
stříšky již odpovídala našim předsta-
vám, a tak zvonička byla sestavena 
a nachystána k převozu.
Z výše uvedeného vyplývá, pane Svi-
táčku, že radnici zvonička nestála ani 
korunu. Kdybyste zavolal, nebo se 
zastavil přímo za mnou či panem sta-
rostou, mohl jste si ušetřit čas psaním 
článku a podnětu ke kontrolní komisi, 
ale o to, abyste se dozvěděl skutečný 
stav věci přímo od nás, o to vám asi 
v konečném důsledku nešlo. Ono totiž 
vyvolat pocit ve společnosti, že jsme 
udělali něco nekalého, je jednoduš-
ší, než mít odvahu a osobně zjistit 
skutečný stav věci. Letos jsme chtěli 
se synem pokračovat a postavit k vá-
nočnímu stromku jesličky s krmelcem 
a k tomu pár postaviček, ale po této 
zkušenosti budu vážně uvažovat, zda 
tohle budeme ještě realizovat.
Přeji všem, a tedy i vám pane Svitáčku, 
vše dobré.

 Milan Hrdlička, místostarosta

Kolik to stálo, to nám  
neřeknou!

Zvonička stála 0,- Kč

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v novém roce 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a současně si vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na 
 

P L E S    D Ů C H O D C Ů 
 

který se koná v sobotu 20. 1. 2018 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b 

 
Začátek v 16.00 hodin  Konec ve 22.00 hodin 
 
Hudba:  oblíbené duo Maškovi 
 
Vstupné:  50,- Kč    

 
Srdečně vás zve Klub důchodců v Bohunicích 

 
Rezervace – Informace: Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121 
 
 
 
 
 
 
 

Klub důchodců v Brně – Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na 
 

P L E S     D Ů CH O D C Ů 
 

který se koná v sobotu 20.01.2018 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b 

 
Začátek v 16,00 hodin  Konec ve 22,00 hodin 
 
Hudba:  oblíbené duo  -  Maškovi 
 
Vstupné:  50,- Kč    

 
Srdečně  Vás  zve  Klub  důchodců  v  Bohunicích 

 
Rezervace – Informace:  Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121 
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Začátkem listopadu se plavci ze 
ZŠ Arménská účastnili meziná-
rodních plaveckých závodů „Se-
vernoje sijanije“ (Polární záře) 
ve 4500 km vzdáleném Chanty-
-Mansijsku.
Díky navázání kontaktů Jihomoravské-
ho kraje s atraktivním partnerem ze 
středozápadní Sibiře vznikl zajímavý 
projekt plavecké spolupráce, který byl 
již pátou příležitostí pro plavce z Brna 
reprezentovat jižní Moravu.
14. ročníku těchto závodů, který se 
konal od 2. do 4. listopadu 2017, se 
účastnily plavecké kluby z  celého 
Ruska: namátkou sportovci z Mosk-
vy, Novosibirsku, Jekatěrinburgu, 
Čeljabinsku, ze vzdálené Kamčatky 
i Jakutska. Ze zahraničních účastníků 
můžeme uvést Českou republiku, Itálii, 
Kyrgyzstán a Kazachstán. Celkem se 
zapojilo na 35 klubů čítajících 500 
mladých sportovců ve věkovém roz-
mezí od 10 do 15 let.
Největších úspěchů z  našich plav-
ců dosáhla Clementina Fraňková 
z Komety Brno (ze třídy 6. B), která 
získala tři medaile: na 100 a 200 m 
prsa byla druhá, vítězkou se stala 
v závodě 400 m polohově. Ve velké 
konkurenci lze považovat zmíněná 
medailová umístění za mimořádný 
úspěch. I ostatní plavkyně z naší školy 
v letošním výběru (Dominika Čížková 
a Markéta Fölklová) ale rozhodně ne-
zanechaly špatný dojem.
Vzhledem k limitovaným možnostem 
leteckého spojení měla výprava mož-

nost strávit v konečné destinaci šest 
dní, které organizátoři vyplnili bohatým 
programem. Mimo sportovního zážitku 
z příjemného závodního bazénu s olym-
pijskými parametry (délka 50 metrů, 
10 závodních drah) jsme měli možnost 
blíže si prohlédnout celé město. Na-
vštívili jsme nádherné Muzeum přírody 
a člověka, kde jsme se seznámili s míst-
ními archeologickými nálezy, životem 
původních obyvatel, informacemi 
o těžbě ropy a plynu a krásnou expozicí 
zástupců sibiřské fauny. Mimo prohlídky 
města jsme dále měli možnost zavítat 
do přístavu na řece Irtyš, která zde tvo-
ří důležitou dopravní tepnu, zajímavý 
pravoslavný chrám i skanzen s obřími 
bronzovými sochami mamutů, medvědů 
a koní, jejichž pozůstatky zde byly nale-
zeny. Vynikající tečkou celého pobytu, 
kterou nám místní pořadatelé připravili, 
byla návštěva hokejového zápasu KHL 
(shodou okolností hostil místní tým 
hokejisty klubu Slovan Bratislava). Asi 
největším darem bylo navázání přátel-
ských kontaktů mezi našimi a ruskými 
plavci.
Nelze než zopakovat, že tato úžasná 
akce by se nemohla uskutečnit bez 
podpory Jihomoravského kraje, jehož 
představitelé se zasloužili o její zpro-
středkování, a samozřejmě velké ocho-
tě místních organizátorů. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se na zajištění 
naší účasti podíleli, a našim plavcům 
děkuji za příkladnou reprezentaci.

 Tomáš Doubrava, vedoucí akce
ZŠ Arménská 21

V pátek 1. prosince 2017 uspořádala 
paní doc. Alena Žákovská, PhD., bese-
du pro žáky 7. a 8. tříd o svém výzkum-
ném pobytu v Antarktidě. Průběh vy-
dařené akce organizovali vybraní žáci 
a připravili také tento příspěvek.
Alena Žákovská je cestovatelka, která 
projezdila už všechny světadíly. Sa-
mozřejmě nenavštívila všechny státy, 
to je prakticky nemožné, ale přesto se 
s námi na ZŠ a MŠ Vedlejší podělila 
o své zážitky. Její cestovatelský život je 
velmi nabitý, byla například v Rusku, 
Singapuru, na Nové Guinei a spoustě 
dalších zemí. Navštěvovat odlišné 
země s sebou nese i nutnost naučit 
se odlišné jazyky. Umí například rusky, 
španělsky a portugalsky. Zvyky a tra-
dice, to jsou také odlišnosti, např. na 
Nové Guinei obědvala s kanibaly.
Pro 7. a 8. třídy naší školy si paní Žá-
kovská připravila přednášku o vědecké 

expedici na české vědecké základně 
v  Antarktidě. Pobývala tam spolu 
s dalšími 14 badateli celkem 2 měsíce 
tamějšího polárního léta, tj. od polo-
viny prosince do poloviny února. Měla 
za úkol studovat antarktická zvířata, 
v tomto případě hlavně tuleně a tuč-
ňáky a také sledovala zdravotní stav 
ostatních účastníků expedice. Velmi 
zajímavé bylo vyprávění o potížích, 
které je na Antarktidě nutno překo-
návat, například extrémní zimu, nedo-
statek vitamínů, problémy při letecké 
přepravě velkého množství materiálů 
na základnu a podobně.
Paní Žákovské se velmi osvědčila 
skvělá tělesná kondice, neboť velmi 
často běhá ultramaratony. Jsme rádi, 
že jsme se mohli s touto zajímavou 
ženou setkat.

 Adam Gorec, 7.B
a Vojta Němec, 6.A

Dovoluji si touto cestou poděkovat bohunickým hasičům a úřadu MČ Brno-
-Bohunice za přípravu Mikulášské nadílky a rozsvěcení stromečku s ohňostrojem 
a nádherný zážitek z proživších okamžiků. Zároveň touto cestou děkuji místosta-
rostovi panu Hrdličkovi za to, že se osobně ujal posypu zledovatělého povrchu 
náměstí před radnicí. Díky tomu byl pro seniory, osoby handicapované i malé 
děti zážitek radostnější.
Příjemně prožité vánoční svátky a do nového roku jen vše dobré přeje

 Michaela Zapletalová

Plavci z Arménské na Sibiři 
nezmrzli

Antarktida na ZŠ Vedlejší

Poděkování hasičům a radnici

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

Nové klientské pracoviště
VZP Brno – Město, Bohunice

Od 2. ledna 2018 pro otevíráme nové klientské pracoviště VZP.
Najdete nás před Fakultní nemocnicí Brno na ulici Netroufalky.

 Úřední hodiny:
Pondělí 8.00–12.00      13.00–17.00
Úterý 8.00–12.00      13.00–15.00
Středa 8.00–12.00      13.00–17.00
Čtvrtek 8.00–12.00      13.00–15.00
Pátek 8.00–12.00      13.00–15.00

                                                                Vaše VZP

Oznámení
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání   

volby prezidenta České republiky 
 

starosta MČ Brno-Bohunice podle § 14 odst. 1, písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 
 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 

 
v případě konání II. kola volby se tato uskuteční 

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
    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 
 

 
 

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

3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
4. V případě konání II. kola volby obdrží volič hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. 
 

 
 
V Brně dne 20. 12. 2017 Ing. Antonín Crha, v.r. 
 starosta MČ Brno-Bohunice  
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Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme 
v novém roce. Přicházíme za Vámi 
s nabídkou lednových akcí. Opět jsou 
naplánována Čtení pro nejmenší, Čte-
ní na neobvyklých místech, výstavy, 
besedy, knižní čtvrtky i leccos nové-
ho, co je zatím PŘEKVAPENÍM…Zatím 
můžeme jen prozradit, že každý měsíc 
připravíme nějakou akci, která bude 
připomínat významné výročí 100. let 
republiky.
Tradiční měsíční výstava je autorskou 
výstavou pana Tomáše Baránka. Na 
vernisáž Vás srdečně zveme ve čtvrtek 
4. 1. 2018 v 18 hodin. Výstavu si může-
te prohlédnout od 4. 1. do 31. 1. 2018.
Další velmi zajímavá výstava, kterou 
můžete shlédnout, má název Od kočá-
ru k TGV. Ve vitríně máme instalovány 
kuriozity a drobné předměty s želez-
niční tématikou sběratele a odborníka 
pana Jiřího Hevery. Tato výstava trvá 
od 2. 1. do 31. 1. 2018.
Ze stálých akcí bychom chtěli zmínit 
Knižní čtvrtky, v těchto dnech, dopole-
dne od 10 do 12 hodin, Vás seznamuje-

me s novinkami knižní produkce, v led-
nu je to 4. 1. , 11. 1. , 18. 1. a 25. 1. 2018.
Pro malé děti je připraveno Čtení pro 
nejmenší, Medvěd Wrr – po přečtení 
zavřít! Děti si s pomocí dospělého 
vyrobí figurku medvěda a dostanou 
malou sladkost. Rodiče nebo prarodiče 
mohou s dětmi přijít v úterý 9. 1. 2018 
v 16,30 hodin. Čtení je vhodné pro děti 
od 2 do 5 let.
Na úterý 16. 1. 2018 v 17 hodin je při-
pravena naše Občasná Literární kavár-
na. Téma bude mimořádně zajímavé – 
100. let republiky v knihách z našeho 
fondu. Přijďte si vypít dobrou kávu 
nebo čaj a prolistujte při té příležitosti 
knihy s touto tématikou.
Doufáme, že se Vám naše nabídka za-
líbí a že nám i v tomto roce zachováte 
přízeň. Byli bychom rádi, kdyby Vás 
naše knihy i akce, které pořádáme, na-
dchly aspoň tak, jak tomu bylo v roce 
loňském.

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Sadovnická vata je souhrnný název pro 
méněcenné krátkověké stromy, které 
ovšem mají tu pozitivní vlastnost, že 
rychle narostou do potřebné výšky. Na 
veřejných prostranstvích se vysazují 
jako dočasné dřeviny, které by měly 
po splnění své role odborným zásahem 
motorovou pilou ustoupit hodnotným 
dřevinám, jež zatím stačily zmohutnět. 
Mezi sadovnickou vatu se řadí přede-
vším břízy, vrby a topoly. Tyto stromy 
mají zpravidla měkké dřevo a v případě 
nepříznivých životních podmínek bý-
vají hojně napadány dřevokaznou hou-
bou. Často se stane, že se například 
při větším větru odlomí stará větev 
a poškodí zaparkované auto. Možná si 
vzpomeneme na velkou tragédii, která 
se stala v Českém Rudolci, kde se zřítil 

topol na děti z mateřské školy. Tyto 
krátkověké stromy mohou zejména na 
sídlišti představovat vážné nebezpečí. 
Odborníci to vědí. Ale „takyodborní-
ci“ se všech stromů bez rozdílu vehe-
mentně zastávají.
Příkladem krásného a dosud zdravého 
exempláře topolu osiky (Populus tre-
mula) je strom rostoucí před domem 
Ukrajinská 35. Osika má zajímavě tva-
rovaný list. Řapík, jímž přirůstá k vět-
vičce, je dlouhý, štíhlý a zploštělý. Díky 
tomu se list i ve velmi slabém větru 
rozkmitává, odtud přirovnání „třese 
se jako osika“.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

Rok se s rokem sešel a před bohunic-
kou radnicí se opět z nebeských výšin 
spustil Mikuláš. Tento svatý pán byl 
doprovázen anděly a z pekla se přišli 
podívat i čerti. Nezbedné děti chtě-
li čerti odnést v pytlích, ale hodný  
Mikuláš a andělé jim za básničku či 
písničku vše odpustili. A tak věřím, 
že se všem tento podivný den, který 
byl obohacen i rozsvěcením vánočního 
stromečku a krásným ohňostrojem, 
moc líbil a že za rok se opět sejdeme 

v tak hojném počtu dětí, maminek, 
tatínků, babiček, dědečků, tetiček, 
strýčků…
Děkujeme samozřejmě dětem ze ZŠ 
Arménské a Vedlejší, které čas čeká-
ním na Mikuláše zpříjemnily zpěvem 
vánočních písní a koled, také děku-
jeme bohunické radnici za finanční 
podporu a bohunickým hasičům za 
perfektní organizaci.

 Ingrid Soukupová

S novým rokem často přichází nová předsevzetí. Přestanu kouřit, začnu zdravě 
jíst, budu se víc hýbat… A právě s tím posledním vám ve středisku volného času 
Lužánky – pracoviště Lány chceme pomoci. Nabízíme vám volná místa v již pro-
bíhajícím Zdravotním cvičení, a to každý čtvrtek 19.30–20.30 hod. Ve cvičení 
jsou zařazeny prvky pilates, jógy, stretchingu. Cvičení vede p. Eliška Šejnohová 
tel. 602 874 232 a každé pondělí večer v (18.15–19.15 a 19.15–20.15) probíhá na 
Lánech také cvičení Pilates pod vedením p. Blanky Vališové tel. 602 512 013. 
I v tomto cvičení ještě máme volná místa. S sebou budete potřebovat pouze 
pohodlné oblečení, přezůvky, ručník, pití a popř. cvičební podložku.

 Petra Goczalová – pedagog volného času
 

POZOR!!! Nově inzerované kurzy Jógy a Cvičení pro seniory musíme 
kvůli zdravotním komplikacím lektorky Adelheid Hanáčkové ZRUŠIT – 
všem, kteří se na nové cvičení těšili, se velice omlouváme. Naší snahou bude 
nalézt novou lektorku, která by nabídku cvičení v Bohunicích rozšířila po-
dobným směrem a umožnila našim spoluobčanům dělat něco pro své zdraví.

 Lucie Stará – vedoucí SVČ Lány

S novým rokem opět 
v knihovně

Bohunické stromy (4)

Mikulášská nadílka

Pojďme si zacvičit!

FLORBALOVÝ KROUŽEK
Florbal pro chlapce a dívky 6–12 let od 17. 1. 2018. Každou středu 
18–19 hod. na ZŠ Vedlejší. V měsíci lednu proběhnou veškeré 
tréninky zdarma na vyzkoušení.
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ZAČÍNÁME
17.1.2018

ZŠ VEDLEJŠÍ, BRNO

 
OREL jednota Brno-Bohunice 
zve srdečně děti i dospělé na 

  

DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKAARRNNEEVVAALL  SS  VVEEČČEERRNNÍÍČČKKEEMM  
  
v neděli 21. ledna 2018 
orlovna ul. Hraničky 5 
začátek v 15.00 hod  

 
Přijďte v masce, s přezůvkami a včas, 
omezená kapacita 

 
Občerstvení pro všechny zajištěno 
 

 

VSTUPNÉ:  děti 40,- Kč, dospělí dobrovolné 
 

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

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail:  
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 29. 12. 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.
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 OPRAVNA OBUVI, TAŠEK A VÝ-
ROBA KLÍČŮ, obchodní pasáž Albert, 
konečná zastávka tramvaje č. 2, Stará 
osada, Brno - Židenice, Petr Ursacher, 
tel.: 604 961 638. PROVOZNÍ DOBA: 
PO – ČT 9–12 h. 12.30–18 h. PÁ 8–12 
h., 12.30–17 h. AKCE/SLEVA na leden-
-únor 2018. Dámské podpatky pouze 
100,- Kč/pár. Pánské podpatky pou-
ze 150,-Kč/pár. PRODEJ KOŽENÝCH 
OPASKŮ, ÚPRAVA DÉLKY, BROUŠENÍ 
NOŽŮ, NŮŽEK A JINÉ DLE DOMLU-
VY. Prodej klíčenek na krk s dětskými 
motivy.

 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 zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu 
734 360 001 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.
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Příjem inzerce do zpravodajů
Královo Pole, Brno-střed 
Bohunice, Starý Lískovec

tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz

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.vitadu.cz

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno
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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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Plesová sezóna: 	19.	1.	Moravský	ples
	 26.	1.	Maškarní	ples
	 2.	2.	Myslivecký	ples	
Leden:  8.–14.	1.	Zabíjačkové	speciality
	 22.–28.	1.	Speciality	z	domácí	udírny
Únor:		 12.–25.	2.	Sýrové	speciality
	 14.	2.	Valentýnské	menu

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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

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

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

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

Tel.: 547 211 918

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. Akce 7 dní Peugeot trvá od 15. do 21. ledna 2018, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.


