
Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, 
ráda bych vám v tomto čísle bohunic‑
kého zpravodaje představila novou 
redakční radu. Od předchozích let se 
v současném volebním období po‑
někud změnilo složení redakce a její 
snahou je, abyste v každém čísle našli 
něco, co vás osloví.
V tomto sloupku bych chtěla nastí‑
nit naše ideje a představy, se který‑
mi jsme do činnosti redakční komise 
vstupovali, naše nápady, novinky 
a přeměny, a to vše ve snaze udělat 
Naše Bohunice pro vás čtenáře čti‑
vější a zajímavější.
Rádi bychom vás na druhé stránce 
novin postupně seznamovali se slo‑
žením jednotlivých komisí a výborů, 
které na základě jmenování Radou 
MČ nebo naším zastupitelstvem 
v Bohunicích máme. Rovněž bychom 
rádi uveřejňovali zajímavosti z jejich 
jednání. Dále se pokusíme přiblížit 
fungování Úřadu MČ, a to po jed‑
notlivých odborech – neboť ač mají 
Bohunice mnohé úkony v přenesené 
působnosti na svých bedrech, málo 
kdo z nás ví, s čím vším nám mohou 
na radnici úředníci pomoci.
V neposlední řadě bychom chtěli dát 
prostor příspěvkům našich čtenářů – 
těch velkých, i těch školou povinných. 
Myslíme si, že dětský pohled na život 
v Bohunicích nám pomůže oživit za‑
běhnuté koleje stálých rubrik. O tom, 
že to myslíme s renovací bohunického 
zpravodaje vážně, může vypovídat 
i fakt, že bychom rádi znali vaše při‑
pomínky, upozornění nebo jen názory 
na uveřejněné příspěvky. Proto jsme 
si dovolili zřídit mailovou adresu: re‑
dakce@bohunice.brno.cz, na které 
všechny vaše reakce rádi uvítáme.
Změnit a vylepšovat – to je jedna 
z cest, kterou se redakční rada rozhod‑
la vydat. Druhou, která nás neodmys‑
litelně doprovází, je cesta mnohaleté 
tradice, při které se Naše Bohunice 
vždy snažily přiblížit občanům měst‑
ské části pravdivé informace. Obě 
tyto cesty se budeme snažit mít při 
sestavování jednotlivých čísel zpra‑
vodaje na paměti a pevně doufáme, 
že budete s naší prací spokojeni.

 Lucie Stará, předsedkyně 
redakční komise („redakční rady“) 

Našich Bohunic
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Vážení a milí spoluobčané, hospoda-
ření „na obci“ se v mnohém podobá 
tomu, jak hospodaříme doma s našimi 
vlastními financemi. Principy jsou stá-
le stejné. Myslím, že se všichni shod-
neme, že když se nemusíme zbytečně 
zadlužovat, tak to neděláme, nepůjču-
jeme si na hlouposti a nedostáváme se 
do „finanční pasti“.
Když to naopak je účelné, rozumné 
a potřebné, hledáme co nejvýhodnější 
způsob, jak si půjčit na to, co skutečně 
potřebujeme, co má smysl, hodnotu 
a perspektivu návratnosti… A když 
máme možnost získat nějaké pro-
středky navíc tím, že o ně požádáme 
a vytvoříme rozumné projekty, které 
mají šanci uspět, tak to samozřejmě 
využijeme a odpracujeme.
Tak si představuji hospodaření s vlast-

ními i s obecními prostřed-
ky. Snad mi v tom dáte za 
pravdu. Půjčovat si v Bo-
hunicích naštěstí nemusí-
me a nejsme zatíženi žádný-
mi dluhy. O dotace žádáme 
pravidelně a v této oblasti 
se nám velmi daří a snad se 
bude dařit i nadále…
O tom, jak budeme hospodařit s obec-
ními financemi v letošním roce, jsme 
rozhodli v samotném závěru minulého 
roku na Zastupitelstvu městské části 
Brno -Bohunice. Na něm jsme projed-
návali rozpočet na rok 2019. Rozpočet 
máme letos historicky vůbec nejvyšší 
a dosahuje částky 93.745.000 Kč.
Peníze se k nám do obce dostávají 
téměř výhradně ze státního rozpočtu 
a z „velkého“ města Brna. V nepatrné 

Co si v letošním roce můžeme dovolit

Uzávěrka č. 3/2019
pátek 15. února 2019
ve 14 hodin

míře pak také z Jihomorav-
ského kraje. Ostatní příjmy, 
tzv. daňové a nedaňové, jsou 
jen ve výši 7.000.000 Kč.
Rozpočet byl v  zastupi-
telstvu schválen výraznou 
většinou v poměru 12 zastu-
pitelů pro návrh rozpočtu, 
5 zastupitelů proti návrhu 

a 3 zastupitelé se ve svém vyjádření 
zdrželi.
Protože je rozpočet poměrně bohatý 
na finance, znamená to, že i tento rok 
bude bohatý na stavební akce.

VELKÉ STAVEBNÍ AKCE
Největší investiční akcí organizova-
nou naší městskou částí bude rekon-
strukce bazénu v ZŠ Arménská. 
Předpokládáme rekonstrukci nerezo-
vou technologií. Pokud se nám podaří 
najít firmu, která bude schopná rekon-
strukci provést, budou práce zahájeny 
již před koncem školního roku. Očeká-
vané náklady činí cca 19 mil. Kč.
Další významnou stavební akcí je zří-
zení učeben, kabinetu a výtahu 
v ZŠ Vedlejší. Tento projekt, finan-
covaný z dotace ze státního rozpočtu, 
by měl být rovněž zahájen v období 
prázdnin. Očekávané náklady jsou 
15 mil. Kč.
Věřím a doufám, že bude zahájena 
také rekonstrukce budovy bývalé vyso-
ké školy Akademie STING na ulici Pod 
Nemocnicí. Jak už jsem psal vícekrát, 
budova bude o jedno patro nadsta-
vena. Tak vzniknou dvě patra Domu 
s pečovatelskou službou, v přízemí 
jednotřídní mateřská školka a také 
chybějící místo pro komunitní 
scházení (maminek a tatínků s dětmi, 
seniorů, atd…). Rekonstrukcí projde 
také zahrada budovy a součástí jsou 
i nová parkovací místa. Tato stavební 
akce je již vyprojektovaná a byl podán 
návrh na stavební povolení. Investo-
rem bude město Brno. Odhadované 
náklady dosud nebyly vyčísleny.  2

Termín konání: 
22. 2. 2019 od 19.00 hod

Místo konání:  
sál Hasičky, Ukrajinská 2

Hudba k tanci a poslechu:  
skupina HITMAKERS

Cena vstupného: 100,- Kč
Moderátor: Luděk Urbánek Savana

Předprodej vstupenek od 7. 1. 2019 
podatelna MČ Brno-Bohunice.

Příjem darů do tomboly od 7. 1. 2019 
Odbor sociální, kultury a školství 

Mgr. Marta Dvořáková

Bohunický ples
 2019



Lucie Stará – vedoucí Střediska volného času Lužánky 
– pracoviště Lány v Bohunicích, vystudovaná pedagož-
ka (obor český jazyk, výtvarná výchova, dějiny umění), 
katechetka a právnička. Od roku 2012 jsem předsedkyní 
redakční komise Našich Bohunic. V Bohunicích žiji od 
vysokoškolských studií bezmála 20 let a mou snahou je 
povznést toto periodikum na noviny, na které se budou 
čtenáři na začátku každého měsíce těšit.

Leoš Šmídek – již více jak čtyři desetiletí žiji v Bohuni-
cích. Tedy má vazba na místo, které je naším společným 
domovem, je zcela jasná a pochopitelná. Také proto jsem 
velice rád přijal místo v Redakční komisi zpravodaje Naše 
Bohunice s cílem napomoci zkvalitňování informovanosti 
bohunické veřejnosti a zároveň k zlepšení komunikace 
s veřejnou správou naší městské části.

Zuzana Běhalová – středoškolská učitelka, vystudovaný 
obor francouzština a občanská výchova; v Bohunicích 
reprezentuje KDU -ČSL. Do Bohunic jsem se přistěhovala 
s manželem v roce 2010. S touto městskou částí jsem 
se seznamovala mimo jiné i díky místnímu zpravodaji. 
Vnímám, že Našim Bohunicím tak vlastně něco dlužím. 
Od mládí mi jsou blízké knihy a jazyk obecně, mám ráda 
mluvené i psané slovo. Celý život mě také doprovází 
hudba.

Tomáš Aberl – IT developer a parkurový jezdec na 
koních, člen Top09. V Bohunicích žiji celý život a do 
redakční rady jsem šel s jasným cílem, zkvalitnit jak 
formu, tak obsah našeho zpravodaje. Každý den pracuji 
s informacemi a chci tuto vlastnost využít k neustálému 
zlepšování Našich Bohunic, abyste vy, čtenáři, dostávali 
do rukou jen to nejlepší.

Pavlína Kouřilová – Pracuji jako vychovatelka na zá-
kladní škole Arménská a v Bohunicích. V Bohunicích žiji 
celý život a zajímám se o život a dění zde. V redakční radě 
jsem první volební období a chtěla bych se zaměřit na 
větší informovanost občanů Bohunic.
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BOHUNICKÝ REZERVOÁR 
NA VODU
Z finančně méně nákladných staveb-
ních projektů bych rád zmínil přede-
vším výstavbu rezervoáru na vodu. 
Z důvodu, v posledních letech neustá-
le vzrůstajících problémů se suchem 
a extrémními vedry, považuji tento 
projekt za nesmírně důležitý a do bu-
doucna strategický. Mít vlastní zásobu 
vody bude pravděpodobně stále dů-
ležitější. Jako nejvhodnější místo byl 
vybrán dobře přístupný pozemek ve 
vlastnictví města Brna na Červeném 
kopci. Je známo, že Červený kopec je 
poměrně bohatý na podzemní zdroje 
vody. Voda bude využívána hlavně na 
zalévání stromů a keřů v naší městské 
části (dosud bereme vodu z vodovod-
ního řádu), na kropení silnic a případ-
ně jako záložní zdroj vody pro profesio-
nální i naše dobrovolné hasiče. Stavba 
je již vyprojektovaná a bylo vydáno 
stavební povolení.

DALŠÍ PROJEKTY
Určitě zbudujeme 18 nových parko-
vacích míst na ulici Pod Nemocnicí, 
v  blízkosti OD  LIDL. Připravujeme 
i projekt cca 10–12 parkovacích míst 
na ulici Švermova. V tomto případě 
není ovšem jisté, jestli zvládneme 
zahájit práce ještě v letošním roce.
Určitě však zahájíme postupnou re-
konstrukci příručních – výdejových 
kuchyněk v MŠ Amerlingova a MŠ 
Běloruská. V MŠ Švermova budeme 
pokračovat v rekonstrukci tříd – heren. 
V MŠ Uzbecká se budeme věnovat 
vstupnímu prostoru do školky, kde 
dojde k úpravě, a dále pořídíme nové 

nábytkové vybavení.
Rádi bychom v  letošním roce také 
opravili alespoň jednu opěrnou zeď 
u školních hřišť v ZŠ Vedlejší, provedli 
kultivaci tramvajové zastávky Bělo-
ruská, věnovali pozornost i veřejným 
hřištím a sportovištím a mnoha 
dalším drobnějším projektům.

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
A ještě, pro zajímavost, bych uvedl 
několik dalších čísel, která v rozpoč-
tu Bohunic najdeme – mimochodem 
jeho plné znění najdete na webových 
stránkách MČ.
Provoz škol a školek, vč. obou SVČ 
nás ročně stojí 13.490.000 Kč, let-
ní a zimní údržba silnic a chodníků 
5.301.000 Kč, zpravodaj Naše Bo-
hunice 300.000 Kč a za tzv. „sociální 
pohřby“ zaplatíme cca 200.000 Kč. 
Vyvážení odpadkových košů nás stojí 
kolem 500.000 Kč. Za údržbu zeleně 
– sekání trávy, údržbu keřů a stromů 
zaplatíme 5.900.000 Kč a za opravy 
rozbitého a poničeného obecního ma-
jetku 650.000 Kč.

Milí přátelé, vím, že množství čísel, 
kterým jsem vás zahrnul, může být 
pro mnohé z vás nezajímavé, nudné, 
možná nic neříkající a těžko si pod ním 
něco představíte. Já však pevně vě-
řím, že čísla na papíře, postupně (tak, 
jako každý rok) přetvoříme ve skutky 
a mnoho nových, dobrých a užitečných 
věcí sloužících nám všem.

Přeji vám klidný závěr zimního období, 
hodně pohody a zdraví. Těším se na 
další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Co si v letošním roce  
můžeme dovolit

Představujeme novou  
redakční radu Našich Bohunic

Setkání bohunických seniorů
středa 20. 2. 2019 | 9.00–11.00

Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi 
Brna a blízkého okolí, občerstvení a povídání se za-
jímavými lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni 
jsou srdečně zváni, vstup volný.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará,   
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Rukodělné tvoření pro seniory
středa 6. 2. 2019 | 9.00–11.00

Pojďte s námi vyrábět a tvořit! Tentokrát ze starých 
plastových lahví od minerálek. Vyzkoušíme si šper-
ky, dekorace a přitom se bude vykládat, připraven 
bude čaj a dobré kafe. S sebou si můžete vzít dobře 
vymytou PET lahev oblébené barvy. Tvořivý program 
(nejen) pro bohunické seniory se koná v 1. patře SVČ 
Lány, Lány 3. Všichni jsou srdečně zváni. 
Vstupné 20 Kč.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará,   
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka

Pozvánka
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4.–28. 2. VÝSTAVA – Realita a fikce
KJM, Lány 3

4. 2. 
pondělí

MAMI JÓGA – jóga pro maminky s dětmi; SVČ Lužánky 
– pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 15.00 hod.

5. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pohádka s překvapením
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6. 2.
středa

RUKODĚLNÉ TVOŘENÍ PRO SENIORY; SVČ Lužánky –  
pracoviště LÁNY a KJM, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

6. 2.
středa

PŘEDNÁŠKA – Život Mohameda a jak nás dnes ovlivňuje
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 18.00 hod.

11.–15. 2.
JARÁKY V POHYBU – jarní prázdniny na LÁNECH  
(děti od 7 do 12 let); SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY,  
Lány 3; od 8.00 do 16.30 hod.

11.–15. 2.
ZA DIVADELNÍ OPONOU – jarní prázdniny s divadlem (děti 
od 9 do 15 let); SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 
19; od 9.00 do 16.00 hod.

20. 2.
středa

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

21. 2.
čtvrtek

BESEDA S PROMÍTÁNÍM – Brněnské hřbitovy – 1. část
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

22. 2.
pátek

BOHUNICKÝ PLES 2019
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

23. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : HKKP Brno B – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

25. 2. 
pondělí

POHÁDKA NA LÁNECH – Muzikantská – v podání divadla 
Úsměv; SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

2. 3.
sobota

HASIČSKÝ PLES
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

3. 3.
neděle

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

Kalendárium II.

Historické okénko

Z historie Bohunic CVIII.
Pro dnešní stosedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující prodejnu smíšeného zboží, která bývala na horním konci 
ulice Humenné. Fotografie je z roku 1963. V roce 1972 byl obchod uzavřen. 
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
  Antonín Crha

Bohunické komentáře událostí
V předposledním čísle NB 
jsem v samostatném článku 
avizoval, že i v letošní zim-
ní sezóně se vedení radnice 
rozhodlo vytvořit pro svoje 
občany přírodní ledovou 
plochu v  areálu Tatranu. 
Požádal jsem vás, milí 
spoluobčané, o  výpomoc 
s tvorbou ledu. A nyní si vážení tipněte, 
kolik dobrovolníků se chce na tvorbě 
kluziště podílet. Je to, vážení přátelé, 
z mého pohledu opravdu ohromují-
cí číslo, které mne doslova šokovalo. 
Jste napjatí, tipujete si, že je to v řádu 
desítek či stovek? Ne, nebudu vás více 
napínat a uvedu tedy to ohromující 
číslo. Do dnešního dne se mi přihlásili, 
slovy řečeno šest dobrovolníků. Jste 
ohromeni? Já tedy ano. Jednoduchá 
rovnice, čtrnáct tisíc obyvatel = šest 
ledařů. Chci touhle cestou tedy podě-
kovat všem šesti statečným za jejich 
ochotu a chuť něco ve svém bydlišti 
udělat i pro druhé a slibuji, že pokud 
nám počasí bude přát, i když to tak 
zatím nevypadá, s jejich pomocí určitě 
počítám. Protože jsem si vytvoření klu-
ziště v Bohunicích vzal osobně na sta-
rost, je zcela na místě říci, že při tvorbě 
ledu budu k dispozici samozřejmě i já.
Častý dotaz, který dostávám se týká 
opět stánku na náměstí. Mohu vám 
zde zcela zodpovědně sdělit, že stá-
nek je i nadále v řádném pronájmu 
a nájem je pravidelně hrazen. Osobně 
jsem kontaktoval nájemce a požádal 
jej o sdělení, proč je stánek uzavřen. 
Bylo mi řečeno, že stánek bude opět 
otevřen v období, kdy se tyto stánky 
běžně provozují, a to je od března le-
tošního roku. Mohu již také konsta-
tovat dle informací pana nájemce, že 
bude rozšířen prodejní sortiment, a to 
především o kebab.
Čas plesů je v plném proudu a my 
bohuničtí jistě nechceme zůstat po-

zadu. V tuto dobu je již za 
námi ples seniorů, kterého 
jsem měl čest se zúčastnit 
a mohu opět konstatovat, 
že organizátoři nezklamali. 
Tak jako vždy bylo vše per-
fektně připravené, hudba 
ladila a veselí a dobrá ná-
lada čišela ze všech okolo. 

Doufám, že i náš druhý BOHUNICKÝ 
PLES, který se bude konat 22. 2. od 
19.00 opět v naší bohunické hasičce 
bude přinejmenším stejně radostný 
a  veselý jako ten seniorský. Jestli 
mohu doporučit těm, kteří ještě váha-
jí, zda se bohunického plesu zúčastní, 
ať nečekají, lístků již nezbývá mnoho, 
a proto radím, zajděte na podatelnu 
a lístek si zakupte co nejdříve. Cena 
vstupenky zůstává stejná, a to 100 Kč.
V poslední době se mi také dostává 
dotazů, zda budou i v letošním roce 
farmářské trhy. Tak jak jsem již v mi-
nulém roce informoval, trhy budou. Již 
nyní ale mohu říci, že se nebude roz-
hodně jednat o farmářské trhy, neboť 
pokud se trhů účastní jeden farmář, 
je název zavádějící. Takže v roce 2019 
proběhnou BOHUNICKÉ TRHY s ur-
čitými změnami, ale změny povedou 
zcela jistě ke zkvalitnění rozsahu na-
bídky a služeb. Kalendář bohunických 
trhů bude včas zveřejněn.
V lednu letošního roku se opět s jis-
tou pravidelností sešla pracovní sku-
pina LÁNY, která se, jak jsem Vás již 
informoval, zabývá situací ohledně 
plánované výstavby v areálu zahrad-
nické školy. Na schůzce bylo přítomno 
24 účastníků, kteří opět přišli s různý-
mi návrhy, podměty a připomínkami 
a odevzdali mnoho petičních archů. 
Jestliže máte zájem i vy se této sku-
piny zúčastnit, další setkání je plá-
nováno na 14. 2. v 18.00 na radnici. 

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

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

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme v sobotu 2. 3. 2019

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

Cena lístku s místenkou 150 Kč
Prodej lístků od 14. 1. do 1. 3. 2019

(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.



Vážení spoluobčané, na posledním pro-
sincovém zastupitelstvu jsme schvalovali 
plán investic v naší městské části. Jed-
ná se o poměrně slušné peníze, celkem 
bychom měli proinvestovat v  letech 
2019–2021 až 142,5 milionu korun, což 
není málo. Domníváme se, že bohuničtí 
občané by měli být přehledně a kvalitně 
informováni o tom, kam tyto peníze jdou, 
kolik stojí jednotlivé akce, kdo je bude realizovat, 
jaká se podařila vysoutěžit cena a podobně. V sou-
časné době je možné získat určité informace na 
stránkách ÚMČ, nicméně na příklad Plán investič-
ních akcí je zde na rok 2018, schválený 20. 9. 2017. 

Nám jde hlavně o to, aby ty významnější 
akce byly pro občany přehlednější a sro-
zumitelnější. Proto jsme navrhli zastupi-
telstvu toto usnesení:
Zastupitelstvo MČ vyzývá Radu MČ, aby 
ke všem investičním akcím v hodnotě nad 
1 milion Kč nechávala průběžně zpracovat 
informační stránku pro veřejnost, a to
1) na webu MČ v rozsahu: ideový záměr, 

aktuální stav investice, výsledky souvisejících výběro‑
vých řízení, cena projektu, cena realizace, vizualizace 
předem, fotodokumentace po realizaci, udržitelnost
2) ve zpravodaji MČ v rozsahu: základní popis, foto‑
dokumentace po realizaci, celková cena.

Předpokládali jsme, že toto usnesení bude jed-
nohlasně a bez problémů schváleno, vždyť co je 
samozřejmějšího, nežli „pochlubení se“ voličům, 
jak je zacházeno s jejich penězi? K našemu údivu 
ale koalice tento návrh neschválila, zřejmě s od-
voláním na stávající informační formát. Tento je 
poplatný zákonu č. 134/2016 Sb, o zadávání veřej-
ných zakázek a je strukturovaný. Nám spíš šlo o to 
vytáhnout klíčové informace k těm nejvýznamnějším 
a nejnákladnějším akcím do nějakého uceleného 
informačního bloku, který by byl jednoduchý, pří-
stupný a přehledný a osvětlil by nutnost a přínos 
investiční akce.

 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Z důvodu jiné agendy v předcházejících 
číslech se až nyní dostávám ke komentáři 
k rozpočtu MČ na rok 2019. Připomínám, 
že rozpočet schvaluje zastupitelstvo, a to 
do konce předcházejícího roku, než na 
který se rozpočet vztahuje. Schvalování 
rozpočtu patří vedle volby rady a starosty 
bezpochyby k nejdůležitějším pravomo-
cím zastupitelstva.
Dobrá zpráva úvodem, naše MČ není zadlužena. Ov-
šem také se sluší upozornit, že MČ Brno -Bohunice 
nemá právní osobnost ani vlastní majetek. Veškerý 
majetek, se kterým hospodaříme, je majetkem Sta-
tutárního města Brna. A naše město má celkové 
závazky ve výši cca 7 miliard Kč. Nebudu hodnotit, 
zda je to moc či nikoliv. Pokud se správně investuje, 
může být i zadlužení výhodné. Ale musí se jednat 
o smysluplnou investici. Naproti tomu znám třeba 

jednu obec, ve které se velmi zadlužili, aby 
si postavili vlastní koupaliště, přičemž 
však jiné pěkné koupaliště je v dosahu 
15 km. Takové „investici“ potom nero-
zumím a myslím, že obyvatelé této obce 
budou jednou nemile rozčarováni. Zatím 
se zvesela čvachtají v koupališti a starostu 
„Investora“ zvolili opětovně do funkce.
A nyní k avizované kritice našeho roz-

počtu. Vůbec se mi nelíbí, že za této nebývalé eko-
nomické konjunktury máme schodkový rozpočet. 
Vzniklý schodek je vyrovnán zejména finančními 
prostředky z minulých let, tedy nikoliv dluhem. Ji-
nými slovy řečeno, vše co jsme doposud neutratili, 
plánujeme utratit v roce 2019. Problém však je, že 
podle předpokladů i jinak velmi umírněné České 
národní banky nás brzy čeká minimálně zpomalení 
ekonomiky. To se bezprostředně projeví v poklesu 

příjmů naší MČ. Situace se dá popsat jako: „do hor-
ších časů nalehko“. Tak si ovšem správu veřejného 
majetku nepředstavuji. V době konjunktury se mají 
tvořit rezervy. Tím se eliminuje tvorba dlouhodobě 
neudržitelných služeb. V době poklesu ekonomiky 
se mohou rezervy rozpustit, aby dosáhnutá úroveň 
poskytovaných služeb nemusela být omezena.
Vedení MČ se brání tím, že předpokládá, že se jim 
nepodaří zrealizovat všechny plánované investice, 
tedy že nějaké peníze na konci roku zbudou. Jak 
si uvedené vyložit? Máme plán a již v době jeho 
schválení víme, že jej nedodržíme. To je mi pěkný 
„plán“. Připomíná mi mnohá novoroční předsevzetí 
s tím rozdílem, že tady jde o vážnou věc.
Zaujalo Vás toto ekonomické téma? Prosím napište 
mi na michalkincl.brno@seznam.cz, zpětná vazba 
je pro mne důležitá. Stačí jedna věta. Velmi děkuji.

 Michal Kincl, zastupitel MČ Brno ‑Bohunice

Lepší informování občanů

Kritika rozpočtu na rok 2019
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Bohunické stromy (13)
Čím je pro Čecha lípa, tím je pro Němce dub. Dub je 
v Německu považován za národní strom, je symbolem 
síly, dlouhověkosti a odolnosti. V germánské mytologii 
je dub zasvěcen bohu hromu Thórovi. Thórovým dnem 
je čtvrtek, německy Donnerstag, v překladu „den hromu“ 
(pro někoho možná „hromský den“)
Duby jsou v dospělosti mohutné stromy s malebnou 
korunou. Rostou poměrně pomalu, ale dožívají se dlou-
hého věku (uvádí se až 2000 let). Duby jsou známé svým 
velmi tvrdým a odolným dřevem. Koruna dubu se neroz-
padne ani po odumření stromu, a tak můžeme v přírodě 
nacházet mrtvé duby jako němé svědky dávných časů. 
Původní krajina s množstvím starých dubisek se nalézá 
například v rezervaci Soutok jižně od Břeclavi. Mnozí 
z nás si také vybavují mrtvé duby čnící nad hladinou 
Novomlýnských nádrží.
Dub letní (Quercus robur) roste před domem Běloruská 
20. Kromě dubu letního se v městských parcích běžně 
setkáváme také s dubem zimním. Tyto dva druhy lze od 
sebe velmi snadno odlišit. Zatímco list dubu letního 
má velmi krátký nebo dokonce žádný řapík, jímž přisedá 
k větvičce, list dubu zimního má řapík nápadně dlouhý. 
A obráceně – stopka žaludu je u dubu letního dlouhá, 
zatímco u dubu zimního žaludy přisedají bez stopky.
Seriál o bohunických stromech vychází také na faceboo-
kové stránce: Bohunice pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Názory zastupitelů

Názory zastupitelů
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Albert a jeho okolí

Co s bohunickými odpadky?

Jako většina občanů Bohunic chodím 
denně kolem Alberta a pokaždé je mně 
„špatně“, když vidím, jak vypadá pro-
stranství okolo. Cesta směrem k poště 
je neudržovaná, špinavá a každý, kdo 
tudy projde, si říká: „Proč to tak je?“
Často slyšíme, proč obec prostran-
ství okolo Alberta neuklidí? Bohužel 
toto prostranství nepatří obci, ale 
společnosti Ahold, která jej má také 
udržovat.
Rozhodla jsem se napsat o  tomto 
problému, abychom se pokusili najít 
nějaká schůdná řešení. Ahold přece 
není chudá firma, která by si nemohla 

dovolit měsíčně přispívat obci, aby za 
Ahold uklízela! Nestálo by za to, aby 
se vyjednali podmínky o údržbě pro-
stranství okolo Alberta? Je to vizitka 
obce a nikdo z občanů nebude řešit, 
zda je to obecní nebo Aholdu. Proto 
si myslím, že by obec tento problém 
měla začít řešit a intenzivněji vyjed-
návat se společností Ahold. Třeba se 
podaří vyřešit problém špinavého, 
neudržovaného prostranství okolo 
Alberta, které hází špatné světlo na 
naši obec.

 Pavlína Kouřilová

Musím reagovat na článek pana sta-
rosty Ing. Antonína Crhy v lednovém 
Informačním zpravodaji Naše Bohuni-
ce. Zde píše o různých novoročních 
předsevzetích, které si lidé dávají při 
vstupu do nového roku. On sám si však 
dal své předsevzetí již 5. října 2018, 
a to: „Slíbil jsem si, že každý den ven-
ku seberu ze země a uklidím do koše 
jednu věc, kterou na cestě, po které ka-
ždodenně procházím, najdu.“ K tomu 
se přidala i jeho manželka.
To je třeba ocenit, protože je pravda, 
že kdyby každý občan našich Bohunic, 
našeho Brna ne -li naší republiky se-
bral každý den na své cestě jednu 
odhozenou věc, pak za 365 dní by to 
byla ohromná hromada odpadků a my 
bychom skutečně mohli chodit po čis-
té zemi v čisté krajině.
Ale co ostatní nepořádek? Ten „svin-
čík“ okolo odpadových nádob u byto-
vých domů! To pana starostu nezají-
má, že celé svátky nebyly vyvezeny po 
celých Bohunicích odpadové nádoby 

na sklo, jak barevné, tak i bílé? Že oko-
lo těchto nádob se po zemi vršila kopa 
prázdných lahví, které se různě válely 
i po silnici? Že celé svátky jsme okolo 
tohoto nepořádku museli chodit sami 
nebo se svými domácími či zahraniční-
mi návštěvami, které se na to s udive-
nýma a nechápavýma očima dívaly, či 
se na to dívat ze svých oken? A tento 
stav (a nejen se sklem) se v mnoha 
případech opakuje i v průběhu roku. 
I tyto prostory přece patří do našich 
Bohunic, byť třeba neleží na naší ces-
tě, po které každodenně procházíme!
Nestálo by za úvahu něco v této oblas-
ti změnit? Provést modernizaci stání 
těchto odpadových nádob, případně 
zvýšit jejich počet nebo jen navýšit je-
jich obsah? Naplánovat jejich častější 
vyvážení? Jak je možné, že u našeho 
souseda ve Starém Lískovci se toto ne-
děje a je vždy vše včas vyvezeno a ukli-
zeno? Proč to někde jde a někde ne?

 Vladimír Kratochvíl

Vážení bohuničtí senioři, mnozí 
z vás mne kontaktovali s dotazem 
a prosbou, aby i nadále v tomto tisku 
vycházela rubrika seniorské okénko. 
Jakožto zakladatel a hlavní přispí-
vatel vám mohu sdělit, že seniorské 
okénko i nadále bude v tomto tisku 
vycházet. To, že příspěvek nevyšel 
v lednovém vydání, bylo zapříčině-
no mnou. V době, kdy byla uzávěrka 
redakční rady, jsem byl na dovolené 
v zahraničí a z technických důvodů 
jsem příspěvek nemohl včas zaslat. 
A  protože nová redakční rada se 
v novém volebním období rozhodla 
striktně dodržovat pravidla a můj 
příspěvek byl zaslán až po uzávěr-
ce, nebyl do tisku zařazen. Za ten-
to nedostatek z mé strany se vám 
omlouvám, milí čtenáři, a sypu si 
popel na hlavu.
Každý, kdo píše příspěvky či článek, 
může být potěšen, pakliže se dočká 
nějaké reakce na svůj příspěvek. Jis-
těže více potěší ten kladný s oceňu-
jícím názorem, ale i záporné reakce 
by měly být jistým přínosem, a to 
převážně v pohledu z druhé strany. 
Loni jsem v posledním čísle našeho 
zpravodaje uvedl článek Auta a se-
nioři. S potěšením mohu konsta-
tovat, že na tento můj článek došla 
reakce čitatele, jenž vám nyní s jeho 
svolením prezentuji. Dobrý den, 
Váš článek Auta a  senioři je 
celkem dobrý. Až na jednu ma-
ličkost. Problém nastává u seni-
orů právě tím, že moc nejezdí, 
a potom se více bojí a zmatkují. 
Když jim nabídnete občas odvoz, 
budou jezdit ještě méně. A pak 
je ten problém na silnici. Dokud 
mohou, ať jezdí, ale často. Ne 
jednou za čtvrt roku. S tím má 
potom problém každý. Co Vy na 
to? A ještě jedna připomínka, ta 

hrubka v časopise -adresi- to se 
snad ani nedá přehlédnout – ale 
toto míří na někoho jiného. Měj-
te se pěkně. Tak toto je příspěvek 
či reakce na můj poslední článek. 
Především chci poděkovat pisate-
li, že nelenil a o celé problematice 
provozu vozidel a seniorů přemýšlel. 
To, že na celou věc má svůj názor a je 
schopný jej prezentovat přes média, 
je obrovským plusem. O názoru pisa-
tele a obsahu příspěvku, nechť si ka-
ždý čtenář udělá svůj názor, za mne 
jen to, že jistý kus pravdy tam je.
Vážení bohuničtí senioři, již v minu-
lých číslech jsem vás informoval, že 
pro vás připravuji projekt SENIOR-
SKÁ OBÁLKA. Jen v krátkosti si do-
volím připomenout, o co jde. Jestliže 
nás na radnici navštívíte, dostanete 
na odboru sociálním, kultury a škol-
ství takzvanou I.C.E. kartu. Jedná se 
o kartu, do které vyplníte např. údaje 
o svých alergiích, nemocech, lécích 
včetně dávkování, kontakty na své 
blízké osoby a praktického lékaře. 
Tato vyplněná karta se vloží do spe-
ciální plastové obálky, kterou je nej-
lépe umístit na viditelné místo, nej-
lépe na vnitřní stranu vchodových 
dveří. Je výhodou, že karta s údaji 
je vložena do plastové obálky, a tu 
můžete nosit i při sobě nebo třeba 
na dovolené apod. Vážení, budete-
-li mít zájem o  tuto I.C.E. kartu, 
respektive SENIORSKOU OBÁLKU 
(viz str. 7), můžete si ji zcela zdarma 
vyzvednout na naší radnici, odbor 
sociální, pí. Mgr. Marta Dvořáková. 
Vážení bohuničtí senioři doufám, že 
tuto SENIORSKOU OBÁLKU nebu-
dete muset nikdy využít, ale jak se 
říká, štěstí přeje připraveným.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Seniorské okénko

Jaráky v pohybu
11.2. - 15.2. 2019, 8:00 - 16:30
Nebuďte v zimě zalezlí doma, pojďte s námi zažít 
spoustu dobrodružství, zahrát si hry, trochu tvořit. 
Vyrazit do přírody a hlavně se hýbat.
Akce je určena dětem ve věku 7 - 12 let.

CENA: 1 600 Kč (teplý oběd, pitný režim, vstupné, materiál,  
      pedagogický a zdravotnický materiál)
KONTAKT: Monika Vrátná, monikavratna@luzanky.cz, 
      tel.: 737 454 370 

lany.luzanky.cz
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Ještě o prázdninách se předškol-
ní děti do školy těší. Hrdě cho-
dí doma s aktovkou na zádech 
a představují si, jaké to v té velké 
škole bude. Vydrží jim nadšení 
aspoň do pololetí? Udělejte si ob-
rázek z vyprávění našich prvňáčků.

Jsme prvňáčci, do školy jsme se skoro 
všichni těšili a celý tento půlrok byl 
pro nás velkým dobrodružstvím a zís-
káváním nových znalostí, které jsme 
před Vánocemi završili velkou spous-
tou akcí. Už o Halloweenu jsme s paní 
učitelkou vyráběli strašidla a dlabali 

dýně. Potom na svatého Martina, který 
má přijet na bílém koni, jsme si takové 
koně i vyrobili. Ještě pořád nám sedí 
ve třídě a přivolávají sníh.
Koncem měsíce listopadu jsme čty-
ři třídy jely na Mikulášský výlet do 
Dolních Kounic. Na hradě jsme viděli 
skutečné peklo, dárky nám rozdával 
Mikuláš a provázel nás rozpustilý čer-
tík s andělem. Mikuláš, čerti a andělé 
za námi přišli i ve škole. Někteří z nás 
zlobili víc, tak museli předstoupit před 
Mikuláše a slíbit, že se polepší. Celá 
třída se za ně přimluvila a Mikuláši 
jsme společně zazpívali písničku.

Těsně před Vánocemi jsme navštívili 
divadlo Radost, kde jsme viděli před-
stavení Pane, pojďte si hrát. Moc se 
nám líbilo, všem doporučujeme, hod-
ně jsme se nasmáli. S paní učitelkou 
jsme také pekli vánoční cukroví, vystu-
povali jsme u rozsvěcování stromečku 
před radnicí v Bohunicích, zpívali jsme 
i dětem ze školek, které se k nám do 
školy přišly podívat. Ve třídě jsme si 
nastrojili stromeček, u kterého jsme 
si na třídní besídce zazpívali koledy, 
připomněli si, proč se slaví Vánoce 
a jaké se drží vánoční zvyky. A protože 
máme všichni rádi zvířátka, nezapo-

mněli jsme na ně ani před Vánocemi 
a šli jim nastrojit stromeček a zanést 
trochu dobrůtek na Kamenný vrch.
Hned po vánočních prázdninách jsme 
společně oslavili svátek Tří králů. Také 
jsme se setkali s paní lektorkou, která 
nás naučila správně třídit odpad, aby-
chom chránili zvířátka a přírodu. Ještě 
před vysvědčením se půjdeme podívat 
na výstavu Titanic a proběhnout se 
po ztroskotané lodi. A pak s chutí do 
2. pololetí!

 Mgr. Hana Fajtlová,
učitelka 1.B na ZŠ Arménská

V úterý 18. prosince 2018 se žáci z dru-
hého stupně ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 
10 vypravili na celodenní výlet do Víd-
ně. Odjezd od školy byl v 8.30 hodin. 
Během jízdy v autobusech jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavostí o Vídni 
a řešili kvíz. Úspěšní řešitelé byli na 
zpáteční cestě odměněni.
Po příjezdu do Vídně jsme se rozdě-
lili na dvě velké skupiny, žáci z první 
skupiny začali své putování u Ste-
phansdomu, pak strávili nějaký čas 
u radnice na hlavních trzích „Christ-
kindlmarkt“ a nakonec navštívili Dům 
moří v bývalé protiletadlové věži. Dru-
há skupina měla stejný program, jen 
v opačném pořadí.
U  Stephansdomu jsme měli kratší 
rozchod, abychom si mohli prohléd-
nout interiér chrámu a projít malé 
trhy okolo něj. Po dvanácté hodině 
jsme přes Hofburg přešli k hlavním 

trhům u radnice. Počasí bylo skoro 
jarní, svítilo sluníčko, trhy jsme si tedy 
opravdu užili, ochutnali plno dobrot 
a koupili dárky a suvenýry. Jen škoda, 
že byl jasný den a my neviděli světel-
nou výzdobu, trošku jsme ji zahlédli 
jen při zpáteční cestě z autobusu.
Odpoledne jsme se přesunuli do 
Domu moří, kde v osmi patrech byla 
různá akvária a terária s mořskými 
živočichy. Názory na Dům moří byly 
odlišné, některým se líbil, někteří z něj 
příliš nadšeni nebyli.
K večeru už jsme byli docela unavení, 
ale většina spolužáků celý výlet hod-
notí velmi kladně a mnoho z nich si 
plánuje jet i příští rok.

 A. Pospíšilová 7.A, P. Kozubík 7.A, 
S. Frišaufová 7.A, E. Kesegová 7.A, A. 

Ščevková, 7.A, J. Pejčoch 7. A,  
D. Lengalová 7.C, F. Pár, 7.C

Po půl roce ve škole

ZŠ Vedlejší v adventní Vídni
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Vážení a milí, zimní čas je ten 
pravý pro šálek dobrého čaje 
a knížku. Jaká je to slast sednout 
si do křesla se svou oblíbenou 
knížkou a nenechat se rušit. Ane-
bo se teple obléci a vypravit se 
k nám do knihovny na nějakou 
zajímavou akci.

Únorová výstava Jitky Pellantové 
Realita a  fikce potrvá od 4.  2. do 
28. 2. 2019. K vidění budou velmi 
zajímavé obrazy, tak se určitě přijďte 
podívat.
V úterý 5. 2. 2019 v 16.30 hodin se 
těšíme na vás a vaše děti nebo vnou-
čata. Pro děti od 2 do 5 let v doprovo-
du dospělé osoby je připraveno Čtení 
pro nejmenší. Děti se pobaví veselým 
pohádkovým příběhem, vymalují si 
obrázek a nakonec dostanou malou 
sladkou odměnu.
V únoru pokračujeme cyklem před-
nášek Marcela Jurczyka Historky z br-
něnské historie. Čtvrtý díl má název 
Brněnské hřbitovy – 1. část a koná se 

ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 18 hodin. Pan 
Jurczyk je vynikající vypravěč a téma 
je velmi obsáhlé, proto jej rozdělil 
na dvě části, tu druhou budete moci 
zhlédnout v blízké budoucnosti.
Toto je naše únorová nabídka a my 
doufáme, že si některou z našich akcí 
vyberete.
Zároveň bych vám ráda napsala pár 
řádek na rozloučenou. Od 1. 2. 2019 
přecházím z rodinných důvodů na ji-
nou pobočku. Byla jsem v Bohunicích 
moc ráda a věřím, že některé lidi mohu 
považovat za své přátele, ať už to byl 
pan starosta Crha, děvčata ze SVČ 
Lány, Bohunická chasa i někteří z vás, 
čtenářů. Na těch 8 let, které jsem zde 
strávila, budu moc ráda vzpomínat. 
Pobočka i  s  kolegou a  novou paní 
vedoucí bude samozřejmě fungovat 
i nadále, takže pro vás to žádná změna 
nebude. Mějte se krásně a opatrujte 
se.

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Ve volnočasovém centru Labyrint (pra-
coviště SVČ Lužánky Brno) přibyly po 
Novém roce dvě nové kolegyně, které 
se těší na vás a vaše ratolesti, jelikož 
mají spoustu nápadů a chuť tvořit.
Jitka Weinerová, architektka a dlou-
holetá divadelní umělkyně, která si 
zažila jak loutkové, tak kočovné diva-
dlo, nově povede v Labyrintu kroužek 
jógy pro maminky a tatínky s dětmi, 
do kterého se nemusí bát ani ti, kteří 
o józe pouze slyšeli. Protažení, relaxaci 
a zdravé zapojení celého pohybového 
aparátu pro všechny, kteří si rádi ak-
tivně odpočinou a zkusí se svým dít-
kem něco nového. O děti bude během 
lekce dobře postaráno a vy si mezitím 
můžete užít chvilku samoty. Dále se 
bude Jitka věnovat dětem od pěti do 
osmi let v kroužku Letem divadelním 
světem, v němž bude své nasbírané 
divadelní zkušenosti a nadšení sdílet 
při aktivitách, v nichž se děti naučí 
spolupracovat ve skupině, dozví se, 
co to vlastně divadlo je a vyzkouší si 
mnoho zábavných her.

Lucie Sedláčková, vystudovaná scéno-
grafka na brněnské JAMU, se zase po-
stará o ty, kterým je blízká ruční tvorba 
a pro děti od osmi do patnácti let si 
na každé druhé úterý připravila jiný 
výrobek a techniku. Děti se v kroužku 
Tvoř si dozví, co vše si mohou vyrobit 
samy a pochopí, jak velká je pak ra-
dost, když mohou na otázku Kde jsi to 
koupil? odpovědět To jsem si vyrobil 
sám! Lapač snů, vak na záda, vlastní 
deník s libovolnou grafickou úpravou 
a mnoho dalších výrobků má Lucie 
nachystány pro všechny, kteří se rádi 
pohrouží do tvorby.
Více informací a jak se přihlásit najde-
te na stránkách Labyrintu.

 MgA. Lucie Sedláčková

Zimní čas v knihovně Nové tváře v Labyrintu

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění 
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě.  
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové 
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře, 
jimiž složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,  
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,  
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc 
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka.  
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi, 
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět 
o Vaší situaci.

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Projekt: Implementace 
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ 
/15_017/0006207 
Udělena záštita 
v Jihomoravském kraji: 
Milan Vojta, M.A., M.B.A.,
člen rady za oblast 
zdravotnictví.

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie čR

 156  Městská policie

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

  tento 
© tiskopis  
  vytvořila

Několik doporučení závěrem:

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	při	zjištění	
dalších informací. 

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	Vaši	blízcí	nebo	
praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.  
Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů,  
které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži  
Vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě  
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života. 

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	na	dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.
•	 Novinkou	je	mini	trezorek	na	náhradní	klíč	z venkovní	

strany dveří, kdy číselný kód hesla znáte pouze Vy,  
Vaši příbuzní nebo například tísňová péče.

Kolektiv autorů

Přejeme Seniorské obálce, aby zdomácněla zvláště tam,  
kde žijí senioři osamoceně, a napomáhala v těch 
důležitých, život ohrožujících situacích urychlit čas 
a rozhodování při záchraně života! 
Život ve stáří je dar, kéž jej můžeme všichni smysluplně 
prožít a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA další informace a formulář ke stažení zde:
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Seniorskou obálku, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života, je ke stažení na webových strán‑
kách www.seniorskapolitikajmk.cz. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) 
vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického 
lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě (na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří).
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Mateřská škola Amerlingova ani v le-
tošním školním roce nezahálí a snaží 
se o propojení života školky a rodin 
dětí, které MŠ navštěvují. Od začátku 
školního roku se kromě několika díl-
čích akcí pro jednotlivé třídy konaly 
také dvě celoškolkové akce. První byl 
již tradiční Lampionový průvod, kdy 
procesí dětí a dospělých prošlo sta-
novenou trasou Bohunicemi. Následo-
valo zakončení na školní zahradě, kde 
byla pro všechny přichystána ohňová 
show a sladké pohoštění.
Další akcí, která proběhla v  druhé 
půli listopadu bylo zábavně - poučné 
odpoledne na téma „Povolání – aneb 
ten umí to a ten zas tohle“. Prostřed-
nictvím připravených stanovišť se měli 
všichni zúčastnění možnost seznámit 
s vybranými povoláními. Pomocí pra-
covních listů, tvořivých dílen, puzzle, 

soutěží a pohybových aktivit si měli 
šanci vyzkoušet, co která profese ob-
náší. Tato akce byla realizována ve 
vzájemné spolupráci Spolku rodičů 
a přátel školy, který při dané MŠ pů-
sobí a zaměstnanců MŠ Amerlingova. 
Každé z dětí, které si přišlo zasoutě-
žit a pobavit se, dostalo za splnění 
všech úkolů odměnu. Podle spokoje-
ných a usměvavých tváří dětí věříme, 
že se akce povedla a všichni strávili 
příjemně prožité chvíle. K tomu, by 
nemohlo dojít bez pomoci ochotných 
rodičů, kteří věnovali nejen svůj vol-
ný čas, ale také hodnotné ceny. Za to 
vše jim patří poděkování, ale největší 
odměnou všem byla radost a zaujetí 
v dětských očích.

 Anna Ješetová
Spolek rodičů a přátel 

MŠ Amerlingova

Investiční akce

MŠ Amerlingova – Život jako v úlu

 Rozšíření ulice a výstavba nových asi 40 parkovacích míst na ulici Na Pískové 
cestě - tato investiční akce byla realizována MČ Brno-Bohunice v závěru roku 
2018

 Průběh realizace příruční kuchyňky v motýlkove třídě MŠ Amerlingova
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I když k nám konečně dorazila zima 
a většinu z nás při pohledu z okna na-
padne spíše myslet na zimní radován-
ky, na Lánech už pro vás připravujeme 
nabídku na léto.
Stejně jako v loňském roce jsme na 
každý týden prázdnin připravili pří-
městský tábor pro děti školou povin-
né, ale i pro předškoláky. A protože 
loni se nám osvědčilo zařadit do na-
bídky i několik speciálně zaměřených 
táborů pro větší děti (putovní tábor 
Tuláci, sportovní tábor zaměřený na 
atletiku, hudební tábor či kreativní), 

tak i letos tyto tábory v naší nabídce 
nemohou chybět.
Celkem tak SVČ Lužánky - pracoviště 
Lány nabízí téměř 30 příměstských a 4 
pobytové tábory. Nově jsme pro vás 
přichystali výtvarně zaměřený pobyto-
vý tábor a pak také výměnný pobytový 
tábor v našem spřízněném středisku 
Polná. Tento tábor je svým rozsahem 
i  obsahem podobný příměstskému 
táboru – je pouze pětidenní (od pon-
dělí do pátku), děti jsou ubytováni 
v budově střediska volného času Polná 
a každý den na ně čekají výlety a hry, 
stejně jako na příměstském táboře.
Na všech našich táborech je našim 
cílem připravit pro děti týden plný 
her, zážitků a smíchu v kamarádské 
atmosféře a rodičům nabídnout smy-
sluplné trávení volného času pro jejich 
děti. A troufám si říct, že vzhledem 
k naplněnosti našich táborů, se nám 
tento cíl daří plnit.
Kompletní přehled táborů naleznete 
na našem webu: lany.luzanky.cz. Při-
hlašování je možné od 15. ledna, proto 
neváhejte a vybírejte!
Těšíme se v létě na viděnou!

 Petra Goczalová,
pedagog volného času

Přihlašování na léto  
je v plném proudu

MAMI JÓGA

Švermova 19, Brno - Bohunice

od 9:00 do 16:00

cvičení probíhá každé pondělí (mimo jarních prázdnin a to 11.2.)
Cena:  100 kč,- za lekci (platí se na místě)

jóga pro maminky s dětmi

Hatha jóga je základní styl jógy, kterou zvládne úplně každá maminka. 
Cvičení plyne v pomalém tempu a postupně aktivuje všechny svaly, zejména svaly okolo páteře, 

které často špatnými pohybovými stereotypy ochabují. 
Správné dýchaní se dostavuje automaticky se zaujímáním jógových pozic. 

A tak i koncentrace mysli přichází nenásilně. 

Cvičení jógy vnímám jako aktivnější rehabilitační cvičení s bonusem. 
Není nutné odříkávat mantry i dokonale meditovat, 

stačí jen dobrý pocit ze zdravého pohybu a chvíle věnované jen sami sobě.

Naše lekce probíhají v sále a vaše děti zůstávají pod dozorem při hrách a dovádění v klubu. To vše 
na jednom podlaží, kde můžete volně přecházet, pokud vaše dítě bude cokoli potřebovat. 

Nechte vaše dítě, ať si hraje a pojďte si zacvičit.

Kontakt: Jitka Weinerová, tel. 604 919 120, jitka.weinerova@luzanky.cz 

začínáme v pondělí 4.2.2019
9:00 - 10:30
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ŽIVOT 
MOHAMEDA

86 % VŠECH TEXTŮ, Z NICHŽ VYCHÁZÍ ISLÁM, SE VĚNUJE ŽIVOTĚ A 
ČINŮM PROROKA MOHAMEDA. MUSLIMOVÉ JSOU POVINNI VNÍMAT 
MOHAMEDA JAKO POSVÁTNÝ VZOR A PŘEDLOHU DOKONALÉHO 
JEDNÁNÍ. JEHO ŽIVOT JE TEDY SKUTEČNÝM KLÍČEM K POCHOPENÍ 
POLITIKY ISLÁMU. PŘEDNÁŠKA VÁM UKÁŽE, JAK SLOVA A SKUTKY 
TOHOTO MUŽE JEŠTĚ 1 400 LET PO JEHO SMRTI VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJÍ
SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI NEVĚŘÍCÍCH. 

06|02|2019
18:00

PŘEDNÁŠÍ: MGR. JAN ZMEŠKAL
CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU ČESKÁ REPUBLIKA

ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 
BRNO - BOHUNICE, DLOUHÁ 3

https://www.cspii.org/cz, https://www.facebook.com/cspi.cz/

A JAK NÁS DNES OVLIVŇUJE

ZA DIVADELNÍ OPONOU

Švermova 19, Brno - Bohunice

11. - 15. 2. 2019 

od 9:00 do 16:00

Vhodné pro děti a mládež od 9 do 15 let.
Cena: 1 600 Kč ( cena zahrnuje program, materiál, oběd a pitný režim)

JARNÍ PRÁZDNINY S DIVADLEM

Lákalo tě někdy nahlédnout za divadelní oponu? 
Vidět, jak vzniká představení, 

nebo se dokonce podílet na jeho tvorbě?
 Nemusíš být zrovna rozeným hercem, 

aby ses takové přípravy zúčastnil.

Závěrem bude společné divadelní představení pro opravdové publikum.

Za oponou totiž, kromě herců, stojí mnozí:
výtvarníci kulis a kostýmů, hudebníci, 

scénáristé, režiséři... 
A dohromady tvoří jeden velký divadelní celek.

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 1× měsíčně • Toto číslo vychází 1. 2. 2019 • 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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 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Opravím počítač / seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Kvalitní čištění koberců, ča-
louněného nábytku a matrací, úklid 
domácnosti, mytí oken, žehlení, ob-
jednávky nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti, ... to vše Vám 
nabízí A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na 792 466 199 – na všem se 
domluvíme.

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel: 777 159 551

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu: 
730 186 797 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

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

 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.

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 
(2+1).Hotovost. Telefon: 739 586 722.

 Rodina koupí byt 3+1 a větší. 
NABÍDNĚTE. T: 731 450 094.

 Hledáme zahrádku nebo chatu 
se zahr. v ok. Brna. Tel: 602 102 038.

 Poskytujeme hotovostní i bez-
hotovostní půjčky. Bez ručitele 
s  mož ností pojištění. Bez registru, 
s exekucemi i po ukončené insolven-
ci. Půjčky poskytujeme v souladu 
s předpisy a právními normami ČNB. 
Tel.: 607 769 847.

 Koupím byt 2+kk v Bohunicích 
nebo Starém Lískovci. Hotovost, bez 
RK. Tel.: 732 588 875.

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 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.
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 

U nás jsi pánem 
internetu ty!

�.netbox.cz

Akce platí d
o 28. 2. 2019

100/100 Mb/s
za 350 Kč/měs.
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Stary Liskovec_93x133.pdf   5   15.01.19   15:25

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Únor: 1.–3. 2. Speciality z domácí udírny
 14. 2. Valentýnské menu
 15. 2. Moravský ples,  
	 cena	konzumačního	lístku	390	Kč
	 18.–24.	2.	Řízkové	speciality
Březen:	 8.	3.	Menu	k	MDŽ
	 11.–17.	3.	Burgerové	hody	na	Myslivně
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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
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www.benu.cz

U Pošty 14, 
Brno – Starý Lískovec 
625 00       

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

až

%
SLEVA

z doplatku

až

p

*Členům zákaznického programu BENU PLUS 
poskytneme slevu až do výše 60 % 
z doplatku u léků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, a to dle možností 
přípustných právními předpisy. Informace 
o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnic-
tví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
Akce platí do odvolání pouze v této BENU 
Lékárně. Slevu uplatníte předložením BENU 
Lékové karty s receptem.

     
+420 731 638 184
brno.sliskovec@benu.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz


