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Vážení a milí spoluobčané, březen 
už částečně patří k jarním měsícům, 
a tak se můžeme těšit na pomalu se 
probouzející přírodu a první jarní 
květinky. Nevím, jak vy, ale já se tě-
ším moc. 

Zima ve městech není nic příjemného. 
A jako starosta jen těžko hledám pozi-
tivní vztah ke sněhu na silnicích a chodnících v Bo-
hunicích. Stojí totiž obrovské úsilí a velké finanční 
prostředky je všechny uklízet. Nicméně teď snad 
budeme mít cca tři čtvrtě roku od sněhu klid. Po-
stupně také uklidíme následky zimy, ostříháme 
poslední stromy a keře a začne každoroční koloběh 
kosení trávy.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Příští měsíc začne také první kolo blokových čištění. 
Kompletní termíny podle jednotlivých ulic na celý 
rok najdete v tomto a příštím čísle zpravodaje.
Jak jste již jistě v médiích zaznamenali, letos to bude 
s odtahy jinak. Vedení města Brna rozhodlo, že se 
auta již nebudou odvážet pryč. Odtahy zajišťuje 
společnost Brněnské komunikace, a. s., která auto 
naloží na odtahový vůz s tím, že jej následně odstaví 
na vhodné místo. Po očištění komunikací je pak vrátí 
zhruba na stejné místo, kde bylo zaparkované.
V tuto chvíli ještě není definitivně rozhodnuto, zda 
bude za odtah účtována nějaká sazba. Nicméně zcela 
určitě bude účtována pokuta od policie.
Moc vás všechny prosím POZNAČTE si dobře termí-

ny blokového čištění, které se vás týkají, 
a kdo můžete, tak si stáhněte aplikaci 
Brněnských komunikací, která vás na váš 
„blokáč“ včas upozorní. Našim zájmem 
je, aby nebylo odtaženo ani jedno auto!!!

OTEVŘENOST  
A TRANSPARENTNOST
Moderním trendem ve veřejné správě 

a hospodaření s veřejnými prostředky je transpa-
rentnost. Naše městská část byla vždy transparentní 
a bude jistě i v budoucnu. Především se tím myslí 
průběh a zveřejňování výsledků výběrových řízení. 
Dovolte mi pro ty, které by to zajímalo, uvést pár 
informací.
Na webových stránkách naší městské části www.
brno -bohunice.cz najdete informace o výběrových 
řízeních v sekci „Veřejné zakázky“.
U staveb nad 100.000 Kč zde zveřejňujeme následu-
jící informace: Název akce, složení výběrové komise, 
počet oslovených firem k podání nabídky, skutečně 
podané nabídky. U vítězného uchazeče pak i jeho 
jméno, IČ, cenu jakou nabídl a lhůtu plnění.
Dále zveřejňujeme v tzv. „registru smluv“ všechny 
smlouvy nad 50.000 Kč, na základě kterých někomu 
něco platíme.
K tomu ještě na tzv. „profilu zadavatele“ zveřejňuje-
me duplicitně u zakázek nad 500.000 Kč následující 
údaje: zadávací dokumentaci, výsledky výběrového 
řízení, smlouvu o dílo.
Samozřejmě jsem ještě nikdy neodmítl nikoho, kdo 
by se chtěl osobně podívat do výkresové dokumenta-

ce nebo na jakýkoliv detail v zadávacích podmínkách. 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že informovanost 
a transparentnost výběrových řízení je nade vší po-
chybnost. Cokoliv byste chtěli k dané problematice 
vědět, je možné se mnou probrat i osobně. Jsem 
vám k dispozici na radnici, je možné si domluvit 
osobní schůzku či komunikovat přes email nebo 
ve facebookové skupině „Bohunice – informace od 
Antonína Crhy“. Vždy rád zodpovím vaše dotazy 
k tomuto či dalším tématům.

CO SE STAVÍ NA POLI  
POD UL. ČEŇKA RŮŽIČKY
Často se mě ptáte: „Co že se to staví na poli dole 
u potoka?“
Už jsem zde vícekrát zmiňoval, že všechny pozemky 
na tomto rozlehlém poli jsou soukromé. Nyní se 
jeden z vlastníků rozhodl na svém pozemku postavit 
bytový dům. Postupně splnil všechny zákonem dané 
podmínky, získal územní a stavební povolení a letos 
začal stavět, viz foto níže foto níže (skutečnost a vi-
zualizace).
Bytový dům bude mít 15 bytových jednotek a sou-
kromou mateřskou školou pro 10 dětí.
Stavbu plánuje o rozměru 42 x 8 m a maximální výš-
ce 13 m. Budou zde 4 nadzemní podlaží. U mateřské 
školky bude i školní zahrada.

Milí přátelé, s přicházejícím jarem vám přeji hodně 
radosti, svěžesti a obnovy sil. Těším se na další se-
tkávání s vámi.

 Antonín Crha. starosta

Jaro je konečně tady…

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

Zasedání Zastupitelstva MČ
pátek 13. března 2019
v 17 hodin v sále radnice

Harmonogram blokového čištění .......................................... str. 3
Úspěch na mezinárodní úrovni.............................................. str. 7
Brněnská věznice..................................................................... str. 8

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:



2 

Technický odbor Bohunické komentáře událostí
Většina z  nás to už cítí 
v  kostech, pomalu se to 
blíží, byť musíme a  jistě 
budeme ještě mnohokrát 
ráno škrabat namrzlá skla 
u svých vozidel, čas je ne-
úprosný, naštěstí, a  jaro 
nás brzy navštíví v  plné 
síle. Současné nakukování 
sluníčka do našich domovů je toho 
důkazem. Tak jak se říká, že zima se 
zeptá, co jsi dělal v létě, jistě se nás 
jaro zeptá, co jsme dělali v zimě. Nyní 
slyším od některých z vás to tiché nic, 
chodníky byly neposypané, všude to 
klouzalo, jak slezl sníh, všude vyle-
zl nepořádek, na chodnících se ještě 
válí neuklizený písek. Ano i já si pa-
matuji, že jsem tak brblával a měl ke 
všemu připomínky. No dnes se na tuto 
problematiku dívám z opačné strany 
a musím konstatovat, že ne vše je tak 
jednoznačné. Samozřejmě že se může 
ledacos zlepšit nebo urychlit, ale vše 
je otázkou také finanční. Radnice má 
na zimní údržbu schválenou částku 
v rozpočtu a uzavřenou smlouvu na 
tuto zimní údržbu. Každá zima je jiná 
a ta letošní zima zimou opravdu byla. 
Komu to však udělalo radost a komu 
starost, si dovedeme jistě představit. 
Letošní zima nám připravila dva ex-
trémy, ten první byl v podobě silného 
náledí, jenž se vytvořilo během krát-
ké doby a bylo extrémně silné, sám 
jsem si jej pojmenoval jako adventní 
kalamitní náledí. Je pravdou, že na 
základě tohoto kalamitního stavu do-
šlo k několika pádům a bohužel i zra-
něním. Všemi těmito záležitostmi se 
zabývá naše právní oddělení, a pokud 
se prokáže, že bylo pochybení na naší 
straně, jistě dojde k odškodnění. Pro 
tyto účely je naše MČ pojištěna. Druhá 
kalamita nastala při vytrvalém sněže-
ní, jenž přikrylo celé Bohunice pod pří-
krov sněhu. Zde, jak jsem již několikrát 
informoval, přistupuje organizace, jež 
máme smluvně zajištěnou k odklízení 
sněhu, dle platného harmonogramu, 
který je k nahlédnutí na našich webo-
vých stránkách. Je však velmi těžké 
a složité v kalamitní situaci dodržet 
vše na minutu a centimetr. Proto se 
také mohlo stát, že v některých lokali-
tách došlo k odklizení sněhu v pozdější 

době, než je plánované. Za 
to se všem za vedení radni-
ce omlouvám. Bohužel jsou 
i případy, kdy jsou napadá-
ni někteří zaměstnanci naší 
smluvní organizace, a  to 
někdy i hanlivě až urážlivě. 
Slova jako „vezměte si do 
rukou hrabla a běžte něco 

dělat“ jsou z kategorie těch lehčích 
nadávek. Já osobně jsem si dovolil po-
rovnat některé městské části při úkli-
du v jednotlivých kalamitních dnech 
a mohu s plnou zodpovědností říci, 
že naše městská část byla mezi těmi, 
které úklid zvládli v rámci možností 
dobře. Jistě někteří budou oponovat, 
že dobře je za 3, ale i trojka v klinicky 
náročných dnech, kdy i sdělovací pro-
středky upozorňují občany na nebez-
pečí náledí či sněhovou kalamitu, je 
známkou dobrou. Touto cestou si také 
dovoluji poděkovat všem zaměstnan-
cům smluvní firmy, již u nás provádí 
zimní údržbu za úsilí, které vyvinuli 
v době kalamitních situací a mnohdy 
sami riskovali svoje zdraví, abychom 
my občané mohli alespoň s určitou 
opatrností ráno zamířit do zaměst-
nání či škol. Vážení spoluobčané, zima 
nám pomalu odchází a já se musím 
pozastavit ještě u jedné věci. Jsou tu 
naši občané, již se podíleli na přípravě 
ledové plochy na házenkářském hřišti 
Tatranu. Přestože se bruslilo jen ně-
kolik málo dní, musím ocenit oběta-
vost a nadšení všech ledařů, kteří se 
na tvorbě ledu podíleli. Mohl bych 
zde vypsat jejich jména a každému 
jednotlivci poděkovat, nicméně jsem 
přesvědčen, že o tuto popularitu jistě 
nestojí. Bohuničtí ledaři jsou partou 
chlapů a žen, kteří se rozhodli oběto-
vat svůj volný čas a udělat něco pro 
své okolí. Prostě něco navíc, co pro-
spěje všem. Přestože je nás hrstka, 
věřím, že jsme skupinou, která nemusí 
spolupracovat jen v zimě při tvorbě 
ledu, ale že se zcela jistě najdou i jiné 
příležitosti, kdy se budeme moci sejít 
a Bohunicím přinést něco navíc a mít 
z toho dobrý pocit. Vážení bohuničtí 
ledaři a ledařky, ještě jednou velký dík 
za vaši ochotu.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, tak jak jsme vám slíbili v minu-
lém čísle, přinášíme vám seznámení s jedním z odborů naší bohunické 
radnice. Udělali jsme s vedoucí technického úseku paní Mgr. Ilonou 
Kašparovskou krátký rozhovor, který by rád přinesl odpovědi na některé 
naše otázky.

Paní vedoucí, v  jaké věci Vás 
nejčastěji navštěvují obyvatelé 
Bohunic?
Vzhledem k  množství agendy, kte-
rý náš odbor vyřizuje, jsou podněty 
a žádosti od občanů velmi různorodé. 
Řešíme záležitosti ohledně úklidu ve-
řejných prostranství, zeleně i komuni-
kací, oprav dětských hřišť a doplnění 
herních prvků, úpravy dopravního 
značení a oprav komunikací a termí-
nů blokových čištění (první blokové 
čištění začíná 8. 4. 2019). Dále přijí-
máme žádosti o zábor veřejného pro-
stranství, kácení, vydání rybářských 
lístků a přihlášky k místním poplat-
kům apod. V gesci našeho odboru je 
tedy ochrana životního prostření, ry-
bářství, zemědělství, správa účelových 
komunikací, jsme silničním správní 
úřadem a správcem místního poplatku 
za veřejné prostranství.

Přijímáte i elektronické podněty 
od občanů?
Podněty v elektronické podobě sa-
mozřejmě přijímáme. V samostatné 
působnosti i bez ověřeného elektro-
nického podpisu. Pokud jsou to žá-
dosti podávané v přenesené působ-
nosti v souladu se správním řádem je 
nutné podání učinit písemně anebo 
v elektronické podobě podepsané za-
ručeným elektronickým podpisem na 
e -podatelnu. Ostatní formy podání 
musí být do 5 dnů potvrzeny způso-
bem již uvedeným. V některých pří-
padech je tedy nutno žádost doplnit 
o vlastnoruční podpis.

Je lepší přijít osobně nebo napsat 
mail?
Nelze jednoznačné říct, záleží na okol-
nostech projednávané věci a řešeného 
problému.

Zažili jste na Vašem odboru něja-

kou kuriózní situaci (v komunika-
ci s občany, firmami…)?
Vysloveně kuriózní situace neřešíme. 
Je pravdou, že kuriózní nebo spíše 
neověřená hlášení od občanů dostá-
váme. Byl nahlášen neoprávněný po-
kus kácení stromu s tím, že u stromu 
jsou piliny, a někdo se zřejmě pokusil 
strom pokácet. Kontrolou na místě sa-
mém bylo zjištěno, že jde o vysypanou 
strouhanku.

Jaké největší zakázky chystáte pro 
rok 2019?
Úplně největší realizovanou stavbou 
v letošním roce by měla být rekon-
strukce bazénu na základní škole Ar-
ménská. K těm menším, ale neméně 
důležitým, lze přiřadit zejména re-
alizaci stavebních úprav tříd na MŠ 
Švermova včetně nových vestavěných 
skříněk, opravy opěrných zdí u hřiště 
na ZŠ Vedlejší, výstavby parkovacích 
stání na ulici Pod Nemocnicí, opravy 
kuchyněk na MŠ Amerlingova a MŠ 
Běloruská, výstavby rezervoáru vody 
na ulici Kejbaly.

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Odbor technických služeb naleznete 
v 1. patře bohunické radnice, první 
dveře vpravo. Tento technický odbor 
zajišťuje v souladu s právními předpisy 
a se Statutem města Brna ochranu 
přírody a krajiny, povolování kácení 
dřevin mimo les, údržbu zeleně a mo-
biliáře, ochranu zemědělského půd-
ního fondu, odpadové hospodářství, 
ochranu zvířat proti týrání, ochranu 
ovzduší, ochranu a podmínky užívání 
pozemních komunikací.
Telefonní spojení: 547 423 828-31, 
547 423 812
e -mail: tech@bohunice.brno.cz

 Lucie Stará, předsedkyně 
redakční komise

Setkání bohunických seniorů
středa 20. 3. 2019 | 9.00–11.00

Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi Brna a blíz-
kého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 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. 3. 2019 | 9.00–11.00

Pojďte s námi vyrábět a tvořit! Tentokrát ze starých bavlněných 
triček. Vyzkoušíme si šperky, dekorace a přitom se bude vykládat, 
připraven bude čaj a dobré kafe. S sebou si můžete vzít staré tričko 
nejlépe z bavlny. 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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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.

4.–29. 3. VÝSTAVA – Abstrakcionismus – obrazy Roberta Valentiho
KJM, Lány 3

4.–29. 3. SOUTĚŽ – Do jaké knihy patřím? – o znalostech dětských 
knih; KJM, Lány 3

5. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pletené pohádky – autorské čtení 
Vlasty Žáčkové; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.; pro děti od 2 do 5 let

7., 14., 21. 
a 28. 3.

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

8. 3.
pátek

MDŽ – Milým dámám vše nejlepší – relaxační den pro ženy
KJM, Lány 3

9. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : SKH Kunovice. – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

14. 3.
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI – certifikovaná trenérka paměti Helena 
Orálková; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

17. 3.
neděle

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

21. 3.
čtvrtek

SVĚTOVÝ DEN POEZIE – Řekni to básní – výstava básní
KJM, Lány 3

28. 3.
čtvrtek

ODPOLEDNE S ANDERSENEM – Poetický svět Radka Malého
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

30. 3.
sobota

LOUTKA V BRNĚ 2019 – 3. ročník – přehlídky a dílny ama-
térského loutkářství; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, 
Švermova 19, od 10 do 15.00

30. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : Jiskra H. Brod. – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

31. 3.
neděle

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

Kalendárium III.

Historické okénko

Z historie Bohunic CIX.
Pro dnešní sto deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fo-
tografii zobrazující prodejnu smíšeného zboží, která bývala na ulici Bohuňova. 
Fotografie je z počátku 70. let 20. století - tedy z doby, kdy ještě nestály 
bytové domy Havelkova 2 a 2a. V 90. letech 20. století byl obchod uzavřen a 
budova zprivatizována. V současnosti je zde provozována soukromá mateřská 
školka. Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
  Antonín Crha

Velkoobjemové kontejnery  
na rostinný odpad
Přistavování kontejnerů probíhá v období od března do listopadu vždy v sobotu. 
Stanoviště kontejnerů jsou v lokalitách:
Souhrady – Dvořiště  1. a 3. sobota v měsíci
Neužilova (u vjezdu ke garážím) 2. sobota v měsíci
Lány (pod křížkem)   4. sobota v měsíci*

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontejneru. 
Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený ROST-
LINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je trvale 
určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.
* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci! 

Blokové čištění  
komunikací
TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2019:
Blokové čištění č. 1: 08.04.–06.05.
Blokové čištění č. 2: 22.07.–05.08.
Blokové čištění č. 3: 16.10.–31.10.

Blok č. 1 – termín čištění: 08. 04.; 22. 07.; 16. 10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 10. 04.; 23. 07.; 17. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 12. 04.; 24. 07.; 18. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 15. 04.; 25. 07.; 21. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 17. 04.; 26. 07.; 22. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 – 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova 
– úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 24. 04.; 29. 07.; 23. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 26. 04.; 30. 07.; 24. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 29. 04.; 31. 07.; 25. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 03. 05.; 01. 08.; 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 06. 05.; 02. 08.; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 10. 05.; 05. 08.; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25 – 59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD



Malá příhoda ze sídliště 

Kontrola veřejného osvětlení

Zdravotní stav lípy

Bohunické stromy (14)

Chodím denně na procházku s pejskem 
po všech možných ulicích v Bohuni-
cích, takže vidím leccos.
I proto jsem si všimla, že déle než 
týden byl před dvěma domy na Mol-
davské ulici neuvěřitelný binec. Papí-
ry, kusy igelitu, novin a jiného smetí 
v množství opravdu větším než ma-
lém. Možná měli mejdan. No a pak 
jsem o kus dál zahlédla pána, který 
bloudil s prázdným igelitovým pytlem 
a hráběmi a odpadky zjevně neúspěšně 
hledal.
Když jsem pak před radnicí potkala 
pana tajemníka Kamaráda, oslovila 
jsem ho, i když tento problém asi do
jeho kompetencí nespadá. Jednal 
okamžitě. Vrátil se zpátky do sídliště, 
vyhledal bloudící pána a navigoval

jej na místo. Že to zaúčinkovalo, to 
jsem viděla vzápětí.
Tuto malou příhodu vám ale píši nejen 
proto, abych panu tajemníkovi podě-
kovala za příkladnou reakci.
Uvědomila jsem si totiž ještě jednu 
věc. Pan tajemník pracuje na naší rad-
nici už pěknou řádku let.
Za tu dobu se na radnici vystřídalo ně-
kolik starostů a jistě i nemálo zaměst-
nanců. To vše a celý provoz radnice
zvládá celé ty roky pan tajemník nejen 
dobře, ale i s noblesou a takříkajíc bez 
fanfár a bez potlesku.
A to vůbec není málo. Naopak. Jen si 
to nějak málo uvědomujeme a občas 
zapomínáme poděkovat.

 Jarmila Cabanová

Pravidelná noční kontrola svíti-
vosti veřejného osvětlení v  Brně-
-Bohunicích, kterou provádějí pra-
covníci Technických sítí Brno, a.  s. 
ve spolupráci s MČ Brno -Bohunice, 
se uskutečnila ve čtvrtek 14. 2. 2019. 
Zkontrolováno bylo celkem 1357 kusů 
světel. Z tohoto počtu nesvítilo v době 
konání kontroly 1 osvětlení, což je 
0,07% nesvítivosti. Nyní již pravidelně 
také kontrolujeme i nově instalovaná 
světla veřejného osvětlení na ulici 
Studentská a Vinohrady, kde byly již 
ukončeny práce na úpravě veřejného 
osvětlení v  souvislosti se stavbou 
Masarykova univerzitního kampusu 
a veškeré osvětlení bylo předáno do 
správy Technických sítí Brno, a. s.
A nyní k připomínkám některých míst-
ních spoluobčanů k veřejnému osvětle-
ní. Nejčastěji jsem dotazován, proč svítí 

veřejné osvětlení během dne a téměř 
v celých Bohunicích. Tak tedy celé Bo-
hunice ve dne nesvítí, ale je pravdou, že 
na jeden „zapínák“ se rozsvítí přibližně 
tři až pět ulic, což může při pohledu 
kolem sebe vypadat, že svítí opravdu 
celé Bohunice. To se někomu jistě ne-
líbí, ale je nutné provádět průběžnou 
kontrolu několikrát měsíčně a z důvo-
du případných oprav ve dne. Takto jen 
v krátkosti na vysvětlenou. Závěrem 
bych rád poděkoval všem pracovníkům 
Technických sítí Brno, a. s. za velmi 
pečlivou údržbu veřejného osvětlení 
v Bohunicích a těším se na další spo-
lupráci. Opravu nesvítícího osvětlení 
přislíbily Technické sítě Brno, a. s. do 
konce měsíce února. Záznam z kontroly 
je uložen na Odboru technických slu-
žeb Úřadu MČ Brno -Bohunice.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Dne 29. ledna 2019 proběhlo první jed-
nání komise, která měla na programu 
také hodnocení stavu historické lípy 
rostoucí v atriu ZŠ Arménská. Na lípu 
byly vypracovány dva znalecké posudky, 
a dokonce byla provedena i tahová zkouš-
ka. Dle závěrů znaleckých posudků lípa 
netvoří pro žáky a učitele bezpečnostní 
hrozbu.

LÍPA V AREÁLU ZŠ ARMÉNSKÁ 
(TEXT USNESENÍ)
Komise se seznámila se znaleckými po-
sudky Ing. Sebery a Ing. Kolaříka včetně 
závěru tahové zkoušky, bere na vědomí 
návrhy opatření a ztotožňuje se se zá-
věrem, že lípa velkolistá rostoucí v atriu 
ZŠ Arménská nepředstavuje akutní bezpečnostní hrozbu a že je na stanovišti 
udržitelná v horizontu několika let. V případě rekonstrukce atria komise situaci 
znovu projedná.

 Vlastimil Halfar, předseda Komise ŽP RMČ

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
je vskutku zvláštní strom. Je to takový 
Dr. Jekyll a pan Hyde mezi dřevinami. 
Akáty jsou velmi dekorativní stromy, 
které mimořádně dobře snášejí měst-
ské podmínky – suché a chudé půdy, 
zasolení i exhalace. V době kvetení 
omamně voní a poskytují bohatou 
pastvu včelám. Odvar z  akátových 
květů se používá v lidovém léčitelství 
při poruchách zažívání.
Ale! Kromě květů je celá rostlina 
jedovatá. Akát je navíc trnitý, takže 
je absolutně nevhodný pro pěstová-
ní v místech, kde si hrají děti. Akát 
má také toxické účinky na rostliny ve 
svém okolí. Jeho kořeny vylučují do 
půdy jedovaté látky, kvůli kterým se 
v sousedství nedaří žádné jiné rostlině, 
s výjimkou bezu a vlaštovičníku.
Akát pochází z  Ameriky a  u  nás je 
považován za nebezpečnou invazní 
dřevinu. Na stanovišti se akát chová 

velmi agresivně a rychle se šíří koře-
novými výmladky (viz ulice Lány, od 
křížku k zastávce Za hřbitovem).
O rozšíření akátů u nás se zasloužil 
Alois I. z Lichtenštejna – budovatel 
Lednicko -valtického areálu. V  roce 
1802 byla na pokyn knížete vyslána do 
Severní Ameriky expedice, která měla za 
úkol přivézt semena dřevin. Díky tomu 
se u nás rozšířilo pěstování kanadských 
ořešáků, amerických topolů, vejmuto-
vek a speciálně akátů. Ty se zpočátku 
vysazovaly pro zpevňování suťových 
strání kolem řek a především náspů 
nově budovaných železničních tratí.
Mohutný akát rostl v  Bohunicích 
u kaple. Z důvodu havarijního stavu 
byl loni v létě asanován a místo něho 
pak byla vysazena jubilejní lípa.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Zbláznil jsem se? Ne. Jen nestačím zírat nad myšlen-
kovými pochody současného vedení naší městské části.
10. 6. 2015 zřídila Rada MČ oficiální facebookovou strán-
ku Bohunic a pověřila starostu Crhu správou této stránky.
21. 6. 2017 Novotný kárá na jednání zastupitelstva 
starostu, že ve svých článcích ve zpravodaji propaguje 
vlastní, soukromou, uzavřenou facebookovou skupinu 
místo oficiální stránky MČ. Starosta slibuje, že se po-
lepší, ale jak se pak začnou blížit volby, sebepropagace 
na stránkách zpravodaje jen roste.
19. 12. 2018 Novotný chválí na jednání zastupitelstva starostu, že změnil název 
své soukromé facebookové skupiny a již nemate veřejnost připodobňováním 
k oficiálním zdrojům. Zároveň ale kárá starostu a vedení MČ obecně, že je opravdu 
tristní, když se na oficiální facebookové stránce obce objevují nové informace 
jednou za měsíc nebo jednou za několik měsíců.
9. 1. 2019 Rada MČ ruší oficiální facebookový profil Bohunic.
Chápete to? Netvrdím, že náš starosta topí koťátka, ale jeho přístup k informo-
vání veřejnosti je opravdu svérázný. Selektivní. To mi vadí. 

 Jan Novotný, zastupitel

    Už vás nebaví  
starat se o koťátko? Utopte ho!
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Žáci z Arménské se sešli s panem starostou
V měsíci prosinci 2018 se členové Žákovského parlamentu ZŠ Arménská 21 sešli na plánované 
schůzce s panem starostou Ing. Antonínem Crhou. Tato schůzka se uskutečnila v zasedací 
místnosti ÚMČ Brno -Bohunice, kde pan starosta všechny žáky velmi srdečně přivítal a pak již 
odpovídal na otázky, připravené jednotlivými třídami. Z okruhu dotazů je zřejmé, že žákům život 
v Bohunicích není lhostejný a o dění v obci se skutečně zajímají. Děkujeme panu starostovi za 
jeho čas i zajímavé odpovědi. Jejich výběr Vám dnes přinášíme.

Proč jste se chtěl stát starostou?
Chtěl jsem pomáhat druhým. Při mé práci k tomu 
mám velký prostor.
Co byste chtěl změnit na Bohunicích?
V minulosti se toho již změnilo hodně. Do budoucna 
určitě vybudujeme bohunický rezervoár na vodu, 
nově přebudujeme zastávku tramvaje Běloruská 
nebo prostranství kolem radnice a obchodů. Čeká 
nás také výstavba parkovišť, oprava škol a školek 
a spousta dalších projektů.
A jak dopadlo hlasování ohledně rezervoáru 
vody?
Špatně, v rámci participativního rozpočtu velkého 
města Brna jsme neuspěli.
Bylo by možné postavit další cvičiště pro psy?
Už máme dva oplocené psí výběhy a řadu dalších neo-
plocených. V podstatě to tedy možné je, ale v Bohuni-
cích už pro tento účel nejsou volná místa.
Bude výstavba parkurového hřiště?
Ano, pokud se na ni podaří sehnat peníze.
Bylo by možné více osvětlení (lampy) 
na rampách?
Osvětlení skateparku vhodné není. Je potře-
ba si uvědomit, že jízda na rampách a cho-
vání lidí tam vytváří hodně hluku. Okolní 
obyvatelé bytových domů chtějí mít večer 
také klid a v klidu spát. Světla by hlukovou 
zátěž prodloužila dlouho do noci.
Šlo by prodloužit parkování u školy?
Na ulici Amerlingova ve směru ke škole se 
parkovat nesmí a všichni řidiči zde parkují 
v rozporu s dopravními předpisy. Přibližně 
v úrovni velkého modřínu přijde nainstalo-
vat betonový panel a sklápěcí zábrana. Za 

ně už nebude možné jezdit.
Šlo by vyměnit umělou trávu na hřišti na Mol-
davské a dát tam branky?
Tráva zde je dobrá a hrát se na ní dá. Na hřiště se 
sjížděla trénovat různá mužstva z celého Brna. Naše 
děti se tam pak nedostaly. Proto jsme byli nuce-
ni velké branky odstranit. Tím se situace zklidnila 
a týmy odjinud sem přestaly jezdit.
Na psím výběhu na Souhradech není plot, 
nešel by sem dát?
Ne, to nejde. Zdejší psí výběh není na našem obecním 
pozemku. Na cizím pozemku plot stavět nesmíme.
Mohlo by být na Gruzínské více košů?
Myslím si, že jich tam je dostatek. Nové koše bychom 
přidávat nechtěli. Navíc před každým vchodem jsou 
kontejnery na domovní odpad. Kdo chce, možnost 
na odhození odpadků lehce najde.

Na parkovištích v Bohunicích parkují cizí auta, 
a potom zde nejde zaparkovat.
Jediná možnost, jak se jich zbavit, je zavedení tzv. re-
zidentního parkování. Zatím ho ale nepřipravujeme, 
protože toto řešení nemá jen samá pozitiva, přineslo 
by i řadu problémů.
Na Lánech je hrozný hluk, jezdí tam kamiony.
Kamiony tam nesmí, porušují předpisy. Stačí zavolat 
policii.
Jsou hrozně drahé poplatky za psy.
Myslím si, že poplatky nejsou vysoké. Zdaleka nestačí 
na to, abychom za ně pokryli náklady na škody, které 
venčení psů způsobuje.
Mohly by být místo plastových sáčků papí-
rové?
Asi to lze, musely by ale být také nové držáky na 
sáčky nebo nové koše.
Jak to bude s výstavbou bytů na pozemku 
zahradnické školy?
Soukromý majitel by tam rád stavěl, ale nesmí, pro-
tože tzv. územní plán mu to neumožňuje.
Proč nejsou v Bohunicích sociální domy?
Obec nevlastní žádný panelový dům, tedy ani žádné 
byty. Bytový fond byl před mnoha lety zprivatizován.

Bude hřiště na Tatranu přestavěno na 
krytou ledovou plochu – halu?
Ano, mělo by se začít možná ke konci letoš-
ního roku. A věřím, že se to podaří udělat 
tak, že stávající hřiště bude přesunuto na 
střechu nové haly.
Jakou školu jste vystudoval?
Nábytkářskou průmyslovku a  učiliště 
v Rousínově. Později pak Mendelovu uni-
verzitu – obor Veřejná správa a ekonomický 
management.
Uvažoval jste jako mladý o politice?
Ne, chtěl jsem být stolařem a nějakou dobu 
také byl. Osud měl se mnou ale jiné plány. 
Už jsem na bohunické radnici 15 let.

 Mgr. Jolana Hůrková,  
Edita Staňková 8. B

TO POTĚŠÍ
Není to tak dlouho, co mne navštívila jedna dáma 
seniorského věku. Našemu setkání předcházel tele-
fonát, kde mne oslovila s žádostí o osobní setkání. 
Jak jsem již několikrát avizoval, vždy jsem připraven 
vyslechnout a pomoci komukoliv, kdo o to požádá. 
S paní jsme si domluvili termín schůzky. Netrvalo 
dlouho, a stojíme naproti sobě, žena nevelkého 
vzrůstu, spíše drobná, ale s  širokým úsměvem 
a pevným stiskem ruky. Po prvotním představe-
ní jsem paní, a snad ji můžeme pojmenovat jako 
Annu, vyzval k posazení. Po překonání počátečního 
ostychu jsme se dostali k jádru věci. Paní Anna mi 
vysvětlila svůj problém a požádala o radu, jak se 
zachovat. Snad nic neprozradím, když řeknu, že se 
jednalo opět o nekalé praktiky podomních prodejců 
a tentokrát z oblasti energetiky. Poslechl jsem si 
její příběh a ujistil ji, že v tomto případě nedošlo 
k žádnému pochybení z její strany, a to proto, že 
na místě nepodepsala žádnou novou smlouvu. Zde 
je opět vidět, že ti, kteří se zabývají tímto druhem 
podomního prodeje, se nezastaví před ničím, ani 
před jasným zákazem, který u nás v Bohunicích, 
potažmo v celém Brně platí. Tento případ dopadl na-
štěstí dobře, ale pozor, může se stát, že někteří z nás 

mohou podvodným praktikám naletět, a potom to 
může mít daleko horší následky. Co mne však velmi 
potěšilo, byla skutečnost, že paní Anička vyslyšela 
mé návrhy a využila toho, co již delší dobu nabízím, 
a to je, že se na mne kdokoliv může obrátit o radu 
či pomoc v situacích, kdy si sám neví rady. Paní 
Anna je sice jedna z prvních, ale já jsem přesvědčen, 
že jistě ne poslední. Vážení senioři, potřebujete -li 
v některých případech poradit či nejste si jisti svým 
rozhodnutím, vězte, že jsme zde pro vás. Kdykoliv 
můžete zavolat či napsat, anebo tak jako paní Anna 
domluvit si osobní schůzku. Já budu ochotně váš 
posluchač a pomohu vám naleznout východisko 
z problémů, které Vás trápí. A Vám, paní Anno, 
mnohokrát děkuji za krásné povídání nejen o Vašich 
vzpomínkách, jež jsou krásné, plné a zážitků a lásky. 
Přeji Vám mnoho krásného a neztraťte svou dobrou 
náladu a optimismus, a až se příště potkáme třeba 
na ulici, jistě Vás nezapomenu pozdravit tím Vaším 
pozdravem kaliméra.

SENIORSKÉ OBÁLKY I.C.E KARTA
Vážení senioři, v minulém čísle jsem vás informoval 
o projektu seniorské obálky. Jsem nesmírně potě-
šen, že tento projekt u vás našel velkou odezvu a zá-

jem se do tohoto projektu zapojit. K dnešnímu dni 
byly vyčerpány veškeré připravené zásoby a musíme 
zadat výrobu dalších. Výroba však potrvá určitou 
dobu, a proto si dovoluji požádat ty, na které se 
nedostalo, mějte strpení, další obálky jsou již ve 
výrobě a budou co nejdříve dodány na náš úřad. 
O tom, že jsou již obálky připraveny k distribuci, vás 
budu informovat prostřednictvím webových stránek 
naší místní části a na vývěsce seniorů.
Když píšu tyto řádky, svítí venku krásně slunce 
a mně to připadá, že přišlo jaro. Jistě i vy se již 
nemůžete dočkat toho krásného ročního období, 
jímž jaro jistě je. Nicméně mnoho let pozorování 
ukazuje, prosím dávejte pozor na nástrahy, které 
nám tyto krásné slunné dny mohou přinést. Jde 
třeba o skryté náledí. Přestože to vypadá, že slunce 
již vše rozehřálo, na mnohých místech, především 
ve stínu, mohou býti schovány námrazy, které bývají 
překvapivě nebezpečné. On je totiž rozdíl v tom, 
že náledí vnímáte všude kolem sebe a nutí vás to 
k všeobecné opatrnosti, kdežto slunečné počasí vás 
odvádí od ostražitosti, a potom stačí našlápnout 
třeba na listí, pod kterým je námraza, a pád je tu. Já 
však přeji všem krásné dny a mnoho zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko
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Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
než vám nabídnu přehled akcí, které 
chystáme v knihovně na měsíc březen, 
ráda bych se vám představila. Jmenu-
ji se Jana Máčalová a během měsíce 
března nastoupím na místo paní Jitky 
Fukalové, která se s vámi již pěkně 
rozloučila v únorovém článku. Jsem 
opravdu ráda, že budu pracovat právě 
v Bohunicích, žiji zde od svých dět-
ských let, knihovna pro mě byla vždy 
druhým domovem a dětským snem 
bylo v ní pracovat. Paní Fukalová mi 
předala krásnou knihovnu s pěkně za-
vedenými akcemi a já bych vám chtěla 
slíbit, že vše, co máte na pobočce rádi 
a na co jste zvyklí, se společně s kole-
gou budeme snažit i nadále v knihovně 
zachovat.

Ani v měsíci březnu nebude chybět 
výstava. Tentokrát nám mladý umělec 
Roberto Valenti představí jiný pohled 
na náš svět. Pohled abstraktní, který 
může být někdy barevnější a naopak 
někdy pochmurnější. Výstava nese ná-
zev Abstrakcionismus a bude k vidění 
od 4. března v prostorách knihovny. 
Celý březen bude probíhat také oblí-
bená soutěž pro děti, v níž prověříme, 
jak dobře se samy děti orientují v dět-
ské literatuře.
V úterý 5. 3. v 16.30 hodin proběhne 
Čtení pro nejmenší. Bude číst naše 
skvělá kolegyně a autorka knihy Ple-
tené pohádky paní Vlasta Žáčková. 
Akce je vhodná pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělého. K Mezinárod-
nímu dni žen 8. 3. jsme pro všechny 

dívky, ženy, dámy připravili relaxační 
den s kávou, čajem, sušenkami a an-
tistresovými omalovánkami. Přijďte 
si v tento den, který je vám věnovaný, 
odpočinout do knihovny a  zahodit 
veškerý stres za hlavu.
V březnu také probíhá Národní tý-
den trénování paměti, proto jsme do 
knihovny pozvali certifikovanou tre-
nérku paměti Helenu Orálkovou, která 
vám ukáže, jak paměť trénovat, poradí, 
jak ji cvičit a jak si co nejlépe něco 
zapamatovat. Akce proběhne ve čtvr-
tek 14. 3. v 18.00 hodin a bude určitě 
stát za vaši návštěvu. Na Světový den 
poezie 21. 3. představíme výběr básní 
z našeho knihovního fondu. Samo-
zřejmě nebudou chybět známé Knižní 
čtvrtky. Seznámení s novinkami knižní 

produkce bude 7., 14., 21., a 28. 3. od 
10.00 do 12.00 hodin.
Poslední březnová akce bude věnova-
ná dětem. Ve čtvrtek 28. 3. od 16.00 
do 18.00 hodin proběhne v knihovně 
Odpoledne s Andersenem, kde společ-
ně s dětmi oslavíme 70. výročí vzniku 
nakladatelství Albatros a představíme 
poetický svět básníka Radka Malého. 
Budeme si hrát, soutěžit a užijeme si 
kopu zábavy. Tak určitě přijďte!
Doufáme, že se vám náš bohatý pro-
gram líbí a  že se na některé z akcí 
v březnu – Měsíci čtenářů – potkáme. 
Budeme se moc těšit!

 Jana Máčalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Na lyžařský výcvikový kurz jsme my, 
žáci 7. tříd ZŠ Brno Vedlejší 10, vyrazili 
do Krkonoš. Konkrétně do penzionu 
Mlynářka, který se nachází v Dolním 
dvoře. Jelikož jsme jeli na hory, tak 
skoro každý den sněžilo. Někteří 
jsme se trošičku báli, ale naši skvě-

lí učitelé nás přesvědčili o  opaku. 
Každý den jsme jezdili do skiareálu 
Herlíkovice -Bubákov. Naše cesta od 
penzionu vedla skibusem ke skiareá-
lu a potom lanovkami – kabinkovou 
lanovkou, sedačkou a  už jsme byli 
nahoře. Rozdělili jsme se do skupin 

a učitelé nám ukázali celý skiareál, 
přes zelené, modré a červené sjezdov-
ky až po černou. Večerní program byl 
formou diskotéky a vybrané skupiny si 
připravovali různé hry. Třetí den jsme 
jeli do muzea ve Vrchlabí, kde se nám 
moc líbilo. Tento den byl také velmi 

zajímavý budíček. Učitelé se převlékli 
do zvířecích overalů a měli jsme „ranní 
rozcvičku“. V penzionu na nás byli moc 
milí, a když jsme odjížděli, chtěli jsme 
ještě zůstat.

Žáci 7. tříd, ZŠ Vedlejší

Dne 8. února 2019 jsme se v bohunic-
kém krematoriu rozloučili s paní Old-
řiškou Jůzovou, dlouholetou ředitel-
kou bohunické mateřské školy také 
obětavou organizátorkou a cvičitelkou 
rodičů a dětí nejen místního Tartanu 
Bohunice, ale celého Jihomoravského 
kraje. Svým působením v Bohunicích 
překryla období přerodu idylických 
„starých“ Bohunic do jejich nové po-
doby moderního sídliště. Po úpravě 
a dovybavení původní školky na Bo-
huňově ulici (zahrada, bazén) se plně 
zapojila do výstavby a vybavení nové 
školy na Amerlingově ulici, a když bylo 
pro děti málo míst, dostala za úkol 

vytvořit a řídit detašovanou třídu v ZŠ 
Arménská.
Vždy se snažila, aby vztahy mezi ško-
lou a rodinou, mezi výchovou ve ško-
le a výchovou v rodině zůstaly těsné 
a harmonické. Proto dbala o úzkou 
spolupráci se Sdružením rodičů a přá-
tel školy, o mimoškolní aktivity rodičů 
s dětmi, o jejich zapojení do společ-
ného cvičení rodičů se svými dětmi 
v oddílu R+D.
Spojení školní výchovné činnosti 
předškolních dětí se současnou péčí 
o jejich příznivý tělesný rozvoj bylo 
vždy jejím základním požadavkem a cí-
lem jejího snažení. Formy otužování 

v průběhu výchovného procesu, které 
se projevily v minimální nemocnosti 
dětí, letní pobyty v  Baldovci nebo 

zimní lyžařské pobyty ve Vojtěchově 
na Vysočině byly pojmem. Olympi-
ádu mateřských škol, která pro děti 
atraktivní formou završila celoroční 
nácvik atletických disciplin ve školách, 
prosadila až do celobrněnského finá-
le, konaného pod záštitou náměstka 
primátora.
Svou pracovitostí, obětavostí a las-
kavostí se Oldřiška Jůzová zapsala do 
srdcí mnoha bohunických dětí, rodičů 
a babiček, stejně jako se oni zapsali 
a zůstali v jejím srdci. To, bohužel, 
přestalo bít.
Odešel dobrý člověk. Čest jeho pa-
mátce.

Březen – měsíc čtenářů ve vaší knihovně

Náš lyžařský kurz v Herlíkovicích

Rozloučení s Oldřiškou Jůzovou
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Zimní příprava A -mužstvu fotbalistů 
TJ Tatranu Bohunice započala 15. led-
na 2018 na nově zrekonstruovaném 
povrchu umělé trávy v Bohunicích, 
na kterém hráči „odtrénují“ většinu 
přípravy. V prvním přípravném utká-
ní porazili Troubsko 9:2. O víkendu 
na přelomu ledna a února zamířili 
hráči Bohunic na soustředění do 
sportovního centra v Luhačovicích, 
kde sehráli i  jedno přátelské utkání 
právě s Luhačovicemi. Po soustředění 
následovala příprava, která nabrala 
rychlý spád, 3x týdně trénink s víken-
dovými přátelskými utkáními, a to až 
do 23. března, kdy přivítáme doma 
Mutěnice v prvním jarním kole Kraj-
ského přeboru. Pak budou Tatran čekat 
Ivančice a Sparta. V rámci čtvrtfinále 
Krajského poháru sehrají Bohunice 
duel s Bosonohami, a to nejspíš na 
jejich půdě v rámci soutěžního kola.
Po patnácti odehraných zápasech pod-

zimní půle přezimoval Tatran až na 
sedmé příčce průběžné tabulky JMKP, 
s devíti bodovou ztrátou na vedou-
cí Boskovice. Není to postavení, se 
kterým by v týmu i ve vedení klubu 
panovala spokojenost, proto se Tatran 
poohlíží po dalších posilách do jarní 
části KP. V současné době jsou po-
tvrzeny následující přestupy: Nikolas 
Burčík - útočník (návrat z Ráječka), 
Dominik Musil - obránce (návrat z Rá-
ječka), Ivan Lacko - záložník (návrat 
z Rakouska), Viktor Zach - brankář 
(Zbrojovka), Peter Balčirák - brankář 
(Rosice).
Informace o časech začátků příprav-
ných zápasů naleznete na webových 
stránkách oddílu: www.tatran-
-bohunice.cz, dále ve vitríně na fotba-
lovém stadionu Neužilova 35 nebo na 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

21.–29. 3. 2019 se do Brna opět 
vrací festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden 
svět, tentokrát s tématem Bez-
pečná blízkost. Téma festivalu se 
věnuje začlenění každého z nás 
do společnosti. Kdo jsme a kam 
patříme? Kde je náš domov, kde 
se potkáváme a míjíme a jakou 
bezpečnou blízkost mezi sebou 
musíme udržovat, abychom rozu-
měli těm, jejichž identita je jiná 
než ta naše?

Diváci budou mít možnost zhlédnout 
celkem 45 dokumentárních snímků 
od českých i zahraničních tvůrců na 
různých projekčních místech po Brně. 
Filmy se i v letošním roce věnují pří-
běhům lidí ze všech koutů světa a ot-
vírají témata, která jsou nám jinak 
vzdálená.
Organizátoři se v rámci tohoto roční-
ku zaměřují na přístupnost festivalu 
všem skupinám lidí. V programu tak 
naleznete speciální projekce pro se-

niory, relaxované projekce pro osoby 
s duševním onemocněním, speciální 
projekce pro osoby se sluchovým po-
stižením a nevidomé. Všechny projekč-
ní sály budou navíc uzpůsobeny tak, 
aby byly alespoň částečně bezbariéro-
vé a vhodné pro osoby na vozíku nebo 
osoby s jiným pohybovým omezením.
I v Bohunicích naleznete jedno z pro-
mítacích míst. Bude jím volnočasové 
centrum LABYRINT (pracoviště SVČ 
LUŽÁNKY Brno), kde se stejně jako 
v předešlých letech uskuteční dopo-
lední projekce vybraných filmů pro 
školy, obohacené o následné interak-
tivní workshopy. V termínu od 18. 3. 
do 29. 3. 2019 je navštíví dvacítka 
tříd z brněnských i mimobrněnských 
základních a středních škol.
Více informací o festivalu a jeho po-
drobný program naleznete na strán-
kách: https://www.jedensvet.cz/2019/
brno, nebo na fb stránkách Jeden svět 
Brno.

 Tom Mohapl Doležal,  
vedoucí SVČ LABYRINT

Třetí ročník oblíbené rošády je tu. 
Nebaví vás už stále stejní Mendlo-
vé, Janáčci, prvorepublikové kavárny 
a funkcionalistické vily? Pojďte s kůží 
na trh a ukažte všem, na co myslíte, 
když říkáte MOJE BRNO. Staňte se 
na jeden den průvodcem ve vlastním 
městě a povoďte si ostatní svou jedi-
nečnou trasou.
Netradiční formát turistických komen-
tovaných procházek si v Brně získává 
stále větší oblibu. V prvním ročníku 
jsme mohli realizovat 3 trasy, ve dru-
hém už jich bylo 7. Některé se muse-
ly dokonce opakovat, jinak bychom 
riskovali, že neuspokojený dav vezme 
TIC útokem. Kolik průvodců z ulice 
objevíme letos?
Jak na to? Vymyslete svoji originální 
průvodcovskou trasu a připravte si vý-
klad. Originalitě ani kreativitě se meze 

nekladou a neobvyklé pojetí spíš zau-
jme veřejnost. Zvažte délku a fyzickou 
náročnost, ideální je procházka kolem 
dvou hodin. Opatřete svou procházku 
osobitým jménem, doplňte ilustrační 
foto a vše do 11. března doplňte do 
přihlašovacího formuláře na www.
tic.je/mojebrno. Od 13. do 27. března 
proběhne veřejné hlasování na našem 
facebooku TIC BRNO a jestli uspěje-
te, 27. dubna se na jeden den stanete 
naším exkluzivním průvodcem. Po-
můžeme vám s organizací i propagací 
a dokonce i odměnu dostanete stejnou 
jako profesionálové z Asociace průvod-
ců ČR. Pokud byste se u nich chtěli 
inspirovat nebo přímo okoukat tipy 
a triky, vyzkoušejte některou z našich 
původních procházek. Nabídku najde-
te na www.ticbrno.cz/prochazky  

Vážení čtenáři, dovolte, abychom se s vámi podělili o příjemnou informaci. 
Oznamujeme vám, že chovatel králíků přítel Jaroslav Malý, který je občanem 
naší městské části, úspěšně reprezentoval ve dnech 9.–11. listopadu 2018 na 
evropské výstavě drobného zvířectva v dánském Herningu.
Za svoje vystavené králíky plemene velký světlý stříbřitý dosáhl vysokého bodo-
vého hodnocen, a získal jednu z cen od pořadatelů. Tímto úspěšně reprezentoval 
nejen Český svaz chovatelů a Českou republiku, ale i naši obec.
Upřímně děkujeme za vystavení jeho králíků na této světově nejvýznamnější 
výstavě drobných zvířat. Chovatelé králíků z ČR na této výstavě obdrželi histo-
ricky nejvyšší počet cen a výstavních titulů v kontextu počtu vystavených králíků 
jednotlivých zúčastněných zemí. Evropské výstavy se zúčastnili chovatelé z více 
jak dvaceti zemí. Králíci vystavení J. Malým výrazně přispěli k dobrému jménu 
celé ČR v chovatelské Evropě.

S chovatelským pozdravem „Chovu zdar“
 Josef Vilhelm, 

tajemník ÚOK chovatelů králíků

Zimní příprava a výhled  
na jarní polovinu soutěže

Filmový festival Jeden svět 
i v Bohunicích

To je Brno – moje Brno

Reprezentace na evropské 
výstavě zvířat v Dánsku
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Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se v Brně 
do dějin Dáme na vás. Až do 15. května můžete podávat své nápady 
pomocí online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Čím dříve 
projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho re-
alizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého 
listopadového finále.

VÝZVA
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme na 
vás přináší několik zásadních změn, 
ale i stálá pravidla:

 – celková částka pro realizaci projek-
tů je 35 000 000 Kč,

 – maximální částka na jeden projekt 
je 3 000 000 Kč,

 – termín pro podávání projektů od 
15. 2. do 15. 5. 2019,

 – termín pro sběr podpory od 15. 2. 
do 31. 5. 2019,

 – pořadí vítězných projektů bude 
určovat pouze počet dosažených 
kladných hlasů, projekty, pro které 
bude hlasovat více občanů záporně 

než kladně, nebudou zahrnuty,
 – finálové hlasování o  projektech 

bude prodlouženo o týden od 1. do 
29. 11. 2019,

 – projekty lze podávat pouze elektro-
nicky, příp.  přijít osobně za koor-
dinátorkami s  předem vyplněným 
podkladem, jehož osnova je ke staže-
ní na webových stránkách projektu.

Před samotným vyplňováním formu-
láře si prostudujte Zásady participa-
tivního rozpočtu nebo alespoň krátké 
„devatero“ a seznamte se podrobněji 
s Výzvou. Se svými dotazy se můžete 
obracet na Kancelář participace. Vše 

najdete na webových stránkách www.
damenavas.brno.cz.

PODPORA
Důležitá je vaše podpora navrženým 
projektům prostřednictvím tlačítka 
„líbí se mi“. Pouze projekty, které zís-
kají dostatečnou podporu 300 „líbí 
se mi“ nebo 30 podpisů na podpiso-
vém archu jsou posuzovány z hlediska 
jejich realizovatelnosti a mají šanci 
postoupit do závěrečného finále.
Pro nejčerstvější informace nás sleduj-
te na facebooku Dáme na vás! Těšíme 
se na vaše nápady pro lepší Brno!

Nové, moderní zázemí mají nyní k dispozici psovodi, 
kteří se svými čtyřnohými svěřenci slouží ve Vazební 
věznici v Brně. Služební psi jsou nedílnou součástí 
a velmi důležitou složkou v rámci služby ve věznicích.
Vězeňská služba má všestranné a obranné psy, kteří 
se využívají při zajištění strážní služby v rámci čin-
nosti strážní a zásahové hlídky, a to v noční a mi-
mopracovní době, při zajištění bezpečnosti při hro-
madných eskortách, při zajištění eskort vězněných 
osob k soudům s mimořádnými bezpečnostními 
opatřeními, při střežení vězněných osob a vykázání 
osob ze zakázaného prostoru uvnitř věznic. Další psi 
se využívají při odhalování výroby, držení a šíření 
omamných a psychotropních látek, zejména při kon-
trole balíků, pošty, cel a vězněných osob po návratu 

z vnějších pracovišť a při kontrole ostatních prostor 
věznic, kam mají vězněné osoby přístup.
V brněnské věznici v současné době slouží celkem 
12 psovodů, kteří zabezpečují výcvik a výkon služby 
se 7 všestrannými, 2 obrannými a 3 psy pro speci-
ální odhalování návykových a psychotropních látek, 
přičemž 1 služební pes je speciálně připravován k vy-
hledávání mobilních telefonů.
V rámci protidrogové prevence bylo v II. pololetí 
roku 2018 za využití speciální kynologie prohlédnu-
to mimo jiné 702 balíků a 4693 dopisů vězněným 
osobám a chovancům.
„V letošním roce jsme dokončili výstavbu nové bu-
dovy psince pro příslušníky -psovody naší věznice, 
která významně zlepšila pracovní prostředí a soci-

ální zázemí pro výkon služby i odpočinek. Stavba je 
navržena tak, aby plně korespondovala s okolními 
stavbami a nijak nenarušovala vzhled a začlenění do 
okolí. Respektuje současnou zástavbu svou hmotou 
i tvarem střechy. Samozřejmě budeme pokračovat 
v rekonstrukci a letos opravíme stávající ustájení 
psů a dalšího zázemí v původních prostorách včet-
ně výběhů pro psy,“ řekl ředitel brněnské věznice 
Dušan Gáč.
Náklady na stavbu zázemí pro psovody činily téměř 
4 milióny korun. Investice na další rekonstrukce 
psince se budou pohybovat okolo 1,4 miliónu korun.

 Por. Petra Kučerová
tisková mluvčí

Navrhujte a podporujte, dáme na vás!

Brněnská věznice vybudovala moderní zázemí pro psovody
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Ačkoliv nás známá březnová pranos-
tika nabádá zůstat ještě doma za 
kamny, my už vás voláme k nám na 
Rozmarýnek, Lipovou a Jezírko, kde 
jsou přípravy na jaro v plném proudu. 
Přidejte se k nim.
Rozmarýnek láká všechny příznivce 
zahradničení a permakultury na prak-
tický workshop, na kterém si každý 
účastník navrhne proměnu vlastního 
pozemku podle principů permakultur-
ního designu.
A až budete mít vylepšenou zahradu, 
budou se vám do ní určitě hodit i ke-
ramické jmenovky, díky nimž se žádná 
cibulovina ani bylinka neztratí. Přijďte 
si je vyrobit 9. března na Keramickou 
sobotu.
Už máte za sebou jarní úklid? A ob-
jevili jste při něm nádobí, které už 
není úplně ve formě? Pak se přijďte 
15. března na Lipovou naučit tradiční 
techniku drátování, díky níž vdechne-
te starým kouskům nový život. O den 
později, 16. března, se začneme chystat 
na pořádné teplo, vyrobíme si totiž 

bosonohé sandály, přesně na míru pro 
každou nožku. Komu by v březnu byla 
ještě zima, může se na Lipovou přijít 
zahřát tvořením z ovčí vlny. Vyrábění 
broží, gumiček do vlasů i různých de-
korací z tohoto hřejivého materiálu 
nás čeká 22. března.
K začátku jara už neodmyslitelně patří 
Otvírání studánek na Jezírku u Sobě-
šic. Nenechejte si studánkovou slav-
nost ujít ani letos, připravujeme ji na 
sobotu 6. dubna.
Na Velikonoce se připravíte na pra-
covišti Lipová, v pátek 5. dubna vám 
pomůžeme vytvořit originální dárky 
pro koledníky – drátovaná vajíčka. 
Před špenátem nebo po něm, neza-
pomeňte dojít oslavit Zelený čtvrtek. 
Pro menší i větší děti bude připravena 
spousta tvoření, hraní a tradic v pří-
rodní zahradě.
Podrobné informace a přihlášky na 
chystané akce najdete na stránce www.
lipka.cz/kalendar -akci.
Prožijte začátek jara s Lipkou!

Letohrádek Mitrovských v Brně
23. 2.–28. 4. 2019
út–ne: 10–16 hod.
www.letohradekbrno.cz

Na šedivé počasí přelomu zimy a jara 
si Letohrádek Mitrovských v  Brně 
připravil barevnou a hravou výstavu 
PRINCEZNY A HRDINOVÉ. Návštěv-
níky čeká 50 legendárních kostýmů 
princezen, princů i padouchů z nej-
známějších českých filmových pohádek 
z Barrandova. Dozvíte se zajímavosti 
a perličky z natáčení, ale také infor-
mace o  leckdy pohnutých osudech 
hlavních představitelů. Pro děti je 
připraveno hravé Ladovské peklo s vá-
hou hříšníků, ale také mluvící zrcadlo 
a jiná interaktivní zábava.
Na výstavu byly vybrány ty nejznáměj-
ší pohádky druhé poloviny 20. stole-

tí – od v kinech nejnavštěvovanější 
pohádky všech dob Pyšné princezny, 
přes nezapomenutelné Hrátky s čer-
tem, veršovanou Princeznu se zlatou 
hvězdou, hudební Šíleně smutnou 
princeznu, ikonické tituly Honza má-
lem králem, Jak se budí princezny, 
Princ a Večernice, po divácky nejoblí-
benější pohádku S čerty nejsou žerty, 
nebo na výstavě nejmladší pohádku 
O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
„Kromě krásných princezen se na vás 
těší udatní chasníci, stateční princové 
a rytíři, ale také kdejaký padouch a zlo-
duch, bez kterých se žádná správná 
pohádka neobejde! I proto je výstava 
zakončena spravedlivým peklem, aby 
bylo každému jasné, že pomíjivý svět 
krásy je jen dočasný…“ dodává Petr 
Lukas, jeden z kurátorů výstavy.

Lipka vítá jaro! Výstava Princezny a hrdinové

Klub důchodců Brno-Bohunice vás srdečně 
zve na zájezd, který se koná 3. a 10. dubna 

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 
Odjezd: 6.00 hod.   Návrat: cca 20.00 hod.
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání: 500,- Kč
Cestovní doklad – pas nebo platný OP Evropské unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za eura. Sraz autobusová 
zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích. Předprodej místenek 
pondělí 25. března 2019 na radnici Brno-Bohunice 14.00–15.00 hod.
Možnost připojištění při předprodeji do 70r. 12,-Kč/den; 70r. a více 18,-Kč/ 

Srdečně vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
Informace a rezervace: pí. Růžičková, Tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121
pí. Součková, Tel: 530 316 434, mobil: 723 823 990

Pozvánka

Mimobohunické zajímavosti
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 Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk 
s  balkonem. Tel: 775 674 540

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

 Rodina koupí byt 3+1 a větší. NA-
BÍDNĚTE. T: 731 450 094 

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

 Hledám byt ke koupi, 2+1 příp. 
3+1. Bez RK. Tel.: 721 698 080

 Poskytujeme hotovostní i bez-
hotovostní půjčky. Bez ručitele 
s  možností pojištění. Bez registru, 
s exekucemi i po ukončené insolvenci. 
Tel: 607 769 847

 Pronajmu zahradu na ul. Kejbaly 
za FN Bohunice, a´ 250 m2, zahradní 
domek, skleník, voda, ovocné stromy. 
Tel: 777 856 722

 BROUŠENÍ, OSTŘENÍ POD SLO-
VAŇÁKEM na ulici Husitská 14, Brno, 
Královo Pole – nabrousíme Vám nože, 
nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetě-
zy, kotoučové pily - vše pro dům, dílnu 
i zahradu. Neváhejte a USNADNĚTE 
SI PRÁCI. Od pondělí do čtvrtka 9–18 
jsme tu pro Vás. www.nabrousime.cz

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

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

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

 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.

 Rekonstrukce bytových jader 
s prodlouženou zárukou. 20 let praxe. 
koupelnyjelinek.cz. Tel.: 608 877 322

 Gelové nehty – Ukrajinská 15. Tel. 
č. 728 231 973, www.studiojp.cz

   MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu 
navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste 
fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

   Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

   Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence 
na cestách.

   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

    Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

Autocentrum ROS, a.s.
Poříčí 1c
603 00 Brno
Tel.: 530 501 222
www.rosauto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

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
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RAŠINO a.s.
www.ford-rasino.cz

PRO DOBROU JÍZDU

Zkontrolujeme vám 
stav podvozku 
a ochranného nátěru, 
a zároveň otestujeme 
brzdy  Vašeho vozidla, 
za zvýhodněnou cenu 
299,- Kč včetně DPH.

Objednejte se u našich přijímacích techniků.
Brno, Vídeňská 98, tel: 543 214 090 

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

www.stofcom.cz
Tel. 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
Březen:	 8.	3.	Menu	k	MDŽ
	 11.–17.	3.	Burgerové	hody	na	Myslivně
Duben:  8.– 4. 4. Masopustní nabídka – bezmasé speciality
	 15.–22.	4.	Velikonoční	menu
	 30.	4.	Pálení	čarodějnic	–	program	pro	děti	 
	 i	dospělé,	vstup	zdarma.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


