
Milí bohuničtí spoluobčané, milí přátele, 
rád bych se úvodem vrátil ještě do závěru 
minulého roku. Druhá polovina prosince 
je totiž dobou, kdy jednotlivé stupně sa‑
mosprávy schvalují své rozpočty na nad‑
cházející rok.
Jinak tomu nebylo ani u nás v Bohunicích. 
Sešli jsme se 18. prosince a nejdůležitějším 
bodem programu bylo projednání a schvá‑
lení našeho rozpočtu na rok 2020.
Nechci vás zahlcovat strohými čísly, ale přesto mi 
dovolte vytáhnout z mnohastránkového dokumentu 
několik podstatných a důležitých informací.
Náš rozpočet je jak na straně příjmové, tak i na vý‑
dajové ve výši 91 821 000 Kč. Bohunice dlouhodobě 
nemají dluhy a v současné době ani neplánujeme 
žádnou tak velkou investici, která by vyžadovala 
půjčku a zadlužení.
Takže za co budeme letos vydávat peníze? Uvedu 
alespoň několik věcí. Pokud se bude někdo z vás chtít 
seznámit s kompletním rozpočtem obce, najde ho na 
stránkách www.brno ‑bohunice.cz na titulní stránce, 
v levém sloupci pod názvem Rozpočet MČ.
A teď slíbené položky: Za zimní a letní čištění sil‑
nic a chodníků zaplatíme v roce 2020 přes 5 mil. 
Kč. V rozpočtu máme rezervu na novou komunikaci 
k Ekodvoru a malé parkoviště na ul. Švermova.
Provoz školských zařízení nás stojí téměř 14 mil.Kč 
ročně – bez mezd pro učitele a zaměstnance škol, 
které jsou hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Na opravy školských zařízení máme vyčleněno dal‑
ších skoro 19 mil.Kč. Z plánovaných větších oprav 
bych zmínil rekonstrukci kuchyně a vybudování 
keramické dílny v MŠ Amerlingova a rekonstrukci 
učeben v MŠ Uzbecká. Finančně se podílíme i na 
zřízení nových učeben v ZŠ Vedlejší. Dále jsme za‑
čali s projektovou přípravou zelených střech na MŠ 
Švermova a ZŠ Arménská. Doufám, že se je podaří 
zrealizovat také již v letošním roce.
Našim bohunickým spolkům rozdělíme na dotacích 
přes 600 tis. Kč, za zpravodaj Naše Bohunice zapla‑
tíme 300 tis. Kč. Na opravy dětských hřišť máme 
v rozpočtu vyčleněno 400 tis. Kč a údržba a provoz 
vodního prvku – fontány v parku na Osové – každo‑
ročně stojí cca 100 tis. Kč.
Mezi největší stavební akce letošního roku bude 
bezesporu patřit rekonstrukce volného prostranství 
kolem obchodů při OC Kalinka. Místo, kudy projdou 
denně tisíce lidí, zaznamená razantní obměnu. Ho‑

tový projekt naznačuje, že se máme na 
co těšit a Bohunice budou po provedení 
rekonstrukce opět o něco hezčím místem 
k životu.
Vývoz venkovních odpadkových košů nás 
stojí ročně 700 tis. Kč. Za 2 mil. Kč opra‑
víme několik dalších kontejnerových stání. 
Počítáme také s obměnou asi 25 ks doslu‑
hujících laviček za nové. Samozřejmě se 

znovu zamyslíme nad jejich logickým rozmístěním.
Rád bych na tomto místě poděkoval bohunickým 
koaličním zastupitelům (koalici tvoří zástupci KDU‑
‑ČSL, ČSSD a ODS), kteří, vědomi si odpovědnosti 
za chod a rozvoj Bohunic společně rozpočet schvá‑
lili. Mrzí mě, že ostatní politická uskupení v našem 
zastupitelstvu, aniž by jejich představitelé dali byť 
jediný pozměňovací návrh, rozpočet jednoduše ne‑
podpořili. Je to škoda, protože výše uvedené věci jako 
opravy našich školek, škol, hřišť, chodníků, kontej‑
nerů, údržba zeleně a komunikací, nové lavičky… by 
měly být společným zájmem nás všech.

REKONSTRUKCE PROSTRANSTVÍ PŘI OC 
KALINKA
Jak jsem zmínil výše, měla by letos proběhnout 
rozsáhlá úprava prostranství kolem obchodů „u Ka‑
linky“. Tyto již přes 40 let staré asfaltové plochy, 
kanály a zídky dosloužily. Proto byl vybrán osvědčený 
projektant, který vyprojektoval „parter“, jak se tento 
typ ploch nazývá, v nové podobě. Mně osobně se 
projekt líbí a věřím, že se bude líbit také vám. Po 
jeho realizaci celé toto území získá na kráse, vzhledu 
i účelnosti.
S tím souvisí jedna důležitá informace, která na‑
vazuje níže.

SCHODIŠTĚ A PROSTRANSTVÍ KOLEM 
PRODEJNY ALBERT
Poměrně často se na mě obracíte s výtkou, že jsme 
pěkně „zvorali“ rekonstrukci schodiště vedoucího od 
prodejny Albert dolů k Poště 30. Ano, vím, schodiště 
opravdu moc povedené není. Zejména na podestě se 
po dešti drží voda, protože dělníci nezvládli udělat 
správný sklon dlažby.
Přátelé, vaše výtky jsou ale v tomto případě neo‑
právněné. Všechny plochy kolem prodejny Albert, 
včetně zmíněného „nepovedeného“ schodiště jsou 
v majetku společnosti Ahold, která provozuje síť 
prodejen Albert. Její představitelé zadávali a platili 

tuto opravu. Samozřejmě doufáme, že zfušované 
schodiště budou reklamovat a docílí nápravy.
Skutečnost dvojího vlastnictví objektu „Kalinky“ 
nám ale pochopitelně působí velké problémy. Do‑
mluva s Aholdem je komplikovaná, zdlouhavá a slo‑
žitá. A někdy se také nezdaří.
Právě rekonstrukce celého prostoru „Kalinky“ je 
toho příkladem. Se společností Ahold jsme jednali 
opakovaně, ale zatím se nepodařilo domluvit na tom, 
aby se k rekonstrukci připojili a také zrekonstruovali 
své plochy. Tzn., že námi financované práce musí 
skončit na hranici našeho území ‑ tj. na linii květi‑
nářství, papírnictví a trafiky. Prostor před Albertem 
už opravovat nemůžeme, protože není naším majet‑
kem a platí, že z veřejných prostředků nemůže byt 
opravován soukromý majetek… Velmi mě to mrzí, ale 
tak to někdy s velkými soukromými firmami chodí. 
Snad výsledek naší rekonstrukce „pohne“ i vedením 
Aholdu, aby se také později přidali a udělali něco pro 
zlepšení vzhledu okolí své prodejny.

KRYTÁ LEDOVÁ PLOCHA V BOHUNICÍCH
Když píši tyto řádky, je polovina ledna 2020 a zatím 
žádná pořádná zima (nejen v Bohunicích) nebyla. 
Počasí má spíše charakter chladnějšího podzimu.
Tak jako každý rok jsme v prosinci optimisticky po‑
stavili na hřišti TJ Tatran mantinely v očekávání 
delších a vydatných mrazů. Ale jak to vypadá, tak 
i letos je za měsíc opět schováme, aniž by bylo počasí 
vhodné na vytvoření kluziště. Za posledních 10 let 
byly tuším jen dva roky, kdy se u nás dalo delší dobu 
bruslit. Většinou led díky počasí vůbec nešel udělat, 
nebo se za týden rozpustil.
A tak vítám aktivitu investiční skupiny, která se 
domluvila s TJ Tatran Bohunice na výstavbě haly 
s krytou ledovou plochou na jejich pozemcích. Tento 
záměr již získal územní rozhodnutí a pevně věřím, že 
v letošním roce získá i povolení stavební.
Po realizaci výstavby nebudeme odkázáni na rozmary 
počasí. Bruslit a hrát hokej pak bude možné od září 
do května.

Milí přátelé, pevně věřím, že čísla a záměry uvedené 
v rozpočtu Bohunic se postupně (jako každý rok) 
budou stávat skutečností a vznikne mnoho nových, 
dobrých a užitečných věcí sloužících nám všem.
Přeji vám klidný závěr zimního období, hodně po‑
hody a zdraví. Těším se na další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Jak budeme hospodařit v roce 2020

Uzávěrka č. 3/2020
pátek 21. února 2020 
ve 14 hodin
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Ten, co si to zaslouží
Na IX. zasedání zastupitelstva převzal čestnou medaili zpěvák 
Waldemar PLCH (73) za celoživotní aktivní činnost v oblasti kul-
tury -country hudby. Přestože je „Valda“ v Bohunicích poměrně 
dosti známý, a to především v západní části bohunického sídliště, 
rozhodl jsem se vám tohoto aktivního a veselého muže alespoň 
v pár bodech představit. 

Osobně mám k panu Plchovi velký ob‑
div, protože být stálicí v kumštu, jak 
jej někteří často nazývají, respektive 
v hudební branži je dosti náročné. Pan 
Plch mi taktéž přirostl k srdci svou 
povahou. Za tu dobu, co se známe, 
jsem ho nikdy neviděl se mračit a vždy 
ho doprovázela dobrá nálada. Vedení 
naší radnice se již v minulém volebním 
období rozhodlo, že bude tyto význam‑
né občany Bohunic vyhledávat a oce‑
ňovat. Jsem hrdý na to, že jsem mohl 
pana Waldemara Plcha na toto oce‑
nění navrhnout a že zastupitelé naší 
MČ můj návrh jednohlasně podpořili.

Co pro vás takové ocenění zna-
mená?
Příjemné zhodnocení mé 50leté pě‑
vecké kariéry a také zjištění, že politici 
naší MČ Bohunice se zajímají o veřej‑
nou aktivitu svých spoluobčanů.

Na co ze své kariéry jste nejvíce 
hrdý?
Jsem pyšný na to, že jsem s kapelou ve 
velkých sálech po celém Brně uváděl 
svůj pořad „Country Opera“ 25  let 
a bylo to 65 vždy vyprodaných večerů. 
Hosty byli všichni renomovaní zpěváci 
a skupiny z Prahy (mimo K. Gotta), 
doplnění brněnskými talenty. Pilaro‑
vá a Matuška tam například zpívali 
„Lásku nebeskou“ po 35 letech od 
natočení.

Jste bohunický rodák?
Ne, v Bohunicích bydlím od roku 1990 
a jsem zde v pohodě. Je to dynamicky 
se rozvíjející krásná čtvrť na „řece“ Les‑
kavě. Jsem rád, že mě lidé poznávají 
v mém typickém klobouku a mnohdy 
se ozývá volání: Waldo, dej si s námi 
jedno točené nebo jednu dvojku bí‑
lého.

A co kulturní vyžití v Bohunicích? 
Nechybí vám něco?
Když se podívám do zpravodaje Naše 
Bohunice, musím říct, že nabídka pro 
kulturní využití je dostatečná. Z mého 
pohledu si zde vybere každý od dítě‑
te po seniora, a to se mi líbí. Musím 
také pochválit naše vedení radnice 
za podzimní hudební festival (zpíval 
jsem na 1. ročníku se Starými fóry). 
Hojná účast na jednotlivých večerech 

znamená, že se akce před radnicí už 
zapsaly do podvědomí občanů, a proto 
si dovolím za tento kulturní projekt 
poděkovat.

Vážený pane Plchu, dovolte mi podě‑
kovat za rozhovor a přeji vám mnoho 
zdraví a úspěchu jak v soukromí, tak 
v hudební branži.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Kancelář tajemníka úřadu MČ Brno-Bohunice
Milí čtenáři, v únorovém čísle Na-
šich Bohunic bychom rádi zakon-
čili naši prezentaci jednotlivých 
odborů úřadu městské části. Ten-
tokrát jsme oslovili toho nejpovo-
lanějšího – tajemníka úřadu pana 
Ing. Otakara Kamaráda a zeptali 
se ho na zajímavosti jeho práce.

Pane tajemníku, v jaké věci vás 
nejčastěji navštěvují obyvatelé 
Bohunic?
Podstata jednotlivých návštěv občanů 
vyplývá jednoznačně ze stanovených 
úkolů a odpovědností tajemníka úřadu. 
Tyto úkoly definuje ustanovení § 110 
zákona o obcích, dle kterých zejména 
zajišťuje výkon přenesené působnosti 
s výjimkou věcí, které jsou zákonem 
svěřeny RMČ nebo zvláštnímu orgánu 
MČ, zabezpečuje plnění úkolů uložené 
mu ZMČ, RMČ nebo starostou MČ, je 
nadřízený všem zaměstnancům úřa‑
du, plní úkoly statutárního orgánu 
zaměstnavatele podle zvláštních před‑

pisů, vykonává funkci vedoucího úřadu 
a v souladu se správním řádem vykoná‑
vá funkci vedoucího správního orgánu, 
řídí, koordinuje a kontroluje činnost 
jednotlivých odborů a oddělení úřadu, 
stanovuje platy všem zaměstnancům 
úřadu podle zvláštních předpisů, rozho‑
duje o podjatosti vedoucích úředníků 
– vedoucích odborů dle správního řádu, 
zúčastňuje se zasedání ZMČ a schůzí 
RMČ s hlasem poradním, zabezpečuje 
a řídí personální rozvoj ÚMČ, výchovu 
a vzdělávání zaměstnanců úřadu.
Z toho vyplývá, že v drtivé většině ře‑
ším námitky o podjatosti u vedoucích 
odborů a oddělení, dále podané stíž‑
nosti na zaměstnance úřadu a žádosti 
o informace dle zákona č. 106/1999, 
rozhoduji o zákazu konání veřejných 
akcí na území MČ, pokud je dán zá‑
konný důvod, a v neposlední řadě se 
zabývám také různými náměty a při‑
pomínkami občanů na zlepšení jejich 
života v sídlišti.
Kancelář tajemníka se dělí na 

ZMĚNA NÁROKU NA SNÍŽENOU SAZBU POPLATKU ZA PSA
Vzhledem ke změně zákona č. 565/2019 o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že došlo ke změně nároku na sníženou 
sazbu poplatku za psa, který se týkal poživatelů invalidních, starobních a sirot‑
čích důchodů (pokud byly tyto důchody jediným zdrojem příjmů poplatníka).
Nárok na sníženou sazbu 200,- Kč má nově pouze poplatník starší 
65 let bez ohledu na to, zda je poživatelem důchodu. Nová sazba 
poplatku za psa dle výše uvedeného činí 1.500,- Kč.

dvě oddělení – oddělení vnitř-
ních věcí a oddělení právní. Mohl 
byste nás prosím seznámit s tím, 
co spadá do jejich kompetencí?
Oddělení vnitřních věcí (OVV) zajiš‑
ťuje funkci sekretariátu tajemníka 
úřadu, starosty a místostarosty MČ 
Brno ‑Bohunice. Součástí oddělení 
je podatelna úřadu, která přejímá 
a eviduje došlé písemnosti, zajišťuje 
spisovou službu a ukládání písemností 
úřadu do archivu úřadu, vede úřední 
desku včetně její elektronické podo‑
by, evidenci došlých stížností a petic. 
Podatelna úřadu je také místem pro 
přijímání podkladů pro informační 
zpravodaj MČ „Naše Bohunice“ a je 
zde možné objednat inzerci v tomto 
zpravodaji. Provádí se zde i ověřování 
opisů listin a pravosti podpisů a je 
zde pracoviště kontaktního místa 
CZECHPOINT.
Právní oddělení v oblasti závazkových 
právních vztahů odpovídá za sou‑
lad smluv uzavíraných statutárním 
městem Brnem, MČ Brno ‑Bohunice 
s  právními předpisy, vypracovává 
zřizovací listiny všech příspěvkových 
organizací, zřizovaných statutárním 
městem Brnem, MČ Brno ‑Bohunice 
a dodatky k nim v návaznosti na le‑
gislativní změny, zajišťuje vymáhání 
pohledávek souvisejících s činnostmi 
jednotlivých odborů ÚMČ. Na zákla‑
dě požadavků vedoucích pracovníků 
úřadu kontroluje po právní stránce 
materiály předkládané ÚMČ na jed‑

nání Rady a Zastupitelstva MČ. Dále 
právní oddělení poskytuje právní 
konzultace, vypracovává právní sta‑
noviska pro jednotlivé odbory úřadu 
a zastupuje statutární město Brno, 
MČ Brno ‑Bohunice v soudních říze‑
ních. Právní oddělení vede agendu po‑
jistných smluv a pojistných událostí 
a uplatňuje nároky vůči pojišťovně. 
Vede také evidenci soudních řízení, 
uzavřených smluv a soudních poplat‑
ků. Je také schopno v omezené míře 
poskytovat konzultace občanům Bo‑
hunic v některých právních otázkách 
v rozsahu působnosti ÚMČ.
Kancelář tajemníka dále zahrnuje 
pozici právníka kanceláře tajemní‑
ka, který vykonává funkci pověřence 
pro ochranu osobních údajů a řeší 
legislativní postupy týkající se chodu 
úřadu včetně problematiky spojené 
s GDPR.
Závěrem bych chtěl podotknout, že na 
ÚMČ Brno ‑Bohunice platí zásada, že 
každý občan si může kdykoliv vyřídit 
na příslušném odboru svou záležitost, 
tedy i v neúřední den. Je zde tak již od 
samého počátku existence úřadu vy‑
řešena zásadní otázka ve vztahu mezi 
občanem a úřadem, a to v tom smyslu, 
že úřad je zde jednoznačně pro občana 
a ne naopak.

Děkuji za rozhovor.

 Mgr. Lucie Stará, 
vedoucí redakční komise
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Schody Albert

Historické okénko

Z historie Bohunic CXIX.
Pro dnešní sto devatenácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázky místního bednářství. Provozovna bývala na Havelkově ulici, 
prodejna pak v centru Brna na Mečové ulici č. 10.
Fotografie domu je pravděpodobně z konce 40. let 20. stol., foto prodejny je 
patrně z 30. let 20. stol. V současnosti již bednářství neexistuje.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

3.–28. 2. VÝSTAVA – Božena Němcová – 200 let od narození – 
knihy z fondu KJM; KJM, Lány 3

3.–28. 2. SOUTĚŽ – Ledové království vs. Doba ledová – soutěž pro 
děti; KJM, Lány 3

4. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Šedík a Bubi
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6., 13., 20., 
a 27. 2.

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

do 28. 2. VÝSTAVA – Možnosti ilustrace – tvorba žáků Střední školy 
umění a designu; KJM, Lány 3

8. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : Jiskra Otrokovice – I. liga házené žen
hala Neužilova 35; od 17.00 hod.

8. 2.
sobota

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

13. 2.
čtvrtek

SETKÁNÍ s Mgr. Lucií Fridrichovou – Ergonomie denních 
činností; KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

14. 2.
pátek

BOHUNICKÝ PLES 2020
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

22. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : SHK Kunovice – I. liga házené žen
hala Neužilova 35; od 17.00 hod.

2. 3. 
pondělí

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

Kalendárium II.

Redakční radě byly zaslány panem Michalem Černoevičem fotografie schodiště 
u Alberta na OC Kalinka. Jeho kritika (špatného) úklidu je naprosto opodstatněná. 
S odkazem na článek pana starosty necháváme tedy nahlédnout, jak se Ahold 
chová ke svému majetku. Snad se brzy dočkáme nápravy.



Na program lednového 
jednání komise životního 
prostředí (KŽP) byl zařazen 
bod „zhodnocení činnosti 
v  roce 2019“. Jak to do‑
padlo?
Pojďme si napřed říci, 
k čemu komise jsou a jak 
by měly fungovat: Komise 
zřizuje Rada městské části (RMČ) coby 
své poradní orgány, měly by pro ni 
zpracovávat odborná stanoviska k vy‑
žádaným otázkám a z vlastní iniciativy 
dávat doporučení dle svého zaměření.
Prostá statistika nad oficiálními zápi‑
sy říká, že KŽP v roce 2019 na 6 jedná‑
ních řešila 26 bodů, když nepočítám 
volnou diskuzi v bodech různé. Většina 
témat byla reflektována na facebooku 
ústy členů komise, případně i v člán‑
cích zde ve zpravodaji. Přijato bylo 13 
konkrétních doporučení Radě.
Shodli jsme se při výročním hodno‑
cení, že několik drobnějších věcí se 
podařilo dotáhnout (výsadba na kru‑
háči, klíčová lípa, ptačí budky). Ale že 
u valné většiny záležitostí ani nevíme, 

jak se k našim doporučením 
RMČ staví. Pozitivně, ne‑
gativně, nijak, viděli to vů‑
bec? Popsal bych ten pocit 
jako marnost, kdy se do lesa 
volá… a nazpět křičí ticho…
Nejparadoxnější ovšem 
bylo, že na mizernou zpět‑
nou vazbu ze strany RMČ 

si stěžovali všichni přítomní, tedy 
i ti, které do KŽP nominovaly koaliční 
strany (KDU, ČSSD, ODS). To bylo až 
trapné. Je to smutným odrazem fun‑
gování současného vedení MČ. Vá‑
žení členové stran koalice, je to vaší 
špatnou vizitkou, vaší ostudou, když 
s vámi vaši radní nekomunikují. Vy 
s tím musíte něco dělat! Já mohu po‑
radit… buďte aktivní, zastupujte své 
voliče a nedělejte jen někomu křoví.
Jsem optimista, KŽP funguje teprve 
rok, tak jistě „Bude líp!“;‑) Další po‑
střehy (nejen) z činnosti KŽP najdete 
na mém facebookovém profilu pojme‑
novaném stejně jako podpis níže.

 Jan Novotný, zastupitel

Minulý rok byl rokem vzpomínek. 
Vzpomínek na útlak a totalitu minu‑
losti, ale hlavně vzpomínek plných 
naděje na hrdiny, kteří komunismus 
pomohli porazit. Jedním takovým byl 
náš bohunický spoluobčan, hrdina 
protikomunistického odboje Oldřich 
Čapka, který by se letos dožil 98 let. 
Oldřich Čapka byl totálně nasazen 
v druhé světové válce a po roce 1948 
se aktivně zapojil do protikomunistic‑
kého odboje. Po zatčení v roce 1952 
byl označen za velezrádce a vyzvědače 
a odsouzen k 11 letům žaláře. Prošel 
sedmi vězeními a čtyřmi pracovními 
tábory. Po roce 1989 byl pan Čapka 
aktivní v činnosti Konfederace politic‑

kých vězňů, o významu svobody a de‑
mokracie často přednášel studentům. 
Jeho hrdinství bylo několikrát oce‑
něno, mimo jiné osvědčením odboje 
a odporu proti komunismu a Cenou 
města Brna. S naší městskou částí byl 
Oldřich Čapka pevně spjat, mnoho let 
zde žil a aktivně se podílel na přípravě 
památníku účastníkům III. odboje.
Byl to mimořádný člověk a hrdina. Při 
příležitosti 30 let od sametové revo‑
luce jsme došli k přesvědčení, že právě 
takoví hrdinové by měli být symbo‑
lem našich vzpomínek. Bohunickému 
zastupitelstvu jsme proto v prosinci 
navrhli přejmenovat jednu z bohunic‑
kých ulic po Oldřichu Čapkovi. Šlo 
o ulici Střelickou, již jednou přejme‑
novanou, odbočující z ul. Lány smě‑
rem k Leskavě, kde nyní nejsou žádné 
domy, ale v budoucnu se počítá s no‑
vou zástavbou. Pojmenování ulice po 
osobnosti Oldřicha Čapky by podle nás 
bylo významným sdělením budoucím 
generacím a trvalým připomenutím 
toho, že se u nás v Bohunicích na hr‑
diny nezapomíná. Jak velké bylo naše 
zklamání, když zachování „úředního“ 
názvu Střelická, původně Lískovecká, 
bylo pro většinu zastupitelů více než 
pocta opravdovému hrdinovi.

 Eva Duřpektová 
a Robert Kotzian (Brno+)

Ráda bych touto cestou poděkovala 
p. Ivaně Kailerové a p. Heleně Večeřové 
za celoroční návštěvy našeho Domu 
Naděje Brno‑Bohunice na Arménské 
ulici 2. Tyto dvě dámy pravidelně 
navštěvují domov a chystají pro se‑
niory program, který je hlavně spojen 
s písněmi na kytaru. Organizují též 
vystoupení s dětmi z MŠ, která při‑
nášejí radost do očí našich klientů. 
Je důležité zmínit, že veškerou tuto 
činnost vykonávají v rámci svého vol‑

na, za což jsme jim velice vděčni, a to 
zvláště v dnešní době, která je tolik 
uspěchaná a zaměřená na výkon, a tak 
je téměř zázrak, že se najde někdo, kdo 
věnuje část ze sebe pro druhé jenom 
z pouhé potřeby konat dobro. Přejeme 
jim v tomto roce vše dobré a hodně sil 
do další činnosti. Budeme se těšit na 
další shledání.

Za Dům Naděje Brno ‑Bohunice
 Bc. Eva Ručková.

Novotného evergreen: 
Jak (ne)fungují komise?

Pocta opravdovému hrdinovi

Poděkování
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Příspěvky zastupitelů Bohunické stromy (24)
A  CHALUPU DOSTANE 
OD TÁTY…
Kdo by neznal slavnou árii 
Kecala z Prodané nevěsty! 
Vesnický dohazovač se snaží 
zprostředkovat svatbu syna 
bohatého sedláka Míchy 
s Mařenkou Krušinovou. Ve 
světě stromů je takových 
Kecalů celá řada. K  samovolnému 
oplodnění dochází zřídka, a tak na‑
stupují prostředníci, kteří zařídí za‑
snoubení samčích a samičích orgánů, 
tedy přenesení pylu na bliznu pestíku.
Velmi často na sebe roli prostředníka 
bere hmyz, především včely. Takovým 
rostlinám říkáme „hmyzosnubné“. 
Hmyz je k návštěvě květu lákán bar‑
vou, tvarem, vůní a nektarem. Květy 
takových stromů jsou krásně barevné, 
a proto je dendrologové řadí do skupi‑
ny „stromy okrasné květem“.
Je ‑li prostředníkem přenosu pylu pou‑
hý vítr, pak takové stromy nazýváme 
„větrosnubné“. Vzpomeňme si, jak na 
jaře práší například borovice! Při zá‑
vanu větru se stromy ocitnou v oblaku 
žlutého pylu, který se pak usazuje na 
parapetech, na chodnících, ale nejvíc 
na kapotách zaparkovaných aut.
Už jste slyšeli o drezúře včel? Nejde 
o  žádný bleší cirkus! Představte si 

následující situaci: v  lís‑
koveckých sadech kvetou 
jabloně a  na vedlejším 
poli kvete ve stejnou dobu 
řepka. Včely mají na vý‑
běr mezi návštěvou bílých 
květů jabloní nebo křiklavě 
žlutých květů řepky. Vro‑
zený instinkt vede včely 

k barevně výraznějším květům, tedy 
na řepkové pole. Ale ovocnáři nutně 
potřebují včely v sadu! Nabízí se jim 
metoda drezúry. Sadaři tedy otrhají 
několik jabloňových květů a připraví 
z nich výluh, který pak silně osladí 
cukrem. Tímto výluhem naplní včelí 
krmítka, aby přilákali včely ‑pátračky. 
Včela ochutná sladkou šťávu a vyhod‑
notí si pro sebe, že tu poskytují bílé 
květy z výluhu. S touto informací se 
vrátí do úlu a předá ji všem dělnicím. 
Ty pak v očekávání sladkých zážitků 
navštěvují jeden jabloňový květ za 
druhým. Když totiž včela vylétá, vě‑
nuje se vždy pouze květům jednoho 
druhu (florokonstantnost, česky asi 
„květostálost“).
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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Kouzelný advent patří mezi největší 
lákadla předvánoční Vídně již více než 
dvě desetiletí. Také naše škola se jimi 
nechala zlákat a 16. prosince 2019 
jsme se tímto směrem vydali.
Naše první zastávka byly vánoční trhy 
a návštěva Muzea císařských kočárů – 
Kaiserliche Wagenburg u letního sídla 
Habsburků, zámku Schőnbrunn. Naše 
početná skupina se rozdělila na dvě čás‑
ti. První polovina žáků zamířila do mu‑
zea a druhá polovina zůstala na trzích.
Muzeum císařských kočárů nás uchvá‑
tilo svou krásou a velkolepostí. Do‑
zvěděli jsme se, že se jedná o vozový 
park nejen císařské rodiny, ale i členů 
rakouského dvora. V muzeu se nachází 
asi šedesát vozů, kočáry Marie Terezie, 
císaře Františka Josefa nebo Napo‑
leona. Nám se nejvíce líbily kočáry 
rakouské císařovny Sissi.
V muzeu jsme trochu vymrzli, a proto 
jsme s velkou radostí uvítali výměnu 
skupin a spěchali na vánoční trhy před 
zámkem Schőnbrunn, které právě na 
tomto místě slibují jedinečnou kombi‑
naci imperiální okázalosti a slavnostní 
dobré nálady. Všude kolem se linula 
vůně čerstvě upečených vanilkových 
rohlíčků a vánočního punče. Tento 
vánoční trh je proslaven řemeslnými 
výrobky, ručně vyráběnými vánočními 
ozdobami a ručně vyráběnými šperky.
Další zastávka nás čekala v  cent‑
ru Vídně. Prohlédli jsme si pomník 
Marie Terezie, prošli jsme nádvořím 

Hofburgu, zimního sídla Habsburků, 
a skončili jsme u katedrály svatého 
Štěpána – Stephansdomu. Tady jsme 
si dali krátkou pauzu na oběd, aby‑
chom se posilnili, protože nás čeka‑
la návštěva Přírodovědného muzea. 
Zde jsme pod jednou střechou získali 
fascinující přehled o dějinách Země 
od hmyzu přes drahokamy, minerály 
až po ptakoještěry. Skvostem sbírky 
v muzeu je 29 500 let stará a pouhých 
11 centimetrů vysoká Willendorfská 
Venuše. Naši žáci se však nejvíce vy‑
řádili v sekci dinosaurů.
Po návštěvě muzea nás čekala třeš‑
nička na dortu v podobě vánočních 
trhů u radnice na Radničním náměs‑
tí. Nejprve nás ohromil metr vysoký 
oblouk se svíčkami a poté nás oslnily 
stromy v Radničním parku a podél uli‑
ce Ringstrasse, které zářily a blikaly 
slavnostním leskem.
Žáci se po rozchodu vrhli na rozma‑
nité lákavé dobroty a sladkosti. Pak 
jsme všichni s plným břichem, zmo‑
ženi a unaveni celodenním zážitkem, 
s vděčností nasedli do autobusu a tě‑
šili se na zpáteční cestu domů.
Předvánoční Vídeň nás okouzlila a my 
doufáme, že se opět někdy pokocháme 
tou nádhernou atmosférou ve městě 
plném historie.

 Mgr. Irena Stranyánková, 
učitelka ZŠ Arménská,

Lucie Jurečková, Martina Leberová 
a Zdeňka Kordová z 8. B

Pracovníci SVČ Lužánky Labyrint se 
společně s  dalšími kolegy v  lednu 
zúčastnili mezinárodního semináře 
v Budapešti, zaměřeného na zkoumání 
well ‑beingu (spokojenosti a zdraví) 
učitelů v různých částech Evropy. Spo‑
lečně s partnery z Maďarska, Polska 
a Velké Británie jsme skrz dramatické 
techniky a jiné umělecké formy zkou‑
mali, co všechno koncept well ‑beingu 
znamená v učitelské profesi. Poklá‑
dali jsme si otázku, jaké je samotné 
postavení učitelů a učitelek v dnešní 
společnosti, co všechno je ovlivňuje 
a jak je podpořit, aby oni sami mohli 
být oporou pro své žáky nejen v pro‑
cesu učení, ale i jako vzory, spokojené 
a zdravé osobnosti.
Seminář je součástí dvouletého stra‑
tegického projektu Erasmus+ To be 
or not to be well ‑ drama and theatre 
in education. Jeho cílem je společně 
s učiteli zkoumat, jak drama může 
pomoci a zlepšit jejich spokojenost 
v profesním i v osobním životě, a tím 
ovlivnit i  spokojenost jejich žáků 
v procesu učení a následně celkové 
školní klima.

Do projektu se zapojilo pět brněnských 
škol, mezi nimi i bohunické základní 
školy. Tematická setkání proběhnou 
od února do června a učitelům na‑
bídnou vedle nových výukových me‑
tod, které žáky díky většímu zapojení 
motivují k pozitivnějšímu vztahu ke 
škole a učení, i prostor pro vzájemnou 
výměnu zkušeností. Účastníci setkání 
se budou zamýšlet nad vlivy, které pů‑
sobí na různé oblasti jejich práce a nad 
svými možnostmi aktivně zlepšovat 
své zdraví a spokojenost.
Součástí projektu bude i vytvoření 
metodiky pro další využití nabytých 
zkušeností přímo ve škole a vědecký 
výzkum zaměřený na otázku, jak sami 
učitelé vnímají svoji spokojenost 
a jak může být dramatická výchova 
přínosem.
Další informace o projektu můžete 
získat u Tomáše Mohapla Doležala, 
tel. 604 919 120 nebo na webových 
stránkách a facebookovém profilu SVČ 
Lužánky ‑ pracoviště Labyrint.
Projekt je podporován programem 
Erasmus+.

 Katja Ropret Perne

Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
i přesto, že mám zimu opravdu ráda, 
musím říci, že těch pochmurných 
a krátkých dní už bylo opravdu dost. 
Člověk by se už tak rád zbavil teplých 
bund, sundal čepici z hlavy, stáhnul 
huňaté rukavice a strávil celý den ně‑
kde venku s pocitem, že mu neumrzne 
palec u nohy. Obavám se, že mé přání 
v měsíci únoru nebude naplněno a ješ‑
tě tento měsíc budu přežívat v jakémsi 
zmrzlém a chmurném stavu lenosti.
Abychom však nezlenivěli natolik, že 
bychom třeba propásli jaro, napláno‑
vali jsme pro vás v knihovně lehce po‑
hybovou akci s fyzioterapeutkou Lucií 

Fridrichovou. Slečna Fridrichová v sou‑
časné době provozuje svou soukromou 
praxi v Brně na Zelném trhu a kromě 
toho realizuje také kurzy a workshopy 
pro širší veřejnost (např. školu zdravé‑
ho pohybu nebo ergonomii správného 
sedu). Co všechno si na akci ukážeme 
a  vysvětlíme, si můžete přečíst na 
plakátku v tomto zpravodaji. Pevně 
věřím, že tato akce bude pro vás velmi 
přínosná. Bude se konat 13. 2. 2020 
od 18.00 hodin ve vaší knihovně a je 
zcela zdarma. Další akce jsou uvedeny 
v kalendáriu tohoto zpravodaje.

Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Tak jako v uplynulém roce se i letos na 
základní škole Vedlejší konala akce pro 
školní družinu. Akce se uskutečnila 
13. ledna a byla iniciována kroužkem 
Organizátoři, pod vedením pana ředi‑
tele Harmaty. 
Žáci z tohoto kroužku si pro naši 
družinu připravili různá stanoviště s 
pohybovými úkoly, za jejichž splnění 
dostaly děti takzvané jedno nic. Tuto 
měnu mohly děti na pokladně směňo‑

vat za něco, tedy různé zboží, kterým 
byly školní potřeby. Cena tohoto zboží 
postupně rostla, což děti motivovalo k 
rychlejšímu plnění úkolů, ale ke konci 
akce zase klesala, čímž se zaručilo, že 
žádné dítě neodešlo s prázdnou. 
Děkujeme organizátorům za vydaře‑
nou akci a těšíme se, co pro nás při‑
pravíte příště.

Za tým školní družiny vychovatelka 
 Michaela Gregorová

Žáci z Arménské se 
vypravili do adventní Vídně

Dramatickou výchovou 
a divadlem ve vzdělávání 
k větší spokojenosti učitelů

Fyzioterapie v knihovně

Sportovní odpoledne na 
základní škole Vedlejší



6 

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno‑Bohunice • Úřad městské části Brno‑Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e‑mail: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 31. 1. 2020 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno‑Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Bohunický ples 2020
Termín konání: 14. 2. 2020 od 19.00 hod.
Místo konání:  sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu  skupina REX

Cena vstupného: 100,‑ Kč

Předprodej vstupenek od 6. 1. 2020: podatelna MČ Brno‑
‑Bohunice. Příjem darů do tomboly od 6. 1. 2020: Odbor 
sociální, kultury a školství Mgr. Marta Dvořáková

Hasičský ples 2020
 

Termín konání: 8. 2. 2020 od 19.00 hod.
Místo konání:  sál Hasičky, Ukrajinská 2
Cena lístku s místenkou: 150,‑ Kč
Prodej lístků do 7. 2. 2020 po a st 8–12, 14–17  
na ÚMČ Brno‑Bohunice, podatelna (přízemí),  
p. Soukupová, tel. 547 423 813.

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice. Je 
pro vás připraveno taneční vystoupení a kvalitní živá hudba.
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 Opravím počítač / seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 Čištění koberců, čalouněného 
nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů 
po telefonu, drobné práce v domác‑
nosti, to vše Vám nabízí rodinná firma 
A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

 Kapela DUO – na Vaši akci. 
Tel.: 723 880 915.

 Kompletní servis počítačů 
a  notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC. Tel: 608 880 107.

 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.

 Učitelská rodina hledá byt ke 
koupi (děti, aktivity apod.). 
Tel.: 605 301 200

 Jógou proti jarní únavě, každý 
čtvrtek od 27. 2. 2020 v 19.15 h. Těší se 
a informace podá od 21. 2. 2020 na tel. 
602 874 232 MUDr. Eliška Šejnohová.

 Němčina pro seniory, každou 
středu dopoledne. Starobrněnská 15, 
Brno. Info: schonovam@email.cz, 
tel.: +420 721 236 146.

 Koupím garáž v Bohunicích. 
Tel.: 777 159 551.

 Měníme životní styl, chceme dům 
nebo velkou chalupu. Tel.: 736 727 033.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno‑
‑hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

Podle kalendáře tu sice máme zimu, 
už teď je ale nejvyšší čas plánovat 
letní prázdniny. Pokud chcete, aby si 
vaše děti užily spoustu zábavy spojené 
s poznáváním přírody, neváhejte je 
přihlásit na tábory pořádané Lipkou.
Letní tábory každoročně připravuje 
všech pět pracovišť Lipky. Např. jun‑
drovský Rozmarýnek otevře rovnou 
dvacítku táborů nejrůznějšího zamě‑
ření: chovatelské, koloběžkové, ruko‑
dělné i kulinářské, a chybět nebude ani 

tábor, na němž si děti hravě procvičí 
němčinu. Pracoviště Lipová plánuje 
na začátek léta ověřený model tábora 
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let. 
Úplnou novinkou je letní kemp E ‑mise 
pro mládež od 14 let.
Celou širokou nabídku příměstských 
i pobytových táborů najdete na strán‑
kách www.lipka.cz/tabory, kde najdete 
také přihlášky na jednotlivé tábory. 
S přihlašováním neváhejte, míváme 
brzy plno.   Amálka Čípková, Lipka

Ze zimy rovnou do léta, 
naplánujte si letní tábory!

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Únor:  14. 2.  Valentýnské menu
 15. 2.  Maškarní ples, cena  
	 	 	 konzumačního	lístku	450Kč
Březen:  1. 3.		 	 Dětský	karneval
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555
www.hotelmyslivna.cz

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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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

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

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 VLASTIMIL POHAJDA

Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME

VYNESEME

ZAPOJÍME

A++ 
6 kg

1000 ot./min

 Pračka
s horním plněním

6 990,-

 

odvoz starého 
spotřebiče ZDARMA

www.chladservis.cz

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66  •  pemmbrno.prodej@pemm.cz  •  www.pemm.cz


