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Dubnový apríl
Jaro je ročním obdobím, se kterým 
přichází všechno to příjemné, na co 
v mrazivých šedých zimních dnech 
všichni čekáme – hřejivé sluneč-
ní paprsky, svěží vzduch, barvy 
probouzející se přírody. S touto 
změnou přichází i dobrá nálada 
a pociťujeme větší radost ze života. 
K jaru nepatří jen první tráva, první 
květy a svěží vzduch. Patří k němu 
i škádlivý první duben. Verzí o jeho 
původu je celá řada. Podle jedné 
vděčíme za aprílové radovánky 
Indům, podle jiné zase Římanům. 
Jisté však je, že se slaví už několik set 
let. Dlouhá léta měl první duben 
statut prvního dne v roce. V obdo-
bí jarní rovnodennosti se lidé vždy 
veselili a dávali si dárky. Když však 
nechal francouzský král roku 1582 
přeložit začátek roku na leden, 
zůstal 1. duben jaksi na ocet, jako 
svátek pro blázny. Jsou však i mno-
há jiná vysvětlení – někdo spojuje 
apríl s pohanským bůžkem smíchu, 
který měl prý svátek v dubnu, jiní 
prostě tvrdí: lidé mají náladu na 
fóry, protože je jaro… 
U nás pochází nejstarší zmínka 
o „aprílu“ z roku 1690. Lidé se dle 
kronikářů již tehdy navzájem po-
sílali především pro neobvyklé věci, 
jako jsou muší máslo, zaječí peří 
či kohoutí vejce. Anebo pro vtipné 
semínko. Kdo se nechal nachytat, 
míval z ostudy kabát. Tehdejší vti-
pálek jistě stačil zmást jen pár lidí. 
Dnes mohou noviny, rádia či tele-
vize zmanipulovat a napálit stovky 
či tisíce čtenářů a diváků. A ti občas 
naletí skutečně na blbosti. Inu asi 
i proto, že se nám zdá, že dnes je 
možné vše a cokoliv…

Miloš Vrážel, starosta

        STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Počátkem svého aprílového zápisní-
ku musím sdělit radostnou novinu. 
Městské části se podařilo získat ev-
ropskou dotaci na stavbu kruhového 
objezdu křižovatky Dlouhá-Hraničky-
Čenka Růžičky. Dotace je dokonce 
ve dvojnásobné výši, než byla suma 
požadovaná! Kruhový objezd je tedy 
nutno doprojektovat do podoby to-
bogánu…
Obyvatele žijící na ulici Zadní čeká do 
konce roku výměna všech osobních 
dokladů, včetně průkazů řidičských. 
Důvodem je ta skutečnost, že Rada 
městské části požádala magistrátní 
komisi pro tvorbu názvosloví ulic 
a náměstí o přejmenování jejich ulice 
na ulici Přední…
Naši hasiči oznamují, že od Správy 
železniční dopravní cesty se jim po 
dlouhém vyjednávání podařil kousek 
hodný jejich schopnostem. Průbě-
hu tohoto měsíce získají 800 metrů 
kolejnic v pravém oblouku z rekon-
strukce trati vedoucí podél Leskavy. 
Stokilové, zhruba metr dlouhé kusy 
budou rozvážet do každého bohu-
nického vchodu při rozdeji železného 
šrotu v neděli 30. dubna. Tak ať se 
jim počasí na železnou neděli vydaří 
a mějme pro ně dveře otevřené…
Pro zpestření volnočasového života 
v Bohunicích jsem Radě městské 

části předložil návrh na zakoupení 
„ruského kola“. Tato oblíbená atrak-
ce bude instalována již o letošních 
prázdninách na prostranství před 
radnicí. Rada po krátké diskuzi ná-
vrh těsnou ale nezpochybnitelnou 
většinou přijala. Náhledové foto je 
zveřejněno uvnitř tohoto čísla…
Energetický audit budovy radnice po 
měsíčním vyhodnocování provozu 
doporučuje výměnu vstupních po-
suvných dveří za dveře otočné. Jejich 
pohybem zajišťovaným občany a na-
pojením na generátor elektrického 
proudu bude možno dle výpočtů 
ze 70% pokrýt spotřebu přímotopů 

Uzávěrka č. 5/12
22. dubna 2012

Velkoobjemové kontejnery od dubna nově
V březnu 2012 skončilo pravidelné přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů na neskladný, rozměrnější domovní odpad. 
Od dubna letošního roku bude pro občany zajištěna nová služba ve 
formě nabídky velkoobjemových kontejnerů výhradně na ROSTLINNÝ 
ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat spalováním. 
Přistavování těchto kontejnerů bude probíhat v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů je pravidelné v čase i místě: 
Souhrady   1. sobota v měsíci 
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky    3. sobota v měsíci 
Lány (u č. 56)    4. sobota v měsíci 
Doba přistavení bude od 9.00 hod do 17.00 hod. nebo do jeho naplnění.
Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listím apod. 
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných 
věcí, je trvale určen Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

nebo klimatizace v kancelářích úřadu. 
Avizujeme tak občanům, že žádná 
cesta na úřad, po provedeném opat-
ření, nebude již zbytečná… 
V otázce zbudování oddílné kanali-
zace (jde o oddělení dešťové a splaš-
kové vody) radnice spolupracuje 
s odborníky a doktorandy Vysokého 
učení technického a Stavební fakulty 
VUT. V této chvíli v praxi prověřujeme 
navrženou variantní možnost, a to 
bezvýkopovou technologii. Splašky 
by byly k páteřním stokám přemís-
ťovány z míst svých vzniků pomocí 
levitace. Spolu s kolegou místostaros-
tou jsme do aplikace akademického 
řešení zcela zainteresováni. Rozdíl je 
pouze v našich požadavcích na výšku 
hladiny levitačního koridoru. Kolega 
požaduje výšku v rozmezí 210 až 230 
cm, mne by zcela bezpečně stačila 
levnější varianta ve výšce 175 až 205 
cm. V tuto chvíli je ale jasné jen jedno: 
nedohodneme-li se na úpravě – od-
dělení odpadních vod, budou opět 
naše brněnské splašky nastupovat po 
deštích v Mušovských jezerech pod 
Pálavou až do výše „pokolena“… Další 
aktuality na www.bohunice.brno.cz

Se zvoláním „apríl!“ přeji dobrý duben.

Miloš Vrážel, starosta MČ

X. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
25. 4. 2012 od 17.00 se bude 

v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat  

X. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 

za stupitelstva bude nej později 
10 dní před zasedáním zveřej-

něn na úřední desce ÚMČ, 
nebo na internetové stránce 

www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva 

je veřejné.
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Zdravím vás milé čtenářky a čte-
náře rubriky Komise pro ob-
čanské záležitosti. Jsem zde při-
praven vám podat snad vcelku 
ucelený přehled událostí, které 
spadají do oblasti bezpečnostní 
problematiky. Je samozřejmostí, 
že se jedná o problémy svázané 
s územím naší městské části.
Policie ČR řešila opakovaná vlou-
pání do nápojových automatů ve 
FN Brno, též i v obchodním cent-
ru Campus Square. Dále v tomto 
centru musela Policie ČR řešit 
osm krádeží dámských kabelek. 
Tento problém se dvakrát objevil 
i v nákupním centru Albert na uli-
ci Dlouhá. Počátkem březnových 
dnů musela Policie ČR zasahovat 
při „bujaré“ zábavě několika mla-
dých mužů na ulici Čeňka Růžičky. 
Správně „rozjaření“ aktéři zvládli 
zapálit plastové kontejnery na tří-
děný odpad a pak jen tak poškodit 
několik zaparkovaných motoro-
vých vozidel! Celková škoda se 
přiblížila k hodnotě 80.000,- korun. 
Pachatelé byli zadrženi a případ je 
těsně před uzavřením.
Městská policie zajistila hladký 
a poklidný průběh masopustního 
veselí, již pravidelně pořádaného 
místní orelskou jednotou. Dále 
prováděla pravidelné kontroly 
dodržování vyhlášek o pohybu 
psů, občanského soužití a dopra-
vy. Při dopravních kontrolách byli 
„nachytáni“ tři řidiči pod vlivem 
alkoholu! Městská policie vedle 
své kontrolní a pořádkové činnos-
ti provádí i úklid „černých“ skládek 
odpadu – dle informací jich bylo 
zase o něco více – myslím, že je 
o čem přemýšlet…

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna  
(kancelář 004), přízemí  
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště
Leoš Šmídek, předseda Komise 

pro občanské záležitosti.

K prohlášení pastorační rady Výzva radnice ke 
stavbě kanalizace

Dlouho jsem měl za to, že určitý „pro-
blém“ v podpoře činnosti bohunické 
orelské jednoty ze strany pana faráře, 
má spíše osobní charakter. Zveřejně-
ním výše uvedeného prohlášení však 
byla otevřena veřejná rovina této sku-
tečnosti. Jsem členem bohunického 
Orla. Výzva je tedy adresována i mne. 
A jako představitel městské části, na 
jejímž území obě společenství půso-
bí a která obě organizace i finančně 
podporuje, využívám navíc možnosti 
se k prohlášení vyjádřit veřejně. A spí-
še než komentář pokládám otázky:
Proč jsou citové vztahy mezi muži 
a ženami stále považovány za tak těž-
ký hřích? Za hřích vedoucí až k od-
souzení celé organizace s dvěstěpa-
desáti člennou členskou základnou 
ve věkovém rozpětí 8-85 let? Nestačí 

už jen to, jaké trable se svými city 
občas míváme v osobním a následně 
i v občanském životě? 
Uvědomují si členové pastorační 
rady, že při použití obdobného úsud-
ku a při aplikaci stejného principu 
kolektivní viny, by mohla být vrata 
jejich kostela rovnou zatlučena?
Tedy škoda, že nezůstalo jen u úvod-
ního  „Nejsme a nemůžeme být 
soudci,…“ 
Pro čtenáře, kteří nejsou znalí „situa-
ce“ v orelské bohunické jednotě a ne-
vědí, co se tak zásadního v rozporu 
s Evangeliem v ní děje, jen v krátkosti 
uvedu, že v kolektivu vedení došlo 
k rozvodům dvou manželství a ná-
slednému sňatku.

Miloš Vrážel, člen Orla

V Nepomuku číslo 113, což je zpravodaj vydávaný naší farností, bylo 
zveřejněno níže uvedené prohlášení pastorační rady adresované bo-
hunické orelské jednotě:
…Nejsme a nemůžeme být soudci, to je věc Boží. Ale vzhledem k dané situaci ve 
vedení orelské jednoty, která jedná v rozporu s Evangeliem, není možné, do napra-
vení situace, z pozice farnosti, s danou organizací spolupracovat. Jsme si vědomi, 
že řešení je zcela v rukou a na zodpovědnosti členů jednoty.

Vzhledem k povinnosti oddělit deš-
ťovou a splaškovou odpadní vodu, 
nabízí radnice zprostředkování 
vstupní konzultace projektanta pro 
ty majitele nemovitostí, kteří ve svých 
objektech prozatím nemají stavebně 
připraveno rozdělení těchto vod do 
dvou samostatných kanalizačních 
přípojek.  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
jako zástupce investora stavby, nej-
později do 15. dubna 2012 zašlou 
všem majitelům nemovitostí, kte-
rých se stavba kanalizace týká, dopis 
s aktuálními informacemi. Přílohou 
dopisu budou i jednoduché výkresy 
s navrhovaným řešením a umístěním 
splaškové a dešťové kanalizační pří-
pojky a přípojky vodovodní. Vše však 
pouze na veřejném pozemku – tj. 
„venku za plotem či na patě domu“. 
Výkresy z původního projektu byly 
již rozesílány v průběhu roku 2002, 
řešení zůstalo ve většině případů 
nezměněné. Přesto je potřeba do-
kumentaci zkontrolovat a porovnat 
tak, aby se při napojení jednotlivých 
nemovitostí vycházelo z jednotných 
podkladů. V dopise budou uvedeny 
také kontakty na zástupce stavby 
a investora pro případnou přímou 
komunikaci s odpovědnými řídícími 
pracovníky stavby.
Každý majitel nemovitosti musí 
nejpozději do dokončení stavby 
v roce 2013 zajistit na své náklady 
stavební úpravy vnitřní kanalizace 
a správně rozdělit odpadní vody. 
Podle současných předpisů není 
nutno vždy dešťové vody svádět 
do kanalizace, ale je přípustné je za-
chycovat do jímek k zalévání nebo 
zajistit jejich přímé zasakování tam, 
kde je to možné. Majitel nemovi-
tosti ale vždy v takovém případě 
musí prokázat, že žádné dešťové 
vody nemá svedeny do splaškové 
přípojky a ani do ní nebudou pře-
padávat při srážkových přívalech, 
popř. nebude dešťovou vodou vy-
tápět své sousedy!!!
Zájemci o konzultaci hrazenou 
z prostředků městské části v tr-
vání maximálně jedné hodiny, 
nechť se prosím nahlásí na tele-
fonním čísle našeho stavebního 
úřadu 547 423 834(5), a to do 
30. 4. 2012!

                                    Za vedení radnice
Miloš Vrážel, starosta

Provozní doba 
tenisových kurtů  
při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
774 702 181

Sportovní areál ZŠ Vedlejší
Provoz je zajištěn ve dnech školního vyučování 14.00–20.00 hod.,  

v ostatních dnech 9.00–20.00 hod. Telefon správce: 607 722 830.
Ceník:  Velké hřiště (horní),  cena 20 Kč/osoba/hod.
 Malé hřiště (prostřední),  cena 200 Kč/hod.
 Malé hřiště (dolní), tenis,  cena 150 Kč/hod.
 Vnitřní prostory (stolní tenis);  cena 70 Kč/stůl/hod. 
 + 30 Kč/os./hod.

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00
Předpokládané otevření areálu  

návštěvníkům v sobotu 31. 3. 2012
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Holubi
V letních měsících se na mne často 
obrací lidé s otázkou, co dělat s ho-
luby, kteří „bydlí“ v Bohunicích, resp. 
proč s nimi nic neděláme?
Trochu jsem se vyptával odborníků, 
trochu koukal do zákonů a vyhlášek 
a zjistil jsem, že vlastně nemůžeme 
dělat téměř nic. Odstřel, který by byl 
bezpochyby velmi účinný, nepřichází 
v úvahu, trávení odporuje vyhláškám, 
odchyt je nereálný. Objevil se i názor 
povolat nějakého sokolníka, jehož 
sokol by holuby odehnal. To je jistě 
pravda. Odehnal by je, ale jak říkají 
i sami majitelé dravců, jakmile by so-
kolník odešel a dravec zmizel z oblo-
hy, holubi by se okamžitě vrátili zpět. 
Přesto mi jeden „ptačí“ odborník při-
pomněl staronovou, levnou metodu, 
jak snížit množství ptactva v nějaké 
lokalitě. 
Stačí totiž, abychom si pravidelně 
uklízeli na střechách našich domů. 
Oni totiž holubi využívají nepořádek, 
který je na střechy domů nafoukán 
větrem, ke zbudování hnízda (co jim 
chybí, si nanosí). Pokud se budou 

střechy domů pravidelně a opako-
vaně po dobu jarních a letních mě-
síců kontrolovat a začínající hnízdiště 
likvidovat, holubi nebudou moci za-
hnízdit a tedy se ani rozmnožit. Tak 
se síla hejna začne snižovat. 
Proto touto cestou vyzývám všech-
ny domovní samosprávy - zaměřte 
se aspoň jeden rok na čistotu svých 
střech. Pomáháte tím nejen nám 
všem, ale především sami sobě a své-
mu bytovému domu. 

Antonín Crha, místostarosta MČ

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO‑BOHUNICE 2012

Upozorňujeme všechny majitele silničních vozidel, parkujících v MČ Brno-
Bohunice, že v měsíci dubnu a květnu 2012 v termínech dle uvedeného 
harmonogramu čištění bude prováděno strojní blokové čištění místních 
komunikací, komunikací základního komunikačního systému (dále ZÁKOS) 
a přilehlých parkovišť. Současně upozorňujeme, že následně po strojním 
čištění místních komunikací bude provedena obnova vodorovného do-
pravního značení. 
Žádáme majitele silničních vozidel o odstranění všech vozidel z komunikací 
nejpozději do 7.30 hod. ranní v den čištění.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká v žádném případě výjimka ze zákazu 
parkování na chodnících a plochách veřejné zeleně.
Čištěné úseky budou v souladu s § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích v platném znění, označeny nejméně týden před čištěním 
přenosnými dopravními značkami s přesným vyznačením dne čištění.
U označeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všech-
ny plochy místních komunikací včetně přilehlých parkovišť, a to na dobu 
od 7.30 hod. do 17.00 hod. 
Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude postihováno jako přestupek 
s možností uložení pokuty do 2.000 Kč a parkující vozidlo bude dle § 19 odst. 6 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, odtaženo na 
náklad majitele vozidla.
  ÚMČ Brno-Bohunice

Blok č. 0: středa 11. 4. 2012 budou provádět Brněnské komunikace jarní 
čištění vozovek na ulicích Čeňka Růžičky, Ukrajinská, Hraničky, Dlouhá.

Blok č. 1 – termín čištění: středa 11. 4. 2012
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: pátek 13. 4. 2012
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích. 

Blok č. 3 – termín čištění: pondělí 16. 4. 2012
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, 
Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: středa 18. 4. 2012
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: pátek 20. 4. 2012
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace, Čeňka Růžičky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: středa 25. 4. 2012
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: pátek 27. 4. 2012
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pondělí 30. 4. 2012
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: středa 2. 5. 2012
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: pátek 4. 5. 2012
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pondělí 7. 5. 2012
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 12 – termín čištění: středa 9. 5. 2012
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto komu-
nikacích 

Blok č. 13 – termín čištění: pátek 11. 5. 2012
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova školky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 14 – termín čištění: pondělí 14. 5. 2012
Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích.

Co si psali naši předkové XXXIV.
Pro naše třicáté čtvrté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral jednu z prvních pohlednic, která zachycuje bohunické sídliště. Je již plně 
barevná. Byla poslána 4. 10. 1977 do Žďáru nad Sázavou. Přiznávám, že se mi 
nepodařilo úplně přesně identifikovat, které paneláky jsou na záběru vyfoceny. 
Z textu na zadní straně jednoznačně vyplývá, že se jedná o Brno-Bohunice. 
Zůstává to tedy pro Vás, milí čtenáři – jako nesoutěžní otázka. Budete-li tedy 
vědět, o jakou lokalitu se přesně jedná, zašlete mi prosím zprávu na email: 
crha@bohunice.brno.cz. 

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu:

Věruško, k Tvému svátečku srdečně blahopřeji. Čekám, že mi napíšete 
co je s Vámi. Už jste se stěhovali? Musíš mi napsat Vaši novou 
adresu. Kdy přijede Martinka na kontrolu? Já jedu 13.–15.10. do 
Budapešti na zájezd s důchodcemi z Jednoty, tak mi napište co je 
u vás nového. Moc všechny zdravím a těším se na shledanou. Pac 
a pusu všem.
    Vaše babička

Důležité upozornění 
pro členy 

Sport Bohunice

podrobnější informace
najdete na 

www.sportbohunice.webnode.cz 
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Městská policie Brno oslavila 20. výročí Pozdrav z knihovny

Fotbalisté po zimní přípravě

Ti z Vás, kteří jsou našimi čtenáři, si za-
jisté všimli, že budova, v níž knihovna 
sídlí, má naprosto úžasné charisma. 
Staré domy už takové kouzlo mívají. 
Dříve zde bývala škola. Při důkladném 
úklidu sklepů jsme objevily nádherné 
výkresy dětí z 20. a 30. let minulého 
století, které si vysloveně říkaly o vy-
stavení. Proto jste si v minulém zpra-
vodaji Naše Bohunice mohli přečíst 
výzvu, kde jsme hledaly pamětníky, 
bývalé absolventy. Přihlásilo se nám 
11 lidí, včetně pana místostarosty 
Crhy, takže vernisáž výstavy Stole-
tá škola, která proběhne ve středu 
4. dubna 2012 v 17 hodin, bude mít 
jistě bohatou účast. Moc se na Vás 
těšíme. Výstava potrvá celý měsíc 
duben v naší otevírací době.
Myslíme i na naše nejmenší, kte-
ří ještě do školy nechodí. V úterý 
10. 4. 2012 v 16 hodin je na programu 
další Čtení pro nejmenší, tentokrát 

S novým odhodláním a s myšlenkou 
na udržení se v Moravskoslezské di-
vizi vstupují fotbalisté „A“ mužstva  
TATRANU do druhé poloviny soutěže. 
Předposlední místo v tabulce MSD, 
kterou vede FC ŽĎAS Žďár nad Sá-
zavou, jistě není to, na kterém by TA-
TRAN chtěl skončit na konci sezóny. 
Zimní příprava byla náročná, trénova-
lo se i za vysokých mrazů a odehráno 
bylo 13 přípravných zápasů. Z devíti 
z nich odešel TATRAN vítězně. Veš-
keré informace a popis jednotlivých 
přípravných zápasů mohou fanoušci 
nalézt na nových webových strán-
kách „A“ mužstva: www.tatranbohu-
nice.xf.cz . V průběhu zimní přestávky 
došlo k několika hráčským změnám, 
mužstvo opustili Polák a Suchý, ale 
posilou by mohli být nově přícho-
zí Tomáš Formánek ze Sparty Brno 
a Marek Zůbek se zkušenostmi z li-
gové Zbrojovky. 
Prvním zápasem jara bude pro Bo-

OZNAM OBECNÍHO VINOHRADNÍKA

Opat Lukáš Evžen Martinec, který se 
dlouhodobě podílí na uskutečňování 
charitativních projektů spolupořáda-
ných MP, v úvodu slavnostního aktu 
požehnal k 20. výročí MP vydané 
kronice, mapující všechny významné 
skutečnosti a události. Ocenění z ru-
kou ředitele MP Brno Jaroslava Přikry-
la přebrali bývalí ředitelé městské po-
licie, náměstci primátora statutárního 
města Brna Robert Kotzian a Ladislav 
Macek i představitelé Policie ČR.
Medaile za záchranu života přebrala 
dvojice strážníků z Jednotky operativ-
ního zásahu, která prokázala mimo-
řádnou duchapřítomnost a dokonalé 
zvládnutí technik předlékařské péče 
v ulici Plotní, když v noci z 18. na 
19. srpna 2011 objevila muže s ma-
sivním tepenným krvácením z no-
hou. Jiná dvoučlenná hlídka strážníků 
z revíru Střed 19. července 2011 zase 
pohotově zasáhla v případě muže 
v Orlí ulici, který si žiletkou opakovaně 
způsoboval řezné rány na předloktích. 
Díky pohotovému jednání hlídky pět-
atřicetiletý muž, u kterého hlídka záhy 
zjistila i otevřené řezné rány na krku, 
nevykrvácel a vozidlo záchranné služ-
by, přivolané strážníky, dorazilo včas. 
Tyto případy jsou přitom jen zlom-
kem zákroků, kdy strážníci městské 

policie zachrání lidské zdraví a životy. 
Každý rok jich jsou desítky a jen hlídka 
Jednotky operativního zásahu vloni 
pomáhala třiceti převážně starším 
osobám, které zůstaly bezmocně 
uvězněny ve svých bytech. V rámci 
slavnostního ceremoniálu byli v di-
vadle medailemi Za věrnost oceněni 
strážníci, kteří v řadách MP Brno půso-
bí nepřetržitě 10, 15 či 20 let.
Punc výjimečnosti mělo dekorová-
ní desetiletého Tomáše, který před 
několika dny na Vinohradech našel 
peněženku s vysokým obnosem, pla-
tební kartou a doklady a odevzdal 
ji na služebnu městské policie. Za 
svůj výjimečný čin obdržel z rukou 
ředitele MP pamětní plaketu, kroniku 
městské policie a dárkový balíček.
Na závěr slavnostního shromáž-
dění poděkoval ředitel MP Brno 
Jaroslav Přikryl přítomným za 
odvedenou práci a vyjádřil pře-
svědčení, že brněnská městská 
policie bude i nadále úspěšná při 
zabezpečování místních záležitos-
tí veřejného pořádku i při plnění 
dalších úkolů vyplývajících ze 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii.

Mgr. Pavel Šoba, 
tiskový odbor MP Brno

Pamětními medailemi za záchranu lidského života či za velkou míru osob-
ní statečnosti ocenilo v závěru února vedení brněnské městské policie 
své strážníky při slavnostním ceremoniálu v Městském divadle Brno. 
Při příležitosti 20. výročí MP Brno byly rovněž vyznamenány osobnosti 
a instituce, které s městskou dlouhodobě policií spolupracují, výrazně 
ji podporují nebo se jinak podílejí na její činnosti.

s Makovou panenkou. Čekáme na 
všechny děti od 2 do 5 let v dopro-
vodu dospělé osoby. 
Poslední dubnová akce je věnová-
na dospělým. Ve čtvrtek 26. 4. 2012 
pokračujeme v cyklu besed o komu-
nikaci. Téma je Jak uspět u pohovo-
ru, tedy téma, které je v současné 
době vysoce aktuální. Přednášku 
opět povede Martin Fukal. Začátek 
v 18 hodin.
S blížícím se jarem a velikonočními 
svátky Vás také čeká jedno milé pře-
kvapení, velikonoční stromeček...:-) 
Chtěli bychom Vám knihovnu co 
nejvíce zpříjemnit dobrou náladou, 
smyslem pro humor...Na shledanou 
v knihovně.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena,

 pobočka Lány

hunice brněnské derby s FC DOSTA 
Bystrc. Hraje se v na hřišti v Bystrci 
v sobotu 24. března od 15.00 hodin. 
První domácí utkání na stadionu na 
Neužilově ulici sehraje TATRAN ná-
sledující sobotu a to 31. března od 
15.30 hod. a hostujícím soupeřem 
bude TJ Sokol Tasovice. 
Vážení fotbaloví fanoušci, přijďte 
povzbudit fotbalisty „A“ mužstva 
TATRANU, kteří uvítají vaši podporu 
při sobotních domácích zápasech 
na fotbalovém stadionu na Neužilo-
vě ulici. Veškeré informace o začát-
cích zápasů i odjezdech autobusu 
na zápasy mimo Brno naleznete na 
nových www stránkách, ve vitríně 
na stadionu Neužilova anebo na vý-
věsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá 
naproti supermarketu Albert. Na vaši 
návštěvu a podporu v roce 2012 se 
těší hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TATRAN Brno Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Na pondělí 30. 4. 2012 v 16.30 hodin z důvodu vhodného agrotechnického 
termínu svolávám ctěné kmotrovce vinných hlav na SLAVNOSTNÍ JARNÍ 
HNOJENÍ naší viniční trati. V průběhu vsypu a zapravování živin ke kořenům 
naší vinice dojde k degustaci našeho „Bohunického obecního“. Na letošní 
regionální jihomoravské výstavě vín se z 25 směsných vzorků umístilo na 
bezvadném třetím místě! Tato skutečnost je doložitelná katalogem a di-
plomem. Vzhledem k tomu, že vína je omezené množství, bude se jednat 
o tzv. homeopatický košt. Proto je nutno mít s sebou vlastní pitné zásoby 
i skleničku. Samozřejmě jsou zváni bohuničtí občané. 

Miloš Vrážel, obecní vinohradník



4 / 12 N A Š E  B O H U N I C E  / 5

Žáci ZŠ Arménská soutěží v angličtině Program pro budoucí prvňáčky

Klub rodičů na ZŠ Vedlejší

Naše škola se před několika lety 
rozhodla odebírat časopis R and R. 
Toto rozhodnutí se ve všech smě-
rech ukázalo jako pozitivní. Podařilo 
se nám tím oživit hodiny anglického 
jazyka a motivovat děti tím správným 
směrem, což není vždy jednoduché. 
Naším úkolem je vytvořit u dětí 
kladný vztah k jazyku a díky tomu 
prohloubit jejich vlastní zájem se mu 
více věnovat.
Během roku děti obdrží deset čísel 
časopisu, přitom v každém se nachá-
zejí soutěže o zajímavé ceny – DVD 
o anglicky mluvících zemích, anglic-
ké slovníky, zjednodušená anglická 
četba a dokonce zájezd do Anglie. 
Aby se jim podařilo získat nějakou 
z cen, musí vytvořit projekt na zadané 
úkoly. A naši žáci jsou opravdu úspěš-
ní. Časopis R and R odebírají školy 
na území celé naší republiky, takže 
není snadným úkolem ceny vyhrát. 
I přesto se letos už sedmi žákům zví-
tězit podařilo. A co si o soutěži myslí 
sami žáci?
Soutěžila jsem v lednovém časopise. 
Jedna z těch soutěží byla výhra knížky 
THE TEACHER´S SECRET AND OTHER 
FOLK TALES. Nejvíce jsem si přála vyhrát 
právě tuhle knížku a moje přání se spl-
nilo. Už jsem si myslela, že nic nevyhra-
ju, ale 1. března mi naše paní učitelka 

předala právě tuto knížku. Byla jsem 
moc šťastná. Vůbec jsem to nečekala. 
Poprvé jsem vyhrála něco z R and R. 
Tak se mi splnilo mé přání a rozhodně 
budu soutěžit i nadále a budu se snažit 
o výhru nějaké soutěže. 

Kristýna Kříčková, 6. A

Na začátku roku se naše třída 6.A roz-
hodla, že bude odebírat anglický časo-
pis R and R. V tomto časopise je mnoho 
soutěží, v kterých můžete vyhrát. A tak 
jsem si řekla, že zkusím poslat nějaké 
odpovědi. Poprvé jsem nevyhrála nic, 
ale pak jsem vyhrála krásnou knížku 
Aladinova lampa. Byla jsem moc nad-
šená a mamka s taťkou také. Od paní 
učitelky jsem dostala i pochvalu do 
žákovské knížky. Asi za tři měsíce jsem 
vyhrála další knížku Tutanchamonova 
hrobka. Tato kniha mi udělala ještě vět-
ší radost než ta předtím, protože jsem ji 
chtěla vyhrát. Od té doby jsem nic nevy-
hrála, ale uvidíme. Budu to zkoušet dál. 

Andrea Horáková, 6. A

V současné době naši žáci soutěží 
o hlavní cenu časopisu R and R, kte-
rou je zájezd do Anglie. Budeme jim 
všem držet palce. 

Mgr. Veronika Mitaczová
učitelka ZŠ Arménská

Již tradičně se na začátku dubna ote-
vřou dveře ZŠ Vedlejší pro některé 
budoucí prvňáčky, kteří začnou na-
vštěvovat tzv. edukativně – stimu-
lační skupinky. 
V těchto skupinách se předškoláci 
připravují na roli školáka. Cílem edu-
kativně-stimulačních skupin je, aby si 
předškoláci procvičili dovednosti, ve 
kterých si u zápisu ještě nebyli zcela 
jistí. Skupiny vedou lektorky, které 
mají s prací s předškolními dětmi 
velké zkušenosti.
Děti čeká 10 lekcí, na které dochází 
společně s jedním z rodičů. Během 
10 setkání si budou procvičovat 
dovednosti, které jsou zásadní pro 
to, aby bez problémů zvládly ná-
stup do prvního ročníku. Jedná se 
o úkoly zaměřené na grafomotoriku, 
sluchové vnímání, zrakové vnímání, 
matematické představy či pravolevou 
orientaci.
 Na ZŠ Vedlejší se děti vše učí pomocí 
zábavných úkolů, básniček, písniček 

spojených s ukazováním, didaktic-
kých her, zajímavých pracovních listů, 
a to vše spojené s pozitivní motiva-
cí, díky které pak mají větší chuť do 
práce. Během jednotlivých lekcí se 
také budoucí žáci učí zvládat rych-
lejší pracovní tempo, vyzkouší si svou 
pečlivost, samostatnost, trpělivost 
a především schopnost soustředit 
se na zadaný úkol. 
Edukativně-stimulační skupinky na 
ZŠ Vedlejší probíhají v rámci projek-
tu Všichni máme stejnou šanci, na 
který škola získala dotace z Operač-
ního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, proto jsou zcela 
zdarma. Rodiče tedy nemusí hradit 
ani speciálně vyškolené lektory, ani 
výukové materiály či pracovní listy.
Přejeme našim budoucím prvňáč-
kům, aby se jim na ZŠ Vedlejší líbilo, 
aby se jim ve všem dařilo a hlavně 
aby si brzy našli nové kamarády.

Mgr. Hana Jarolímová

Klub rodičů při ZŠ Brno, Vedlejší 10 je 
dobrovolné sdružení rodičů a přátel 
školy, které pořádá po celý školní rok 
řadu zajímavých akcí pro děti. K těm 
nejbližším patří velikonoční dílna pro 
žáky I. stupně, která se uskuteční 3. 
dubna od 16 do 18 hodin a bude 
zaměřená na výrobu velikonočních 
dekorací a malovaných vajíček. O 
měsíc později 3. května (rovněž od 
16 hodin) se bude konat při příle-
žitosti Dne matek korálková dílna, 
kde si budou moci žáci I. i II. stupně 
vyrobit dárek v podobě šperku pro 
své maminky. 
Obě akce jsou hrazeny z fondu klubu 
rodičů, do něhož putují peníze z dob-
rovolných příspěvků, sběru starého 

papíru, hliníku a léčivých bylin. Klub 
rodičů kromě toho přispívá žákům 
na lyžařské kurzy, školy v přírodě a 
učebnice; zajišťuje ceny v různých 
školních soutěžích a úspěšným po-
stupujícím hradí startovné a dopravu 
v dalších kolech. 
Zájemci o nezištnou práci v klubu 
rodičů jsou vřele vítáni! Bližší infor-
mace podá sekretářka školy paní Jana 
Soukopová, která je zároveň poklad-
níkem klubu.

RUSKÉ KOLO U RADNICE

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohu-
nice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail: 
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo 

vychází 27. 3. 2012 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, 
inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje 
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Setkání jubilantů & Vítání občánků
Občané naší městské části, kteří 
v letošním roce dovršili nebo dovrší 
70, 75, 80, 85, 90 a více let života, 
a mají zájem se u příležitosti těch-
to svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných radnicí, dostavte 
se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání písem-
né přihlášky. 
Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří 
máte zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.

O konkrétním termínu, v obou pří-
padech vždy krátké oslavy, jejíž sou-
částí bývá kulturní program a drob-
ný dárek, budete následně písemně 
informováni. Přihlášky přijímá paní 
Dvořáková na Sociálním odboru 
v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici 
také na webu městské části v sekci 
Informace.

Děkujeme za pochopení 
a již nyní se na Vás těšíme.

Výherci soutěží na ZŠ Vedlejší
Zeměpisná olympiáda: Zukalová Linda (6.C), Hrazdírová Dominika (7.B), 
Libenský Radovan (8.A)
Dějepisná olympiáda: Nguyen Manh Linh, Hrubý David (oba 9.B)
Biologická olympiáda: Michnová Karolína (6.C), Bártová Martina (9.A)
Olympiáda v českém jazyce: Predná Kamila (9.A)
Recitační soutěž: Zemene Karolína (3.B), Lederová Alžběta (5.B), Černoš Martin 
(6.A), Šanderová Tereza (9.A)
Pythagoriáda: Pacal Adam (5.B), Nejezchlebová Natálie (6.B)
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