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Ludé,  
neštvite ňa...

Před nějakým časem jsem šel po 
ulici Spodní... Asi si povzdychnete: 
‚Zase někde šel a něco viděl‘. Ano, 
je to tak. Psát o dění na úřadě by 
šlo také, ale bylo by to možná ještě 
méně zajímavé.
Tak tedy, šel jsem kolem domu 
Spodní 18, když z východního 
vchodu právě vycházela mladá 
paní se sáčkem domovních od-
padků. Protože kontejnerové stání 
je na západní straně domu, usou-
dil jsem, že hodlá sáček vyhodit do 
nedalekého odpadkového koše. 
I chystal jsem se, že se jí pokusím 
vysvětlit, kam že ten domovní od-
pad patří. Avšak mladá paní mě 
mile překvapila. Obešla bez zavá-
hání koš a odnesla svůj sáček do 
kontejneru.  
Jistě jste si všimli jako já, že od-
padkové koše rozmístěné po 
Bohunicích jsou zaplněny sáčky 
s domovním odpadem, že v nich 
není místo na cokoliv dalšího. Pře-
padávající papíry a sáčky s psími 
exkrementy jsou pak roztroušeny 
po širokém okolí.  
Ano vím, že se trochu opakuji a že 
jsem na toto téma již jeden článek 
psal, ale situace se namísto zlepšo-
vání stále zhoršuje. 
Milý čtenáři, pokud i Ty patříš mezi 
ty, kteří se takto zbavují svého do-
movního odpadu, věz, že poplatek 
500 Kč, který platíš za „popelnici“, 
se nevztahuje na odpadkové koše, 
ale jen na Tvůj kontejner! Vývoz 
venkovních košů a likvidaci to-
hoto odpadu hradí městská část 
ze svého rozpočtu na úkor jiných, 
mnohdy potřebnějších aktivit. Pro-
sím Tě proto o pochopení a změnu 
ve zvycích. Přece Tě těch pár kroků 
navíc nezabije!
Nebo jinak: „Ludé, kurňa neštvite 
ňa!“

Antonín Crha , místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Investor dostavby oddílné kanalizace, 
tedy Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s. vedení městské části informoval 
o svém předpokládaném postupu při 
realizaci uvedeného „díla“. Vzhledem 
k tomu, že v době uzávěrky tohoto 
zpravodaje ještě není definitivně zná-
ma realizační firma, a tedy ani přesný 
harmonogram prací, je mnohé zaha-
leno „právnickou rouškou opatrného 
mlčení“. Zřejmé je jen to, že majitelé 
nemovitostí, se kterými již bylo v roce 
2002 jednáno, si musí zrekapitulovat 
tehdejší ujednání. A pokud nemají do-
posud své výstupy odpadů stavebně 
připraveny, tedy odděleny splašky 
a dešťovou vodu, tak budou muset 
zahrnout tyto investice do svých ak-
tuálních rodinných rozpočtů.  Jedno-
duše řečeno Brno bude kopat jen po 
hranice pozemků, popřípadě po paty 
domů. Oddělení dešťových a splaš-
kových vod uvnitř nemovitostí je 
povinností jejich majitelů. Rozhodli 
jsme se zprostředkovat jednotlivým 
majitelům nemovitostí, na náklady 
MČ, odbornou vstupní konzultaci. 
Zájemci se hlaste na telefonním čísle 
547 423 834(35). Kanalizační práce bu-
dou zahájeny v nejnižším místě Bohu-
nic u Leskavy a pokračovat budou ulicí 
Podsedky, na obě strany pak ulicí Lány 

a Vyhlídalová, Dvořiště 
a dále do staré zástavby, 
tedy ulice Humenná, Žlí-
bek a Lískovecká, Elišky 
Přemyslovny, Hraničky 
a Havelkova. Byl jsem 
ubezpečen, že všichni 
vlastníci domů dotčení 
stavbou budou v před-
stihu písemně vodár-
nami informováni. Před 
finálním zapravením ko-
munikací a chodníků budou rekon-
struovány i další podzemní sítě jako 
plyn, voda, telekomunikace apod. Vše 
s těžko uvěřitelným cílem: minimálně 
deset let v ulicích nic nekopat…
Mnohé a často značně nepřehledně 
spletité dotační tituly avizují svá jarní 
otevření. Novinkou pro zateplování 
budov z peněz rozdělovaných minis-
terstvem pro místní rozvoj na letošní 
rok je zrušení počtu možných žádostí 
na jednu obec či město. Pro nás to 
znamená, že naše žádosti již nebu-
de „filtrovat“ město. Můžeme je tedy 
podávat přímo. Bylo by asi neodpo-
vědné nechat „stárnout“ v šuplících 
v minulosti již zpracované projekty na 
uvedená opatření. Bohužel nezbytný-
mi přílohami k žádostem jsou, mimo 
vlastní projektové dokumentace, ak-

Uzávěrka č. 4/12
18. března 2012

Setkání jubilantů, vítání občánků
V souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů nelze využívat da-
tabázi občanů k přímému rozesílá-
ní pozvánek na tradiční setkávání 
se s jubilanty. Z téhož důvodu také 
nedostáváme informace o naroze-
ní Vašich dětí. 
Tedy občané, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 
90 a více let života a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých jubileí 
zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí městské části, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání pí-
semné přihlášky. 

Rovněž tak prosím učiňte i Vy, kteří 
máte zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, jejíž 
součástí bývá kulturní program 
a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky 
přijímá paní Dvořáková na So-
ciálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 832). Formuláře 
přihlášek jsou k dispozici také na 
webu městské části v sekci Infor-
mace.
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

tualizované energetické 
audity a další výpočty od 
příslušných agentur. A ty 
něco stojí. Takže jsme do 
„dotačního kasina“ vsa-
dili projekty zahrnující 
doposud nezateplené 
tři mateřské školky, bu-
dovu centra volného 
času Labyrint a šestou 
etapu regenerace pro-
stranství v sídlišti. Šestá 

etapa regenerace není zaměřena jen 
na zadní trakty panelových domů na 
ulici Moldavská, ale je především cíle-
na na dětská hřiště a sportoviště při 
ulicích Okrouhlá, Uzbecká a Moldav-
ská. To vše v úhrnné ceně za potřeb-
nou dokumentaci dosahující téměř 
800 000 korun. A tak se trochu i obá-
vám situace, když budeme úspěšní. 
Jako finanční spoluúčast pak bude 
nutno nahospodařit milionů alespoň 
deset. Tuším, že instalace orloje na 
radnici je opět v ohrožení…
Město Brno ze své úrovně pak ještě 
podává žádost o dotaci na dokončení 
výměny oken a zateplení jižního kří-
dla ZŠ Vedlejší. Když to tedy nakonec 
sečteme, tak u nás v Bohunicích va-
rovným zprávám o globálním otep-
lování až tak moc nevěříme. Spíše 
očekáváme ruský mráz…
Jako drobný příspěvek k rozšíření mož-
nosti parkování byla časově omezena 
vyhrazenost dvou parkovacích míst 
pod mými okny ve prospěch ÚMČ. 
Tedy mezi 16 a 7 hodinou i na těchto 
místech zde lze volně parkovat… 
Rada městské části a její komise se 
poměrně již delší čas usilují vytipovat 
možný prostor pro zřízení oploceného 
výběhu pro psy. Po několika konflik-
tech běžec versus pes na běžeckém 
oválu nad hřištěm TJ Tatran, byla tato 
možnost v tomto původně příhod-
ném prostoru již definitivně zamítnuta. 
Na přiloženém nákresu předkládám 
k diskuzi, těm co se o tuto problemati-
ku zajímají, nákres s umístěním možné-
ho výběhu při ulici Jihlavská, v blízkosti 
domu Pod Nemocnicí 4. Uvažovaný 
pozemek splňuje základní podmínky 
pro uvedený záměr. 

(Pokračování na str. 2)
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Vážené čtenářky i vážení čtenáři 
rubriky Komise pro občanské zá-
ležitosti. Ano je tomu tak, měsíc 
uplynul a já jsem tu zas připraven 
vás informovat o problémech 
z oblasti bezpečnosti. Jako vždy 
se jedná o události, které se týka-
jí území naší městské části, tedy 
Bohunic.
Policie ČR znovu a již poněkoli-
káté opakovaně řešila vloupání 
do zaparkovaných motorových 
vozidel, která tentokrát proběhla 
u obchodního centra „Kaufland“ 
a na ulicích Pod Nemocnicí 
a Ukrajinská. Zvláště posledně 
jmenovaná ulice je pro „lapky“ 
specializující se na automobily 
úplným magnetem… 
Dále došlo k několika vloupáním 
do objektů. V prvním případě šlo 
o byt na ulici Švermova, čímž byla 
majitelům způsobena škoda ve 
výši více než 11.000 Kč. V druhém 
případě byla vyloupena kame-
nosochařská dílna na ulici Lány, 
přičemž bylo odcizeno elektrické 
ruční nářadí v hodnotě blížící se 
částce 22.000 Kč!
Ani sklepní prostory nezůstaly 
bez povšimnutí, v domě na uli-
ci Rolnická byl odcizen z těchto 
míst nový nábytek a další vy-
bavení v hodnotě přesahující 
14.000 Kč.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohu-
nice, 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

Starostův zápisník

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO‑BOHUNICE 2012

Upozorňujeme všechny majitele silničních vozidel, parku-
jících v MČ Brno-Bohunice, že v měsíci dubnu a květnu 
2012 v termínech dle uvedeného harmonogramu čiště-
ní 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 
dopravního značení. 
Žádáme majitele silničních vozidel o odstranění všech vozi-
del 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 pozemních komunikacích v platném zně-
ní, označeny nejméně týden před čištěním přenosnými 
dopravními značkami s přesným vyznačením dne čištění.
U označeného úseku se povinnost odstranění vozidla 
vztahuje na všechny plochy místních komunikací 
včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 7.30 hod. 
do 17.00 hod. 
Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude po-
stihováno 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 Rů-
žičky, 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 par-
koviště na těchto komunikacích. 

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

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

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

Blok č. 6 – termín čištění: středa 25. 4. 2012
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zad-
ní, Nové Nivky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích.

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 těch-
to 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 komunikacích 

Blok č. 13 – termín čištění: pátek 11. 5. 2012
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Šver-
mova 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.

(Dokončení ze str. 1)
Je v majetku města Brna, je dosta-
tečně velký, je rovinný a je zhruba 
„uprostřed“ zástavby. Velikost oplo-
cené plochy je naznačena jen sche-
maticky. Rovněž její skutečný obvod 
by respektoval přirozené hranice 
této části pozemku. V této lokalitě 
je na jaře plánována doplňková vý-
sadba stromů. 
Předpokládám, že na nejbližším 
jednání zastupitelstva projednáme 
návrh na zřízení dalšího, tentokrát 
neoploceného výběhu pro psy, a to 
v dolíku pod ulicí Souhrady. Zbu-

dovat oplocení v dané lokalitě není 
možné z důvodu kombinované vlast-
nické struktury pozemků. Tedy jak se 
říká, není tam vše naše…
Na závěr mi to nedá, abych se ale-
spoň v krátkosti nezmínil o „těžbě 
dřeva“ v lokalitě Pod Nemocnicí – 
Okrouhlá – Vedlejší. V minulosti zde 
byla prováděna zahuštěná výsad-
ba a v různém druhovém složení. 
Pravděpodobně se počítalo s včas-
nou probírkou. K té však dochází 
poměrně opožděně až nyní. A tak 
se mnohdy může zdát, že je od-
straněn strom velký a vitální a jsou 

ponecháváni „pazgřivci a zakrslíci“. 
Většinou je to z důvodu toho, že 
rychle rostoucí dřeviny nevykazují 
stromovou dlouhověkost, tak jako 
ty v růstu pomalejší. V tuto chvíli 
je tedy dávána šance těm utisko-
vaným, jejichž kvalitě se doposud 
nedostávalo prostoru. Bude to však 
chvíli trvat než se jí chopí. Inu péče 
o stromy je proces s delším časovým 
horizontem, než obvykle bývá se zá-
hony s kedlubnami…

Přeji dobrý březen.
Miloš Vrážel, starosta MČ

	 NADĚJE	o.s.,	pobočka	Brno
	 Pečovatelská	služba
	 Arménská	4,	625	00		Brno
	 tel:	544	210	843
	 mob:	776	796	084,	776	796	083

Nabízí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí:

	-	obstaráme	nákupy	a	pochůzky
	-	pomůžeme	s	osobní	hygienou

	-	zajistíme	běžný	úklid	domácnosti
	-	nachystáme	a	podáme	snídani
	-	ohřejeme	a	podáme	oběd

	-	doprovodíme	k	lékaři	nebo	na	vycházku
	
Službu	poskytují	kvalifikované	pečovatelky	každý	den	

na	celém	území	města	Brna



3 / 12 N A Š E  B O H U N I C E  / 3

Co si psali naši předkové XXXIII.
Pro naše třicáté třetí pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral jednu z mála barevných pohlednici, která byla poslána 20. 4. 1943 – 
tedy uprostřed II. světové války. Je na ní zobrazena budova zahradnické školy 
v jarním období, kdy kvetly sady. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Příjemné svátky velikonoční a vydatnou vzpomínku Vám přeje 
(podpis je nečitelný)

P.S. Děkuji za vzpomínku z kurzu a nezlobte se, že jsem nenapsal. Ani 
nevím, jestli Vám již zeleninu poslali – pan řed. slíbil! Pojedete-li 
na svátky přes Brno, zastavte se u nás, ale zatelefonujte!

Veřejný dopis neznámému muži

Mladý muži,
jedno lednové pondělí jsi z nedostat-
ku jiné činnosti, z nudy nebo touhy 
po získání trocha peněz, které nejsi 
schopen získat - nebo se Ti nechce - 
svoji vlastní prací, vyčkával u podcho-
du na zastávce Běloruská a vyhlížel na 
„dárce“, který by Tvoji touhu uspokojil. 
Bylo krátce po šesté večer, a přes-
tože pracovní den, našla se chvíle, 
kdy daleko široko nebylo ani živáč-
ka, jen jakási stařenka, která si vy-
kračovala na tramvajovou zastávku 
a těšila se na koncert i na setkaní 
s přítelkyni, s kterou si o přestávce 
popovídá. Teď přišla Tvoje chvíle: 
nechal jsi paní sejít na třetí schod 
v podchodu, mezitím ses zapo-
slouchal, zda nepřijíždí tramvaj – 
nepotřeboval jsi společnost davu, 
který přijíždí z práce, a chamtivě ses 
snažil zmocnit kabelky, která se na 
dlouhém řemínku houpala v ruce 
osmdesátileté stařenky. Stařenka 
přeletěla zbývající schody, zlámala 
si kosti - s tím si hlavu nelámeš, to 
je ti fuk. V tomto věku je každá zlo-
menina nebezpečná, zlomenina se 
už nikdy nezahojí. Asi jsi nikdy nebyl 
s maminkou, manželkou či přítelkyní 
na koncertě nebo v divadle, to bys 
věděl, že večerní kabelka ženy ob-
sahuje minimum nezbytných věcí, 
najdeš tam pár drobných na šatnu 
a na minerálku o přestávce, drobet 
kosmetiky a mobil. Zde bych si do-
volila podotknout, že starší lidé si už 
neradi zvykají na nějaký nejnovější 
model, pokud vůbec mobil vlastní, 
tak jen takový nějaký jednoduchý 
starší model (který už ani zastavárny 
neberou). Nepočítal jsi také s tím, že 

večerní kabelky – říká se jim psaníč-
ka – mívají řemínek připínací, a po-
kud za něj škubneš, nezmocníš se 
kabelky, ale jen toho řemínku. I pro 
Tebe to muselo být překvapení, že 
se kabelka otevřela a vysypala a Ty, 
jak jsi byl v rozběhu, jsi koukal na 
ouško kabelky, které se Ti houpalo 
v pravé ruce. „Čert to vem“, řekl jsi, 
„pryč odsud, přijíždí šalina“.
Opravdu, davy lidí se vyvalily, musel 
ses jimi prodírat, a pěkně poklusem, 
co kdyby … nemusíš mít obavy, vět-
šina obyvatel tohoto sídliště lhostej-
ně prošla kolem na zemi ležící paní 
s rozsypanou kabelkou (kdyby ne-
bylo této lidské lhostejnosti, žil by 
i architekt Jan Kaplický ještě dnes!). 
Až jeden z posledních, kdo vystou-
pil a přicházel směrem od tramvaje, 
se zastavil právě pod těmi schody, 
pomohl stařence na nohy, posbíral 
věci vysypané z kabelky, zvedl i o ně-
kolik metrů vzdálený řemínek, co jsi 
odhodil a doprovodil stařenku zpět 
domů…(velké poděkování, pane !!!)
Jen teď nevím, jestli jsi se svým „vý-
konem“ spokojen, asi ne, nic jsi ne-
získal, ale možná bys mohl uvažovat 
alespoň malinko, že jednou i na Tebe 
dojde. I na tebe „spadne klec“.

Pokud nejen adresát, ale i ostatní 
obyvatelé Bohunic dočetli až sem, 
položme si otázku: Nemohli bychom 
si místo kritiky všeho kolem nás spí-
še všímat, co se v našem okolí děje? 
Projít kolem na zemi ležící stařenky 
v podchodu u zastávky Běloruská 
nám nedává moc dobrou známku…

(men)

Informační zpravodaj „Naše Bohunice“ informuje o dění v naší měst-
ské části, o práci zvolených představitelů, ale i o podílu občanů, kteří 
považují městskou část Bohunice za svůj domov. Každý si tam něco 
zajímavého najde. 
Udělejme dnes výjimku, otiskněme dopis, který jsme do redakce dostali 
a který je určen jen jednomu jedinému občanovi, který je asi také oby-
vatelem naší městské části:  

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 32. zasedání 
dne 8. 2. 2012:
– schválila zadávací dokumenta-

ci na akci „Integrace mateřské 
školy do objektu ZŠ Vedlejší 10 
v MČ Brno-Bohunice – dodávka 
vnitřního vybavení – 1. etapa“ 
a seznam firem, které budou 
vyzvány k podání nabídky. Dále 
jmenovala hodnotící komisi ve 
složení: pan Vrážel, pan Dvo-
řák, paní Schielová, pan Urban 
a pan Zavadil

– schválila zadávací dokumentaci 
na akci „Obnova vodorovného 
značení v MČ Brno-Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vy-
zvány k podání nabídky

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na aktualizaci projek-
tové dokumentace na akci „Re-
kreačně-sportovní areál Okrouhlá 
v MČ Brno-Bohunice – 1. část“ od 
Ing. Zdenka Sendlera

– souhlasila s bezúplatným na-
bytím pozemku p. č. 2980/7, 
o výměře 11 m2 v k. ú. Bohunice 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví statutárního 
města Brna 

– souhlasila s návrhem rozdělení 
objektu Ukrajinská č. 2 (hasič-

ka) dle znaleckého posudku 
č. 911/2/2012 

– schválila seznam žadatelů o obec-
ní byt v MČ Brno-Bohunice pro 
rok 2012

– schválila Inventarizační zprávu 
za rok 2011 o provedení inven-
tarizace majetku a závazků MČ 
dle věcné a účetní evidence 
k 31. 12. 2011

– schválila s okamžitou platnos-
tí snížení celkového počtu za-
městnanců ÚMČ Brno-Bohunice 
z 28 na 26 pracovníků

– vzala na vědomí roční účetní zá-
věrku za rok 2011 příspěvkových 
organizací ZŠ Brno, Arménská 21, 
ZŠ Brno, Vedlejší 10, MŠ Brno, 
Amerlingova 4, MŠ Pohádka, 
Brno, Běloruská 4, MŠ se speciál-
ní třídou pro děti s vadami řeči, 
Brno, Švermova 11 a MŠ Brno, Uz-
becká 30 a dále schválila finanční 
plány těchto organizací pro rok 
2012

– schválila žaloby na zahájení soud-
ního řízení vůči dlužníkům za ná-
jemné

– souhlasila s prodejem pozemků 
p. č. 1192/1, p. č. 1192/7 a p. č. 
1191 

Klub	důchodců	Brno-Bohunice	Vás	srdečně	zve		
na	zájezd,	který	se	koná	dne	11. a 25. dubna 2012

Trasa:	Brno	–	Termální	lázně	„Čalová“	Slovensko	–	Brno
Odjezd:	6.00	hod.				Návrat cca:	20.00	hod.

Cena zájezdu:	doprava	+	celodenní	koupání	470,-	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	26.	března	2012	

na	radnici	Brno-Bohunice	od	14.00	do	15.00	hod.
Možnost	připojištění	při	předprodeji	do	70		
r.	12,-	Kč/den;	70	r.	a	více	18,-Kč/den

Srdečně	Vás	zve	Klub	důchodců	Brno	–	Bohunice
Rezervace	a	informace:	

František	Doušek,	tel:	547	353	215,	mobil:	723	937	562
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BOHUNICE BRUSLÍ NOVINKY Z KNIHOVNY

Harmonogram sběrových dnů
Přistavení velkoobjemových kontejnerů od  9.00 hod. do doby naplnění, nejpozději 
však do 17.00 hod. 

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Čeňka Růžičky - parkoviště 07.03.2012 07.03.2012 3

Stavba nové mateřské školy  
v budově ZŠ Vedlejší

Celkový pohled do třídy

Šatna Budoucí záchodky

Obklady na umývárce

Vernisáž výstavy fotografií Martina Fukala, autor fotografií vlevo

Čtení s medvídkem Pú

První kulturní akci pro veřejnost po 
dlouhé odmlce máme zdárně za se-
bou. Byla jí výstava fotografií Martina 
Fukala z Islandu, spojená se slavnost-
ní vernisáží, stylovým občerstvením 
a hudbou. Další akce, které chystáme 
na měsíc březen, jsou následující:
7. 3.–30. 3. 2012 Výstava fotografií 
Freestyle v Bohunicích, crazy foto-
grafie z Bohunic, Bystrce i ze středu 
Brna. Vernisáž proběhne ve středu 
7. 3. 2012 v 17 hodin, na programu 
je zajímavé video a hudba tohoto 
životního stylu. 
8. 3. 2012 je připraven pořad Bude-
me Vám číst. Od 17 do 17.30 hodin 
Vám budeme číst ukázky z humo-
ristických románů jak pro muže, tak 
pro ženy, aneb Mezinárodní den žen 
netradičně. 
20. 3. 2012 potěšíme opět naše 
nejmenší. Od 16 hodin budeme číst 
a loučit se se zimou společně s led-

ním medvídkem. Vhodné pro děti 
od 2 do 5 let za doprovodu dospělé 
osoby.
28. 3. 2012 Vás určitě mile překva-
píme. Od 18 hodin v knihovně vy-
stoupí folklorní soubor Bohunická 
chasa a cimbálová muzika Bohonica. 
Zaznějí bohunické lidové písně ze 
sborníku Leoše Janáčka a Františka 
Bartoše, budete si moci prohlédnout 
bohunické lidové kroje a i na tanec 
dojde...Tento večer bude jistě patřit 
k vrcholům kulturních akcí tohoto 
roku.
Nápadů máme plno a doufáme, že 
budete s naší prací spokojeni. Nepře-
hlédněte, prosím, výzvu, která násle-
duje hned pod naším příspěvkem. 
Krásné dny přejí z knihovny

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Letošní  zima nám vytvořila perfekt-
ní podmínky pro bruslení. Nemuseli 
jsme tak  navštěvovat drahé zimní 
stadiony, ale mohli jsme ven na čers-
tvý vzduch. Je pravda, že v některých 
dnech byl až moc čerstvý. 
Na přelomu letošního ledna a února 
byl takový mráz, že by se dalo bruslit 
i na Leskavě, kdyby byla jen trochu 
širší. Nebyla by to špatná představa 
zajet si na bruslích až do Bosonoh, 
kde potok pramení, nebo na dru-
hou stranu, kde se Leskava vlévá do 
Svratky, že?
V Bohunicích jsou i jiná místečka, kde 
se dá bruslit, ale ta nejsou přístupná. 
I tak tam bylo pár troufalců, neboť 
tam měli soukromí. Ještě že tento 
rybníček nový majitel zatím nevy-
užívá.
Brněnská přehrada byla více zalid-
něná, jak páteční nákupní střediska. 
U přírodních kluzišť však hrozí nebez-

pečí prolomení ledu, které by mohlo 
být i tragické. Městská policie a hasiči 
jsou sice dokonale připraveni, je však 
lepší těmto případům předejít.
Lepší  variantou je vytvoření kluzišť 
umělých. Kombinace mantinely + 
voda + mráz potěšily nejednoho 
bohunického občana, protože ne-
musel cestovat za bruslením daleko.  
Jedno kluziště totiž bylo opětovně 
vybudované ve sportovním areálu TJ 
Tatran, pěkně uprostřed sídliště. Dalo 
by se říci, že jsme mohli své ratolesti 
sledovat v pohodlí z oken svých bytů. 
Máme opravdu velké štěstí, že se tyto 
prostory podařilo najít a tento vel-
kolepý nápad vybudovat. Vždyť tato 
bezpečná ledová plocha posloužila 
všem, i těm kteří by si nemohli dovolit 
zaplatit vstupné, protože vstup na 
led je bez poplatku. Úplně bezpečná 
však bude, pokud každý bruslař do-
drží jednoduchý provozní řád, který 
je tu vyvěšen.
Mráz začíná ustupovat a nám ne-
zbývá než doufat, že i ten příští rok 
nám počasí pomůže vytvořit vhodné 
podmínky  a my budeme moci po-
skytnout „bohuničákům“ příležitost 
sportovat.

Kateřina Schielová,zastupitelka

VÝZVA
Pro připravovanou dubnovou výstavu v knihovně Stoletá škola hledáme 
bohunické pamětníky, kteří chodili do budovy Lány 3 do školy. Ozvěte se 
nám, prosím, na tel. čísle 547 211 746, na mail lany@kjm.cz, případně osobně 
v půjčovní době. Děkujeme.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány
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Pozvání na den otevřených dveří  
a k talentovým zkouškám na ZUŠ

Mistrovství republiky v plavání
Na podzim jsme jako družstvo slo-
žené z žáků ZŠ Arménská zvítězili 
v krajském přeboru základních škol 
v plavání a postoupili na mistrovství 
republiky, které se konalo ve dnech 
20.–21. ledna 2012 v Roudnici nad 
Labem. 
Na „republice“ naši školu repre-
zentovali tito žáci 8. a 9. tříd: David 
Janeček, Pavel Kodýtek, Petr Řihák, 
Simona Bukalová, Mirek Juříček, Petr 
Kolařík, Vojtěch Nedorost, Klaudie 
Adamíková, Tereza Daňková, Moni-
ka Matušincová, Veronika Škvařilová 
a Kristýna Žitňáková. A jak celé mis-
trovství probíhalo?
Z hlavního nádraží jsme odjeli do 
Prahy, kde jsme přestoupili na vlak, 
který nás dovezl do Roudnice nad 
Labem. Cesta byla zdlouhavá, ale do-
kázali jsme se zabavit. Po příjezdu do 
Roudnice jsme se šli zaregistrovat do 
budovy gymnázia, které bylo pořa-
datelem těchto závodů. Po registraci 
nás čekala procházka po Roudnici 
a krásný večerní výhled na Labe. Ve-
čer jsme se ubytovali a nabírali síly. 
Druhý den ráno jsme se vydali do 
budovy gymnázia, kde jsme měli při-
pravenou snídani. Po snídani jsme 
šli na bazén. Zde jsme se rozplavali, 
kolem poledne začaly závody. 
První disciplínou byl neobvykle 
štafetový závod na 6 x 50 m volný 
způsob, kde se děvčata ZŠ Arménská 
umístila na krásném bramborovém 
místě, chlapci skončili pátí. Po štafe-
tách následoval styl motýlek, potom 

znak, prsa a kraul. Zde si nejlépe vedla 
Veronika Škvařilová, která v disciplíně 
prsa obsadila krásné 4. místo. Posled-
ním závodem byla štafeta 4 x 25 m 
polohový závod, v němž se děvčata 
naší školy umístila na 5. a chlapci na 
9. místě. Před posledním závodem 
byl vložen závod učitelů na 25 m. 
Po skončení závodů následovalo vy-
hlášení výsledků jednotlivých krajů, 
děvčata skončila na pátém a kluci na 
sedmém místě. Konkurence závodní-
ků byla velká, celkem se jich zúčast-
nilo 134, z naší školy 12 plavců. Po 
vyhlášení jsme se hrdě vydali směrem 
k vlakovému nádraží, rozloučili jsme 
se s Roudnicí a vydali se na cestu zpět 
do zasněženého Brna. Poděkování 
patří všem účastníkům a paní učitel-
ce Olze Švajdové a Vlastě Čapkové za 
velké povzbuzování a pevné nervy 
při celém pobytu.

Simona Bukalová
žákyně 8. B ZŠ Arménská

Základní umělecká škola Františka 
Jílka poskytuje vzdělání v oboru 
hudebním, výtvarném,tanečním 
a literárně-dramatickém. Výuka pro-
bíhá nejen na hlavních budovách na 
Vídeňské 52 a 85 (obory hudební, 
výtvarný, taneční a literárně-dra-
matický), ale také na detašovaných 
pracovištích v Bohunicích na Amer-
lingově a Bohuňově ulici (obory hu-
dební, výtvarný a taneční), v Novém 
Lískovci na pobočce Čtvrtě 5 (obory 
hudební a taneční) a ZŠ Svážná 9 
(obor výtvarný) a v Žebětíně na ZŠ 
Křivánkovo nám. 11 (obory hudeb-
ní a výtvarný) a ZŠ Kohoutovická 33 
(obor hudební).
Den otevřených dveří proběhne 
na všech pracovištích 11. 4. 2012 
od 15.00 do 17.30 hodin.
Přijímací talentové zkoušky 
pro školní rok 2012/2013 bu-
dou v termínu 16. a 17. dubna 
a 9. a 10. května 2012 od 15.00 
do 18.00 hodin v budovách Vídeň-
ská 52 (obory hudební, výtvarný 
a literárně-dramatický)a Vídeňská 
85 (obor taneční).
Hudební obor zajišťuje výuku na 
klávesové nástroje (klavír, varhany, 
keybord), smyčcové nástroje (housle, 
viola, violoncello), dechové nástroje 

(zobcová i příčná flétna, pikola, ho-
boj, klarinet,saxofon, trubka, pozoun, 
baskřídlovka, tuba), akordeon, kytara, 
bicí a sólový zpěv. Žáci mají možnost 
účinkování v komorním, akordeono-
vém nebo smyčcovém souboru, dále 
v big bandu, dechovce i dětském 
sboru.
Výtvarný obor zahrnuje výuku kres-
by, malby, grafiky, modelování, kera-
mické tvorby, dekorativní činnosti, 
počítačové grafiky a dějin umění. 
Výtvarné práce jsou prezentovány 
na pravidelných výstavách.
Taneční obor nabízí výuku v před-
mětech – taneční průprava, součas-
ný, klasický a lidový tanec. V průběhu 
studia se žáci účastní veřejných vy-
stoupení a soutěží. Závěrem školního 
roku vystupují na koncertě v Janáč-
kově divadle.
Literárně-dramatický obor vede 
žáky k dramatické průpravě, umělec-
kému přednesu, pohybové výchově 
či praxi v souboru. Práce v literárně-
dramatickém oboru je zaměřena na 
způsobilost dětí k veřejnému vystu-
pování na školním jevišti, soutěžích 
i na profesionálních scénách.
Další informace je možné získat 
na internetových stránkách školy  
www.zusjilka.cz

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU

Sbor	dobrovolný	hasičů	Brno-Bohunice	pořádá	dne

10. 3. 2012 od 9 hodin
sběr	železného	šrotu.

Železný	odpad	můžete	ponechat	od	rána	před	vaším		
domem,	ne	však	v	kontejnerových	stáních.	

Bohuničtí	hasiči	zajistí	svoz	šrotu.

Mimo	železného	odpadu	můžete	přinést:
autobaterie,	sporáky,	elektromotory,	pračky,	bojlery

Po	telefonické	domluvě	na	tel.č.	603	306	450	Vám	
rádi	pomůžeme	i	s	odvozem	objemnějších	kusů.

Veškeré	dotazy	Vám	rádi	zodpovíme	na	uvedeném		
telefonním	čísle.

Vaši	dobrovolní	hasiči
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LÉTO NA LÁNECH 

             Příměstské tábory: 

Termín Název Věk Cena 
9.7 – 13.7 Prázdniny s Machem a Šebestovou 6 – 10 let 1200Kč 

16.7 – 20.7 Bob a Bobek na cestách 6 – 10 let 1200Kč 
16.7 – 20.7 Týden v ateliéru 1 6 – 10 let 1200Kč 
23.7 – 27.7 Týden v pohybu 8 – 12 let 1200Kč 
23.7 – 27.7 Za pirátským pokladem 5 – 10 let 1200Kč 

30.7 – 3.8 Rebelové od 6 let 1200Kč 
6.8 – 10.8 Strašidelný týden 6 – 10 let 1200Kč 
6.8 – 10.8 Keramický týden 7 – 12 let 1200Kč 
6.8 – 10.8 Námořnický týden 6 – 10 let 1200Kč 

13.8 – 17.8 Putování s Večerníčkem 6 – 10 let 1200Kč 
13.8 – 17.8 Tajuplné výpravy do neznáma 8 – 15 let 1200Kč 
20.8 – 24.8 Popletené pohádky I. od 5 let 1200Kč 
20.8 – 24.8 Prázdninový kurz textilního výtvarnictví 9 – 15 let 1200Kč 
27.8 – 31.8 Popletené pohádky I. od 5 let 1200Kč 
27.8 – 31.8 Týden v ateliéru 2 7 – 12 let 1200Kč 

                   Pobytové tábory: 

Termín Název Věk Cena 
22.7 – 27.7 Tábor na koních 1 8 – 15 let 3800Kč 
4.8 – 18.8 Stmívání 7 – 15 let 3500Kč 

11.8 – 19.8 Indiánské léto 5 – 10 let 3600Kč 
26.8 – 31.8 Tábor na koních 2 8 – 15 let 3800Kč 

 

 

Podrobnější informace naleznete na letácích a www.lany.luzanky.cz 
 

 

I.

Babykluby na Lánech
Ráda bych Vás seznámila se zají-
mavým projektem, který již více jak 
osm let funguje na Lánech (pracovišti 
SVČ Lužánky). V roce 2005 se poprvé 
rozjelo jedenkrát za týden hodinové 
setkávání rodičů a jejich dvouletých 
dítek v jedné z tříd bývalé základní 
školy.
Dnes se tyto babykluby rozrostly, a to 
nejen co do počtu klubů (z jednoho 
postupně až na 10 skupinek), ale i co 
do věku dětí. Současné babykluby 
nabízí dopolední hodinové progra-

my určené pro děti již od půl roku 
až do čtyř let. Vždy jednou týdně je 
pro ně připravena pohádka, cvičení, 
básničky a říkanky, hraní si s padákem 
a míči, ale i výtvarné tvoření, překáž-
ková dráha nebo skákání na trampo-
líně. Děti se schází v nově vybavené 
Herně ve věkově rozčleněných sku-
pinkách po deseti, takže si spolu hrají 
takřka vrstevníci. Zároveň je pro ma-
minky a tatínky, kteří dítě doprovází, 
připraveno kafe nebo čaj. Rodiče také 
mají možnost si v kuchyňce ohřát 
pro dítě svačinku. Celková koncepce 
babyklubů se snaží rozvinout u dítěte 
jeho psychomotorické dovednosti 
a zároveň maminkám poskytnout 
sociální vazby v jejich bydlišti.
Kromě dopoledního programu 
máme pro naše nejmenší připraveny 
vždy v úterý a ve čtvrtek odpolední 
herny, kde si mohou děti v klidu po-
hrát a vydovádět se s kamarády.
Tradičně očekávanou události je na 
podzim námi pořádaný lampiónový 
průvod Bohunicemi, který v posled-
ních letech zakončujeme ohňostro-
jem.

V letošním roce jsme započali i s po-
hádkovými středami. Jednou za dva 
měsíce si zveme na Lány divadlo, kte-
ré nám pomocí loutkových postavi-
ček připomene, že zlo v pohádkách 
nemá šanci zvítězit. Pro rodiče připra-
vujeme zajímavé přednášky zaměře-
né na problémy kolem výchovy dětí.
Vyvrcholením celého školního roku je 
pro naše kluby tradiční Babytábory. 

Letos již pošesté pojedeme na spo-
lečný týdenní pobyt do přírody, kde 
v kruhu přátel strávíme čas hraním 
celotáborové hry.  
Pokud byste měli chuť se za námi 
přijít podívat, budete vítáni – máme 
ještě v několika klubících volné místo.

Srdečně se na Vás těší „klubíkové“ tety
Lucka Stará a Anička Nádvorníková


