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mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku 

s ohňostrojem
v úterý 4. 12. 2012

v 17. hod.	
vystoupení	žáků	bohunickych	
škol	a	bohunické	chasy
v 18. hod.		
rozsvěcení	stromečku	
s	ohňostrojem	

Poté	přijdou	čerti,	andělé	
a	Mikuláš.

Pro	děti	bude	připravený	čaj,	
pro	dospělé	medovina.

Srdečně	zvou	bohuničtí	hasiči	ve	spolupráci	s	MČ	Brno-Bohunice

č. 11 – 2012 
Ročník 22  ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

Od voleb 
k volbám…

V úvodníku, který má možnost být 
obsahově trochu obecněji či úva-
hově zaměřen, bych se pozastavil 
nad tezí, kterou v poslední době 
často slýchávám. To sdělení zní: 
„Platím daně, proto chci a žádám 
od vás, od veřejné správy, cokoliv 
a kdekoliv, a to nejlépe hned!“ Ne-
chci zkoumat, nakolik je informace 
o placení daní takového žadatele 
pravdivá  a  v  jaké  skutečné  výši 
daně odvádí  nebo  odváděl. Ne-
chci rozebírat, jak je stát při správě 
daní efektivní a jaké služby a v jaké 
kvalitě za vybrané peníze posky-
tuje svým občanům. Chci to vzít 
skutečně obecněji. Již před určitou 
dobou jsem nabyl přesvědčení, že 
výše uvedený postoj je základem 
pro tu nejhorší situaci, do které se 
veřejná správa, a tedy i stát jako 
takový,  mohou  dostat.  Ano,  to 
občanské odcizení, ta nesounále-
žitost, to nechtění reálně uvažo-
vat jsou nakonec příčinou již delší 
dobu trvající nedobré celospole-
čenské atmosféry.
A  já  to  valné  části  občanů  ne-
mám ani za zlé. Vždyť návodem 
k tomuto uvažování jsou dnes již 
kontinuálně  probíhající  volební 
kampaně politických stran. A nově 
i soupeření prezidentských kandi-
dátů. Mnohým z těchto uchazečů 
o podíl na „moci“ nevadí, že ne-
mluví pravdu, dokonce i vědomě 
či účelově lžou, čímž slibují nespl-
nitelné! Ba na opak, čím více slibů 
a závazků veřejně nabídnou, tím 
mají větší šanci být u „toho“. Oni 
nakonec svého osobního cíle často 
dosáhnou, voličstvu však zůstávají 
opakované přívaly deziluzí a…  …
blbá nálada. Naštěstí nás ze zkla-
mání  a  frustrace  záhy,  alespoň 
krátkodobě, vytrhne nová naděje. 
Tou nadějí je, že tentokrát to tváře 
z obrazovek a billboardů myslí už 
skutečně upřímně…

Miloš Vrážel, starosta

starostův zápisník
Mezi ulicemi Spodní 
a Rolnická byla uplynu-
tím dvouleté záruční 
lhůty dokončena akce 
regenerace zeleně v této 
lokalitě. Při předání rea-
lizační firma doplnila 
chybějící keře a provedla 
poslední záruční ošetře-
ní stromů. Informační ce-
dulka o cíli a financová-
ní projektu je umístěna 
u kapličky. Škoda jen, že 
už některé keře opět chybí…
Prostřednictvím města Brna jsme byli 
díky kvalitnímu projektu úspěšní v zís-
kání další evropské dotace. A opět na 
úpravu a dosadbu zeleně. A tentokrát 
se již s tímto úsilím dostáváme i mimo 
zastavěné území. Regenerace se bude 
týkat několika veřejně přístupných 
prostranství na Červeném kopci a „za 
Leskavou“. Zvláště pak za potokem 
bylo nutno předem odstranit staré 

ploty a boudy po kdysi 
pronajímaných zahrád-
kách. Práce by mohly dle 
průběhu veřejné soutěže  
začít již na jaře…
Když tak po sobě čtu 
předcházející řádky na 
téma zeleň a nahlížím do 
textů minulých zápisníků, 
tak mne napadlo, zda na-
konec nejsem náhodou 
akčním členem některé 
z mnohých zelených akti-

vit anebo i snad touto barvou označo-
vaných politických uskupení. Po chvíli 
jsem se ale vnitřně uklidnil. Vždyť to 
jsou jen důsledky té mé renesanční 
všestrannosti! …No, snad mi „mí bo-
huničtí“ odpustíte, ten kousek veřejné 
samochvály…
Obdržel jsem vícero dotazů na minu-
le otevřené téma rezidenčního par-
kování. Většinu odpovědí jsem zve-
řejnil na webu městské části v sekci 

Uzávěrka č. 12/12
16. listopadu 2012

„Dotazy starostovi“. Zájemci mohou 
nahlédnout. Myslím si, že v tuto 
chvíli nelze poskytnout více vstup-
ních informací. Plánuji další diskuzi 
na toto téma se zástupci samospráv 
jednotlivých vchodů. Sejít bychom 
se mohli v sále hasičky nebo v pro-
storách ZŠ Vedlejší koncem měsíce 
ledna. Je tedy dostatek času prodis-
kutovat tuto věc se sousedy. Cestou 
úřadu budou následně rozeslány 
pozvánky...
Při přípravě rozpočtu na příští rok se 
musíme vyrovnat s dalším úbytkem 
financí. Město Brno přidělí ze svého 
rozpočtu do městských částí zhruba 
o 50 milionů méně než loni. Díl Bohu-
nic z této částky jsou miliony dva. To je 
zhruba třetina prostředků na možné 
investiční záměry, což, abych situaci 
přiblížil, je třetina peněz na komunální 
politiku oprav a drobné výstavby…
V součinnosti s prvním náměstkem 
primátora, mým předchůdcem Ro-
bertem Kotzianem, se daří postup-
ně realizovat další stupně projektové 
dokumentace stavby kruhového ob-
jezdu na křižovatce Dlouhá-Hranič-
ky-Č. Růžičky. Čím by však byly pro-
jekty bez finančního zabezpečení? Tu 
otázku si umíme odpovědět každý. 
Proto věřím, že Rada města Brna ve 
své vstřícnosti využije současného 
rozkopání Bohunic a deset miliónů 
korun na „kruháč“ v rozpočtu města 
nesnadno ale přesto najde…
Závěrem bych přidal informaci z jed-
nání naší Rady městské části. Celkem 
třikrát po sobě se ji snažil investor 
přesvědčit o prospěšnosti svého zá-
měru vtěsnat desetibytový dům do 
prostoru při křížení ulic Čenka Rů-
žičky a Lískovecké. Rada rozhodnou 
většinou svých hlasů vždy zopakova-
la svůj názor. A to takový, že to není 
dobrý nápad, neboť nás už v této 
lokalitě bydlí více než hodně…

                                      Přeji dobrý listopad.
Miloš Vrážel, starosta MČ
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři rubriky 
Komise pro občanské záležitosti. Jak je 
v podzimní čas obvyklé, dny se krátí a dřív 
se stmívá. Tedy předpokládám, že jistě bu-
dete mít více času na pročítání informací 
o událostech z našich Bohunic.
Policie ČR v uplynulém měsíci řešila několik 
vloupání. Jednalo se o byt na ulici Rolnická, 
kam pachatel vnikl překonáním neuzamknu-
tého zámku dveří! Další vloupání proběhlo 
na ulici Uzbecká, kde z nízko položeného 
balkónu bylo odcizeno horské kolo v celkové 
hodnotě přesahující 20.000 Kč, a posledním 
pak bylo vloupání do sklepní kóje v bytovém 
domě na ulici Havelkova, tady bylo odcizeno 
osm lahví domácí slivovice – prostě jistota 
ověřené kvality v dnešní „metylalkoholové“ 
době je jistě potřebná…
Stále pokračují krádeže předmětů i částí 
výbavy ze zaparkovaných osobních vozidel, 
tentokrát došlo ke třem. První na ulici Lány, 
kde z vozu Škoda Octávia byla odcizena na-
vigace. K druhému došlo na ulici Švermova, 
a to do vozu VW Passat, i zde byla uloupena 
navigace. Poslední vloupání proběhlo u OD 
Kaufland, v tomto případě do zavazadlového 
prostoru vozidla Škoda Octávia, z něhož byl 
odcizen notebook, tablet, mobilní telefon 
a osobní doklady! Celková škoda, která vznik-
la poškozeným majitelům těchto vozidel, 
přesahuje hodnotu 120.000 Kč.
Poslední informace je o přepadení, které se 
odehrálo ve večerních hodinách v blízkosti 
OC Campus Square. Zde neznámí pachatelé 
použitím násilí požadovali po poškozené 
osobě finanční obnos!
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

rozdělené Bohunice

Podzimní čištění 
komunikací

Oznámení
Oznamujeme občanům, že posypový ma-
teriál k zimnímu posypu chodníků bude 
dovezen 1. 11. 2012 na tato stanoviště:
Na Pískové cestě 19, Neužilova 23, Dlouhá 
x Hraničky (naproti domu Hraničky 15a), 
Amerlingova 3 (u ZŠ Arménská), Havel-
kova 29, Žlíbek 3, Lískovecká vedle č. 9, 
Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypo-
vého materiálu v době od 1. 11. 2012 do 
8. 11. 2012. Poté bude zbytek materiálu 
odklizen.

OTS ÚMČ Brno-Bohunice

	 	 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

Velkoobjemové kontejnery

Přistavování velkoobjemové kontejnery výhradně na ROSTLINNÝ ODPAD 
v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat spalováním, probíhá 
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 *
(* nikoliv poslední 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.

Dne 16. 11. 2012 na ulici Čeňka Rů-
žičky, Ukrajinská, Hraničky a Dlouhá 
bude společnost Brněnské komuni-
kace, a.s. provádět podzimní čištění 
komunikací. Na těchto ulicích bude 
osazeno přenosné dopravní značení 
v době od 8.00 hod a 16.00 hod a ve 
dnech čištění bude prováděn odtah 
vozidel.

V současnosti žijeme 
v Bohunicích, které jsou 
tak trochu rozdělené. 
Ne snad tolik zeměpis-
ně, jako spíše problémy, 
se kterými se musí roz-
dělené oblasti potýkat.
Máme tu sever Bohu-
nic, kde je v současné 
době relativní klid a ru-
šivé stavební činnosti 
zde převážně skončily – nepočítáme-
li zřízení oploceného psího výběhu. 
Jen na ul. Na Pískové cestě je stále 
rušno, protože se tu buduje nový 
plynový rozvod.
O mnoho horší je však situace na jihu 
Bohunic. Stavba kanalizace, výměna 
vodovodního řádu a plynu způsobu-
je problémy, které jsme tu snad ještě 
neměli. V době, kdy píši tyto řádky, 
je již dlouhodobě uzavřena spodní 
část ulice Č. Růžičky. Doprava z ul. 
Lány je odkloněna na ul. Ukrajinskou. 
Tam, ale i na dalších ulicích, kolabuje 
doprava. Ve špičce jsou zde dlouhé 
kolony. Na silnicích i v ovzduší se „za-
bydlely“ tuny prachu, hluk stavebních 
strojů a nervozita řidičů. Dočasně 
byly zrušeny desítky, možná i stovky 
parkovacích míst. Večer, ale často už 

i ve dne, není kde za-
parkovat.
Za této situace není 
dne, abychom nemuse-
li řešit nějaký problém 
spojený se stavbou. 
Mnoho emailových 
nebo facebookových 
dotazů a připomínek 
směřuje právě na tuto 
problematiku. 

Na začátku října jsem dostal vyna-
dáno, že jsme se už úplně zbláznili, 
protože chceme kvůli stavbě kanali-
zace zavřít parkoviště na střeše garáží 
na ul. Vyhlídalova. Kdeže mají všich-
ni parkovat? Jedná se totiž přibližně 
o 50 parkovacích míst. K tomu je tře-
ba říct, že tato stavba je organizována 
a financována z města Brna (nikoliv 
z úrovně naší městské části), proto ani 
jednotlivé uzavírky nejsou z naší vůle. 
Nic tedy nezavíráme. Přesto se s ve-
dením stavby podařilo domluvit, aby 
toto parkoviště neblokovali (i když na 
uzavírku měli povolení).
Z ulice Na Pískové cestě mi zase 
napsal jistý občan, že jim došla do 
schránek informace, že v tomto pod-
zimním sychravém počasí jim chce 
stavební firma vypnout na celý tý-

den plyn. Psali, že mají vše právě na 
plyn – topení, teplou vodu, sporák. 
I zde měli obyvatelé štěstí. Plynárny 
po jednání pochopily a uznaly, že 
takto nelze jednat a navrhly změnu 
technologického postupu. Místo 
přepojování celé ulice najednou, se 
napojují jednotlivé domy samostat-
ně. Doba přerušení dodávky plynu 
se tím zkrátí na jeden den. To je jistě 
výrazný rozdíl.
Někdy si však problémy způsobujeme 
sami. Zaznamenal jsem opakovaně, 
že na řidiče aut, která v této tíživé si-
tuaci neparkují často úplně optimál-
ně (ale neblokují provoz a nestojí na 
trávě), volají samozvaní zastánci spra-
vedlnosti městskou policii. Ta bohužel 
na podnět občana musí jednat. A tak 
často desítky majitelů aut, parkujících 
v nočních hodinách ze zoufalství ne 
úplně v souladu s předpisy, dostanou 
zbytečně „mastnou“ pokutu. Přitom 
trocha tolerance by asi byla na místě. 
Vždyť jde o dočasnou záležitost. Tím 
ovšem nechci nabádat k porušování 
předpisů a zákonů. Nicméně také 
jsem řidič a již jsem rovněž dostal po-
kutu, proto tyto „nešťastníky“ marně 
hledající parkovací místo chápu.
Tato kritická situace otevřela v minu-
lém čísle nastíněnou  možnost tzv. 
„rezidenčního parkování“, tedy par-
kování určeného jen pro obyvatele 
Bohunic. Nyní jsme teprve ve fázi, 
kdy známe základní obrysy projektu 
a shromažďujeme názory obyvatel. 
Přesto mě překvapili občané někte-
rých lokalit, např. z ul. Pod Nemocnicí, 
kteří se ozvali, že to u nich není potře-
ba, protože je tam parkovacích míst 
dostatek. Donedávna jsem si myslel, 
že parkovacích míst je u nás v Bohu-
nicích všude málo.
Ale je to vlastně dobře. Ukazuje se, že 
před časem vybudovaná parkoviště 
skutečně pomohla zlepšit neutěšený 
stav s parkováním. Vedení městské 
části jistě nebude lidem nutit něco, 
co nechtějí. 
Někdy zkraje příštího roku budou 
probíhat veřejná projednávání zmí-
něného projektu rezidenčního par-
kování. Tam se bezpochyby uvidíme. 
A kdo má chuť, může napsat nebo se 
zastavit už teď. Těším se na váš názor.

Antonín Crha, místostarosta
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co si psali naši předkové Xl.
Pohlednici pro naše jubilejní čtyřicáté pokračování seriálu „O čem si psali naši 
předkové“ jsem vybíral dlouho. Nakonec jsem se rozhodl pro zajímavou po-
hlednici zachycující divadelní představení, které sehrály bohunické děti venku 
v přírodě 4. 9. 1921. Před časem jsem pátral, kde se asi mohlo ono představení 
hrát. Místo jsem však nezjistil. Třeba mi pomohou naši starousedlíci. 
Adresátem je slečna Tonička Vašinková u pana Práška (v zámku), Lukavec 
u Pasova, Čechy. Text nám o životě v Bohunicích asi mnoho nenapoví. Je 
jednoduchý a prostý. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu i s chybami:

Děkuji za lístek, těší mě, že jste mi odepsala. Poslal jsem Vám 
dopis ten den, kdy jsem obdržel lístek. Dostala jste ho? Myslel 
jsem, že jste první dopis (do Brna) nedostala. B.N. mi dal Vaší 
adresu. Tam jsem psal. Mohu se těšit brzy na odpověď. Ano? 
S pozdravem (podpis je nečitelný)
P.S. Poznáváte to divadlo?.

Taky Ti zdravý tvůj milí Láďa.

4. 11.
neděle

FC Spodek Bohunice : FC Clubwach::Brno – malý fotbal 
hřiště ZŠ Arménská, 3. liga, série B – muži, od 15.00 hod.

5. až 30.      VÝSTAVA Obrazy ve šperku, KJM, Lány 3

8. 11.
čtvrtek

BESEDA Brno hrou – s Odyseou
KJM, Lány 3, od 18.00 hodin

10. 11.
sobota

TATRAN Bohunice: TJ SOKOL V. Meziříčí – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

11. 11.
neděle

TATRAN Bohunice: TJ SOKOL Telnice – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů, od 17.00 hodin

11. 11. 
neděle

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Uspávání skřítků
dvorek SVČ Lány 3, od 17.30 program, od 18.00 průvod

11. 11. 
neděle

SVATOMARTINSKÁ OCHUTNÁVKA VÍNA S B. CHASOU,
Orel ve vinotéce Transvin, ul. Dlouhá, od 11.00 hod.

13. 11. 
úterý

POHÁDKY SKŘÍTKA MEDOVNÍČKA – čtení pro nejmenší     
KJM, Lány 3,  od 16,00 hodin

16. 11.
pátek

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ na ul. Čeňka Růžičky, Ukrajinská, 
Hraničky a Dlouhá, 8.00–16.00 hodin   

17. 11.
sobota

TATRAN Bohunice: FS Napajedla – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD „muži A“, od 13.30 hodin

17. 11.
sobota

FC Spodek Bohunice : SeaComp – malý fotbal 
hřiště ZŠ Arménská, 3. liga, série B – muži, od 16.00 hod.

18. 11.
neděle

FC Spodek Bohunice : KMK Betis United – malý fotbal 
hřiště ZŠ Arménská, 3. liga, série B – muži, od 14.30 hod.

22. 11.                       
čtvrtek

STUDIVADLO – Když se zhasne – divadelní představení
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 19.00–21.00 hodin   

24. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – Klub důchodců Brno-Bohunice
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b, 16.00–22.00 hodin   

24. 11.
sobota

TATRAN Bohunice: SK UP Olomouc – házená 
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

25. 11.
neděle

TATRAN Bohunice: TJ SOKOL Prostějov – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů, od 15.00 hodin

2. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ
SVČ Lány 3, 15.00–18.00 hodin   

4. 12.
úterý

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA + ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
MČ Bohunice + Hasiči, nám. Dlouhá, 17.00 hod.

Kalendárium XI.

zprávy z radnice

Rada MČ na svém 49. zasedání 
dne 3. 10. 2012

 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku pod 
objektem hromadných garáží při 
ulici Pod Nemocnicí 

 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku příjezdo-
vá komunikace ke stavbě garáže 
ve vlastnictví nájemce při ulici Lány 

 – schválila smlouvu o sdruže-
ných službách dodávky elektřiny 
a vody 

 – schválila zveřejnění záměru na 
pronájem částí pozemku p. č. 
1321/7 pod objektem hromad-
ných garáží při ulici Pod Nemocnicí 

 – schválila dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Úprava předprostoru radnice 
(náměstí) při ulici Dlouhá“ s pa-
nem Ing. Zdenkem Sendlerem, 

 – souhlasila s bezúplatným naby-
tím pozemků p. č. 1179/1, 1179/5, 
1179/7, 1179/8 a 1179/9 při ulici 
Lány, z vlastnictví ČR – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech ma-
jetkových do vlastnictví statutár-
ního města Brna 

 – souhlasila se zřízením věcného 
břemene na pozemcích p. č. 950/2 
a p. č. 65/1 při ulici Podsedky z dů-
vodu připojení inženýrských sítí 

 – trvala na svém usnesení k bodu 
č. 9 zápisu z 48. zasedání Rady MČ 
ve věci nesouhlasu s výstavbou 
bytového domu při ulicích Čeňka 
Růžičky – Lískovecká 

Rada MČ na svém 50. zasedání 
dne 17. 10. 2012

 – schválila nabídku uchazeče 
veřejné zakázky na zpracování 
aktualizace VII. etapy „Projektu 
regenerace panelového sídliš-
tě MČ Brno-Bohunice“ od firmy 
DIMENSE v.s.o., s náklady ve výši 
58.000Kč bez DPH

 – schválila nabídku uchazeče 
veřejné zakázky na zpracování 
projektové dokumentace na akci 
„Zateplení objektu SVČ Švermo-
va 19“ od firmy DEA Energetická 

agentura, s.r.o., s náklady ve výši 
88.000 Kč bez DPH, 

 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na provedení oprav 
chodníků v MČ Brno-Bohunice 
od firmy ZEMAKO, s.r.o., s náklady 
ve výši 171.634Kč bez DPH

 – schválila nabídku uchazeče 
veřejné zakázky na dodávku 
výzbroje a výstroje pro JSDH Br-
no-Bohunice od společnosti Per-
spekta, spol. s r.o., Galandauero-
va 16, 612 00 Brno, a cenu ve výši 
237.991 Kč včetně DPH 

 – schválila smlouvu o výpůjčce 
Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, týkající se bezúplatného 
přenechání výpočetní techniky 
do užívání

 – schválila dohodu o centralizova-
ném zadání veřejné zakázky na 
nákup mobilních a datových slu-
žeb se statutárním městem Brnem

 – schválila zveřejnění záměru obce 
pronajmout pozemek p. č. 3271/2 
o výměře 1.257 m2 pod objektem 
hromadných garáží za minimální 
cenu 80 Kč/m2/rok a zastavěné čás-
ti pozemků p. č. 3322 a p. č. 2907 
příjezdovou komunikací k objek-
tu hromadných garáží o výměře 
75 m2 za minimální cenu 45 Kč/m2/
rok, při ulicích Souhrady-Dvořiště, 
Brno, společnosti DOVER spol. s r. o.

 – vzala na vědomí vstup na po-
zemky p. č. 2108, p. č. 2106/1 a p. 
č. 2464/1, vše v k. ú. Bohunice za 
účelem umístění informačních 
panelů DPMB

 – vzala na vědomí zápis o pro-
vedení oprav a stavebních prací 
soukromou vysokou školou Aka-
demie Sting, o.p.s., 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohu-
nice na svém XII. zasedání dne 
26. 9. 2012

 – vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření MČ Brno-Bohunice za 
období 01.–08. 2012 

 – schválilo plán investičních akcí 
na rok 2013 a další léta

 – schválilo předložený návrh na 
zpracování aktualizace VII. etapy 
„Projektu regenerace panelového 
sídliště MČ Brno-Bohunice“

 – schválilo návrh novely obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 

 – schválilo návrh obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů
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Sportovní dopoledne s Kociánkou Listopadové povyražení v knihovně

ohlédnutí za ŠMoulíky

Michael Svoboda, hlavní organizátor 
projektu, který dokáže svým nadše-
ním děti vyburcovat k pozoruhod-
ným výkonům, komentuje tradiční 
akci takto: „Ještě před slavnostním 
zahájením nám žáci přijdou pomoct 
vyložit vozíčkáře z auta. Musím říct, 
že starostlivost, péče a úcta, se kte-
rou žáci celou dobu soutěžení o děti 
pečovali, pomáhali s pitím, jídlem, 
pomáhali své postižené kamarády 
dopravit na toaletu, byla fantastic-
ká. Často žáci, kteří třeba trošku více 
zlobí ve škole, jsou ti první, jež se umí 
postavit a pomoci postiženému člo-
věku. Na Základní škole Arménská to 
ale platilo o všech žácích. Je strašně 
důležité, že takto dokážeme být pra-
videlně spolu. Dokázali jsme se bavit 

při karaoke, přenášení vody v žufán-
ku, při házení na koš basketbalovým 
míčem, zábavné házené nebo hodu 
medicinbalem na cíl.“
Současně s těmito zábavnými dis-
ciplínami probíhal i turnaj v boccii, 
hře podobné petangue, která je tra-
dičním rekreačním sportem pro at-
lety odkázané na invalidní vozík a od 
roku 1984 i paralympijským sportem. 
Soutěžící žáci byli za tento turnaj od-
měněni medailemi, sladkostmi a kar-
tičkami hráčů HC Kometa Brno.
Jsme rádi, že jsme účastníky tohoto 
skvělého projektu, který otevírá nám 
všem nejenom dveře, ale i brány do 
světa lidí s postižením.

Iva Coufalová, metodik prevence, 
učitelka ZŠ Arménská

Milí přátelé, zdravíme Vás z knihovny 
a nabízíme opět zpestření a povyra-
žení v těchto dlouhých podzimních 
dnech.
Nejprve mi dovolte, abych co nejsr-
dečněji pozdravila vítězku Velkého 
křížovkářského týdne z minulého 
měsíce, naší čtenářku paní Buch-
tovou. Zvítězila a vyhrála velký kří-
žovkářský slovník. Její čas 7:26:43 je 
z kategorie snů...Gratulujeme!!
A nyní o akcích budoucích. Od 5. 11. 
do 30. 11. 2012 můžete v prosto-
rách naší pobočky shlédnout výsta-
vu mladé autorky Gábiny Samkové 
s názvem Obrazy ve šperku. K vidění 
budou šperky z korálků a krásné ob-
rázky pro potěšení duše.
Na čtvrtek 8. 11. 2012 máme při-
pravenu interaktivní besedu pro –
náctileté a dospělé, má název Brno 
hrou – s Odyseou. Odysea (složité 
pestré životní osudy) – to je svět lo-
gických her a zábavy. Seznámíte se se 
vším, co podporuje logiku, kreativitu 
a zručnost. V nabídce jsou hlavolamy 
ze dřeva, kovu i skla, moderní des-
kové hry, šachy, GO, kostky, karty, 
žonglovací pomůcky apod. Beseda 

bude doplněna praktickými ukázka-
mi. Přijďte se podívat a inspirovat se 
třeba pro dárek na Vánoce. Začátek 
v 18 hodin.
Po této velké akci převážně pro –
náctileté a dospělé se budeme opět 
věnovat našim nejmenším. V úterý 
13. 11. 2012 otevíráme další Čtení 
pro nejmenší – tentokrát to budou 
Pohádky skřítka Medovníčka. Na naše 
malé kamarády čekají pohádka, ba-
revná razítka, omalovánky, perníčky, 
medové bonbónky...Vhodné pro děti 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby. Začátek v 16 hodin.
Doufáme, že si z naší pestré nabídky 
vyberete a přijdete se za námi po-
dívat. Myslíme na Vás, na děti i na 
dospělé. Krásné podzimní dny přejí

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena, 

pobočka Lány

Mrňátek se u nás v Muzikantech 
vystřídá spoustu. Ti nejmenší zá-
jemci o hudbu začínají už od dvou 
let s maminkami ve Cvrčcích, před-
školáci si už vybírají, zdali zvolí spíše 
tanec v Píďalkách nebo si rovnou 
troufnou na některý hudební ná-
stroj. Potkáte u nás Datlíky u klavíru 
nebo Kosíky s flétničkou. Kdo nemá 
jasno, ochutná od všeho kousek ve 
Čmeláčcích. Ale všichni dohromady 
se sejdou dvakrát do roka na společ-
ném vystoupení. Tím posledním byla 
ŠMOULÍ PARTY.
Určitě byste ji neminuli, protože dvůr 
na Lánech byl doslova modrý. Stoly, 
květiny, výzdoba i děti – to vše bylo 
k nerozeznání od šmoulí vesnice.  
Taťka Šmoula zářil mezi ostatními 

šmoulíky a že ti ho proháněli! Jako 
vstupenku přinesl každý ze šmoulů 
domácí pohoštění, takže o jídlo ne-
byla nouze. Na programu byly spo-
lečné tanečky, vystoupení zpěváčků, 
tanečníků i klavíristů a další hry mezi 
jednotlivými vystoupeními. Každý ze 
šmoulíků si na závěr odnesl šmoulí 
čepičku a tričko. 
A co nás čeká letos? 
Vánoční čas oslavíme na louce u Vče-
lích medvídků a v létě se přesuneme 
do lesního mraveniště. Je tedy docela 
možné, že pokud se mihnete první 
pondělí v červnu okolo SVČ Lužánky 
– pracoviště Lány, uvidíte spoustu 
mravenců při plné práci. 

Zuzana Del Favero

Stalo se již tradicí, že se dvakrát ročně účastníme akcí, kde se setkávají 
žáci ZŠ Arménská s dětmi s postižením. Letošní podzim jsme na školním 
hřišti přivítali již známé kamarády z Kociánky a společně strávili slu-
nečné dopoledne. Děti a dospělí s různým postižením vytvořili s našimi 
žáky družstva, která soutěžila ve všedních i nevšedních disciplínách.

klub důchodců v brně bohunicích pořádá  
za finanční spoluúčasti radnice mč bohunice
v	sobotu	24.	11.	2012	v		Hasičské	zbrojnici

v	Bohunicích		Ukrajinská	2b

kateŘInskou Zábavu
Začátek	v	16	hodin											konec	ve	22	hodin

hudba:	oblíbená	dechovka	-	Maškovi
vstupné:	40,-	Kč

	 	
	 	 Srdečně		Vás		zve		KD		v		Bohunicích

  rezervace – informace:
	 	 František	Doušek,	tel:	547	35	32	15,		
	 	 mobil:	723	937	562

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 2. 11. 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.
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BRANNÝ ZÁVOD MLADÝCH HASIČŮ

Noc v hladomorně, Robinson i ježek v kleci

Dne 6. 10. 2012 proběhl na hasičské 
zbrojnici v Bohunicích závod požár-
nické všestrannosti a současně také 
první kolo soutěže hry Plamen. Pěti-
členné hlídky plnily různé úkoly na 
několika stanovištích (např. střelba 
ze vzduchovky, teorie, uzle, zdravo-
věda, aj.)
Soutěžilo se ve třech kategoriích 
mladší žáci, starší žáci a dorostenci. 
Přestože se závod uskutečnil na síd-
lišti v Bohunicích, vše probíhalo bez 
komplikací a  počasí, které bylo ukáz-
kové, umocnilo všem krásný zážitek 
z tohoto závodu. 
Po sečtení všech výsledků nakonec 
naši starší žáci získali krásné 3. mís-

to, mladším žákům se moc nedařilo 
a získali 8., 10. a 11. místo. Dorostenci 
soutěžili jako jednotlivci a ti bohunič-
tí obsadili medailové příčky. Jakub 
Soukup 1. místo, Albert Mlčoch 
2. místo, Martin Cichra 4. místo.
Soutěžícím gratulujeme k umístění 
a přejeme hodně úspěchů v dalších 
kolech. Všem členům, kteří se podíleli 
na pořádání soutěže, ať jako rozhod-
čí či pomocná četa, děkujeme. Díky 
Vám všem soutěž proběhla rychle 
a bez delších časových zdržení. Dě-
kujeme i ovocnářskému sadu Starý 
Lískovec za zapůjčení sadu v Bohu-
nicích, kde většina závodu probíhala.

Hasiči Bohunice

Larpy v Bohunicích

Hry, které:
vylepší schopnost komunikace
naučí vás lépe argumentovat
rozvíjí vaši osobnost

Tábornická skupina Kamarádi - Hamernice dokazuje, že ani v průběhu školního 
roku nezahálí. Po velmi úspěšných prázdninách navázala na oblíbené celoroční 
Výpravy za dobrodružstvím, na které jsou zvány všechny děti nejen z Bohunic.
První společnou akcí byl zářijový třídenní výlet, během kterého se všichni 
účastníci ocitli na Robinsonově ostrově. Kamarádi museli dokázat nalovit i uvařit 
nebezpečnou zvěř, projít různými lesními nástrahami, nalézt léky k ošetření 
nemocného Pátka, podniknout cestu za pokladem i dobývat základnu obsa-
zenou strašlivými nepřáteli 
z řad vedoucích. Protože se 
jim skvěle dařilo, další po-
zvání na sebe nenechalo 
dlouho čekat. Tentokrát se 
vypravili na tajemný zámek 
Letovice, kde pátrali po pra-
starém tajemství, prozkou-
mávali zámecké prostory, 
nebáli se v noci proniknout 
do temné hladomorny ani 
přespat přímo na zámku. 
Protože všichni projevili ne-
skutečnou odvahu i velké 
schopnosti při plnění nej-
různějších úkolů, dostali na 
listopad pozvání od legendárních Rychlých šípů. V nebezpečných Stínadlech 
se totiž opět dějí divné věci, které určitě souvisejí s volbou Velkého Vonta. Ka-
marádi zde rádi pomohou při pátrání po ztraceném ježku v kleci, prozkoumají 
stínadelské uličky a už se těší, jaká dobrodružství letos zase prožijí. 
Všechny děti s dobrodružnou povahou mezi sebe zveme prostřednictvím 
našich stránek www.kamaradihamernice.cz. 

Lenka Vašíčková, člen vedení tábora
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proGraM listopad
1. 11. 2012 od 16.30 do 18.00 – VÝROBA NÁUŠNIC Z KORÁLKŮ
OTEVŘENÁ DÍLNA. Cena: 40 Kč.

8. 11. 2012 od 16.30 do 18.00 – PŘÍVĚSKY S FOTKOU
OTEVŘENÁ DÍLNA. Přineste si na flashce jakoukoli fotografii nebo obrázek, který 
byste chtěli nosit jako přívěsek. Vytiskneme, vystřihneme, zalijeme pryskyřicí 
a je to! Cena: 40 Kč.

15. 11. 2012 od 16.30 do 18.00 – MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY
OTEVŘENÁ DÍLNA. Ekologické a originální! Vyrobte si vlastní potisk na plátěnou 
tašku a noste ji třeba na nákupy. Cena: 50 Kč.

22. 11. 2012 od 15.30 do 18.00 – VÝROBA KVĚTINOVÝCH BROŽÍ Z ORGANZY. 
OTEVŘENÁ DÍLNA. Cena: 30 Kč.

22. 11. 2012 od 19.00 do 21.00 – STUDIVIDLO – KDYŽ SE ZHASNE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. Bláznivá komedie o dvou manželstvích. Režie: Lukáš 
Hadamčík. Vstupné dobrovolné.

29. 11. 2012 od 15.30 do 18.00 – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
OTEVŘENÁ DÍLNA. Cena: 50 Kč.

 nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz
 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bo-
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel: 776 670 398

 Pronajmu dlouhodobě velmi pěk-
nou garáž v přízemí garážového blo-
ku Ukrajinská III. Telefon 602 793 535.

 instalatér Radek Audy. 
Tel: 605 54 44 02

 kalendáŘ „Gastro akcí 
na HOTELU MYSLIVNA 
29. 10.– 8. 11. 2012 Zvěřinové hody,
9. 11.–18. 11. 2012 Svatomartinská husa, 
24. 12. 2012 Štědrovečerní večeře, 
31. 12. 2012 Silvestrovská oslava.
Rezervace tel.: 547 107 555 (556)
E-mail: info@hotelmyslivna.cz

 Bedna pc – Servis počítačů a no-
tebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bys-
trc – Kachlíkova 9. www.bednapc.cz,  
608 880 107

 psí salon konny Alice Jechová, 
Větrná 25, Ostopovice, Tel. 777 790 568, 
konnysalon@seznam.cz

 douČíM Fyz-Mat - 6.–9.tr. ZŠ, 
resp. prima–kvarta z gym. Připravím 
k PZ. z MAT na SŠ. Tel. 774 621 703.

 hledám byty 1+kk – 2+kk k in-
vestici za účelem pronájmu v Bo-
huncicích, Starém a Novém Lískovci. 
Hotovost. 773 349 381, kopecny.byt@
seznam.cz

SVATOMARTINSKÁ
OCHUTNÁVKA VÍNA

S BOHUNICKOU CHASOU
 vinotéka Transvin

(ulice Dlouhá, pod Albertem)

ned le 11. listopadu
11.00 – za átek ochutnávky 

 14.00 – vystoupení Bohunické chasy

Vystoupení Bohunické chasy je finan n  podporováno statutárním m stem Brnem

KOUPÍM BYT 2(3)+1 
v Brně-Bohunicích.

HOTOVOST,
rychlé a seriózní jednání, 

BEZPEČNÝ PŘEVOD  
přes advokáta či notáře,

vyřeším i problémy s EXEKUCÍ 
či jiným dluhem,

volejte tel. 603 185 571

Čistíme koberce od 12 Kč/m2, 
čalouněné sedačky 
80–100 Kč/sedák, 
židle 20–30 Kč/ks, 

myjeme okna od 8 Kč/m2, 
provádíme komplexní úklidy 

bytů, domů, kanceláří, 
provozoven... 

Stačí zavolat firmu Pokora 
608 744 826.

Obilní trh 4, Brno 602 00
tel.: 541 246 511

Oznamujeme otevření 
nové ortopedické ambulance 
v centru Brna

MUDr. Komárek Jan
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Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

RENOVACE DVEŘÍ
NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách

HEZKÝ DOMOV 
mít je skvělé, 
zařídí ho 
firma Welle :)

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

SBĚR  NEPOTŘEBNÉHO  TEXTILU
Vážení občané,

firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již od roku 1999, sběr, 
separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.

Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr nepotřebného textilu – a to tzv. 
systémem „DOOR to DOOR“ – přímo od Vašich dveří. 

Ve Vaší městské části proběhne sběr dne 8. 11.  V tento den  můžete nepotřebný textil 
vložit do igelitové tašky a tu umístit od 16.00 do 17.00 hod před své domovní dveře. 
Vkládejte prosím oděvy a textil ve stavu čistém a použitelném. Po 17. hodině budou tašky 
sesbírány a odvezeny k dalšímu zpracování.

Proč sběr nepotřebného textilu?

Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. 
Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu!

Co můžete odevzdat?

 • nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky 
 • párovou obuv, kabelky
 • bytový textil – povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky 

Část slouží opět ke svému původnímu účelu, část je určena k dalšímu zpracování např. na 
čistící textil, výrobu koberců, jako izolačního materiálu.

Co recyklovat nelze?

• oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce

Děkujeme občanům za snahu o třídění nepotřebného odpadu.

Další informace na bezplatné lince 800 100 373.

                                                                                                                         Firma E+B textil s.r.o.



Účetnictví
pro

společenství 
vlastníků
jednotek

a bytová družstva

Křižíkova 70, 612 00 Brno
tel.: 549 213 296

www.abapel.cz, abapel@seznam.cz
* cena za bytovou/nebytovou jednotku měsíčně

účetnictví, mzdy, předpisy, evidence
úhrad, vyúčtování služeb a další

dlouholetá praxe v oboru
individuální přístup
spolehlivost

95 Kč *

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

PRODEJNÍ AKCE Nyní nově 
vestavěné skříně a kuchyňské linky na míru 

NOVĚ OTEVŘENÁ
SPECIALIZOVANÁ
MALOOBCHODNÍ PRODEJNA

STARÝ LÍSKOVEC, JIHLAVSKÁ 31

WWW.TABAKSHOP.CZ

(BÝVALÁ DELVITA)

PO-PÁ: 07.00 - 16.00   SO: 07.00 - 12.00


