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Návraty
Léto je za námi. Přes prázdniny vět-
šina z nás opustila Bohunice a na 
nějaký čas někam vycestovala. 
Jedni na Vysočinu či Šumavu, jiní 
někam dále, třeba do Tater, Egypta 
nebo na jih Evropy – k moři. Ale ať 
jsme byli kdekoliv, jedno jsme měli 
společné. Přišel den, kdy jsme se ze 
svých cest museli vrátit domů do 
Bohunic.
Možná máte podobný, zvláštní, 
nepopsatelný pocit, když po mno-
ha hodinách strávených za volan-
tem nebo v letadle, poprvé spatříte 
známou siluetu bohunického síd-
liště. Přestože to není, v porovnání 
s podhorskou krkonošskou vesnič-
kou, pohled nijak krásný, cítíme, 
že jsme doma. Projíždíme známé 
ulice, pozorujeme, co se za dobu, 
co jsme tu nebyli, změnilo.
„Hele, koukni, Novákovi ze čtverky 
mají nové auto, ale nevypadá na 
nové, to je asi nějaká ojetina… 
A tady, ta díra v silnici ještě není 
opravená, ale už dali pryč ten 
uschlý strom před naším vchodem. 
A tam, dívej, Břeťa vod vedle má 
psa. Není to kokršpaněl? To si snad 
dělá srandu, proč si nepořídil něco 
jiného, než máme my! “
Ano, po návratu probíhá kontro-
la okolí a hledání změn, které za 
ten týden, 14 dní či měsíc, co jsme 
nebyli doma, nastaly. Je to jistá 
známka přináležení k místu, k do-
movu,v tomto případě – k našim 
Bohunicím. 
Milí Bohuničáci, nám všem přeji, 
abychom se domů vraceli vždy 
rádi a s hřejivým pocitem, že sem 
patříme.

Antonín Crha, místostarosta

Uzávěrka č. 10/11
středa 21. září 2011

starostův zápisník
Úvodem si dovolím navázat na závě-
rečný odstavec minulého zápisníku 
s přesvědčením, že se nám všem 
podařilo najít v právě ukončeném 
prázdninovém období trochu toho 
času na odpočinek nebo „dostatek 
vůle“ potřebné alespoň na částečné 
zklidnění běhu všedních dnů.
Z hlediska řízení obce se nejednalo, 
jak již bylo dříve na tomto místě pu-
blikováno, o žádnou tzv. ospale okur-
kovou sezónu. Oba letní měsíce byly 
naplněny obsahem, který není třeba 
detailněji přibližovat těm z nás, kteří 
„na vlastní kůži“ něco budovali či pře-
dělávali. Zkrátka obvykle více starostí 
než radostí bylo s opravou kanalizace 
pod budovou školky na ulici Uzbec-
ká, s kompletní rekonstrukcí sociál-
ních zázemí ve školkách Amerlingova 
a Švermova, při opravě podzemní 
hydroizolace jednoho z pavilónů zá-
kladní školy Vedlejší, při stěhování 
a rekonstrukci prostor pro připravo-
vanou mateřskou školku tamtéž, při 
rekonstrukci pro veřejnost přístup-
ného hřiště na TJ Tatran, při částečné 
výměně oken v objektu CVČ Laby-
rint, při pracích na hasičském cvičišti, 
s protahující se opravou chodníku 
na ulici Gruzínská, ale i při běžném 
úklidu a standardní údržbě veřejných 
prostranství. Mnoho „letního poklidu“ 
si pak přímo v Bohunicích asi neu-
žil téměř nikdo: plynárny pokračují 
v rekonstrukci plynovodů a přípojek 
při současném jejich převodu z niž-
šího tlaku na tlak vyšší; elektrárenská 
společnost podzemním kabelem 
napříč Bohunicemi propojuje trafo-
stanici na ulici Labská s trafostanicí 
na ulici Ukrajinská… …do toho pak 
nějaká ta havárie vodovodního řádu 
nebo únik plynu, dlouhodobá výlu-
ka tramvajové dopravy s přestupem 
na autobus, uzavírka opravovaného 
nadchodu nad zastávkou Běloruská 
či totální rekonstrukce chodníku na 
ulici Kamenice. A kdyby náhodou nic 
z uvedeného nějaký šťastlivec neza-
znamenal, tak jistě naproti u souse-
dů zateplovali panelák nebo zvedali 
podkroví. Přidáme-li k tomu vrtochy 
počasí, tak bylo snad i lepší žádné 
období klidu si nepřipouštět…

Nyní však s dalším opti-
mismem k budoucímu! 
Denním tiskem již pro-
běhla zpráva, že v Bo-
hunicích bude nové 
náměstí. Ano potvrzuji, 
i na takovou akci se při-
pravujeme. Jednalo by 
se o zcela zásadní rekon-
strukci prostranství dnešní 
tržnice u radnice. A třeba 
se i místo pro orloj na budově radni-
ce najde… Architektonickou studii 
úpravy si lze prohlédnout na úřadě 
nebo na našich webových stránkách 
v sekci Informace/Projekty. Na webu 
jsou umístěny i návrhy možných revi-
talizací obou sídlištních tramvajových 
zastávek…
S koncem prázdnin se nad fotbalo-
vým areálem TJ Taran rozběhla vý-
stavba běžeckého okruhu se zpev-
něným písčitohlinitým povrchem. 
Protože součástí téměř kilometrové 
trasy budou i dvoje schody, nazval 
bych jej okruhem kondičním…
S přicházejícím podzimem by měla 
nabývat konkrétních výsledků další 
etapa regenerace sídlištní zeleně, 
a to v prostoru ulic Pod Nemocnicí, 
Okrouhlá a Vedlejší…
Hráči pohazující petangové koule 

mohou vyzkoušet hřiš-
ťátko za domem Armén-
ská 7. Došlo k úpravě 
povrchu, takže by to už 
mohlo konečně jít…
Po skutečně oboustran-
ně věcném dialogu mezi 
vedením MČ a soukro-
mým investorem výstav-
by stomatologické poli-
kliniky při ulici Jihlavská 

a po vyhodnocení jiných možných 
umístění tohoto záměru v Bohuni-
cích (např. rozestavěný objekt u OD 
Kaufland), se zájemce o výstavbu roz-
hodl pro svůj záměr nalézt prostor 
v Campusu Masarykovy univerzity.
Kancelář primátora města Brna za-
dala společnosti AUGUR Consulting 
provedení sociologického průzkumu 
v brněnských sídlištích. Uvedená spo-
lečnost dostala za úkol v průběhu 
září mimo jiné zjistit, kdo jsme a jak 
se nám v těchto lokalitách žije. Ob-
dobný průzkum již probíhal v letech 
1988 a 1995. Bohunice jsme si prý 
vždy oklasifikovali, vyjádřeno běžnou 
školní stupnicí, horší dvojkou spíše 
trojkou. A tak pokusme se při hodno-
cení naší městské části býti co nejvíce 
objektivní, tedy snažme se oprostit 
od osobních či rodinných konkrét-
ností, neboť mám za to, že jsme se 
v mnohém polepšili…

(Pokračování na str. 2)

VI. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 21. 9. 2011 
od 17.00 se bude v jednacím sále bohu-
nické radnice Dlouhá 3 konat VI. 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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Policie ČR během léta řešila ně-
kolik krádeží jízdních kol, to jak 
ze sklepních kójí či garáží, ale 
dokonce i z balkónu! Celková 
hodnota odcizených kol činí 
více než 60.000,- Kč. Dále došlo 
k vloupání do známého kiosku 
„Na Chaloupce“ při ulici Jihlav-
ská, tento případ je stále v šetření. 
K druhému, tentokrát jen poku-
su o vloupání, došlo v Asijském 
bistru na tržnici u prodejny Al-
bert. Tento pokus byl již policií 
vyřešen. Nadále dochází k po-
škozování motorových vozidel, 
přičemž v případě, který se udál 
na ulici Netroufalky, došlo dokon-
ce k jeho zapálení. Bohužel došlo 
i k přepadení a odcizení šperků 
na tramvajové zastávce Krema-
torium a k podvodnému vylákaní 
nemalé hotovosti na starší paní 
v domě na ulici Okrouhlá! 
Městská policie v letním období 
řešila přes 250 dopravních pře-
stupků, zde se stále opakuje stání 
v křižovatce či špatné parkování. 
Ostatních přestupků, které se tý-
kají majitelů psů či porušování 
platných vyhlášek statutárního 
města Brna, bylo více než 30. Zde 
je třeba upozornit na stálé útoky 
vandalů na dětská hřiště! Opako-
vaně městská policie asistovala 
při převozu podnapilých osob, 
tentokrát celkem třiceti mužů 
i žen, do Protialkoholní záchytné 
stanice.
Městská policie touto cestou 
upozorňuje majitele psů na no-
vou úpravu vyhlášky č. 21/2009 
„O pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranství“, která je 
doplněna přílohou č. 2 vymezu-
jící prostory, kde je vstup psům 
zakázán. Tyto prostory jsou ozna-
čeny zákazovou tabulkou.
Pro ujasnění uvádím níže místa, 
určená k volnému pohybu psů 
dle současného stavu.
Ukrajinská (pozemek p.č. 1197/82 
„Tříčtvrtníky“), což je zelená plo-
cha mezi ul. Ukrajinská a tramva-
jovou tratí.
Okrouhlá (pozemek p. č. 2343), 
což je zelená plocha mezi ul. 
Okrouhlá, ul. Osová a podjezdem 
pod mostem pod touto ulicí.
Vstup psů je zakázán na:
dětská hřiště a veřejně přístupná 
sportoviště při ulicích Arménská, 
Běloruská, Gruzínská, Moldavská, 
Neužilova, Okrouhlá, Pod Nemoc-
nicí, Souhrady, Spodní, Švermova, 
Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, park 
Osová, zahrada u DPS Arménská 
4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2.
Nashledanou příště.

Leoš Šmídek, předseda 
Komise pro občanské záležitosti.

kontrola veřejného osvětlení

Poprvé do školy – poprvé do knihovny

Starostův zápisník
Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s ve spoluprá-
ci s MČ Brno-Bohunice, se uskutečnila 
ve středu 10. 8. 2011. Zkontrolováno 
bylo celkem 1195 kusů světel. Je to 
poprvé, kdy se nám při noční kont-
role nepodařilo najít ani jedno jediné 
nesvítící osvětlení. Při čtení předešlé 
věty si někdo z Vás řekne, že to není 
pravda, že v naší MČ Brno-Bohuni-
ce viděl na některém místě nesví-
tící osvětlení. Musím konstatovat, 
že i tento občan má pravdu. Tato 
osvětlení jsou na některých místech 
nuceně vypnuta z důvodu rekon-
strukce stožárů nebo oprav. Dále jste 
si někteří z Vás mohli povšimnout, že 
hlavně v úsecích kolem silnic dochází 

ke kontrole stožárů veřejného osvět-
lení Rochovou metodou – tahovými 
zkouškami. Touto metodou se zkouší 
pevnost a stabilita stožárů veřejného 
osvětlení. Tyto prohlídky jsou nut-
né z toho důvodu, že nám některé 
stožáry „nahlodal zub času“ a moh-
lo by při špatných povětrnostních 
podmínkách hrozit jejich zřícení do 
vozovky nebo chodníku. Takže názo-
ry „kolemjdoucích odborníků“, že se 
stožáry vyměňují zbytečně, nechme 
na těch, co nesou skutečnou odpo-
vědnost, protože až by se opravdu 
něco stalo, tak by tito “kolemjdoucí 
odborníci“ byli první, kteří to předví-
dali. Záznam z kontroly je uložen na 
Odboru Technických služeb Úřadu 
MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, člen Rady MČ

INFORMACE  
Telefónica O2

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel 
o využívání sítě Veřejných telefonních auto-
matů (VTA) budou v  průběhu 3. čtvrtletí 
letošního roku zrušeny VTA na ulicích: Ar-
ménská u č. 503/5; Okrouhlá u č. 282/2; Pod 
Nemocnicí u č. 594/15; Švermova u č. 228/17.

(Dokončení ze str. 1)
Na základě mnohých dotazů připo-
mínám, že spalování suchého rost-
linného odpadu v některých lokali-
tách Bohunic ještě nebylo schváleno 
městskou vyhláškou. Tedy stále platí 
plošný zákaz.
Jsem informován, že od září do konce 
března 2012 si mezi námi bohuničáky 
ve věku 16–65 let sesbírá data další 
výzkumná společnost. Cíl projektu je 
hloubkou a rozsahem odpovídající 
jeho zadavateli, kterým je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Česká republika jeho prostřednictvím 
s dalšími 24 zeměmi světa hledá 
a shromažďuje odpovědi obyvatel 
pro hodnocení jejich základních 
dovedností potřebných pro úspěch 
v každodenním osobním i pracovním 
životě, a dále informace o tom, jak 
jsou občané připraveni k naplňování 
zvyšujících se požadavků moderní 
společnosti a pracovního trhu a jaké 
vědomosti a dovednosti postráda-
jí k plnohodnotnému zapojení do 
osobního, společenského a pracovní-
ho života. Vybraným respondentům 
přeji pevné nervy… 

…a všem pak dobré září.

Miloš Vrážel, starosta MČ

I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Ji-
řího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče 
akcí s názvem „Poprvé do školy - poprvé do knihov-
ny“. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla 
spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou 
zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvar-
ných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit 
pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. 
A co pro ně připravila v letošním roce?
• V období od 1. září do 9. října 2011 mohou prvňáčci využít možnosti zare-

gistrovat se do knihovny zdarma.
• Soutěž „Kam chodí táta a máma do práce?“ určenou pro čtenáře KJM ve 

věku od 6 do 10 let. Soutěž trvá od 1. září do 23. října 2011. Soutěžní listy 
najdete na všech provozech KJM.

• Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na poboč-
ce KJM v městské části Brno – Bohunice, Lány 3 ve čtvrtek 6. října 2011.

Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala 
Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky, MBA a za podpory 
městských částí, ve kterých se koná slavnostní pasování.
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Co si psali naši předkové XXvii. zprávy 
z radnicePro naše dvacáté sedmé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 

jsem vybral jednu z novějších pohlednic. Byla poslána 24. 7. 1981 do tábora 
synovi Michalovi. Zvědaví rodiče se zajímají o dění v táboře, informují syna 
o plánované cestě do Německa (patrně východního, protože na západ se v té 
době ještě nemohlo) a slibují nákup kola „Favorit“.

Přepis textu pohlednice (přepsáno s chybami):
„Ahoj Míšo. Jsme s mamou rádi, že se Vám v táboře líbí. 
V pondělí 27. 7. jedeme do Německa, tak to víš, že Vám hodně 
dovezeme. Ten pán, co má toho favorita je ještě na dovolené. Mít 
ho budeš jak se vrátí. Choď za Ouškem každý den a pomazlite se. 
Víš, že tě má rád. Hodně pus Ti posílá tata a mama. Ahoj!“

Antonín Crha, místostarosta

Rada MČ na svém  16. zasedání 
dne 29. 6. 2011:

 – schválila dohody o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem zahrádek 
v lokalitě Kejbaly a Moravanské kopce

 – souhlasila s nabytím pozemku při 
ulici Za Kovárnou, do majetku statu-
tárního města Brna 

 – souhlasila se záměrem centrálního 
nákupu elektrické energie a zemního 
plynu pro objekty ve správě MČ Brno-
Bohunice z úrovně města Brna

 – nesouhlasila s umístěním kon-
tejnerové měnírny pro trolejbus na 
pozemku p. č. 2565/2 v k. ú. Bohunice 
při ulicích Pod Nemocnicí

 – schválila nájemní smlouvu č. 08-
070/11/MČ na pronájem části po-
zemku p. č. 2748/1 při ulici Neužilova 
s TJ Tatran Bohunice 

 – povolila výjimku v počtu žáků ve 
třídách 5. A. a 7. B. ZŠ Brno, Arménská 
21 do +3 tj. na celkový počet 33 žáků 
ve třídě 

Rada MČ na svém  17. zasedání 
dne 20. 7. 2011:

 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Oprava izolace 
proti vodě v objektu ZŠ Vedlejší 10“ 
od firmy ZOLP s.r.o. a cenu díla ve výši 
628.373 Kč bez DPH

 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Výměna části 
oken objektu SVČ Švermova 19“ od 
firmy INTER – STAV spol. s r.o. a cenu 
díla ve výši 99.992 Kč bez DPH 

 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Integrace ma-
teřské školy do objektu ZŠ Vedlejší 
10 v MČ Brno-Bohunice“ od Ing. Ale-
še Drlého, cenu díla ve výši 185.000 
Kč bez DPH 

 – souhlasila s provedením investiční 
akce „Dodávka a montáž plastových 
oken v ZŠ Vedlejší 10“, pověřila ředi-
tele ZŠ Vedlejší 10 zajistit potřebné 
úkony spojené s realizací výše uve-
dené investiční akce

 – schválila žádost o finanční pro-
středky z rozpočtu Statutárního 
města Brna na akci „ZŠ Vedlejší 10 – 
integrace mateřské školy do objektu 
ZŠ v MČ Brno-Bohunice“ 

 – souhlasila s bezúplatným nabytím 
pozemku p. č. 66  mezi ulicemi Lány, 
Vyhlídalova, Podsedky z vlastnic-
tví Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Brna 

Čeho si kolem sebe všímáme?

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Na začátku prázdnin se stala na první 
pohled zcela obyčejná věc – pokazil 
se zámek k brance na dětské hřiště. 
Banalita, jejíž oprava nezabere mnoho 
času. Jenže tentokrát to bylo jiné…. 
Zámek se zasekl, dvířka zůstala zavře-
ná a hřiště zůstalo prázdné. Najednou 
jako by osiřelo. Lidé chodili kolem 
a vyčkávali, co se bude dít. Nedělo se 
nic, hřiště bylo uklizené, připravené 
k dětským hrátkám – jen ta branka 
nešla otevřít. Naštěstí vynalézavost 
českého člověka nenechá na holič-
kách, a tak jste po několika dnech 
mohli sledovat, jak přes plot (naštěs-
tí nízký) přeskakují nejen větší děti, 
ale i sličné maminky či jindy upjatí 
tatínkové. Hřiště ve stínu vysokých 
stromů a v klidném zákoutí v prázd-
ninových dnech lákalo k posezení a to 
že nejdou dvířka otevřít? No aspoň 
nám dětičky jen tak rychle z hřiště 
neutečou… Problém nastal vždy jen 
s kočárkem, ale i to se brzy vyřešilo – 
podél plůtku jich brzy postávala celá 

Město Brno poskytuje vlatníkům nemovitostí na území 
města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravy by-
tových a rodinných domů a bytových jednotek. Za títmo 
účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Ma-
gistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mo-
hou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinov-
ského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v sou-
ladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, už nedostá-
váme informace o narození Va-
šeho dítěte. Není proto možné 
Vás automaticky zvát na Vítání 
občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše dě-
ťátko na tento slavnostní akt 
pozvat a tuto radostnou životní 
událost spolu s vámi sdílet, je 
nutné se osobně dostavit na 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 
k podání písemného souhlasu.
Celou záležitost s Vámi vyřídí 
paní Soukupová na podatelně 
úřadu (tel.: 547 423 815).
Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

Provozní doba teni-
sových kurtů při ZŠ 

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

Kontaktní telefon: 722 209 910
Kurty jsou po celkové 

rekonstrukci!!!

MiniGoLF 
BoHUniCE

Švermova 19
625 00, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 
16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 
14.00–20.00

V případě nepříznivého 
počasí je areál uzavřen.

Sportovní areál tří 
hřišť při ZŠ Vedlejší

Malá kopaná, florbal, 
basketbal, nohejbal, 

volejbal, tenis, pingpong.
Šatny, sprchy, 
WC k dispozici

Nutná rezervace na 
tel. 607 722 830

Provozní doba:
ve dnech školního 

vyučování 14–20 hodin, 
ostatní dny 9–20 hodin. 

řada. Takto to šlo celý měsíc! Nikoho 
nenapadlo kontaktovat správce hřiště 
(v tomto případě MČ Brno-Bohunice), 
že je branka pokažená a je třeba ji 
opravit. Všichni jen nadávali, jak je to 
možné, že patřičná místa už dávno 
nesjednala nápravu. Jakoby nikomu 
nedošlo, že úřednice nemohou vě-
dět vše - navíc zámek nebyl viditelně 
poškozen. Přitom stačil jeden kratin-
ký email a do dvou dnů byla branka 
opravena. A život na dětském hřišťát-
ku uprostřed bohunického sídliště šel 
pokojně dál. Ono nestačí si jen všímat, 
občas je nutné i jednat. 

Lucie Stará, zastupitelka

PS: Po napsání tohoto zamyšlení jsme 
druhého dne s mými dětmi zjistili, že 
někdo opět pokazil vstupní branku 
k výše popisovanému hřišti. A mě 
napadlo, že titulek článku má i jiný 
význam. Pokud si nebudeme všímat 
toho, co se kolem nás děje, vandalo-
vé nám všechno hezké zničí.
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Knihovna informuje... připravuje... 

Rok se s rokem sešel a naše ženy opět 
postoupily do krajského kola v požár-
ním sportu. Toto kolo již proběhlo, 
a to 23. července v Hodoníně. 
Do mlhavého dne se probudili hasiči 
a hasičky ze 7 okresů Jihomoravské-
ho kraje. Počasí se však umoudřilo, 
vysvitlo i sluníčko, a tak se v 9 hodin 
začalo soutěžit. První disciplína 100m 
překážky běhaly ženy, mezitím muži 
odběhli útok. Pak se disciplíny pro-
hodily a závěr soutěže patřil štafetám 
4 x 100m. Naše ženy bez problémů 
odběhly „stovky“. Skvělý výkon zazna-
menala naše Hanka Elznerová, která 
svým časem 18:73 obsadila ze 60 
závodnic, neuvěřitelné druhé místo. 
Útok se ženám velmi povedl a dosa-
žený čas 28:99 byl čtvrtým nejlepším 
ze 7 družstev, na třetí místo chyběly 

V polovině měsíce června byly za-
končeny házenkářské soutěže v Ji-
homoravském kraji i v celé republice. 
V roce, kdy oddíl házené TJ Tatran 
slaví 50. výročí trvání handbalu v Bo-
hunicích, zaslouží pochvalu v první 
řadě naše mládež. Letos totiž druž-
stva starších žáků i starších žákyň vy-
hrála ligu Jihomoravské oblasti. Za 
první místa obě družstva převzala 
poháry a zlaté medaile při příležitosti  
další významné  házenkářské události 
v našem městě  a to ME dorostenek, 
které se pro rok 2011 konalo v Brně 
a ve Zlíně. Před zraky diváků a za 
přítomnosti zúčastněných družstev 
a delegátů EHF v hale na Vodové naši 
mladí hráči a hráčky vystoupili na 
pomyslný nejvyšší stupeň, prozatím 
v Jihomoravském kraji. Doufejme, že 
to pro ně bude motivací k dosažení 
dalších úspěchů ve vyšších kategori-
ích a celostátních soutěžích.  
Velmi dobrého umístění, na které 
jsme čekali 20 let, dosáhlo družstvo 
mladších dorostenek, které obsadilo 
v celostátní soutěži – lize mladších 
dorostenek -  3. místo za družstvy 
Zlína a bezkonkurenční Olomouce. 
Z tohoto družstva byla nominována 
naše hráčka Jarmila Trumpešová do 
reprezentačního družstva ČR na ME.
Svůj úkol splnili i starší dorostenci, 

Říkám to rád a určitě ne-
jsem sám. To, že jste vyhráli 
krajský přebor a postoupili 
do divize, zasluhuje nejen 
náš obdiv, ale jistě celé 
sportovní veřejnosti u nás 
v Bohunicích. Je to zásluha 
nejen fotbalového umění, ale také 
síla a touha patřit mezi nejlepší.
Dovolte mně, trošku zavzpomínat na 
dobu již minulou. Doba to nebyla 
jednoduchá, ale pro Bohunice se 
fandilo a celé rody Badalů, Dobšíků, 
Jarošů a mnoho jiných podporovaly 
průběh sportovních soutěží.
Ještě na hřišti za věznicí se hrávala 
tehdejší I.A třída a chodili jsme fan-
dit Pepovi Šiborovi, Jarovi Madalo-
vi, Jožovi Kadaňkovi a dalším. Rád 

krajské kolo v požárním sportu

v bohunické házené bodovala hlavně mládež

Hoši, děkujem!

Letní prázdniny jsou za námi. Našim 
dětským i dospělým čtenářům uběh-
ly, dle jejich vlastních slov, neskuteč-
ně rychle. I přes omezenou půjčovní 
dobu nás navštívilo v prázdninových 
měsících okolo 2 500 čtenářů.
V době, kdy se nepůjčovalo, jsme 
poctivě vyklízeli sklady starých knih, 
uvolňovali regály pro nové knihy 
a knihy, které se nám začnou s ná-
stupem pracovních a školních povin-
ností v hojném počtu vracet. Opravili 
a obalili jsme bezmála 600 svazků. Vy 
jste nám  během prázdnin darovali 
50 ks kvalitní beletrie a naučné lite-
ratury pro dospělé, které se postup-
ně zpracovávají do fondu bohunické 
knihovny.
Připravili jsme i velké množství no-
vých projektů a to nejen pro dětské 
čtenáře. Do konce roku 2012 bychom 
je chtěli s Vámi, milí dospělí čtenáři, 

vyzkoušet. Včas Vás o nich budeme 
informovat a již předem děkujeme za 
aktivní spoluvytváření těchto pořadů.
V měsíci září se k nám opět mohou  
žáčci 1. tříd zaregistrovat na celý rok 
zdarma. Jedná se především o roční-
ky narození 2004, 2005 a musí splnit 
podmínky 1. registrace v KJM Brno. 
V prvním říjnovém týdnu proběhne 
poněkolikáté slavnostní pasování 
těchto prvňáčků na rytíře knih. Jde 
vždy o dlouhodobě a pečlivě připra-
vovanou slavnost, které se aktivně 
účastní i zástupci ÚMČ Bohunice 
a všechny první třídy obou bohu-
nických škol.
Startujeme pondělní, úterní a čtvr-
teční dětské čtenářské kluby. Stře-
deční besedy pro školy. Zahajujeme  
tříletý čtenářský projekt s třídou pí. 
uč. Lidmilové ze ZŠ Arménská.

Podrobný program pro čtenáře v měsíci září:

REGISTRACE PRVŇÁČKŮ ZDARMA od 1. 9. do 7. 10. 2010

ODPOLEDNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ „Pojďte s námi za pohádkou“ 
13. 9. od 16. 00 hod. Vhodné pro děti od 2+ v doprovodu dospělé osoby.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  ČINNOSTI DĚTSKÝCH KLUBŮ 
ZŠ Arménská a ZŠ Vedlejší – 19. 9. – 23. 9. v dopoledních hodinách

KYBERSENIOR – Počítačové lekce pro čtenáře KJM Brno – seniory 50+ 
30. 9. 2011 dopoledne.

Krásné babí léto přejí Vaše knihovnice Radka, Hana a Veronika

3 setiny. Naše první štafeta byla za-
běhnutá v nejlepším čase co za 5 let 
na krajská kola jezdíme a čas byl opět 
čtvrtým nejlepším a zase na třetí mís-
to nám chyběla jedna jediná vteřina. 
Nakonec po sečtení všech výsledků 
ženy z Bohunic obsadily v opravdu 
těžké konkurenci krásné čtvrté místo 
a na třetí místo jim chyběl jediný bod. 
Radost byla veliká a my věříme, že příš-
tí rok to bude ještě o stupínek lepší.
Takže Haně Elznerové, Terezi Gargulo-
vé, Kateřině Šuterové, Julii Benyóové, 
Zuzaně Soukupové, Anně Putnové, 
Ingrid Soukupové, Lucii Jaškové, 
Hance Fialové–Hejtmánkové a Ivetě 
Holánové moc blahopřejeme a přeje-
me do dalších takových útoků hodně 
štěstí. 

Hasiči z Bohunic

kteří bojovali s těmi nejlepšími z celé 
ČR (a ve většině případů to byly zá-
lohy extraligových týmů) v 1. lize 
staršího dorostu o záchranu. To se 
úspěšným finišem v závěru soutěže 
podařilo, a tak se i v příštím ročníku 
bude hrát na Tatranu první liga. Určitě 
zaslouží pochvalu nový trenér týmu 
Ing. Jan Pokorný, který se o celé druž-
stvo vzorně stará a současně sleduje 
talenty v Brně a blízkém okolí.
Poněkud za očekáváním skončilo 
družstvo mužů A ve 2. lize a dosáhlo 
na nejhorší umístění za poslední roky, 
a to až osmého místa. Doufejme, že 
po ukončení generační výměny se 
v příštím ročníku podaří o nějako to 
místo postoupit v tabulce směrem 
nahoru. 
Družstvo B mužů mohutným závě-
rem v jihomoravské lize nakonec 
obsadilo pěkné třetí místo těsně za 
prvními dvěma celky. Bohužel ženy 
ani v tomto roce nezaznamenaly 
žádný výrazný posun ve výkonnosti 
a jsou neustále v dolní části tabulky 
ve 2. lize.
Pro nový ročník soutěží jsme získali 
právo startu pro starší dorostenky 
v celostátní 1. lize a tato soutěž bude 
velmi náročná, protože naše hráčky 
zatím nemají zkušenosti ve vyšší vě-
kové kategorii, a tak se čeká lítý boj 

vzpomenu na Mirka Bada-
la, Ládě Dvořáka, Zdeňka 
Tlustého, Poldíka Titze, kteří 
s dalšími byli oporou muž-
stva Slavoje Bohunice.
Také v našem „dolíčku“ se 
mnoho ročníků pokoušelo 

probojovat do I.A. třídy, mezi kterými 
zdravím Jar. a Aleše Dobšíkovi, Jar. 
Bergmana, Jos. Mušova, Jos. Soboty 
a mnoho dalších, kteří nakonec I.A. 
vykopali.
Ano, milí sportovní přátelé, přeji Vám 
mnoho sportovního a osobního štěs-
tí a hodně sil a uznání Vašim trené-
rům a klubovému vedení.
Jeden z mnoha, kteří bojovali za fot-
balové Bohunice

František Doušek

o střed tabulky. Umístění těsně za 
první polovinou by byl velký úspěch. 
Také finančně bude tato soutěž velmi 
náročná, a tak vedení oddílu usilovně 
hledá generálního sponzora druž-
stva. Pro nový ročník soutěží 2011/12  
bude mít oddíl v soutěžích 7 mládež-

nických celků a 3 družstva dospělých. 
Nezbývá než poděkovat všem, kteří 
se zdarma a ve svém volném čase 
věnují naší mládeži a házenkářskému 
sportu a také těm, kteří nám v tomto 
úsilí pomáhají, a popřát všem v no-
vém ročníku mnoho zdaru.   
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V pondělí 27. 6. 2011 k nám před mateřskou školku přijeli bohuničtí dobrovolní 
hasiči, aby dětem předvedli kousek z toho, co dělají, pro nás ostatní, v případě 
požáru. Děti si měly možnost vyzkoušet, jak se hasí oheň. Také jsme viděli, do 
jaké výšky dostřelí vodní dělo a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých infor-
mací. Děkujeme Michalu Osvaldovi, Milanu Putnovi, Dušanu Murčovi, Danu 
Švehlovi a Jiřímu Bartekovi za jejich trpělivost při práci s dětmi. Jsme rádi, že 
s námi bohuničtí hasiči již několik let spolupracují. Přejeme jim hodně odvahy 
v jejich nelehké profesi. kolektiv MŠ Uzbecká

Anenská 10, www.zeny50.cz, e-mail: info@zeny50.cz
tel.: 728 740 449, 732 348 993

POČÍTAČOVé KURZY PRO žENY A MUžE VE VĚKU 50+
Všechny počítačové kurzy probíhají na Anenské 10. V jednom kurzu je maxi-
málně 5 účastníků, které vedou 2 lektorky, rovněž ve věku 50+. Výuka je tedy 
individuální, přizpůsobená tempu zúčastněných.
Pro začátečníky
Út 10.00–12.00 hod. (zaháj. 4. 10. 2011) 
Stř 10.00–12.00 hod. (zaháj. 5. 10. 2011) 
Stř  16.00–18.00 hod. (zaháj. 5. 10. 2011) 

Pro mírně pokročilé
Út 17.30–19.30 hod. (zaháj. 4.10.2011)

Kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé probíhají 10x v dvouhodinových 
lekcích, celkem 20 hodin.

Grafika na PC
Po  18.00–19.30 hod. (zahájení 3. 10. 2011)
Kurzy budou probíhat 1x týdně v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah je 
15 hodin, tj. 10 lekcí. Seznámíme se s možností úpravy digitálních fotografií, 
vytváření koláží -> přání k narozeninám, novému roku apod.

Prezentace v PowerPointu
Čtv  14.00–15.30 hod. (zahájení 6. 10. 2011)
Kurz bude probíhat 1x týdně v 1,5hodinových lekcích – celkový rozsah je 
7,5 hodin, tj. 5 lekcí. Kurz je zaměřen na tvorbu prezentací, vytváření dopro-
vodných materiálů, nejen k přednáškám.

Intenzivní 3měsíční kurzy zdravotní sestavy Tchai-ťi (24) styl Jang
Kurz bude probíhat od 5. října 2011, vždy ve středu v 18.00 a 19.00 hod. v Kul-
turním centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1.
Obsahem kurzu je výuka základní sestavy Jang 24, rozhýbání a uvolňování 
kloubů, účinná cvičení na protažení šlach a svalů, nenásilné posilování všech 
svalů, koordinace pohybů, umění vnímání vnitřní energie a uvolnění se.

Kurz tréninku paměti
Proběhne 10 lekcí, vždy v pondělí od 16.00 do 17.30 hodin, na Anenské 10 
v Brně. Zahájení 3. října 2011.
Prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťo-
vých strategií jako asociace a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami, 
si ověříte, že vaše paměť je stále ještě funkční.

Angličtina pro ženy i muže 50+
Začátečníci:  Út 13.30–15.00 hod. (zahájení 20. 9. 2011) 
Mírně pokročilí:  Út 15.30–17.00 hod. (zahájení 20. 9. 2011) 

Kurz bude probíhat na Anenské 10 v Brně, 1x týdně v 1,5hodinových lekcích – 
celkový rozsah je 24 hodin (16 týdnů). 

poděkování bohunickým hasičům

občanské sdružení Ženy50



6 / 9 / 11 n a š e  b o h u n i c e

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, 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. 9. 2011 • 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.

Studio LABYRINT na Švermově ulici 19 připravilo i na další školní rok pestrou 
nabídku kroužků s uměleckám zaměřením pro děti a mládež ve věku od 5 do 
20 let. Zapis bude zahájen 1. a 2. září od 15 do 18 hod. a bude i dále pokračo-
vat s tím, že každou zářijovou prázdninovou středu ve stejném čase můžete 
SDV LABYRINT navštívit a informovat se podrobněji na místě. Nepřetržité je i 
eletronické přihlašování přes www.luzanky.cz a nebo http://labyrint.luzanky.cz.
Co nejsrdečněji bychom také chtěli pozvat širokou veřejnost na naše akce: 
divadelní představení, tvořivé dílny, cestovatelské a kulinářské večery a jiné. 
Aktuální informace o programu sledujte ve vývěskách MČ, ve zpravodaji Naše 
Bohunice a na webech www.luzanky.cz a nebo http://labyrint.luzanky.cz.
Na vaši návštěvu se za všechny těší 

Mgr. Tomáš Doležal, vedoucí SDV LABYRINT

oznaM oBECníHo  
vinoHraDníka

Dne 8. září od 16.00 hodin se bude konat v pořadí prvé „zaražení“, tedy 
slavnostní uzavření našeho vinohradu.
Účelem krátkého ceremoniálu bude za účasti kmoter a kmotrů jednot-
livých vinných hlav a pěveckého nadšení Bohunické chasy sdělit všem, 
že vinohrad je již obtěžkán úrodou a všichni se těšíme na její sběr. Do 
té doby však do vinohradu pod trestem příkladným se vstup zakáže. 

A jako obvykle dobrou náladu, skleničky a potřebné občerstvení každý 
s sebou.

Čím více vinohradů, tím více Moravy …
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  Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.

 Koupím byt 3+1, 4+1 v Bohuni-
cích. Platba ihned v hotovosti.
Tel: 731 125 520

 nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

 počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.cz, 
Tel.: 728 041 247

 Pro starší paní, která prodala dům 
kousek od Brna, hledám naléhavě 
byt 2+kk v lokalitách Bohunice, Starý 
a Nový Lískovec. 773 349 381, 
lucie.bytecek@seznam.cz

 Nově otevřená ORDINACE DEN-
TÁLNÍ HYGIENY, Zdravotní středisko 
Běloruská 575/2. Nabízíme kompletní 
péči v oblasti ústní hygieny, odstra-
nění zubního kamene ultrazvukem, 
prevence a nechirurgická léčba pa-
radontitidy, odstranění pigmentací 
metodou air flow, bělení zubů a jiné...
Více informací na tel.: 724907661 
nebo na www.ordinace-dh-lk.cz

 Pronajmu garáž na ul. Gruzínská 
Tel: 606 884 318

  Pronajmu obchod (kancelář) 
35m2 v Bohunicích. Tel.: 723910395.

 Nově otevřená VETERINÁRNÍ OR-
DINACE Na Mikuláškově náměstí 16. 
MVDr. RENATA NOVOTNÁ (Vondrová). 
721 777 999, www.veterina-liskovec.cz

prohLídka vaŠeho 
voZu Zdarma

během prohlídky poskytneme
poradenskou službu

so 10. 9. 2011 , 8 – 14 hod.

autoservis euromobil motor s.r.o.
ukrajinská 2d , brno 

(areál u hasičů)
tel.:603 435 255 / 56 , 547 355 762

www.euromobilmotor.cz

800 800 099www.realspektrum.cz

Nejvíce prodávaných 
nemovitostí v Brně

Pro naše klienty s evidovanou poptávkou 
hledáme byty 2+kk ve Starém Lískovci 
na Kamenném Vrchu a v Bohunicích

U nás je vše pod jednou střechou a zdarma
ocenění nemovitosti • zdarma
právní a daňový servis • zdarma
vyhotovení smluv s garancí advokáta • zdarma
zajištění prohlídky nemovitosti • zdarma

800

VOLEJTE
ZD

A
RM

A

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

Revoluční výuka ANGLIČTINY PRO DĚTI 
od 2 do 8 let v prostorách Mateřského Centra 
Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec.
Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA.

Více informací: www.anglictina-zuzu.cz
Mob: 733 199 594

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

AQUA-AEROBIC
Nově ZŠ Labská
Starý Lískovec

PO, ČT 19.00–20.00 hod.
Info: www.aqua-aerobic-brno.cz
Tel.: 603 796 793, 603 887 288

PříJem iNzerce 
pro zpravodaje mČ Bohunice, 

Brno-střed, Žabovřesky, 
Starý Lískovec:

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
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Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Dětský klub FONTÁNA
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

zápis do kurzů plavání 
na školní rok 2011/ 2012

–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info  
a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

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
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

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

Oční ambulance 
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 
(výšková budova GiTy)

Brno-Komárov
Ordinační doba: 
pondělí 11–16 hod.
úterý, středa 8–13 hod.
čtvrtek  8–11 hod.

tel. 777 268 848

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746
777 151 205, info@balkony.cz


