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Prosincový úvodník
Prosincové úvodníky mívají vždy 
tak trochu ambici navozovat oče-
kávané vánoční zklidnění a obvyk-
le i spěchají s přáním k blížícímu se 
novému roku. A často pak přidávají 
něco k problematice počasí zimní-
ho období. Vzhledem k tomu, že na 
mne právě vyšla řada s úvodníkem 
pro toto dvanácté číslo, nechtěl jsem 
mechanicky zůstat u uvedeného 
schématu. Jedna věc je ale chtít, 
druhá pak skutečně napsat něco, 
za co bych se úplně až tak nestyděl. 
Z pocitu nenaplněného originálního 
autorství mne nakonec vysvobodila 
elektronická pošta přišlá již 17. listo-
padu: „Starosto, pod inverzní mlhou 
začínají místy namrzat chodníky. 
Šla jsem večer domů jak japonská 
gejša! Nechceš dát na net nějaké 
varování?“ Pochopil jsem, že opako-
vat se v tématu nebude až takovou 
hanbou…
Tak za prvé: O tom, jaké je venku 
aktuální počasí, je nejsnadnější se 
přesvědčit vlastní zkušeností a to 
pohledem z okna, lépe pak i vykouk-
nutím na balkon či dvorek.
Za druhé: Pozorní, opatrní a při-
pravení musíme být všichni, řidiči 
i chodci, neboť tomu jsme dokonce 
vůči samým k sobě povinni. 
Za třetí: Cestáři a zametači chodníků 
„jen“ zmírňují závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti způsobené následky 
zimního počasí. To je skutečná i zá-
konná realita. Těžko na této podsta-
tě něco změníme. A přestože obvykle 
sněží či namrzá celé území Bohunic, 
mají i stanoveny úseky s různou 
prioritou důležitosti, včetně lhůt pro 
splnění svého úkolu. Ty lhůty jsou 
až 48 hodin u místních komunikací 
a až 20 hodin u chodníků.
Za čtvrté: I pro zaměstnance zajišťu-
jící zimní údržbu platí zákoník práce 
včetně délky pracovní doby. 
Za páté: Na www.bohunice.brno.
cz jsem umístil konkrétní podrob-
nosti k zimní údržbě našich cest 
a chodníků.
Za šesté: Přeji nám všem nekompli-
kovanou „ladovskou“ zimu, klidné 
prožití vánočních svátků a jednodu-
chý vstup do nového roku.

Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V úvodníku, který je levým 
sloupkem  této  přední 
strany, jsem se přiznal, že 
inspirací  mi  byla  zpráva 
zaslaná  elektronickou 
poštou.  Snad  nebudu 
podezírán, že již po roč-
ním působení na staros-
tenském  postu  ztrácím 
fantazii, když přiznám, že 
i v pozadí této pravidelné 
rubriky stojí dopis. Tentokrát ručně 
psaný a zaslaný až na nejvyšší místa! 
Dovolím si z něj, byť zkráceně cito-
vat: „Vážený pane ministře Kalousku, 
obdivuji Vás a moc Vám fandím. Chci 
Vás upozornit na to, že i při  dnešním 
obrovském nedostatku finančních 
prostředků se v Brně-Bohunicích roz-
hazují peníze a staví se nějaké hřiště na 
cvičení pro dobrovolné hasiče. Nechci 
žalovat, ale myslím si, že o tomto byste 
měl vědět a být informován, poněvadž 
mohly být tyto peníze upotřebeny na 
něco užitečnějšího. Vždyť nad tím zů-
stává rozum stát! Zakročte! Prosím Vás, 
abyste mně prominul, že neuvádím 
svoje jméno. Jsem invalidní důchod-
kyně žijící v sídlišti a mám strach, aby 
mi někdo neublížil…“ Ministerský ka-
binet s odkazem na svou nepřísluš-
nost k posouzení podnětu postoupil 
originál  dopisu  Magistrátu  města 
Brna. Odbor kontroly MMB s odvolá-

ním se na to, že „podání 
občanky lze považovat za 
anonymní, neboť pisatel-
ka neuvedla příjmení ani 
adresu bydliště“, mi kopii 
dopisu  přeposlal  a  já  ji 
hodil do koše… Tím by 
to  mohlo  vše  skončit. 
Ale nedalo mi to. Zmač-
kaný dopis jsem vyrovnal 
a  s  jeho  obsahem  vás 

seznámil. Je to přece hrozná škoda, 
že někdo žije v Bohunicích a bojí se 
podepsat. A konec konců je názor 
pisatelky v podstatě legitimní! Vždyť 
prostředků na veřejnou správu není 
nikdy dosti a lze je vždy využít vícero 
alternativními způsoby. A tak se již ně-
kolik dní vracím v myšlenkách k otáz-
ce typu: v jakém že to rozpoložení 
musí být člověk, který „v zoufalství“ 
píše ministrům? Vždyť řešení a pře-
devším předcházení daného „stavu“ je 
poměrně jednoduché. Stačí sledovat 
rozhodování zastupitelstva, zajímat 
se o rozpočet, požadovat od úřadu 
MČ informace, kontaktovat některého 
ze zastupitelů, když už ne se přímo 
zúčastňovat, tak alespoň sledovat čin-
nost místních organizací a nakonec 
si i přečíst a nevyhazovat letáky s vo-
lebními programy. Tedy nic tajného, 
nic skandálního, vše pod veřejnou 
kontrolou…

A  nyní  k  bohunickým  událostem 
uplynulého období. Po stavebních 
peripetiích byl dokončen běžecký 
ovál nad areálem TJ Tatran. Chcete-li 
někdo vědět, proč je cestička „úzká“, 
zeptejte se mne…
Do všech čtyř mateřských školek byly 
dodány venkovní herní prvky v celko-
vé hodnotě 500 000 Kč…
Byla dokončena rekonstrukce zahra-
dy při ZUŠ Bohuňova…
Stavba mateřské školky při ZŠ Vedlejší 
získala stavební povolení a formou 
otevřené veřejné zakázky byla vybrá-
na realizační firma. Hodnota staveb-
ních prací cca 5 milionů. Paradoxem 
zůstává, že Odbor školství MMB při-
pravuje centrální zápis dětí do MŠ, 
který ve finále umožní do našich ka-
pacit přednostně umístit mimobo-
hunické děti. V kategorii předškoláků 
pak v podstatě nakonec i děti z celé 
EU. Přitom peníze na realizaci šetříme 
z vlastního a předškoláci neplatí ani 
to  školkovné…
Od  poloviny  listopadu  je  přístup-
né hřiště s umělým povrchem pro 
míčové hry mezi halami TJ Tatran. 
K dispozici  jsou branky na fotbálek 
a koše na basketbal a streetball. Vstup 
na hřiště je možný po schodišti před 
„starou“ halou. Na ploše hřiště s po-
mocí správce a příznivého mrazivého 
počasí připravíme opět ledové kluziš-
tě. A bude větší, neboť jsme přikoupili 
několik dílů  mantinelů…
Zásahová jednotka našich hasičů je 
nejlepší na Jižní Moravě! Zajímavou 
cenu a finanční odměnu v hodnotě 
100 000 Kč si  její zástupci převzali 
v hotelu Voroněž…
Občané bydlící na ulicích Okrouhlé, 
Vedlejší a Pod Nemocnicí jistě zare-
gistrovali zvuk motorových pil signa-
lizující zahájení prací na regeneraci 
zeleně v jejich okolí. Podzimní práce 
spočívají především v kácení nevhod-
ně vyrostlých dřevin. 

(Pokračování na str 2)

Uzávěrka č. 01/12
středa 18. prosince 2011
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Policie ČR informovala o vloupání 
do šaten tělocvičny ZŠ Vedlejší, 
přičemž byly odcizeny předmě-
ty v hodnotě 4.600 Kč. Bohužel 
až  k  nesmyslnému  poškození 
vozidla došlo na ulici Moldavská 
vyrytím škrábance po celém jeho 
levém boku, přičemž oprava laku 
jistě nebude levná … Znovu se 
objevují vloupání do zaparkova-
ných motorových vozidel, tento-
krát na ulici Ukrajinská, přičemž 
výsledná  částka  za  odcizené 
věci z těchto vozidel je alarmují-
cí. Částka činí více jak 90.000 Kč! 
Došlo i k vloupání do garáže, také 
na ulici Ukrajinská. Zde neznámý 
pachatel odcizil lité disky a lyžař-
ské vybavení v celkové hodnotě 
24.000 Kč.
Městská policie jako vždy pravi-
delně prováděla kontroly dodr-
žování vyhlášek, jak v oblasti do-
pravy, pohybu psů a občanského 
soužití, tak i drobných krádeží.

Nashledanou příště

Leoš Šmídek
předseda Komise 

pro občanské záležitosti.

Rozhodneme o náměstí před radnicí společně!

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Ano, tak byste Vy, občané Bohunic, měli rozhodnout.
V současné době jsou totiž v návrhu na přeměnu „náměs-
tíčka“ tři varianty. Autorem všech tří návrhů je bohužel 
jedna a tatáž osoba, takže můžeme konstatovat pouze 
toto:   Návrh vychází sice ve třech vizích, ty  jsou však 
z jednoho pera. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pro-
jekt, který by nás obklopil na nějaké krátké, přechodné 
období, nýbrž jde o změnu na několik desítek let, bylo 
by dobré, abychom o podobě tohoto náměstí rozhodli 
společně. A to především my, občané Bohunic.
Je bez diskuze  jasné, že tento prostor nám skýtá více 
možností, jak ho do budoucna využít. Nabízí se možnost 
parkoviště, dále pak centrum odpočinku nebo například 
centrum obchodní zóny. Ale našly by se určitě  i  jiné 
varianty.
Jsem přesvědčen, že o využití  tohoto prostoru  je tře-
ba rozhodnout po široké diskuzi s veřejností, z tohoto 

důvodu vyzývám Vás, milí spoluobčané, zapojte se do 
této diskuze a dejte najevo, jak byste si představovali 
využití tohoto bez nadsázky řečeno „strategického pro-
storu“ Vy sami.
Veškeré dosavadní návrhy a  jejich vizualizace najdete 
na webovských stránkách naší radnice www.bohunice.
brno.cz, a to  v sekci INFORMACE s názvem Projekty.
V závěru chci zdůraznit, že na tuto přeměnu našeho 
budoucího náměstí byly již v roce 2011 vynaloženy pro-
středky ve výši 186 000 Kč za návrhy a na rok 2012 je 
počítáno s  investicemi ve výši přes 16 mil. Kč včetně 
dotací. Jak je zřejmé, nejedná se o zanedbatelnou částku, 
a proto jsem přesvědčen, že na podobě nového náměstí 
musí byt shoda nejen politická, ale i občanská.

Milan Hrdlička
 zastupitel

CESTA DO MORAVAN
Kdysi, hodně dávno, někdy na začát-
ku osmdesátých let to bylo místo, 
kde rostly třešně, byla velká roklin-
ka a příjemné místo na procházku. 
Postupem doby byla rokle zavezena 
odpadem a hlínou, na které vznikly 
rozlehlé zahrádky. Stále se však jed-
nalo o místo příjemné k procházce 
a odpočinku.
Ano, mám na mysli cestu do Mora-
van, zejména její úsek od potoka Les-
kava směrem nahoru, nebo-li na jih.
Leč  doba  se  změnila  a  Moravany 
bez  konzultace  s  vedením  města 
Brna, nebo městskou částí Bohuni-
ce, propojily naši „polňačku“ se svým 
územím  pěknou  asfaltkou.  Od  té 
doby se jinak poklidná vycházková 
trasa změnila ve frekventovanou ko-
munikaci, kterou využívají zejména 
moravanští k cestě do Bohunic a dál, 
a bohuničtí na nákupy v obchodním 
centru Futurum. 
A právě nad cestou do nákupního 
centra bych se chtěl zamyslet. Nevím, 
jestli jste si milí spoluobčané někdy 
změřili délku cest přes Podsedky (pol-
ňačkou) oproti cestě po Lánech a Ví-
deňské. Já jsem si tu práci nedávno 

dal. Cestou tam, za nákupy jsem jel 
po Lánech, kolem Fordu a Vídeňskou 
ulicí, protože směrem od Bohunic 
je  dopravním  značením  cesta  do 
Moravan uzavřena a nechtěl  jsem 
riskovat pokutu. Nazpět jsem jel po 
nové silnici od Moravan, pod dálnicí, 
přes koleje a potok Leskava a dále po 
Podsedkách.
K mému velkému překvapení jsem 
zjistil, že obě cesty jsou stejně dlou-
hé. Tento fakt jsem si následně ověřil 
i na mapovém webu (zde jsem zjistil 
rozdíl cca 100 m).
Po  tomto  zjištění  jsem  si  položil 
otázku: „Proč jezdíme po ,polňačce΄, 
riskujeme rozbití auta, přejetí chodce, 
srážku s protijedoucím autem, které 
na nepřehledném úseku nevidíme, 
pokutu od policie, když existuje jiná, 
stejně dlouhá a hlavně pohodlnější 
cesta?“
Odpověď nemám, tu znají jen ti, kteří 
tudy jezdí. Ale pro sebe mám řešení. 
Už nikdy po Podsedkách, je to totiž 
úplně zbytečné.   

Antonín Crha
místostarosta

(Dokončení ze str. 1)
Na  jaře  se  pak  budou  sázet  nové 
a vhodnější stromy či keře. V rámci 
této akce bude celkem káceno cca 
600 kusů dřevin a vysázeno bude cca 
2300 kusů nových! Veřejné projedná-
ní a seznámení občanů s detailním 
odborným projektem proběhlo již 
v červnu 2009. Projekt je trvale zá-
jemcům k dispozici na Odboru tech-
nických služeb ÚMČ. Téměř dvouletý 
skluz v realizaci je dán nutností opa-
kovat výběrové řízení, neboť původní 
vítěz tendru od zakázky ustoupil…
Jakoby „automaticky“ s pomocí jed-
notlivých odborů úřadu finišují práce 
na novém finančním rozpočtu a píší 
se žádosti o dotace…
Pokud máte zájem o další a dokon-
ce obrazové informace z bohunic-
kého dění doporučuji nahlédnutí na 
webové stránky naší městské části 
(www.bohunice.brno.cz). Mám za to, 
že se mi je podařilo po dlouhé době 
nezajímavostí  aktualizovat.  Lze  se 
také jejich prostřednictvím na mne 
i na místostarostu obrátit s veřejným 
dotazem… 
Závěrem si v krátkosti dovoluji odkaz 
na šestý bod úvodníku. 

Přeji dobrý prosinec.
Miloš Vrážel, starosta MČ

Vážení obyvatelé Bohunic,
rád bych Vám poděkoval 
za Vaše dary, kterými jste 
podpořili sbírku šatstva pro 
charitní šatník. Vaše šatstvo 
a drobné domácí potřeby, 
kterými jste během třetího 
říjnového víkendu zaplnili 
vestibul staré haly TJ Tatra-
nu Bohunice, poslouží po-
třebným v našich charitních 
šatnících na Václavské a Bra-
tislavské ulici.
Dík patří Vám všem. Velké 
poděkování patří vedení Vaší 
radnice a dobrovolníkům za 
pochopení, propagaci, TJ Ta-
tran Bohunice za poskytnutí 
potřebných prostor  i osobní 
nasazení při spolupořádání 
této dobročinné akce. Těšíme 
se na další spolupráci

Ing. František Svoboda
Diecézní charita Brno
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Co si psali naši předkové XXX.
Již 30 měsíců se společně setkáváme nad seriálem „O čem si psali naši před-
kové“. Pro toto jubilejní číslo jsem vybral pohlednici Bohunic se čtyřmi snímky. 
Jedná se o vzácnější, méně se vyskytující pohlednici bohunické školy (dnes 
CVČ Lány), zahradnické školy, ulice Havelkovy (severní strany) a celkového 
pohledu na Bohunice. Pohlednice byla poslána 3. 9. 1929 do Želče, pošta 
Brodek u Nezamyslic.

Přepis textu pohlednice (i s chybami): 

„Drazí přátelé. 
Přijměte od nás mnoho pozdravů a vzpomínek na Vás všechny. 
Vědět Vám dáváme, že jsme se dobře dostali domů. Jendo nebude 
snad potřebovat ten koš? Kdybiste ho potřebovali tak mě odepište 
já bych Vám ho tam poslal. Za 14 dní budu mít trvalou dovo-
lenou pak bych Vám ho dovezl.“

Text na přední straně: 

„Foto se zdařilo Jendo pak ti je pošlu. Sokolovna a Pomník. Nazdar Bohuš.
Mařa Karlík Vám posílá moc pus.“

Antonín Crha, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 23. zasedání ze 
dne 26. 10. 2011
1)  schválila  dodatek  č.  1  ke  smlou-

vám  o  dílo  na  údržbu  chodníků 
a komunikací v MČ Brno-Bohuni-
ce, a to na rozšíření udržovaných 
ploch

2)  schválila  nabídku  uchazeče  ve-
řejné  zakázky  na  zajištění  výbě-
rových  řízení  od  firmy  C  - TRUST 
s.r.o.,  včetně  zajištění  odborné 
a  technické  pomoci  zadavateli 
pro  přípravu,  organizaci  a  vy-
hodnocení  veřejných  zakázek  na 
akce  „Integrace  mateřské  školy 
do  objektu  ZŠ  Vedlejší  10  v  MČ 
Brno-Bohunice  –  stavební  práce 
a  dodávka  vnitřního  vybavení“, 
uděluje  mandatářovi  plné  moci 
k zastupování zadavatele při uve-
řejňování  údajů  v  Informačním 
systému o veřejných zakázkách 

3) schválila  pořízení  venkovních 
herních prvků pro MŠ Švermova, 
MŠ  Uzbecká,  MŠ  Amerlingova 
a  MŠ  Běloruská  náklady  ve  výši 
480.000,- Kč 

4) schválila zahájení soudního řízení 
vůči dlužníkovi nájemného o vy-
klizení bytu v Domě s pečovatel-
skou službou

5) schválila zaplacení částky ve výši 

139.230  Kč  společnosti  Zahradní 
a  krajinářská  tvorba,  spol.  s  r.o., 
v souvislosti se smírným řešením 
soudního sporu 

6) schválila zadávací dokumentaci na 
akci „Integrace  mateřské  školy  do 
ZŠ  Vedlejší  10  v  MČ  Brno-Bohu-
nice – stavební práce“ – 1. etapa, 
seznam firem, které budou vyzvá-
ny  k  podání  nabídky  a  hodnotící 
komisi na výše uvedenou akci 

Rada MČ na svém 24. zasedání ze 
dne 9. 11. 2011
1) schválila nabídku uchazeče veřej-

né zakázky na dodávku konvekto-
matu do ŠK Arménská 21 od pana 
Jakuba Masaříka

2) schválila smlouvu o dílo na dodáv-
ku elektřiny pro vánoční osvětlení 
v  roce  2011  v  MČ  Brno-Bohuni-
ce  se  společností  Technické  sítě 
Brno, a. s., 

3) schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o  dílo  na  zpracování  projektové 
dokumentace  na  akci  „Zřízení 
parkovacích stání při ulicích Bělo-
ruská, Souhrady a Pod nemocnicí 
v  MČ  Brno-Bohunice“  s  firmou 
EUROTRACE s.r.o.

4)  schválila  nájemní  smlouvu  na 
pronájem  pozemku  o  výměře 

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 9.11.2011. Zkontrolováno 
bylo celkem 1 160 kusů světel, z to-
hoto počtu nesvítilo v době konání 
kontroly 1 osvětlení,  což  je 0,09% 
nesvítivosti. Nyní již pravidelně také 
kontrolujeme  i  nově  instalovaná 
světla veřejného osvětlení na ulici 
Jihlavská a Netroufalky, kde byly již 
ukončeny práce na úpravě veřejné-
ho osvětlení v souvislosti se stavbou 
Masarykova univerzitního kampusu 
a veškeré osvětlení bylo předáno do 
správy Technických sítí Brno, a.s. Tato 
noční kontrola svítivosti veřejného 

KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
osvětlení  v  Brně-Bohunicích  byla 
již poslední v tomto roce. Společně 
s pracovníky Technických sítí Brno 
a.s.  jsme se snažili nejenom během 
nočních, ale i denních kontrol veřej-
ného osvětlení o co nejlepší údrž-
bu. Snad to občané naší MČ ocení. 
Závěrem bych si dovolil poděkovat 
všem pracovníkům Technických sítí 
Brno, a.s.,kteří se podílejí na údržbě 
veřejného osvětlení a  těším se na 
spolupráci v roce 2012. Opravu ne-
svítícího osvětlení přislíbily Technické 
sítě Brno, a.s. do konce měsíce listo-
padu. Záznam z kontroly je uložen na 
Odboru Technických služeb Úřadu 
MČ Brno-Bohunice. 

 
Josef Juras,člen Rady MČ 

VIII. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
14. 12. 2011 od 17.00 se bude 

v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat  

VI. zasedání  
Zastupitelstva MČ Brno-Bohu-
nice. 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.

Důležité upozornění 
pro členy 

Sport Bohunice

podrobnější informace
najdete na 

www.sportbohunice.webnode.cz 

178 m2 v k.ú. Bohunice v  lokalitě 
Kejbaly a o výměře 376 m2 v loka-
litě Leskava, 

5) nesouhlasila s prodejem pozem-
ku  v  k.ú.  Bohunice  pod  stavbou 
garáže při ulici Neužilova 

6) neměla námitek k předloženému 
investičnímu  záměru  „Prodlou-
žení  tramvajové  trati  z  Osové  ke 
kampusu MU v Bohunicích“ 

7)  schválila  zahájení  soudního  říze-
ní  o  vyklizení  pozemku  při  ulici 
Ukrajinská

8) souhlasila  s  vybudováním  sa-
mostatného  prostoru  o  rozměru 
3  x  2,5m  sádrokartonovými  příč-
kami v suterénní části nebytových 
prostor KJM Lány 3 pro klimatizo-
vání  datového  rozvaděče  distri-
bučního uzlu Metropolitní sítě 

Rada MČ na svém  25. zasedání 
dne 23. 11. 2011
vzala  na  vědomí  doporučený  pro-
gram  VIII.  zasedání  ZMČ  Brno-Bo-
hunice,  které  se  bude  konat  dne 
14.12.2011:
1) Zpráva o hospodaření MČ za ob-

dobí 01.– 11. 2011
2)  Návrh  Rozpočtu  MČ  Brno-Bohu-

nice na rok 2012
3)  Návrh  obecně  závazné  vyhlášky 

statutárního  města  Brna,  kterou 
se  mění  a  doplňuje  obecně  zá-
vazná vyhláška statutárního měs-
ta  Brna  č.  20/2001,  kterou  se  vy-
dává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek

4)  Stanovisko  k  návrhu  obecně  zá-
vazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna, kterou se vydává Cenová 
mapa stavebních pozemků statu-
tárního města Brna č. 9

–  schválila  zveřejnění  záměru  pro-
najmout pozemek – zahrada o vý-
měře 211 m2 v  lokalitě Kejbaly

–  vzala na vědomí výpověď nájem-
ní smlouvy na pronájem zahrady 
v lokalitě u Leskavy o výměře cca 
300 m2 

–  souhlasila  se  svěřením  pozemku 

p.  č.  768/2    o  výměře  30  m2  v  k. 
ú. Bohunice při ulici Bohuňova za 
účelem pronájmu 

–  souhlasila  s  podáním  žádosti 
o  nadační  příspěvek  z  Nadace 
ČEZ na projekt „Podpora regionů“ 
pro  rok  2012  s  názvem „A  tahle 
skříňka byla tvoje, mami?“

–  schválila výši finanční dotace po-
skytnuté z rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice na rok 2011 organizaci 32. 
PTO Severka, ve výši 15.000 Kč 
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Informace k zimní údržbě 
chodníků a komunikací

Nasmlouvanou společností na zimní úklid chodníků je firma pana 
Romana Šustra.  Povinnost zahájit zimní údržbu je dle vyhlášky měs-
ta Brna stanovena do 20 hodin od vzniku závady ve schůdnosti. Dle 
dohody s uvedenou společností je lhůta k zahájení prací v Bohunicích 
zkrácena na 1 hodinu.

V městské části máme stanoveno toto pořadí důležitosti zimní údržby 
chodníků:
1. přístupové cesty a schodiště k zastávkám MHD, přístupové cesty k ZŠ, MŠ, 

OC Kavkaz (prostory kolem marketu ALBERT jsou v údržbě vlastníka), 
2. komunikace s klesáním a stoupáním;
3. ostatní.
 
Nasmlouvanou společností na zimní údržbu „místních vozovek“ je společ-
nost A.S.A, spol. s r.o.  
Zahájení zimní údržby od vzniku závady ve sjízdnosti je stanovena 
zákonem o pozemních komunikacích a je v prvním pořadí do 4 hodin, 
v druhém pořadí do 12 hodin a ve třetím pořadí až po údržbě před-
cházejících pořadí, ale nejpozději do 48 hod. Dle dohody s uvedenou 
společností je lhůta k zahájení prací v Bohunicích zkrácena na 1 hodinu.

V městské části máme stanoveno toto pořadí důležitosti zimní údržby 
vozovek na ulicích:
1. Arménská, Běloruská, Havelkova, Hraničky, Humenná, Neužilova, Okrouhlá, 

Spodní a Švermova;
2. Bohuňova, Gruzínská, Moldavská, Na Pískové cestě, pod Nemocnicí, Rol-

nická, Sobolova, Souhrady, Švermova k MŠ, Uzbecká, Vedlejší, Vohnoutova 
a Nové Nivky;

3.  Amerlingova,  Dvořiště,  Lány  17-29,  Lískovecká,  Netroufalky,  Podsedky, 
Tříčtvrtní,  Ukrajinská  (příjezd  ke  sběrnému  středisku), Vyhlídalova,  Zadní, 
Žlíbek;

4. Vinohrady, Kejbaly, Studentská a vjezd do areálu FN z ul. Kamenice.

Na vozovkách s provozem MHD zajišťuje zimní údržbu společnost 
Brněnské komunikace, a.s. s termínem zahájení prací 3 hodiny od 
vzniku závady ve sjízdnosti.
Zimní údržba parkových cest a schodišť se obvykle na území městské 
části neprovádí!
Na zimní údržbu chodníků a „místních vozovek“ vynakládá městská 
část ročně částku 2 350 000,- Kč.

Miloš Vrážel, starosta

CHYTŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ,  
ALE MY JE TADY NECHCEME

Chytří holubi se vracejí, ale my je tady 
nechceme
Jedno podzimní odpoledne jsem se 
kochala pohledem z okna. Z naše-
ho bytu je totiž překrásný výhled až 
na Pálavu. Po chvíli se mi ale pohled 
zhnusil. Sjela jsem okem na okenní 
parapet, kde byl holubí trus.
Nedalo mi to, a tak jsem si zjistila pár 
informací na internetu z odborného 
článku pana doc. RNDr. Pavla Rödla, 
CSc.
Zdivočelí holubi, kteří žijí ve městech, 
jsou potomci holubů skalních, žijící 
v západní a  jižní Evropě, v severní 
Africe a přední Asii. Z tohoto druhu 
byly vyšlechtěny různé domácí formy, 
chované po celém světě. 
Tito letci se mohou dožít až 15 let, 
většinou však 4 let. Za potravou jsou 
schopni dolétnout denně až 20 km, 
živí se hlavně obilovinami a luštěni-
nami, ale nepohrdnou ani zbytkem 
lidské potravy a jinými odpadky. Prů-
měrně zahnízdí 2x ročně, mohou tak 
odchovat 3–6 mláďat za rok.
Holubi masivně začali osídlovat měs-
ta, kde nacházejí příznivé podmínky 
k obživě i hnízdění. Následkem toho 
se však přemnožují a působí značné 
škody na domovním fondu,v hospo-
dářství a na lidském zdraví.
Tato  zkáza  poškozuje  domy  i  pa-
mátky  jednak mechanicky drápky 
a vyklováváním omítky, ale přede-
vším nepřímo chemicky. Silně kyselé 
reakce deštěm rozpuštěného trusu 
rozrušují omítku a kámen. 
Městští holubi  jsou přímo prolezlí 
bakteriemi, které mohou vyvolávat 
lidská onemocnění. Holubí trus  je 
zdrojem infekce. Městská populace 
zdivočelých  holubů  se  významně 
podílí na přenosu ornitózy, aviární tu-

berkulózy či salmonelózy. Také hostí 
vir klíšťové encefalitidy nebo prvoky, 
jež šíří trichomonády a toxoplasmó-
zu. Přenáší roztoče, kteří sají v noci 
lidskou krev – u citlivě reagujících 
osob mohou být sledovány silně svě-
dící kožní reakce, horečky, arytmie, 
lymská borelióza.
Na základě výše uvedeného bych 
chtěla požádat majitele objektů, aby: 
1. Zabezpečili povrchy a pláště bu-
dov proti nasedání holubů, včetně 
zabezpečení lodžií a balkonů. Upravili 
úhly parapetů a říms na více než 45°, 
provedli montáž zábran ve formě kar-
táčů, bodců nebo sítí, větrací okénka 
opatřili mříží.
2. Odstraňovali trus, kadávery (mrtvo-
ly) a hnízda z povrchů a plášťů budov, 
lodžií a balkonů. Případně se mohou 
obrátit na Národní referenční labora-
toř pro dezinsekci a deratizaci, SZÚ,  
Šrobarova 48, 100 42 Praha 10 nebo 
na tel: 267 082 282.
Dále prosím občany, aby tyto přena-
šeče nemocí a likvidátory umění či 
budov nekrmili a nenechali je hnízdit 
na svých balkónech (lodžiích).
Metodou, která vede k okamžitému 
snížení  holubí  populace,  je  jejich 
odchyt. Holubi  se ale vracejí  tam, 
kde jim bylo dobře. Další humánní 
metodou  je  pomoc  sokolníků  se 
sokoly, což není přehnaně finančně 
nákladné.
Pokusila  jsem se tuto nepříznivou 
situaci projednat na zasedání zastu-
pitelstva a plně věřím, že nás podpoří 
i zbytek zastupitelů.
Tak co, zapojíme se všichni a přesta-
neme se nechat okupovat holubími 
parazity?

Kateřina Schielová - zastupitelka

Knihovna informuje... připravuje... 

Knihovna  Jiřího  Mahena  v  Brně  – 
pobočka Bohunice přeje všem svým 
čtenářům, návštěvníkům, dárcům a  
dobrovolným pomocníkům příjemné 

prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i profesních úspěchů v roce 
2012.
Děkujeme Vám za Váš  zájem o naše 
služby, programy a besedy, za Vaše 
náměty a  připomínky a těšíme se 
na společné utváření obrazu veřejné 
knihovny v roce 2012.

Co jsme pro Vás připravili v měsíci prosinci...
1.- 27. 12. Komunitní umění – Výstava velkoformátových fotografií z projektu  
studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity „ Komunitní umění“

1.–31. 12. Vědomostní soutěž pro kluky a holky s názvem „Vánoce, Vánoce, 
přesně jednou po roce...“

13. 12. Pohádky do postýlky / 16 h Odpolední vánoční čtení pro nejmenší 3+.
Číst budeme pod vánočním stromečkem s  „Blankytnou  princeznou“ v sálku 
knihovny. 

23.12. Kybersenior , 10–11.30 hod. 
Vánoční setkání nad e-mailovým zasíláním přáníček svým nejbližším...

Vaše knihovnice Radka, Hana a Veronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout, že v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů, už nedostáváme informace o narození Vašeho 
dítěte. Není proto možné Vás automaticky zvát na Vítání občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše děťátko 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.

Lékařská služba první pomoci

Pro dospělé (tel.: 545 538 538) / stomatologie (tel.: 545 538 421)
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, 
po–pá: 17.00–7.00, víkendy a svátky: nepřetržitě

Pro děti (tel.: 532 234 935)
Dětská nomocnice, Černopolní 9, Brno, 
po–pá: 15.30–7.00, víkendy a svátky: nepřetržitě
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Měsíčník  Moravské  hospodářství 
a společnost RWE vyhlásilo soutěž 
o nejlepší hasičský sbor roku 2011.
Tento nelehký úkol se rozhodly vy-
hodnotit na základě zprávy o činnosti 
v roce 2011. Popisu činnosti, aktivit, 
počtu členů, dětí, členů zásahové 
jednotky,  počtu  a  charakteru  akcí 
pořádaných v obci, úspěchy mládeže 
a dospělých na soutěžích, preventivní 
činnosti v obci a hlavně stavu přípra-
vy zásahové jednotky, počtu výjezdů 
a spolehlivosti při výjezdech. 
Náš  sbor  dobrovolných  hasičů  se 
rozhodl této netrdiční soutěže též 
zúčastnit. Jen bylo potřeba vyplnit 
velmi obsáhlý formulář. Tohoto úkolu 
se zhostil velitel zásahové jednotky 
Jiří Toufar. Ten popsal i oceněný vý-
kon u zásahu z 2. dubna 2011, kdy 
se z nahlášeného požáru kontejneru 
na ulici Spodní vyklubaly požáry dva. 
Z toho jeden osobního automobilu 
stojícího na přeplněném parkovišti.
Činnost bohunického sboru popsal 
velmi dobře a přesně, protože ko-
mise složená ze zástupců RWE, pro-
fesionálních hasičů a představitelů 

hasičských organizací posunula náš 
sbor mezi 12 nejlepších na Moravě, 
Slezsku a Vysočině. To je mezi 3600 
registrovanými sbory na Moravě ob-
rovský úspěch. 
Protože  soutěžících  bylo  opravdu 
hodně, rozhodli se organizátoři akce 
rozdělit zmíněnou oblast na sever 
a jih. Rozdělili též kategorie nejlep-
ší hasičský sbor a nejlepší zásahová 
jednotka.
Na základě internetového hlasování, 
ke kterému Vás vyzýval i bohunický 
starosta Vrážel  ve článcích v NB, na-
konec vyhrál bohunický sbor  soutěž 
o nejlepší zásahovou jednotku.
Ocenění a milou finanční výhru v ho-
telu Voroněž převzali od představitelů 
hasičů a společnosti RWE Ladislav 
Soukup (velitel oceněného zásahu), 
Jiří Toufar (velitel zásahové jednotky), 
Miloš Vrážel (starosta obce a zřizova-
tel zásahové jednotky) a Jiří Soukup 
(starosta sboru). 
V každém případě toto ocenění pa-
tří všem členům zásahové jednotky 
a vůbec celému sboru.

Jiří Soukup

NEJLEPŠÍ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Již  čtvrtým  rokem  pořádali  bohu-
ničtí Orli první listopadovou sobotu 
ochutnávku vína s názvem „Co zbylo 
ve sklepě“. Protože vinařský rok 2010 
nebyl pro mnoho výrobců tohoto 
chutného moku příliš úspěšný, do-
stávali často členové Bohunické cha-
sy, zajišťující vzorky na ochutnávku, 
na otázku „co zbylo“ odpověď – nic. 
Zvýšeným úsilím se jim však přesto 
podařilo opatřit celkem 300 vzorků 
vína, což považovali za počet poměr-
ně vysoký, v historii našich ochutná-
vek 2. nejvyšší. To ale netušili, že účast 
návštěvníků bude suverénně nejvyšší! 
Vždyť včetně našich hostů z Kostelan 
nad Moravou, pořádající Bohunické 
chasy a dvou skupin nalévačů vzorků 
se tísnilo v naší orlovně 280 lidí, což 

je zřejmě za celou dobu existence 
této budovy nejvíc. Ochutnávku za-
hájil přesně v 16.00 hodin starosta 
MČ Bohunice a obecní vinohradník 
Miloš Vrážel. Kromě toho, že již před 
23. hodinou zely všechny láhve prázd-
notou a tím pádem padla i možnost 
na ochutnávce v roce 2012 představit 
opět „Bohunické slivé“, se však košt 
podařil a potvrdila se stoupající ná-
vštěvnost našich akcí. K dobré zába-
vě přispěla také již tradiční, soutěžní 
ochutnávka škvarkových pomazánek. 
Premiérově ji vyhrála Miluška Sou-
čková před obvyklou vítězkou Alici 
Richterovou. Též příslušníci Bohunické 
chasy se činili. Nejen že celou ochut-
návku organizovali a zajišťovali, ale 
předvedli i své pásmo písní a tance, 

CO ZBYLO VE SKLEPĚ

se kterým letos úspěšně vystupovali 
na různých folklorních akcích. Samo-
zřejmě společně s naší cimbálovou 
muzikou Bohonica, která hrála ještě 
dlouho po tom, co došlo víno… 
Velice milým hostem byl též před-
seda duchovní rady Orla otec Pavel 
Kopecký. Stejně jako na našich letoš-
ních Svatováclavských hodech, které 
zahajoval požehnáním vína i všech 
přítomných, si s námi s chutí zazpí-
val tradiční píseň těchto akcí – „Pijme 
vínečko, dobré je“. Nejlepším vínem, 
které hodnotili návštěvníci ochutnáv-
ky, se stala Pálava, výběr z hroznů, 
Karla Kyncla z Miroslavi. Vzorky byly 
od více než 80 dodavatelů, za což 
všem dárcům děkujeme. Vážíme si 
toho, že v době výroby vína nového, 

často i chystání  lahví Svatomartin-
ského, si našli čas a podpořili svými 
vzorky netradiční ochutnávku, která 
si začíná získávat v Bohunicích i okolí 
velkou popularitu. 
Další setkání v orlovně bude v duchu 
veselí a taškařic. 29. ledna pořádáme 
pro děti maškarní karneval, 18. února 
opět vyjde od orlovny v 10 hodin ma-
sopustní průvod Bohunicemi a ve-
čer se bude konat v orlovně zábava 
s pochováváním basy. Masopustní 
veselí s účastí naší Bohunické chasy 
zakončí Městský masopust v úterý 
21. února. Více se dozvíte na našich 
nástěnkách a na webových stránkách 
naší jednoty: www.orelbohunice.cz.

Ladislav Konečný 

Oznam obecního vinohradníka
Na Štědrý večer se od  22 hodin 30 minut bude 
opět konat zcela jednoduché setkání kmoter 
a kmotrů vinných hlav a dalších přátel bohu-
nického vinohradu s jejich přáteli. Vše pod 
patronací Bohunické chasy. Nutno s sebou 
vzíti něco na zahřátí a také kelímek se lžičkou 
na zelňačku paní vinohradníkové (pokud nám 
ji udělá). Ten, kdo navíc přinese svíčku k do-
plnění slavnostní atmosféry, bude odměněn 
plátkem vinohradníkovy vánočky (snad)… Další 
programová překvapení jsou vyhrazena.
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Dobrodružství nečeká na ty, kdo sedí 
jen tak doma. Musíme mu umět vyjít 
vstříc…
Děti ze sdružení Kamarádi-Hamer-
nice při TK Smrček jsou toho živým 
důkazem. V  létě prožívají  spoustu 
dobrodružství na krásném tábořiš-
ti v Hamernici v Orlických horách. 
Díky celotáborové hře mají možnost 
podívat se do „cizích krajů“ (loni jako 
jednotka MASH bojovali proti zákeř-
ným nemocem v africkém Kongu) 
nebo se přesunou rovnou do historie, 
aby jako například letos pomohli vy-
koupit ze zajetí vězněného českého 
krále Václava II. 
V průběhu školního roku by každý 
předpokládal, že táborová činnost 
ustane a všem bohunickým i ostat-
ním dětem nezbude, než se těšit na 
další léto. Opak je však pravdou, jak 
dokazuje veliký zájem o každoměsíč-
ní Výpravy za dobrodružstvím. 
Výpravy organizují táboroví vedoucí 
a instruktoři, a dávají si na nich oprav-
du záležet. Loni spolu s dětmi pod-
nikli třeba přírodovědnou výpravu do 
Moravského krasu, bojovali na straně 
indiánů při celodenní hře AWE-WO-
PO-PANE, na hradě Veveří při plnění 
různých  úkolů  zachraňovali  starý 

mayský kalendář, aby odvrátili hrozbu 
konce světa, a mnoho dalšího.
Také v  letošním školní  roce nikdo 
nezahálí. Hned první výprava vedla 
na vojenské letiště. Díky kamarádům 
z řad našich bývalých vedoucích jsme 
měli možnost prohlédnout si vrtul-
níky, stíhačky  i prostory  letiště, na 
které se člověk jen tak nedostane. 
Nejzábavnější  z celé výpravy bylo 
ovšem to, když jsme si sami mohli 
vyzkoušet vojenské helmy nebo pa-
dáky a dokonce se usadit v kokpitu 
vrtulníku jako skuteční vojenští piloti. 
Nutno říct, že i dospělí vedoucí se v té 
helikoptéře znovu proměnili na malé 
kluky a všem zářily oči nadšením.
Hned následující výprava nás pak 
zavedla do tajemných Stínadel, kde 
podle Foglarových knížek bojují Von-
tové o získání Tleskačova hlavolamu 
– ježka v kleci…
Takovýchto výprav máme pro letošní 
školní rok nachystáno ještě mnoho, 
a celý rok opět vyvrcholí letním tábo-
rem v Orlických horách. Chcete-li se 
k nám připojit nebo se o nás dozvědět 
více, neváhejte a kontaktujte nás na 
adrese www.kamaradihamernice.ic.cz. 

Vedoucí LT Kamarádi-Hamernice

Pravidelný cyklus „Talkshow se zajímavými osobnostmi“ pokračuje na Základní 
škole a mateřské škole Brno, Vedlejší 10 i v tomto školním roce. Další díl této 
neformální besedy se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince a hlavním aktérem bude 
tentokrát učitel školy Martin Janoška. Jeho tématem bude povídání o českých 
třetihorních sopkách, doprovázené mnoha zajímavými a hezkými snímky. 
Zájemci o českou přírodu si tedy určitě přijdou na své! A aby náhodou beseda 
nebyla příliš akademická nebo „učitelská“, pro účastníky je přichystaná malá 
odlehčující soutěž spojená s vyhodnocením, případně losováním výherců. Na 
nejlepší čekají hodnotné ceny, a to jak v kategorii dospělých, tak i v kategorii 
žáků. Pokud se tedy chcete něco nového dozvědět, podívat se přitom na 
hezké obrázky a k tomu si ještě zasoutěžit a možná i něco vyhrát, určitě přijďte!

Srdečně zvou pořadatelé ze ZŠ Vedlejší

Na ZŠ Arménskou zavítali  jednoho 
pošmourného podzimního odpoled-
ne duchové. Nebyli to ale tentokrát 
ti halloweenští, na které začínáme 
být v posledních letech docela zvyk-
lí.  I v českých zemích se lidé v čase 
okolo Dušiček báli neznámých ta-
jemných sil, jak tomu nasvědčuje tře-
ba Erbenova báseň Svatební košile. 
O akci nazvané „Ať žijí duchové!“ nás 
dnes informují žáci pátého ročníku.
Bojíte se rádi? My ano. Proto jsme se 
zúčastnili školní akce Ať žijí duchové. 
Sešli jsme se 4. listopadu v 16 hodin 
u školy. V malé tělocvičně jsme tanco-
vali a vyplňovali zábavné kvízy a blu-
diště. Před stezkou odvahy jsme se dí-
vali na strašidelné příběhy natočené 

podle Erbenovy Kytice. Po filmu jsme 
konečně vyrazili na stezku odvahy. 
Zuzka popisuje svou cestu takto: 
„Šla jsem tajuplnou chodbou osvět-
lenou svíčkami a najednou se ozvalo: 
Baf! Hrůzou jsem vyskočila a vykřikla. 
Jdu dál, vyjdu schody a zase slyším: 
Baf! Naštěstí  jsem se nelekla. Dojdu 
do cíle, podepíšu se na dlouhatánský 
papír a už běžím na diskotéku.“ 
Na  konci  akce  učitelé  vyhodnotili 
masky a všichni jsme dostali sladkosti, 
drobné ceny a diplomy. Moc se nám 
to líbilo, bylo to super!

Z. Štraitová, K. Bendová, M. Strnad, 
V. Spáčilová a S. Janečková, 

žáci 5.A ZŠ Arménská

Výpravy za dobrodružstvím Sopky na ZŠ Vedlejší

Ať žijí duchové

Hasičské turné čtyř osem skončilo posledním závodem, který proběhl v naší 
bohunické zbrojnici. Sjelo se na 20 družstev, kterým šlo o celkové pořadí v Os-
macupu. Součástí tohoto závodu byl i závod „Bohunický ovar“. Přestože se závod 
konal až 29. října, počasí přálo a soutěž se opět bohunickým hasičům povedla.   
V soutěži bohunické se na prvním místě umístili hasiči ze Starého Lískovce 
Sport, naši muži byli na 10. místě a  v soutěži žen vyhrály naše hasičky. V celko-
vém pořadí Osmacupu vyhráli muži z Ocmanic, na druhém místě byly Mělčany 
a na místě třetím muži z Katova. Naše družstvo muži B obsadili v celkovém 
pořadí ze 46 soutěžících krásné 10. místo a ženy ve stejné kategorii (počítají 
se zde muži i ženy dohromady) na místě 15. a z ženských družstev, kterých 
bylo dohromady 5, byly nejlepší. 
Soutěže proběhly vždy v přátelském duchu a myslím, že si tato soutěž zís-
kala oblibu u všech soutěžících a všichni se těší na další ročník, který začne 
v květnu 2012.

OSMACUP skončil
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Na začátku listopadu se v rumun-
ském městě Tulcea odehrálo Mis-
trovství Evropy v malé kopané. Česká 
republika u této události samozřejmě 
nemohla chybět, a naše reprezentace 
pod taktovkou trenéra Radka Pokor-
ného dosáhla na velký úspěch - stala 
se vicemistrem Evropy.
Hráči ČR si v základní skupině B pora-
dili postupně s Moldávií (3:2), Kyprem 
(3:1) i Srbskem (3:0) a z prvního místo 
suverénně postoupili do nedělních 
vyřazovacích bojů.
Ve čtvrtfinále narazil Pokorného vý-
běr na nepříjemné Portugalce, které 
dokázal porazit 1:0. V semifinále je 
poté čekal druhý celek skupiny A, 
Řecko. Svěřenci trenéra Pokorného 
sice dlouho prohrávali, deset minut 
před koncem ovšem srovnal záložník 
Tomáš Plot na 1:1 a utkání nakonec 
dospělo  až  k  pokutovým  kopům. 
V nich se zaskvěl český brankář Fišer, 
který dvě penalty chytil, a po trefách 
Kováře se Švihálkem mohla Česká re-
publika slavit postup do boje o zlato.
Ve finále bylo soupeřem domácí Ru-
munsko. Rumuni byli  již před mis-

trovstvím pasování do role největšího 
favorita turnaje. Výběr ČR heroickým 
výkonem překvapil všechny přítom-
né a dlouho sahal po titulu. Ještě tři 
minuty před koncem utkání vedli 
naši  bojovníci  3:1,  domácí  ovšem 
snížili, a v poslední minutě z penalty 
zvládli i vyrovnat. Zápas dospěl až do 
pokutových kopů, a v nich bohužel 
naši podlehli domácím 1:2.
Zlaté  medaile  tedy  zůstaly  doma 
v  Rumunsku,  Češi  jsou  ovšem  vi-
cemistry  Evropy,  a  to  je  obrovský 
úspěch!  Celému  výběru  i  realiza-
čnímu týmu patří velká gratulace. 
Nejlepším hráčem turnaje byl navíc 
vyhlášen  František  Karaffa,  i  jemu 
tedy ještě jednou gratulujeme.
Žádný celek nemůže pomýšlet na 
úspěch bez kvalitní práce trenéra. Na 
ME v Rumunsku tuto roli plnil Radek 
Pokorný, občan městské části Brno – 
Bohunice. Rozhovoru s ním najdete 
na www.malakopanabrno.cz.

Michal KAŠPÁREK
člen Oddělení PR 

Brněnského svazu malé kopané

Po  šestnácti  odehraných  kolech 
Moravskoslezské divize (MSD)přezi-
muje Tatran se 14 body na patnác-
tém místě průběžné tabulky MSD. 
Na nováčka, který strávil patnáct let 
v nižších soutěžích,  to není až tak 
špatný výsledek. Postavení v tabulce 
i počet získaných bodů by mohly být 
vyšší, ale o spoustu bodů mužstvo 
přišlo, když inkasovalo v závěrečných 
minutách některých zápasů. V Taso-
vicích v 83. minutě, v Otrokovicích 
v 90. minutě, ve Vyškově v 89. minutě 
a doma s Napajedly v 82. minutě, ale 
takový už je fotbal.
Fotbalisté Tatranu sice nastříleli za 
16 kol 23 branek, což Tatran řadí na 
sedmé místo podle množství vstře-
lených branek, ale 29 obdržených jej 
posílá na nejnižší příčky pomyslné ta-
bulky. Právě v množství obdržených 
branek by měli hráči i trenér hledat 
rezervy pro druhou,  jarní polovinu 
soutěže. Nejlepšími střelci podzimu 
jsou Bombicz a Kotol s 5 brankami, 
následuje Píšek se 4 zásahy a Kulička 
má na svém kontě 3 branky. Úspěš-
ných střelců při skórování bylo ještě 
dalších 6 hráčů Tatranu, kteří mají po 
jedné vstřelené brance. Bilance zápa-
sů sice není bůhví jak zářivá: 3 výhry, 
5 remíz a 8 proher, ale na první půlrok 
v divizi  je to velice slušný výsledek. 
Doufejme, že z první poloviny soutě-
že si trenér i hráči odnesli co nejvíce 
nových zkušeností a poznání, které 

jim dopomohou k lepšímu umístění 
ve druhé polovině soutěže.
Nyní čeká hráče odpočinek, krátké 
volno, které bude pozvolna přechá-
zet do zimní přípravy. Věříme, že to 
bude dostatečná doba na regene-
raci sil a uzdravení zraněných hrá-
čů. Příprava na jarní boje proběhne 
nejprve v hale a později po novém 
roce i venku. Součástí přípravy budou 
i zimní přátelské zápasy na umělém 
povrchu na stadionu na Neužilově 
ulici v Bohunicích. Jarní kolo MSD za-
číná 25. března 2012 a Tatran zajíždí 
k městskému rivalovi do Bystrce.
A protože již máme čas adventní 
a blíží se Nový rok, dovolují si hrá-
či i fotbaloví funkcionáři Tatranu 
poděkovat všem fanouškům za 
přízeň, kterou jim v průběhu le-
tošního roku projevovali, a přejí 
Všem příjemné prožití svátků vá-
nočních a šťastný vstup do No-
vého roku!
Hráčům, trenérovi i realizační-
mu týmu přejeme pevné zdraví, 
statečné srdce a touhu bojovat. 
Všechny tyto atributy by měly po-
moci k udržení se mužstva Tatranu 
v Moravskoslezské divizi. Na se-
tkání s vámi se v roce 2012 na sta-
dionu na Neužilově ulici těší hráči 
i funkcionáři fotbalového klubu 
Tatran Brno-Bohunice. PF 2012!

Ing. Jaromír Krejčí

Trenér „nároďáku“ z Bohunic Fotbalisté TATRANU předposlední

Bohunický občan Radek Pokorný se stal trenérem národního mužstva 
České republiky v malé kopané a ve své premiéře dovedl tým až do 
finále Mistrovství Evropy
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PROSINEC NA LÁNECH 
 
 

MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ 
 

Přijďte k nám za čerty. Kromě hodných čertů vás a vaše děti čeká plno zajímavých aktivit - 
tvořivé dílny, cvičení a dovádění. A možná přijde i Mikuláš s andělem!  
 
Kdy:   3. prosince od 15.00  a 16.00 hod. 
Cena:  100 Kč/dítě (v ceně mikulášský balíček), doprovod zdarma 
 
 

 
 

Vánoční dílny 

 

Výtvarné oddělení 
 

Plstěný šperk   
Pro děti  7 - 15 let. Zhotovíme si technikou plstění šperky podle vlastního výběru. 
Kdy:  pátek 9. prosince  16.00 – 19.00 
Cena: 80 Kč 
 
Korálkové ozdoby  
Pro děti 9 – 15 let.  Tvorba tradičních korálkových ozdob na stromeček.  
Kdy: pátek 16. prosince  16.00 – 19.00 
Cena: 150 Kč 
 

 
Oddělení Babyklub 
 
Vánoční tvoření pro maminky s dětmi I. - výroba ozdob a dekorací z ořechových 
skořápek 

Kdy: úterý 20. prosince  16.00 – 18.00   
Cena: 10-20 Kč/výrobek, materiál bude k dispozici 
 

 
Vánoční tvoření pro maminky s dětmi II. - výroba tradičních vánočních hvězd 
z papíru 
Kdy: čtvrtek 22. prosince  16.00 – 18.00   
Cena: 10-20 Kč/výrobek, materiál bude k dispozici 

 

Podrobnější informace k akcím naleznete na www.lany.luzanky.cz 
 

4. 12. 2011: Vánoce v Zoo Brno
Přijďte 4. Prosince 2011 do brněnské zoo ozdobit vánoční strom pro zvířátka! Odpolední vstup do zoo zdarma, 
slavnostní rozsvícení v 16.00 h, hlavní program začíná o dvě hodiny dříve. Prohlédněte si svátečně vyzdobenou 
zoo a zapomeňte na všední starosti! Vánočně Vás naladí Ilona Csáková a Karel Gott Revival s Dětským sborem 
Brno! Představí se i folklórní soubor Komíňáček! 
Slavnostní rozsvícení vánoční stromu v Zoo Brno se uskuteční 4. prosince 2011 v 16.00! 
Dopoledne vstup do zoo za 50 Kč, od 13.00 vstup zdarma!

24. 12. 2011: ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Na Štědrý den, od 9.30 do 12.00 hodin, se návštěvníci Zoo Brno mohou účastnit komentovaného krmení, které 
se uskuteční u několika vybraných výběhů, například u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, surikat, kajma-
nů a ovcí a koz z Dětské zoo. Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají v 9 hodin, zájemci obdrží plánek 
s vyznačením expozic, kde na ně bude čekat chovatel, který komentované krmení povede. Vyznačena tam bude 
rovněž doba krmení, které se na každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli projít víc míst, kde 
se bude krmit. Zvířata nakrmí převážně jen chovatel sám, někdy ovšem může dětem přenechat část krmiva, aby 
si samy zvíře nakrmily. 

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jana Nepomuckého  

Brno-Starý Lískovec

Vánoční bohoslužby
Štědrý den 24. 12.
15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční

Slavnost Narození Páně 25. 12.
7.30  +  9.30
16.00 Živý Betlém + Koncert 

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
7.30 +  9.30

Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 27. 12.
18.00 mše svatá s žehnáním vína

Svátek Svaté Rodiny 30. 12.
18.00 mše svatá s požehnáním 
manželům

31. 12.
16.00 mše svatá na poděkování, 
po ní posezení na faře, zvláště pro 
starší a osamělé

1. 1. 2012 Slavnost Matky Boží 
Panny Marie
7.30  + 9.30
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Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra do hasičské zbrojnice na ulici 

Ukrajinská 2b, Bohunice.

Cena lístku včetně místenky, večeře, 
láhve sektu a živé hudby 390,- Kč

Předprodej lístků: od 5. 12. 2011,  
ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3, 
pondělí a středa 13.30–17.00
podatelna radnice – přízemí, 
p. Soukupová, tel: 547 42 38 15
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FÉNIX VINOTÉKA
Zveme Vás do nově otevřené vinotéky Fénix na ulici POD NEMOCNICÍ 27 

(z autobusové zastávky Pod Nemocnicí na ulici Osová směrem dolů,  
na první křižovatce doleva, cca 200 m – vchod z parku, viz ukazatel na okně).

Velký výběr sudového i lahvového vína, pochutin, nápojů, sýrů. Sudová vína pocházejí 
z podoblasti Mikulov a Znojmo od malých vinařů s dlouholetou tradicí.

Navštivte také naše internetové stránky www.vinofenix.cz

 OTEVÍRACÍ DOBA:   Po–Pá:  16–19.30 hod
    So:   15–18.30 hod
    Ne:    zavřeno

Mimo otevírací dobu dle domluvy.
Přijďte nás navštívit a zdarma ochutnat kvalitní moravská vína.

tel.: +420 606 828 898      email: vinofenix@seznam.cz

 Pracující žena, nekuřačka, hledá 
pronájem garsoniéry nebo 1+1 do 
6000,- Kč vč. inkasa. Tel: 737862016

 Mladá doktorka hledá byt 1+kk 
a 2+kk v Bohunicích, Starém a No-
vém  Lískovci  z  důvodů  stěhování 
se za prací. Financování Hotovost. 
773 349 381

 Pronajmu garáž  na  ul.  Ukra-
jinská. Volná  ihned  i dlouhodobě. 
Tel.:  605 592 403

 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.

 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

 Auta odtah, vraky. 
Tel.: 731 16 22 16.

 www.zehleni.webz.cz
Tel.: 720 200 464

 Prodám nisan almera Tino. 
Skvělé  rodinné  auto,  dovoz  Itálie, 
bez koroze, najeto 142000 km, rok 
výroby 2001, benzín, 4x airbag, ABS, 
manuál.klimatizace,  dělená  zadní 
sedadla, STK 4/2013, pravý blatník 
mírně odřený, výborný stav. Cena: 
52 000,- Kč. Tel.: 604 975 208

Schwinn (jízda na kolech) v posilovně „PETRA“
SCHWINN® Cycling je speciální aerobní činnost, která je efektivní 

formou spalovacích tréninků. Spálených kalorií na lekci je mnohoná-
sobně více, než na obvyklých sálových aerobních lekcích. Mimo to je 
účinným kardiovaskulárním tréninkem, který vás dostane do kondice.

Zkušená trenérka Vám poradí, pomůže, nabudí na další hodiny. 
Vhodné nejen pro sportovce, kteří se chtějí pořádně zapotit, ale i pro 

začátečníky, neboť každý si svoji zátěž volí sám.

Kdy: PONDĚLÍ 17,45 – 18,45

POSILOVNA PETRA, v budově Eko gymnázia, ul. Labská, Starý Lískovec, 
vchod od hřiště. Rezervace: 775 054 539, 547 353 249
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL ZDARMA
–	Akce	bezplatný	odtah	likvidovaného	vozu
–	VÝKUP	vybraných	vozidel	k	likvidaci	nad	r.	v.	2000
–	prodej	použitých	náhradních	dílů	na	vozy:
	 škoda,	renault,	fiat,	opel,	i	jiné	r.	v.	1990–2002

tel.: 774 493 083	Moravany	u	Brna,	fa.	Ing.	Spěšná
www.ekologickalikvidaceautovraku.cz

Regionální výrobce uzenin
JANÍČEK & ČUPA, Židlochovice

Vás zve do nové prodejny
v Brně na ul. Hybešova 30

Poctivé výrobky jen z naší výroby, které  
jinde nekoupíte. www.zidlochovak.cz

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

800 101 128
váš realitní makléř – bezplatná linka

lukáš peterek  realitní makléř
mobil: +420 775 674 544  e-mail: lukas.peterek@century21.cz
CENTURY 21 BONUS BRNO  Křenová 21  602 00 Brno

hledáme byty 1+kk, 2+kk A 3+1  V OSObNÍm 
I druŽSteVNÍm VlAStNICtVÍ prO klIeNty prACuJÍCÍ 

V bOhuNICkÉ NemOCNICI

Slevový kupon 
na grafický 

návrh 
koupelny 

1.000,- Kč 
(platí 

v případě 
realizace)

Malátova 22, Brno-Král. Pole
tel. 541 214 519
Koperníkova 3, Brno-Židenice
tel. 545 213 700

  služby architekta, návrhy interiérů
  kuchyňské linky včetně dřezů 

a spotřebičů
  obklady a dlažby RAKO, Paradyž
  koupelnový nábytek a doplňky
  vany plechové, akrylátové, 

hydromasážní
  sprchové kouty, vanové zástěny 

včetně montáže
  bytové dveře+obložky, vchodové 

dveře, zaměření, montáž
  stavební pouzdra J.A.P. pro 

posuvné dveře
  instalatérské, topenářské práce, 

elektroinstalace

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE RD, BYTŮ, 
KOUPELEN a BYTOVÝCH JADER

10% SLEVA na výrobky RAVAK a Teiko



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

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Tel. 543 212 520

PO, ÚT, ČT, PÁ:
9.30–12.00/13.00–17.30

ST:  13.00–17.30

PŘI PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI ZÍSKÁTE 

ODMĚNU OD 20 000 KČ 
DO 30 000 KČ

ZÍSKÁTE KOMPLETNÍ SERVIS
� PRÁVNÍ SLUŽBY 

� PŘEPIS MÉDIÍ  

� ZDARMA ZNALECKÝ POSUDEK
URČENÝ NA DAŇ Z PŘEVODU 
NEMOVITOSTÍ

VOLEJTE 
724 528 615

WWW.VASSTAV-REALITY.CZ

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

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

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

Centrální 
vysavače

prodej - montáž
mob.: 605 218 258 

brno@beam.cz

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


