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Naděje
Jeden můj přítel horal z Orlických
hor říkává, že není důležité o jaký
se jedná zážitek, hlavně když je
hluboký.
Letošní zima na mě udělala velmi
hluboký dojem. Vždy, když mě moje
žena ráno budila do práce se slovy
„zase padá“, vzpomněl jsem si na
známou Nohavicovu píseň „Ladovská zima“, zejména na sloku, kde
slovy, jež nelze veřejně opakovat,
komentuje padání sněhu. Zima
nám všem opravdu dala co proto.
Nicméně po každé zimě musí přijít
jaro. Tedy jaro ano, ale nemusí přijít
jarní počasí. Je možné, že to bude
jako loni, kdy jarní počasí skoro
nebylo a my jsme přešli rovnou do
horkých letních dní. Teď, po dlouhé zimě, se na to všichni těšíme.
Zase si prohřejeme promrzlé kosti, zameteme silnice a chodníky,
vytáhneme šortky, kraťasy, trička,
minisukně a halenky na ramínka.
Ofoukne nás teplý větřík a hlavně
se na nás usměje slunce. Už se
těším. Vždyť jsme ho celou zimu
téměř nezahlédli.
A těším se také na Velikonoce. Ty
jsou tím pravým symbolem jara.
Když se vám dostane do rukou
tento zpravodaj, budou Velikonoce patrně vrcholit, nebo už bude
i po nich.
Mně to tak nevadí. Já si jejich poselství a radost nesu vždy ve svém
srdci ještě dlouho po tom co skončily.
Totéž přeji Vám všem. Nechme do
svých srdcí vstoupit pravou velikonoční radost, protože Velikonoce
jsou především svátky nové naděje.
Crha Antonín
místostarosta MČ
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ZÁPISNÍK STAROSTY
Po vydatné zimě konečně vysvitlo slunce a jaro
propuklo v plné síle. Ve
stejné síle startujeme
akce, které jsme přes
zimu intenzivně připravovali. Abych mohl přinést tyto zprávy, musel
tým bohunické radnice
v uplynulých měsících
absolvovat mnoho korespondence,
mnoho jednání, osobních i telefonických.
Zanedlouho se začnou stavět dva
nové, doposud chybějící a velmi potřebné chodníky. První nový chodník
povede v místě širokého „prošlapu“
od domu Spodní 22 mezi kotelnou
a rodinným domkem šikmo nahoru
na křižovatku ulic Dlouhá, Čeňka
Růžičky a Hraničky. Druhý chodník,
který letos postavíme, povede od
domů Neužilova 6 a Havelkova 23
mezi parkovištěm a zahradami ro-

dinných domů nahoru
na ulici Dlouhou (dodnes tudy vede pouze
provizorní cesta z volně
položených dlaždic).
Dřevěné dětské hřiště
mezi ulicemi Spodní
a Rolnická, u betonové hrací plochy, již dosluhuje. Proto jsme na
letošní rok připravili jeho kompletní
rekonstrukci.
Nové dětské hřiště vznikne také za
domem Pod Nemocnicí 23. Na toto
hřiště jsme obdrželi jako sponzorský
dar herní prvek v hodnotě necelých
90 tisíc Kč od společnosti Hřiště, s.r.o.
jakožto ocenění za postavení památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle. K tomuto hernímu prvku
přidá městská část další a může tak
vzniknout zcela nové hřiště.
Také letos chceme pokračovat v bu-

dování nových parkovacích míst. Od
roku 2007 jsme jich v Bohunicích
postavili již 310. Letos máme v plánu
jejich stavbu na dalších dvou místech a to na ulici Uzbecká a na ulici
Moldavská. Na ulici Uzbecká budeme letos stavět určitě. S rozhodnutím o stavbě na ulici Moldavská
musíme ještě počkat (především na
rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj o naší žádosti o dotaci). Parkovací místa na obou ulicích se budou stavět stejnou, již osvědčenou
metodou, jako na ulicích Běloruská,
Arménská či Okrouhlá – tedy v pásu
trávy mezi současným parkovištěm
a chodníkem. Na ulici Moldavská
bude ještě otázkou řešení situace
s místy pro kontejnery na odpad.
Pevně doufám, že zástupci dotčených domů najdou společnou řeč
a přidání potřebných parkovacích
míst nebude nic stát v cestě.
Na fotograﬁi u tohoto vydání Zápisníku jste jistě poznali novou třídu
mateřské školy pro 25 dětí na ulici
Běloruská.
(Pokračování na straně 2)

XX. zasedání
Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

! BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ !
INFORMACE UVNITŘ

Oznamujeme, že ve středu
14. 4. 2010 od 17.00 se bude
v jednacím sále bohunické
radnice Dlouhá 3 konat
XX. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice. Program
zastupitelstva bude nejpozději
10 dní před zasedáním zveřejněn na úřední desce ÚMČ,
nebo na internetové stránce
www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva
je veřejné.
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„BEZPEČÍ“  rubrika Komise bezpečnosti
Vážení čtenáři, dovoluji si vás jako
předseda Komise bezpečnostní
RMČ Brno-Bohunice informovat,

Zápisník starosty
(Dokončení ze strany 1)
Ještě před 9 měsíci to byla kotelna,
jakých máme v Bohunicích více.
První žáčci nastoupili do nové třídy v
pondělí 15. března 2010. Nezapomínáme ani na ostatní školky a školy.
Proto letos provedeme přinejmenším tyto akce:
• kompletní rekonstrukci záchodů
na mateřské škole Běloruská 4,
• kompletní rekonstrukci osvětlení (nové rozvody a nová svítidla)
v mateřských školách Běloruská 4,
Amerlingova 2 a Švermova 11 (ve
školce Uzbecká 30 jsme totéž provedli již loni),
• rekonstrukci posledních, ještě neopravených záchodů v pavilónu B
na základní škole Arménská 21,
• rekonstrukci první části záchodů
a umýváren u tělocvičny na základní škole Vedlejší 10.
Nakonec bych se rád zmínil o projektu budoucího kruhového objezdu, který by měl nahradit nebezpečnou a nepřehlednou křižovatku ulic
Dlouhá, Čeňka Růžičky a Hraničky.
Po dvou letech vyjednávání s orgány města Brna schválila rada města
600 tisíc Kč na projekt kruhového
objezdu. Součástí projektu bude
i stavba nového chodníku podél
silnice v úseku Hraničky 25 až 49.
Tento chodník přinese obyvatelům
těchto domů více klidu. Rozpočet
celé stavby se pohybuje kolem
15 miliónů Kč, což je nad ﬁnanční
možnosti naší městské části. Zpracování projektu je však první nutný
krok. Jsem rád, že se jeho splnění
podařilo prosadit a že šance na
zklidnění této části ulice Hraničky
a na bezpečnější průjezd touto křižovatkou je zase o něco větší.
Robert Kotzian, starosta

že od dubnového čísla zpravodaje
„Naše Bohunice“ bude a doufám
pravidelně, vycházet rubrika „BEZPEČÍ“. Co tedy můžete v této rubrice
očekávat?
Především aktuality a zajímavosti
z oblasti kriminality i všeobecných
otázek bezpečnosti. Přednostně to,
jenž se vztahuje k naší městské části. Dále příklady nových a stále více
nebezpečných praktik podvodníků,
či informace o činnosti oddělení
Policie ČR a Městské policie, která
mají na starost naším městskou část.
V neposlední řadě i informace o problémech, které vzešly od vás občanů
Bohunic a prošly projednáním v Komisi bezpečnostní. Své místo v této
rubrice by mohly najít i vaše podněty a názory z uvedené oblasti života
naší společnosti. To však z velké části
záleží na vaší ochotě a zájmu.
Hned „za tepla“ přidávám kontakt na
Komisi bezpečnostní:
Osobně – podatelna (kancelář 004),
přízemí ÚMČ Brno-Bohunice,
Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice,
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –
KomiseBezp@bohunice.brno.cz
A co zajímavého se událo na území naší městské části v uplynulém
období? Jak možná víte, v měsíci
lednu došlo k několika loupežným
přepadením. Všechna měla jeden
společný a velice nebezpečný prvek. Byla při nich použita zbraň!
V měsíci únoru došlo k dalším přepadením, ale naštěstí již beze zbraní.
Na nárůst této trestné činnosti, jenž
se dramaticky zvedl v celém městě
Brně, rychle zareagovala Policie ČR.
MŘ Brno a zřídilo speciální skupinu
pro „Loupežná přepadení“, což si jistě zaslouží pochvalu. Došlo i k navýšení počtu drobných krádeží v „OD
Kauﬂand“ a „OC Campus Square“.
Jedná se především o krádeže kabelek, peněženek a vyloupení zaparkovaných automobilů.
Nashledanou příště.
Leoš Šmídek,
předseda Komise bezpečnostní.

Pálení čarodějnic a Májová
Milé děti, vážení rodiče,
bohuničtí hasiči za podpory MČ Brno-Bohunice
Vás srdečně zvou na kouzelný večer plný her
a překvapení, který proběhne v areálu bohunické zbrojnice.
Začátek je v pátek 30. 4. v 17.30 hod. a mimo vatry s opravdovou
čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na opékání špekáčků, spousta
her a krásných cen. Všichni co přijdou v maskách čarodějnic
a čarodějníků dostanou občerstvení zdarma.

CO SI PSALI XIII.
V tomto, již třináctém pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, jsem zvolil pohlednici, která není nijak zajímavá textem, ale
spíše obrazovou částí. Víme, že byla napsána 13. 7., ale rok nám zůstal
utajen. Osobně se domnívám, že se jednalo asi o rok 1936, protože
na obrázku je zachycena bohunická nemocnice (tehdy chudobinec)
krátce po svém otevření.
Z textu je patrné, že pisatel byl asi zaměstnanec nějaké továrny na
zbraně. Pracoval totiž v pažbárně. Možná se jednalo o brněnskou
Zbrojovku.
Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

13/7
Zdravý tě celá rodina přijeď brzi. M.A.
Zasílám ti srdečný pozdrav a děkuji ti za lístek již mám po dovolené, dnes
jsem nastoupil, šli jsme všichni zase zpátky do pažbárny tak dnes jsme začaly
dělat.
Ži blaze Frantik

HOLUBI
Často se na mne obrací lidé s otázkou, co dělat s holuby, kteří „bydlí“
v Bohunicích. Hledal jsem nějakou
cestu, ale moc toho dělat nejde.
Vlastně nejde dělat skoro nic. Odstřel nepřichází v úvahu, trávení
odporuje vyhláškám, odchyt je neúčelný.
Něco však lze přece jen udělat. Jistý
odborník na ptactvo mi doporučil,
abychom si pravidelně uklízeli na
střechách domů. Nepořádek, který je na střechu nafoukán větrem,
využívají holuby k zbudování hníz-

da. Prý se to musí dělat pravidelně
a opakovaně po celou dobu jarních
a letních měsíců, protože holubi si
tam něco nanosí i sami. A pokud
to prý budeme dělat zodpovědně
a uklidíme vždy dříve než si stihnou
vybudovat hnízdiště, tak se síla hejn
začne snižovat.
Možná by to ode mne mohlo být
malé doporučení pro domovní
samosprávy. Pomohlo by to nám
všem.
Antonín Crha
místostarosta MČ

POZVÁNKA OBECNÍHO VINOHRADNÍKA PRO KMOTRY VINNÝCH HLAV
I ŠIROKOU VEŘEJNOST
V neděli 2. května 2010 v 17,45 hodin je dle astronomických znamení nejvhodnější okamžik pro

SLAVNOSTNÍ JARNÍ HNOJENÍ OBECNÍHO VINOHRADU
Z tohoto důvodu svolávám ctěné kmotrovce vinných hlav k uvedenému agrotechnickému úkonu.
Ceremoniál bude obohacen o doplňkovou inauguraci kmotry a kmotra vinné hlavy č. 2.

V průběhu krátkého kulturního programu bude u příležitosti uplynutí 91 let
od připojení obce Bohunice k městu Brnu u vinohradu odhalen nalezený
poslední dosud zachovaný patník cesty od pradávna spojující obec Bohunice
s tehdejším městem Brnem.
Je vítáno občerstvení z vlastních zdrojů. Pozor! Je avizována také účast mezinárodní delegace ze
Španělska, Itálie a Slovenska!
S pozdravem „Vinohradu Na Zdar!“
Obecní vinohradník Miloš Vrážel

Pro dospělé je připravena od 20.00 hod. májová zábava.
Živá hudba, tanec, příjemné posezení,
jak lépe oslavit prvomájovou noc.
2/
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POZVÁNÍ
Venku se pomalu probouzí příroda
ze zimního spánku a zbytky sněhu
připomínají odcházející zimu. Toto
období je ta pravá chvíle, abychom
se přesvědčili na vlastní oči, že to jaro
myslí doopravdy a přivítali první jarní
posly – jívy, sněženky, bledule a jiné.
Jistě jste uhodli, že vás zvu do jarní
přírody. Ve skřínce obecního úřadu
prosti vstupu do Alberta vás pravidelně informujeme o vycházkách
klubu českých turistů 1. brněnská.

Vycházky jsou organizovány v sobotu, v neděli a vždy první středu
v měsíci je kulturní vycházka za aktuálními výstavami v Brně.
Vycházky jsou pro začátečníky – ty
jsou v sobotu a pro zdatnější turisty v neděli. Na vývěsce zjistíte čas
a místo srazu, počet plánovaných
kilometrů a vedoucího akce.
Kromě těchto vycházek si můžete
odpočinout na našich klubových
chatách ve Vojtěchově na Česko-

ZPRÁVY Z RADNICE
moravské vysočině a v Megasovcích
pod Tatrami.
Bližší informace zjistíte na našem
sekretariátě Auerswaldova 3, Brno –
Zábrdovice každý čtvrtek od 16–18
hod.
Přeji vám, abyste si vybrali tu svojí
první jarní vycházku a vyšli s námi do
přírody nejen za krásami, ale především za zdravím.
Eva Steinová, Arménská 15

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
Blok č. 2 – termín čištění: pátek 9. 4. 2010
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 26. 4. 2010
Pod nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích.

Blok č. 3 – termín čištění: pondělí 12. 4. 2010
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní,
Amerlingova, Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: středa 28. 4. 2010
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 4 – termín čištění: středa 14. 4. 2010
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: pátek 16. 4. 2010
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace,
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 19. 4. 2010
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 7 – termín čištění: středa 21. 4. 2010
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 8 – termín čištění: pátek 23. 4. 2010
Uzbecká, Na pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 30. 4. 2010
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 12 – termín čištění: pondělí 3. 5. 2010
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na
těchto komunikacích
Blok č. 13 – termín čištění: středa 5. 5. 2010
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova
školky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
Blok č. 14 – termín čištění: pátek 7. 5. 2010
Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá
parkoviště na těchto komunikacích.
Firma Brněnské komunikace a.s. bude nezávisle na
blokovém čištění v MČ Brno-Bohunice provádět čištění
vozovek základního silničního systému na ulicích:
Ukrajinská – 15. 4. 2010
Lány, Čeňka Růžičky – 16. 4. 2010
Hraničky, Dlouhá – 19. 4. 2010

Rada MČ na svém 87. zasedání
dne 10.3.2010
schválila dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu části pozemku
p. č. 1197/9 v k. ú. Bohunice při
ul. Ukrajinská s ﬁrmou EUROMOBIL s.r.o,
schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na zajištění výběrových řízení od ﬁrmy WALLET s.r.o.
schválila navržené rozpočtové
opatření č. 2/RMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2010
schválila zadávací podmínky na
akce „Protažení chodníku za bytovým domem Havelkova 23 směrem k ulici Dlouhá“ „Vybudování
chodníku směrem od ulice Spodní ke křižovatce Čeňka RůžičkyHraničky-Dlouhá“ a „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště za
bytovými domy na ulici Spodní“
a seznam ﬁrem, které budou vyzvány k podání nabídky
schválila fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku dle vyřazovacích protokolů
nesouhlasila se směnou pozemků ve vlastnictví města Brna za
pozemky ve vlastnictví Masarykovy univerzity
souhlasila s čerpáním rezervního
fondu ve výši 21.098 Kč, na akce
pořádané ZŠ Brno, Arménská 21
schválila výzvu k náhradě škody
ve výši 30.744,50 Kč určenou společnosti IKON spol. s r.o.
schválila zahájení soudních řízení
o nezaplacené nájemné a žaloby spojené s návrhy na vydání
platebních rozkazů vůči několika
dlužníkům
schválila dohodu o ukončení
nájemní smlouvy s ﬁrmou VESP
spol. s r.o., Rolnická 5

SOUTĚŽ O NÁRODNOSTNÍCH MENŠINÁCH
Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, dovolte
mi, abych Vás nejprve seznámil s odpovědí na
devátou otázku z č. 2 a s vylosovanými výherci.
Zadání otázky bylo následující: Jak se jmenuje
bavlněná ozdoba, kterou si s příchodem uvítání
jara připínají na klopu kabátu příslušníci bulharské národnostní menšiny v Brně? Odpověď zní:
Martenica nebo Marteničky.
Odpovědí přišlo celkem 42 a všechny byly
správné. Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci, kteří obdrží nákupní poukázky
v hodnotě 300 Kč do některého supermarketu
v našem městě. A kdo v naší soutěži vyhrál? Jsou
to: Lenka Nečesánková, Lenka Zapletalová
a Marek Sliwka. Všem výhercům náš výbor srdečně blahopřeje. Výherní poukázky je možno
vyzvednout v prodejně Tabáku na ulici Dlouhá 3
(naproti prodejně Albert), popřípadě je možné
po dohodě i zaslání poštou.
Další otázka se bude týkat bulharské kuchyně,
která patří k nejzdravějším v Evropě. Je postavena na zelenině a slunečnicovém oleji. Sýry,
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slané speciality a grilovaná jídla
jídla, to vše kraluje
bulharské kuchyni. Právě na gril si Bulhaři dost
potrpí. Nesmí chybět v žádné domácnosti ani
kuchyni žádného podniku. Vyhlášená lahůdka,
jedno z vůbec nejznámějších bulharských jídel, je kebapčeta. Pochoutka z mletého vepřové a hovězího masa se připravuje jak jinak než
na grilu. Důležitou roli v ní hraje čubrica, tedy

saturejka. Ta je typickým bulharským kořením,
které tady roste dokonce planě. Návštěvníci si
někdy stěžují na střevní potíže, které jim odlišná
místní kuchyně způsobila. Sami Bulhaři mají pro
všechny návštěvníky následující radu. Je ukryta
v následující otázce. A tím se již dostáváme k jedenácté otázce naší soutěže o národnostních
menšinách. Otázka zní: Co je to tarator? Kdo
zná odpověď na dnešní otázku, může nám ji do
konce měsíce dubna doručit třemi různými způsoby: e-mailem na adresu jurasjos@seznam.cz,
písemně na adresu Josef Juras, Tabák, Dlouhá 3, 62500 Brno nebo osobně na téže adrese
v pracovní dny od 6.00–19.00 hodin (prodejna Tabák se nachází přímo naproti prodejně
Albert). Obálku s odpovědí prosím nadepište
‘‘Naše Bohunice – soutěž‘‘.
Jakékoliv dotazy k soutěži rád zodpovím na
tel. čísle 724037073. Na Vaše správné odpovědi se těší všichni členové našeho výboru.
Josef Juras
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KAM KRÁČÍŠ PSÍ PŘÍTELI?
Sníh roztál a už nemusíme řešit, zda
je lepší uklouznout na ledu či psích
výkalech, takže si položme v klidu
otázku: Kolik, jakých a kým vlastněných psů je pro sídliště únosné?
Nejraději bych zakřičel: „Lidi, vzpamatujme se! Zbavme sídliště těch
psů, kteří slouží jen na ochcávání
rohů!“
Milovníci psů si už vyhrnují rukávy,
aby mne umravnili. Začnu proto
uznáním, že pes je inteligentní zvíře,
které opuštěným dělá společnost
a u postižených lidí dokáže částečně
nahradit zrak či jiné chybějící schopnosti. Při výchově dětí pomáhá při
vedení k něžnosti, odpovědnosti
a důslednosti. Uspokojí i potřebu
někomu pomáhat a o někoho se
starat...
Cesta do pekla je však dlážděná
dobrými úmysly. Podíváme se proto
na otázku psů na sídlišti i z hlediska
záporů:
Co jsme letos v zimě viděli na sněhu,
to je tam i jindy. Pouze nemáme bílý
podklad, moč se vsakuje či odpařuje
a díky tomu nevidíme, v čem žijeme. Jsou tací, kteří venčení řeší tak,
že v pantoﬂích dojdou k domovnímu vchodu, vykouří cigárko, zavolají
vyvenčeného miláčka a mají vysta-

ráno. Ale i kdyby všichni byli vzorní a
sbírali výkaly, pořád by zůstávalo vše
pomočené, výtahy počínaje a dětskými prolézačkami konče. Byla
doba, kdy jsme se mohli po trávnících válet. Kdo by si dnes troufnul
položit na trávník deku a...?
Co si počít s velkým počtem alergiků, kteří chodí po stejných chodbách a jezdí stejnými výtahy? A jak
se Vám líbí cesta po našem městě,
které občas zahlédneme periferním viděním, protože většinu zraku
používáme na hledání místa kam
šlápnout? Kde jsou ochránci přírody, kteří statečně bojují proti mikrotenovým taškám? Už spočítali, kolik
těžko rozložitelných sáčků se spotřebuje na psí výkaly? A co trápení zvířat? Jak jinak byste to nazvali, když
majitelé chodí do práce a pes doma
vyje? Nebo Vám by stačilo ranní vyvenčení, dostat nažrat a večer podrbat za uchem, vyvenčit a vykázat do
pelechu, protože páníček je z práce
ztahaný?
A jaký je výchovný efekt, když místo
dítěte vstávají s jeho hračkou rodiče,
pak letí do práce a večer se rozhodují, zda marně nezkusit vysvětlit
potomkovi, co znamená plnit slíbené povinnosti?

Kolik času dokážeme věnovat psům
na úkor svých bližních? Ti totiž mají
tu smůlu, že zvládnou vylučování
sami. Kolik peněz použijeme na psí
náklady a pak vykřikujeme, na co
vše nemáme?
A poplatky by měly i motivovat, aby
si každý důkladně zvážil plusy a mínusy držení psa. Co zvýhodňování
důchodců, protože jsou chudáci?
Nebo je normální, že se pes stává jediným přítelem? A neviděli jste staroušky, kteří se nedokáží ani ohnout
pro svou hůl a přitom by měli uklízet
po svém psovi? Pokutovat vetchého
chudáka a nebo nechat znečišťovat
prostředí všem? Nebo že by to strážník za něj uklidil? Kolik městští strážníci za rok objeví nepřihlášených
psů? Kolik se ročně vybere pokut za
neuklizení výkalů?
Takže co s tím uděláme? Nařídíme
dobro? (= vše svážeme zákony tak,
aby všichni mohli být jen dobří?)
Kam to vede, vidíme všichni. Máme
nepřehledný právní systém, který už
nelze ani brát vážně...
Bylo by účinnější, aby si každý z nás
položil pár otázek a rozproudila se
otevřená diskuse na téma: „Jak omezit počet psů na sídlišti“
• Napřed byli všichni volní, potom

jsme zavírali zvířata, dnes ohrazujeme dětská hřiště... Kdy po dětech
zavřeme do klecí i ostatní lidi?
• Soužití jsme nahradili televizí. Přátele a děti zvířaty. Zkusili jste při
procházce spočítat, kolik uvidíte
hrajících si dětí a kolik venčených
psů?
• Máme svobodu v cestování, v kariéře... ve vlastnění psů. Kdy nám
někdo prozradí, že svoboda se
rovná odpovědnosti? Nebo je
svoboda to, co chci já a ostatní ať
si trhnou nohou?
• Už jsme pole a lesy nahradili
betonovými bojišti o místo k zaparkování, dětská hřiště zbavili
branek, košů a jiných zdrojů hluku a městskou vyhláškou zakázali
na pískoviště přinášet bábovičky.
Tak co kdybychom vše označili za
psí WC?
Zdají se Vám otázky hloupé či znevažující? Není to tím, že se tak už
skoro chováme? Ne?
Přeji všem krásný den a těším se na
spousty nadávek ale zároveň doufám, že se najdou tací, kteří se nad
načrtnutou problematikou skutečně zamyslí.
Viktor Švub starší

ZŠ VEDLEJŠÍ SLAVÍ 25. VÝROČÍ
Již čtvrt století uplynulo letos od doby,
kdy byla v Bohunicích založena Základní škola Brno, Vedlejší 10. Toto
významné jubileum se samozřejmě
neobejde bez náležitých oslav, na
něž vás co nejsrdečněji zveme. Rodičové, bývalí žáci a kolegové i všichni
ostatní: udělejte si čas a přijďte se za
námi pobavit a zavzpomínat na vše
dobré, co vás s naší školou spojovalo
nebo spojuje!
Tradiční Kavárna spojená se soutěží
v pečení zákusků se uskuteční v pondělí 26. dubna v 15 hodin. Příjemné
setkání u zákusků a kafíčka pořádá
jako obvykle klub rodičů.
Na Kavárnu navazuje výstava keramiky, její slavnostní vernisáž proběh-

ne tentýž den, tzn. v pondělí 26. dubna v 16 hodin. Výstava s tematickým
názvem Hrnčířský trh bude veřejnosti
přístupná po celý následující týden až
do 30. dubna.
Oslavy 25. výročí založení školy zakončí slavnostní kulturní program ve
středu 5. května v 16 hodin. V době
uzávěrky tohoto čísla novin ještě nebyl přesně znám jeho název, to však
není podstatné. Určitě se můžete těšit na vše nejlepší, co na ZŠ Vedlejší
máme ☺.
Detailnější a aktuální informace
o probíhajících oslavách získáte na
internetových stránkách školy
www.zsvedlejsi.cz.
MJ

Talkshow s mezinárodní účastí
Již 11. díl pravidelných Talkshow
proběhne na ZŠ Brno, Vedlejší 10
s mezinárodní účastí. V pondělí 3.
května v 17 hodin, v rámci oslav 25.
výročí založení školy, k nám totiž
zavítají zástupci partnerských škol
ze Slovenska, Itálie a Španělska,
které se ZŠ Vedlejší spolupracují na
řešení projektu Comenius. Všechny
4/

zúčastněné školy představí sebe
a své práce, týkající se vybraných
národních nebo přírodních parků
Evropy. Těšit se můžete nejenom na
zajímavé lidi, ale též na překrásnou
přírodu španělského pobřeží, sopky
Etny, národního parku Podyjí anebo
dunajských luhů.
MJ
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KNIHOVNA INFORMUJE... PŘIPRAVUJE...
Venku už nás vítá jaro, zpěv ptáků,
sluníčko začíná pomalu hřát a my
všichni ožíváme. Aniž by nás to obtěžovalo zrychlujeme tempo, naši
čtenáři bez problémů unesou více
knih naráz, půjčují si ve větší míře objemné encyklopedie o zahradničení,
rybaření, výchově čtyřnohých mazlíčků, příručky o stavbě krbů, zahradních jezírek i přestavbách podkroví
a naše besedující děti nás nestačí
překvapovat neutuchajícím elánem.
V knihovně se snažíme pořád udržovat stejně svižné tempo bez rozdílu
na roční období, jak při půjčování,
při pořádání besed, tak i při doplňování, opravování a úklidu knihovního fondu.
V týdnu knihoven – týdnu čtení napříč generacemi – v termínu 8. 3.–
12. 3. 2010 jsme se sešly s bezmála
113 besedujícími.
Velkou pomocí nám byli vybraní
účinkující – „veřejní předčítači“, kteří
se na svou třicetiminutovku zcela
profesionálně i dramaticky náležitě
připravili.
V pondělí 8. 3. 2010 pro knihovnu
četl zástupce pedagogů ze ZŠ Arménská – paní vych.Věra Valenti.
Odpoledne prvňáčci ze čtenářského klubu „Dráčci“ navštívili
DD, Arménská 2 a pod vedením pí.
učitelky Lidmilové a pí. knihovnice
Fukalové četly i ležícím babičkám
a dědečkům ze slabikáře.

V úterý 9. 3. 2010 proběhlo tradiční odpolední čtení pro nejmenší
„Pojďte s námi za pohádkou“. Pro
nejmenší děti četla a hrála příběh
vedoucí klubu maminek CVČ Lány,
paní Lucie Stará.
Ve středu 10.3.2010 se konala oblíbená beseda „Večerníčci“ pro prvňáčky
dvou tříd ZŠ Vedlejší. Celé dopoledne se jim věnoval p. místostarosta
UMČ Bohunice A. Crha.
Ve čtvrtek 11. 3. 2010 si čas pro
knihovnu našel a s dětmi pracoval,
student Pedagogické fakulty MU
Brno Martin Fukal. Podívat se na

starší děti přišel i p. místostarosta
A. Crha.
V pátek 12. 3. 2010 paní knihovnice s dětským klubem čtenářů – prvňáčků ze ZŠ Arménská četla knihy
ze sekce „První čtení“
V prostorách knihovny jsou pro Vás,
milí čtenáři, po celý měsíc vystaveny fotograﬁe a výtvarné práce dětí
z této akce.
Knihovna KJM Lány mnohokrát
děkuje všem předčítajícím za jejich
čas, odvahu a váží si jejich dobrovolné a bezplatné pomoci.
Rádi bychom také poděkovali

i Vám, kteří naší knihovně nabízíte
bezplatně kvalitní nové knihy, nebo
časopisy, kterými můžeme potěšit
bezmála dalších 1 800 čtenářů měsíčně.
Mezi štědrými dárci v tomto měsíci byli Robert Kotzian, který přispěl
odbornými publikacemi a manželé
Kučerovi, kteří knohovně věnovali
časopis RESPEKT.
Na měsíc duben jsme pro Vás
připravili:
„Pojďte s námi za pohádkou“.
Pravidelné odpolední čtení pro nejmenší proběhne 20. 4. tradičně od
16.00 hod.
Upozorňujeme na změnu: v letních
měsících duben, květen a červen
bude čtení pouze 1x měsíčně.
Cyklus : Zajímavá povolání – „speciální policejní zásahová jednotka se představuje“
Beseda se zástupci spec. zásah.
jednotky, praktická ukázka zásahu,
ukázka výbroje...
Zaměřeno na dětské posluchače
7–14 let v rámci odpoledních čtenářských klubů.
Přesné datum bude upřesněno na
veřejných nástěnkách knihovny
Lány.
Na Vaši návštěvu se těší
Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka

Pozvání k talentovým zkouškám na ZUŠ
HUDBA – TANEC – DIVADLO – VÝTVARNÉ PRÁCE
To vše nabízí Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52;
jedna z největších škol tohoto typu
v Brně.
Její hlavní, zcela nově zrekonstruovaná bezbariérová budova s moderními
výtvarnými ateliéry, divadelním sálem,
počítačovou učebnou, novými učebnami a velkou zkušebnou pro hudební soubory, je na Vídeňské 52 (obory
hudební, výtvarný a literárně-dramatický). Druhá budova, na Vídeňské
85, disponuje s koncertním a baletním sálem (obory hudební, výtvarný
a taneční). Další detašovaná pracoviště jsou v městských částech Brno –
Nový Lískovec, Čtvrtě 5 (hudební
a taneční obor) a ZŠ Svážná 9 (výtvarný obor); Brno – Bohunice, Amerlingova 2 (hudební, taneční a výtvarný
obor) a Bohuňova 27 (hudební obor);
Brno – Žebětín, ZŠ Kohoutovická 33
(hudební obor) a ZŠ Křivánkovo nám.
11 (hudební a výtvarný obor).
Pod vedením zkušených pedagogů
nabízí škola v hudebním oboru výuku
hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, violoncello, zobcovou i příčnou ﬂétnu, pikolu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku,
tubu, akordeon, kytaru, bicí, sólový
zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost účinkování
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v komorních souborech – barokním,
folkovém, akordeonovém, smyčcovém či dětském sboru. Taneční obor
zahrnuje taneční průpravu, klasický,
současný i lidový tanec. Literárně dramatický obor vede žáky k dramatické
průpravě, uměleckému přednesu,
pohybové výchově, praxi v souboru či černém divadle. Výtvarný obor
nabízí ve svých kvalitně vybavených
učebnách (graﬁcký lis, hrnčířský kruh,
2 keramické pece, počítač s graﬁckým programem) výuku kresby, malby, graﬁky, modelování, keramické
tvorby, dekorativní činnosti a studium
dějin umění.
Přijímací talentové zkoušky pro
školní rok 2010/2011 budou v termínech 7. a 8.dubna, 10. a 11.května 2010 od 15,00 do 18,00 hodin
v budovách Vídeňská 52 (obory
hudební, výtvarný a literárnědramatický) a Vídeňská 85 (obor
taneční).
Podrobnější informace o zkouškách
je možné získat na internetových
stránkách školy: www.zusjilka.cz
nebo na telefonním čísle 543 213 764
vždy ve středu 14.00–17.00 hodin pro
obor hudební a na čísle 543 212 956
vždy v pondělí 14.00–17.00 hodin pro
obory taneční, výtvarný a literárnědramatický.

547 240 9
37

Akce CVČ Lány
VELIKONOČNÍ ATELIÉR
Dvoudenní výtvarná dílna s velikonoční tematikou – tradiční i netradiční techniky, výtvarné hry. V ceně 400,- je zahrnut výtvarný materiál,
teplý oběd, pitný režim. Je možné přihlásit se i na jeden den.
Termín: 1.–2. 4. 2010
Místo: CVČ Lány
Cena: 400,Kontakt: Andrea Kamenická, tel.: 724 288 395, 547 240 937,
e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz
VELIKONOCE V ZOO
Společně si užijeme velikonoční prázdniny v ZOO, hrami, velikonoční
zábavou. V ceně je zahrnut materiál, vstupné, program, teplý oběd.
Program od 9:00 do 16:00.
Termín: 1.–2. 4. 2010
Místo: CVČ Lány
Cena: 250,Kontakt: Irena Suchardová, tel.: 608 606 889,
e-mail: irena@luzanky.cz
ČAROTKY
Tradiční pálení čarodějnic, opékání buřtíků, čarodějný program pro
děti – hry, tvoření.
Termín: 29. 4. 2010 16.00–20.00
Místo: CVČ Lány
Cena: děti 30,-, dospělí 10,Kontakt: Irena Suchardová, tel.: 608 606 889,
e-mail: irena@luzanky.cz
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Monika Bagárová očima spolužáků
Celý podzim jsme s napětím sledovali pěvecké výkony naší kamarádky
Moniky Bagárové. Zvykli jsme si vídat její tvář na televizní obrazovce,
na internetu i na stránkách časopisů.
Jaká ale je Monika „v civilu“?
Monika chodí devátým rokem na ZŠ
Arménská. Já osobně znám Moniku
už od první třídy. Vždy jsem s ní vycházela velmi dobře a vždycky jsme
měly hezký kamarádský vztah. Neříkám, že jsme si někdy nevyměnily
názory, ale nikdy jsme se nedokázaly na sebe mračit déle než den. Je
pravda, že když se jí něco nelíbí, dá
svůj názor jasně najevo. Na nic si nehraje, to mnoho lidí nedokáže. Když
má její kamarád nějaký problém,
Monika si na něho dokáže najít čas
a snaží se spolu vše vyřešit, nebo ho
alespoň podpoří a stojí při něm v
každé situaci.
Monika se už od třetí třídy projevovala jako velký talent ve školních
pěveckých soutěžích. V páté třídě
účinkovala na školní akademii, která byla pořádána k výročí třiceti let
školy. Za klavírního doprovodu spolužáka Petra Ševčíka zazpívala píseň
„Mít rád bližního svého“, za kterou
sklidila veliký potlesk a obdiv všech

zúčastněných. Poslední dva roky
účinkuje v jazzové skupině, kde hraje její tatínek na bicí spolu s dalšími
členy rodiny. Vystupují v brněnských
jazzových klubech, ale i po různých
městech České republiky. Monika
zpívala na beneﬁčních koncertech
v Praze, nazpívala píseň s El Ninem
„Láska po boku“. Zahrála si také roli
mladé talentované zpěvačky v internetovém seriálu.
V létě se Monika zúčastnila pražského castingu, ze kterého se dostala až
do ﬁnále televizní pěvecké soutěže,
ve které byla velmi úspěšná. Neměla to však jednoduché, protože byla
odtržena od své rodiny, po které se
jí určitě stýskalo. Rodiče a celá její
rodina mohou být na ni po právu
pyšní. Samozřejmě i celá naše škola
je na Moniku hrdá a gratuluje jí ke
krásnému pátému místu.
V současné době přejeme Monice
úspěch při výběru a přijímacím řízení na střední školu a samozřejmě
i mnoho pěveckých příležitostí, ve
kterých by mohla co nejvíce uplatnit svůj veliký talent.
Tereza Kudličková
žákyně 9. B ZŠ Arménská

Házenkáři poprvé na jaře vyhráli
Házenkářský tým mužů TJ Tatran Bohunice si připsal první dva body v jarní
části soutěže. Po předchozích nezdarech s týmy z čela tabulky (v Prostějově
25:26, s Maloměřicemi 28:29 a ve Velkém Meziříčí 19:32) si poradil v městském derby a zároveň ve velmi důležitém utkání s týmem Sokola Brno-Juliánov 25:20 (16:12). Domácí vedli po celý zápas, Juliánov se v 2. poločase
přiblížil na rozdíl 2 branek díky střeleckému výpadku domácích, kteří během
14 minut druhé půle skórovali pouze jednou. Nakonec ovšem své vedení
udrželi a v závěru utkání ho ještě navýšili. Během března tým Bohunic odehrál další 3 utkání s týmy z horší poloviny tabulky, tyto zápasy byly sehrány
po uzávěrce tohoto vydání.
Dovolte mi, abych vás pozval na další domácí utkání našich házenkářů:
Neděle 25.4. 17.00 Tatran Bohunice – HC Zlín
Neděle 2.5. 17.00 Tatran Bohunice – Jiskra Havlíčkův Brod
(poslední domácí utkání)
Jan Bavlnka, vedoucí týmu

Jarní inspirace z Lán
Také letos připomenou studenti a pracovníci bohunického odloučeného
pracoviště SOŠZ a SOU Rajhrad z ulice Lány pod vedením Danuše Felklové
široké veřejnosti svými projekty nadcházející jaro a velikonoční svátky.
O prvním dubnovém víkendu 3. a 4. 4.
2010 a následující týden ukáží svůj
um v prohlídkové terase státního
zámku Lysice ve spolupráci se správou zdejšího zámku a územně odborným pracovištěm Národního památkového ústavu Brno. Výstava nesoucí
název „Velikonoce a jarní aranžmá
ve žlutém tónu“ navodí atmosféru
blížících se Velikonoc a probouzející
se přírody. Zájemci tu shlédnou nepřeberné množství jarních cibulovin,
květin, keřů společně s velikonočními
symboly jako jsou kraslice, pomlázka
a další prvky vycházející z lidové tradice jako např. zdobené misky ošatky,
kukaňky apod.
Bohuničtí studenti však představí svá

pozoruhodná květinová aranžmá
oplývající jarem nejen mimo Brno,
ale také ve svých školních prostorách
na Lánech a to 24. a 25. dubna 2010
v rámci „Jarního jarmarku řemesel“.
Nezůstane tu však toliko na ﬂoristice.
Pro vyšší atraktivnost projekt doplní
studenti dalších brněnských škol a
to Středního odborného učiliště tradičních řemesel, Střední průmyslové
školy textilní a VOŠ textilní, Odborného učiliště a praktické školy a Střední
školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené. Představí se tu v rolích hrnčířů, keramiků, pekařů, cukrářů, kovářů,
truhlářů, knihařů, brašnářů, šperkařů,
kadeřnic, kosmetiček a rovněž módních návrhářů. Proto součástí jarmarku budou po oba dny vždy v 10 a 14
hod. i působivé módní přehlídky. Nebude chybět ani prodej vytvořených
vystavovaných výrobků a balkonových rostlin.
Ing. Jiří Ptáček

Pečovatelská služba Sanus
nabízí dovoz obědů z jídelny Máj.
Výběr z 5 druhů jídel, včetně diet:
protisklerotické, žaludeční, žlučníkové a diabetické. V případě zájmu
kontaktujte pí Bolechovou na
Tel.: č. 544 226 879, nebo 777 758 262

Hotel MYSLIVNA Brno si Vás
dovoluje pozvat na tradiční večerní
zábavu PÁLENÍ ČERODEJNIC spojenou s hudebním programem skupiny „THE FIREBALLS“, s opékáním
buřtů a s mnoha jinými dobrotami.
Nebude chybět ani soutěž o nejvěrohodnější čarodějnici a další atrakce. Tato zábava se koná ve čtvrtek
30. dubna 2010 od 18.00 hodin.
Vstup volný, dobrou náladu a košťata s sebou! K očišťujícímu ohni Vás
zve a těší se personál hotelu Myslivna. Informace na Tel.: 547 107 555
nebo na www.hotelmyslivna.cz

Nabízím veškerý servis stolních 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
Prodám garáž na ul. Rolnická,
cena 380 000,- Kč. V případě rychlého
jednání sleva. Tel.: 737 368 037
Prodám DB 3+1 na ul. Moldavská.
Cena 1 990 000,- Kč.
Tel.: 737 368 037

Podlahářské práce
Tel.: 606 508 946
Obložené mísi pro narozeniny,
promoce – dle dohody.
Tel: 737 325 619
Koupím byt OV, DB pro 2 os.
Platba hotově. Tel.: 733 296 125
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400.000

za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.
T. 777 572 773, 773 553 240

Rychlé vyřízení.
Kuchyňské linky a vestavěné
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřínky na míru, výměna pracovní desky.
Vrba: 603 438 707.
Koupím byt 2+1 nebo 2+kk
případně menší 3+1. V. Pohanka.
Tel.: 604 87 96 35.
e-mail: vladimirpohanka@seznam.cz

www.masaze-katka.unas.cz

MASÁŽE
Kateřina Páralová
Klobásova 34
Starý Lískovec
Tel. 724 958 161
KUPON do 31. 5. 2010
druhá masáž zdarma

POSILOVNA,
2x TURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING
AEROBIC, BODY FORM
ORIENTÁLNÍ TANEC,
ZUMBA, PILATES, FITJOGA
Po – Pá
So – Ne
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Otevřeno:
9.00 – 21.30
15.00 – 20.30
Tel. 775 054 539, 547 353 249,
www.ﬁtness-petra.euweb.cz

NAŠE BOHUNICE

Labská 27
625 00 Brno
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