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Zápisník starosty
V tomto vydání zápisní-
ku se  rozhodně nemo-
hu  nezmínit  o  zimní 
údržbě. Nebývale inten-
zivní  příděl  sněhu  na 
začátku  druhého  led-
nového víkendu prově-
řil  bohunickou  zimní 
údržbu  letos  poprvé. 
Druhá prověrka nastala 
začátkem  3.  týdne  le-
tošního  roku.  Ve  druhé  prověrce 
jsme až na jednotlivosti, domnívám 
se,  obstáli.  V  prvém  případě  však 
musím být kritický. První nával sně-
hu jsme nezvládli tak, jak by se slu-
šelo. To bez obalu a hned ze začát-
ku  přiznávám.  Nejen  této  situaci 
bych  proto  rád  věnoval  následující 
řádky.  Napsal  jsem  toho  tentokrát 
poněkud  více  a  tak  předem  děkuji 
všem, kdo dočtou až dokonce.
Především bych na tomto místě vel-
mi  rád  poděkoval  všem  občanům, 
z  rodinných  domků  i  z  bytových 
domů,  kteří  přiložili  ruku  k  dílu. 
Tedy velké díky vám všem, kdo jste 
pomohli s úklidem okolí svých obyd-
lí. Nesmírně si vážím všech, pro něž 
bydlení nekončí u prahu jejich bytu 

či domku. Ne každý má 
čas  a  fyzické  možnos-
ti,  ale  každý  může  mít 
pochopení  a  vůli  vní-
mat problematiku zimní 
údrž by s chladnou hla-
vou a v celé její šíři.
Úklid v Bohunicích pro-
vádějí dvě firmy.  Jedna 
má  na  starosti  chodní-
ky,  druhá  silnice.  Přes-

něji  ty  silnice,  které  jsou  tzv.  míst-
ními  komunikacemi,  tj.  „vedlejší“ 
silnice v zástavbě. 
Zatímco  úklid  chodníků  v  druhém 
lednovém víkendu proběhl vícemé-
ně standardně a odpovídajíc situaci 
(byť například na ulici Pod Nemoc-
nicí nebyl zcela zvládnutý úklid ani 
na chodníku), úklid místních komu-
nikací  zhavaroval.  Jsme  si  toho  na 
radnici vědomi. 
Pracovníci uklízející chodníky  jezdili 
s  technikou  od  páteční  noci  i  bě-
hem  soboty.  Jsou  to  ovšem  také 
jen lidé a potřebují se někdy vyspat 
a tak nebyli v terénu stále. A to ani 
nepřipomínám meze kladené napří-
klad zákoníkem práce. 
Firma provádějící zimní údržbu silnic 

v  zástavbě  a  na  parkovištích  byla 
důrazně a písemně hned v pondě-
lí  11.  ledna  pokárána  (a  znovu  na 
jednání s vedením firmy ve středu). 
Nezvládnutá  zimní  údržba  samo-
zřejmě  nebude  uhrazena.  Podotý-
kám  ovšem  podstatnou  informaci: 
až  doposud  jsme  s  touto  firmou 
neměli  vážnější  problémy.  Neměli 
jsme  tedy  žádný  důvod  obávat  se, 
že nastane problém. Někteří obča-
né  mi  v  korespondenci  navrhovali 
firmu  vyměnit.  Kdybychom  se  tak 
rozhodli, nebylo by to, bohužel, tak 
jednoduché. Firmu neobjednáváme 
pokaždé  znovu,  když nastane pro-
blém, ale máme ji sjednanou na celé 
zimní období. Naše schopnost oka-
mžitě, operativně změnit dodavate-
le  těchto  služeb  je, mj.  i  z důvodu 
výpovědní lhůty, omezená. A navíc, 
firmy  poskytující  kompletní  zimní 
úklid  na  požádání  kdykoliv  během 
zimního období (tj. poskytující oka-
mžitý výjezd na zavolání) v podstatě 
neexistují. 

Taky zima

Máme přátele Jardu a hanku. 
bydlí na samotě v orlických ho
rách u Pastvinské přehrady. Velmi 
si jich vážím. Mnohé problémy 
a těžkosti, které my ve městě 
rozhodujeme složitě a těžkopád
ně, oni řeší přímočaře s pro mě 
stále znovu překvapující jedno
duchostí, skrytou v moudrosti 
několika generací. ale život na 
samotě je těžký.
nedávno moje žena telefono
vala s hankou a mimo jiné se 
jí ptala, jak jsou na tom se sně
hem? „Sněhu máme spousty. 
cesta k domu je zasypaná a 
nedá se po ní vůbec jezdit. ale 
teď je to dobré, protože je za
mrzlo a dá se jezdit přes pole. 
odpoledne mám jet hrát na po
hřeb (je varhanice), a tak si chci 
vyzkoušet, jestli se tam dostanu. 
nasadím autu na kola u domu 
řetězy a projedu si na poli ko
leje“. „a co až začne sníh tát? 
To se přes pole přece nedá jet,“ 
na to moje žena. „Tak auto ne
cháme u silnice a ten půlkilo
metr dojdeme pěšky. Máme to 
tak skoro celou zimu,“ odpovídá 
han ka, jako by to byla úplná 
samo zřejmost.
Pro ně je zima samozřejmostí. 
Jak silně to kontrastuje se situ
ací u nás v moravské metropoli. 
otrávenost, vztek a rozladěnost 
ze všeho, co nám byť jen trochu 
narušuje zaběhnuté zvyky a po
hodlí. a sníh? Ten nás letos „vy
točil“ dokonale. Snad jen dětem 
nevadil. 
   

antonín crha
místostarosta

Uzávěrka č. 3/10
čtvrtek 18. února 2010

XIX. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice 

Oznamujeme, že ve středu 
17. 2. 2010 od 17.00 se bude

v jednacím sále bohunické
radnice Dlouhá 3 konat

XIX. 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.

(pokračování na straně 2)
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Zápis do mateřských škol
V Brně-Bohunicích, pro školní rok 2010/2011, proběhne v březnu a dubnu 
2010. K zápisu se rodiče dostaví s dítětem a přinesou rodný list dítěte.

Termín vydávání přihlášek:  pondělí   15. 3. 2010  10.00–16.00 hodin
      úterý   16. 3. 2010  8.00–12.00 hodin

Termín přijímání vyplněných přihlášek:
      pondělí  29. 3. 2010  10.00–16.00 hodin
      úterý   30. 3. 2010  8.00–12.00 hodin

Podrobnější informace o jednotlivých mateřských školách budou zveřejněny 
na každé mateřské škole: MŠ Amerlingova, MŠ Pohádka Běloruská 4, MŠ 
Švermova, MŠ Uzbecká 30.

(dokončení ze strany 1)

Tedy sebelepší manažer se v přípa-
dě  náhlého  selhání  firmy  na  zimní 
úklid  stane,  svým  způsobem,  jejím 
„vazalem“  bez  schopnosti  situaci 
v dostatečně krátké době razantně 
vyřešit.  To nehovořím o  řadě ome-
zení a časových lhůt, které vyplývají 
ze zákona o zadávání veřejných za-
kázek a kterými se jako obec samo-
zřejmě musíme řídit.
Současně  je  důležité  také  připo-
menout, že tzv. chodníková novela 
zákona  znamenala  zejména  dvě 
novinky.  (1) Nově nese vlastník ko-
munikace  (většinou,  ale  ne  vždy, 
město)  odpovědnost  za  závady  ve 
schůdnosti  i  na  komunikacích  při-
léhajících  k  nemovitostem.  U  nás 
v Bohunicích jsou to především pří-
stupové chodníky k domům a chod-
níky  kolem  rodinných  domků.  V 
řadě  případů  je  ovšem  vlastníkem 
přístupového chodníku k bytovému 
domu přímo  vlastník domu  (spole-
čenství či družstvo) a je to tedy sám 
dům,  kdo  je  povinován  k  úklidu. 
(2) Druhou novinkou  je do zákona 
nově  vnesený  pojem  „chodník“, 
ovšem bez definice.
Ač  jsme  tedy v  inkriminovaném ví-
kendu  chodili  po městské  části,  ač 
jsme  firmu  na  dispečink  opakova-
ně oba dny upomínali,  dopadlo  to 
tak,  jak  všichni  víte.  Omlouvám  se 
za městskou  část  všem, kterých  se 
to  dotklo.  Bohužel  však  nevím,  co 
v  danou  chvíli  bylo  možné  dělat 
více. Situace je o to horší v tom, že 
určitá  část  neodklizeného  sněhu 
poté zmrzla a v následujících dnech 
s ní nebylo možné nic dělat.
Dovolte výše uvedené doplnit o ně-
kolik  důležitých  informací.  Záměr-
ně  je uvádím až  v druhé  řadě,  aby 
laskavý  čtenář  nepojal  podezření, 
že  jejich  popisem  vyvíjím  snahu  se 
z něčeho „vyvléci“. Tak  tedy: vlast-
ník  komunikace  (či  chodníku)  měl 
před novelou i nyní povinnost zmír-
ňovat  tzv.  závady  ve  schůdnosti  či 
sjízdnosti v mezích svých možností. 
Podstatné pojmy  jsou „zmírňovat“, 
tedy ne odstranit, a „v mezích svých 
možností“, tedy ne ať to stojí, co to 
stojí, ale pouze co okolnosti, finance 
aj. dovolí. Tímto si nevytvářím cestu 
pro únik z povinností městské části. 
Chceme-li však debatu o zimní údrž-
bě vést seriózně, musíme text záko-
na vnímat přesně.  I kdyby  totiž zá-

Zápisník starosty
kon nakrásně přikazoval  závady ne 
zmírnit, ale přímo odstranit a to bez 
ohledu na možnosti obce, byl by to 
zákon nesplnitelný a tím nesmyslný. 
Proto  se  dovoluji  domnívat,  že  zá-
kon naše radnice naplňuje. Seriózní 
debata nemůže odhlédnout ani od 
řady  objektivních  potíží,  se  kterými 
se  zimní  údržba  potýká.  Pod  par-
kujícími  automobily  ani  těsně  před 
nimi  nelze  sníh  odhrnout.  Pokud 
poté  automobily  vyjedou  z  místa, 
nezřídka  sníh nahrnou  zpět na ko-
munikaci. Valy zmrzlého sněhu před 
parkujícími  automobily  v  některých 
případech  zužují  průjezdný  profil 
natolik, že je obtížné například vyvá-
žet komunální odpad. Také se v ně-
kolika případech stalo, že k vývozu 
nedošlo. Vlivem úzkých průjezdných 
profilů není už často sníh kam odhr-
nout. Plužení komunikací i chodníků 
nezřídka ztěžuje nerovný a nekvalit-
ní povrch. Vnímejme proto, prosím, 
že většina problémů jde řešit, ale jen 
některým lze předcházet.
Další  téma,  které  nemohu  nezmí-
nit,  jsou  cedule,  které  některým 
vadí. Jak jsem uvedl, novela zákona 
o  pozemních  komunikacích  zaved-
la  do  textu  zákona  pojem  „chod-
ník“,  aniž  by  však  tento  pojem 
zároveň  právně  definovala.  Pokud 
není  pojem  chodník  nikde  defino-
ván a přitom ze zákona lze dovodit 
povinnost  zimní  údržby  chodníku 
(přesněji:  odpovědnost  za  závady 
ve  schůdnosti),  pak  se  lze  vážně 
domnívat,  že  chodník  je  všech-
no,  co  jako  chodník  vypadá,  ať  už 
je  skutečnost  jakákoliv.  V  případě 
Bohunic  jde  zejména o  vnitrobloky 
(celkem  asi  20  tisíc  m2).  Naprostá 
většina cedulí označuje četné vstu-
py  do  vnitrobloků,  které  se  neudr-
žovaly  nikdy.  Umístěním  cedulí  na 
vstupy  do  nich  byl  tedy  jen  potvr-
zen  stávající  stav.  Lze  samozřejmě 
mít účelné platit údržbu 20 tisíc m2 
vnitrobloků.  Osobně  bych  to  však 
považoval  za  plýtvání.  Neprovádí-
li  se  zimní  údržba,  zákon  umístění 
cedulí  nařizuje.  Jejich  umístěním 
předcházíme  případným  nárokům 
„chytráků“,  kteří  by  požadovali 
odškodné  za  uklouznutí  v  neudr-
žovaném  vnitrobloku.  Cedule  byly 
rovněž  místěny  na  některé  méně 
významné a především  jinou,  srov-
natelnou trasou nahraditelné chod-
níky  (rada  MČ  již  v  tomto  ohledu 
schválila drobnou úpravu zařazující 

několik  tras  zpět  mezi  udržované, 
nejde tedy o dogma, ale o hledání 
optimálního stavu). Vedeno snahou 
zajistit všem domům rovné podmín-
ky  zastupitelstvo  rovněž  rozhodlo, 
že obec ponese odpovědnost  vždy 
za  jeden  přístupový  chodník  k  by-
tovému  domu  (některé  panelové 
domy  mají  vchody  dva  a  u  většiny 
jsou  zadní  vstupy  přístupné  pouze 
z neudržovaných vnitrobloků).
Velmi  si  vážím  každé  neanonymní 
připomínky k zimní údržbě a nejen 
k ní. Některé jsou formulovány prud-
ce, jiné mírně. Jsou však podepsány. 
Na druhé  straně  stojí  ty  anonymní. 
Zvláště  internet  poskytuje  mnoho 
prostoru  těm,  kteří  umí  být  siláci 
a  říkat  svůj  názor  jen  jako  anony-
mové. Takových „hrdinů“, kteří často 
pro strom nejsou schopni vidět  les, 
kteří nešetří vulgárními výrazy, těch 
si nemohu vážit. Děkuji proto  ještě 
jednou všem, kteří pomohli a pomo-
hou vždy, když je třeba, všem, kteří 
si  najdou  čas  a  pod  svým  jménem 
nám napíší na radnici své připomín-
ky anebo nás upozorní na problém, 
kterého  si  nikdo  z  nás  nevšimnul. 
Děkuji naprosté většině z vás za to, 
že  si  dobře  uvědomujete,  že  sníh 
padá všude stejně rychle, ale odklí-
zet můžeme jen postupně, že rizika 
chyb lze jen minimalizovat, ale nikdy 
odstranit, že víte, že je zima a v zimě 
je leccos prostě jinak, protože příro-
da je vždy o krok napřed.

Robert Kotzian, starosta

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice za přispění MČ Brno-Bohunice pořádá

hasIčskÝ pLes
Srdečně Vás zveme v sobotu 13. 2. 2010 v 19.00 hodin do hasičské

zbrojnice v Bohunicích na ul.Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků od  1. 2. – 12. 2. 2010 na ÚMČ Bohunice,
podatelna (přízemí) p. Soukupová, tel: 547 42 38 15.

Cena lístku s místenkou 100,- Kč

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Je zde pro Vás připravena bohatá tombola, taneční vystoupení

a kvalitní živá hudba.

Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Souhrady x Dvořiště 10. 2. 2010 10. 2. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 10. 3. 2010 10. 3. 2010 3

harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt také na 
www.bohunice.brno.cz

VELKÉ TÉMA 
ještě jednou...

ano, zima je velké téma. a to 
každoročně. a přitom to není nic 
nového. Je chladno a zpravidla 
sněží. i když letos pravda o něco 
víc, než jsme tady ve městě zvyk
lí. V ulicích jezdí téměř nepřetrži
tě sypače, zametače a shrabova
če. ale i tak na ruční práci toho 
zbývá dost a dost … 
Protože se situací detailně zabý
vá pan starosta ve svém zápisní
ku, já bych jen ráda také popro
sila spoluobčany o rozumnou 
toleranci. Vždyť reálné finanční 
a technické možnosti jsou ome
zené, byly a vždycky budou. 
a zásoby sněhu v oblacích jsou 
někdy, jak se zdá, oproti tomu 
neomezené. Je to nepříjemné, 
ale věřte mi dočasné.
Skutečné potíže mají v těchto 
dnech fyzicky handicapovaní 
a starší spoluobčané a maminky 
s kočárky. Těm zkusme, pokud 
je to v našich silách, každý po
moci.
a buďme prosím rozumní. Zima 
ještě nějaký ten den potrvá, ale 
za pár týdnů bude zcela určitě 
jaro. a po něm i léto. To bude 
zároveň i čas, kdy budeme ro
zum a rozvahu hodně opět po
třebovat. i když trochu jinak než 
teď… 

Jarmila cabanová
členka Rady MČ
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Zprávy Z radnice
Rada MČ na svém 82. zasedání 
dne 13. 1. 2010:
n schválila  nabídku  uchazeče  ve-

řejné  zakázky  na  zpracování 
projektové dokumentace na akci 
„Cvičiště  Jednotky  sboru  dobro-
volných hasičů v MČ Brno-Bohu-
nice“ od Ing. Aleše Drlého, Jičín, 
náklady ve výši 105.360,- Kč

n	schválila  10  dodatků  k  různým 
smlouvám  týkající  se  navýšení 
částky  z  důvodu  změny  sazby 
DPH z 19 % na 20 %

n	schválila dohodu o ukončení od-
běru vody na ulici Netroufalky 4 
s firmou Brněnské vodárny a ka-
nalizace, a.s.

n	schválila  kupní  smlouvu  na  do-
dávku a odběr tepelné energie 

n	schválila žádost o ukončení smlou-
vy  s  firmou  Jihomoravská  ply-
nárenská,  a.s.,  s  firmou  E.ON 
Energie  a.s.,  s  firmou  Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. 

n	schválila ukončení dohody o ochra-
ně objektu a majetku prostřednic-
tvím pultu centralizované ochrany

n	vzala na vědomí výpověď smlou-
vy  o  společném  užívání  televizní 
antény

n	nesouhlasila s prodejem pozemků 
ve  vlastnictví  statutárního  města 
Brna panu Viliamovi Laxovi

n	schválila  dopis  ředitelkám  MŠ 
zřízených  MČ  Brno-Bohunice  ve 
věci dodržování  schválených Kri-
térií pro přijetí dítěte k docházce 
do MŠ 

n	odvolala pana  Ing.  Luďka Václa-
víka  z  funkce  tajemníka  Komise 
pro rozvoj MČ, jmenovala novou 
tajemnici paní Ing. Marii Vytisko-
vou, Ph.D. 

Rada MČ na svém  83. zasedání 
dne 17.1.2010
n	schválila  dohodu  o  ukončení 

smlouvy  na  pronájem  pozemků 

v lokalitě Kejbaly s panem Janem 
Janouškem

n	schválila  darovací  smlouvy  s  pa-
nem  Františkem  Douškem,  a  to 
na  zajištění  dvou  zájezdů,  pořá-
dání  kateřinské  zábavy  a  plesu 
důchodců v roce 2010 

n	schválila  výši  finančních  dota-
cí  poskytnutých  z  rozpočtu  MČ  
Brno-Bohunice na rok 2010 sub-
jektům působícím na území MČ 
Brno-Bohunice  na  neinvestiční 
výdaje 

n	schválila poskytnutí darů do tom-
bol v roce 2010 při pořádání kul-
turních akcí v MČ Brno-Bohunice 
ve výši 1000,- Kč na každou akci

n	schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na pořízení vybavení  inte-
riéru – nábytku – objektu MŠ Bě-
loruská 4a

n	schválila  žádost  o  finanční  pro-
středky  z  rozpočtu  statutárního 
města Brna na rok 2010 na inves-
tice a opravy školských zařízení

n	vzala na vědomí doporučený pro-
gram  XIX.  zasedání  ZMČ  Brno-
Bohunice,  které  se  bude  konat 
dne 17.02.2010

n	schválila seznam žadatelů o obec-
ní  byt  v  MČ  Brno-Bohunice  pro 
rok 2010, 

n	souhlasila  s  termíny  zápisu  do 
jednotlivých  MŠ  zřízených  MČ 
Brno-Bohunice 

n	požádala  o  výkup  pozemku  p.č. 
2856/7  v  k.ú.  Bohunice  při  uli-
ci  Osová  z  úrovně  statutárního 
města  Brna  za  účelem  výstavby 
chodníku pro pěší 

n	souhlasila  s  vyvěšením  tibetské 
vlajky  na  budově  radnice  dne 
10. 3. 2010 

n	schválila dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo na akci „Mateřská škola – 
stavební úpravy objektu č. p. 723 
v MČ Brno-Bohunice“

Vážení  a  milí  čtenáři  Našich  Bohunic,  dovol-
te mi,  abych Vás nejprve  seznámil  s odpovědí 
na  sedmou  otázku  z  č.  12  a  s  vylosovanými 
výherci.  Zadání  otázky  bylo  následující:  Kdy 
byl  v  Makedonii  zaveden  makedonský  denár?                        
Odpověď  zní:  V  roce  1992.  Přesněji  řečeno 
dne  26.  dubna  1992  byla  provedena  měnová 
odluka místo jugoslávského dináru byl zaveden 
makedonský  denár.  Odpovědí  přišlo  celkem 
36  a  z  toho  byla  1  špatná.  Ze  správných  od-
povědí  byli  vylosováni  tři  výherci,  kteří  obdrží 
nákupní  poukázky  v  hodnotě  300  Kč.  A  kdo 
v naší soutěži vyhrál? Jsou to: Roman Bodeček, 
Jana Neradová a Marek Dočkal. Všem výhercům 
náš výbor srdečně blahopřeje. Výherní poukáz-
ky je možno vyzvednout v prodejně Tabáku na 
ulici  Dlouhá  3  (naproti  prodejně  Albert),  po-
případě je možné po dohodě i zaslání poštou.                                                                                               
A nyní se již dostáváme do poslední třetiny naší 
soutěže  o  národnostních  menšinách.  Někteří 
z Vás se již těší na další čtyři otázky o zemi,která 

prošla v posledních letech řadou hospodářských 
změn  a  v  oblasti  obchodu  a  služeb  v  přímoř-
ských  oblastech  je  již  srovnatelná  s  vyspělými 
zeměmi západní Evropy. V dřívější době to byla 
jedna ze zemí, kam  jsme se mohli bez větších 

problémů podívat k moři. Doba se již změnila, 
ale  někteří  z  nás  se  do  této  země  rádi  vrace-
jí  i přesto, že v dnešní době můžeme cestovat 
téměř kamkoliv. Kdo by z předchozích několika 

vět hádal Bulharsko, má pravdu. Otázky o Bul-
harsku byly připraveny  ve  spolupráci  s  Bulhar-
ským kulturně osvětovým sdružením v Brně.
A nyní se již dostáváme k deváté otázce o ná-
rodních menšinách. Otázka zní: Jak se jmenu-
je bavlněná ozdoba, kterou si s příchodem 
uvítání jara připínají na klopu kabátu pří-
slušníci bulharské národnostní menšiny 
v Brně? Kdo zná odpověď na dnešní otázku, 
může  nám  ji  do  konce  měsíce  února  doručit 
třemi  různými  způsoby:  e-mailem  na  adresu  
jurasjos@seznam.cz, písemně na adresu Josef 
Juras, Tabák, Dlouhá 3, 625 00 Brno  nebo 
osobně na téže adrese v pracovní dny od 6.00 
do 19.00 hodin (prodejna Tabák se nachází pří-
mo naproti prodejně Albert). Obálku s odpově-
dí prosím nadepište „Naše Bohunice – soutěž´´.                                       
Jakékoliv dotazy k soutěži rád zodpovím na tel. 
čísle 724 037 073. Na Vaše správné odpovědi se 
těší všichni členové našeho výboru. 

Josef Juras

soUtĚŽ o národnostnícH MenŠinácH

co si psali naši předkové Xi.

V jedenáctém pokračování „O čem si psali naši předkové“ jsem zvolil pohled-
nici, kterou zaslal svému kolegovi do Chrudimi student zahradnické školy.
Byla napsána 4. 11. 1929. Z textu lze vyčíst něco málo o přísném režimu na 
školním  internátě a o studijních podmínkách tehdejších studentů celkově. 
Je jen škoda, že současné vedení Jihomoravského kraje rozhodlo o uzavření 
bohunické zahradnické školy. Stoletá historie tímto končí...
               
 antonín crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

4. XI. 1929
Milý kolego! Přijměte odemne mnoho srdečných pozdravů a vzpomínek. Co stále 
děláte? Jak se daří? My máme mnoho učení, až to není hezké, asi 22 předmětů a 
k tomu máme pouze 3 knihy ostatní všechno píšeme. Žáků je 39. bydlíme v inter-
nátě, je nám veselo, ven smíme jen do 8 hod. a to jen do Bohunic. Z kolegiálním 
pozdravem znamenají se (následuje podpis devíti studentů)
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FInancování ZáKladních šKol

ZaSTUPITElÉ odMĚŇovalI

vzájemná ohleduplnost
Jako člen Rady jedné z bohunických 
základních  škol  dostávám  občas 
otázky,  jak  je  to  vlastně  s  financo-
váním  školní  docházky  žáků. Mám 
za to, že to jsou informace, které je 
dobré  si  třeba  občas  i  veřejně  při-
pomenout. 
Bez zbytečných detailů lze konstato-
vat,  že financování  základních  škol 
stojí na čtyřech zdrojích. Prvním jsou 
státní peníze na platy učitelů a dal-
šího personálu školy včetně základ-
ních  učebních  pomůcek.  Druhým 
zdrojem jsou opět státní peníze tzv. 
normativ na žáka, který je převáděn 
ze státního rozpočtu přes rozpočet 
městské  části  přímo  do  škol,  a  to 
dle skutečného počtu žáků. Třetím 
zdrojem jsou vlastní peníze městské 
části.  Posledním  zdrojem,  je  pak 
hos podářský  výtěžek  z  doplňkové 
činnosti školy, např. z pronájmů tě-
locvičny, bazénu, vybrané příspěvky 
na družinu, kroužky apod. 
Na  městské  části,  jako  zřizovateli 
školy,  jsou  finance  z  prvního  zcela 
nezávislé.  Na  jejich  výši  ani  rozdě-
lování nemá zastupitelstvo městské 
části žádný vliv.
Normativ na žáka je pak každoroční 
příspěvek  státu  na  zajištění  chodu 
provozu  školy.  Výše  příspěvku  činí 
něco  kolem  1  400  Kč  na  jednoho 
zapsaného žáka.
Třetím zdrojem, jak je uvedeno, jsou 
peníze  městské  části.  Jejich  rozdě-
lení  je  v  pravomoci  zastupitelstva 
a jsou  součástí ročního rozpočtu. 
Jaká  je  tedy  skutečnost  ve  finanč-
ním vztahu městská část – základní 
škola?  Ve  své  složitosti  nakonec 
jedno duchá. Budovy škol jsou posta-
veny, vybaveny, provozovány a opra-
vovány  z  místních  financí.  Dlou-
hodobě  lze  vysledovat,  že  roční 
provozní  náklady  na  jednoho  žáka 
v  našich  školách  jsou  v  průměru 
8 500 Kč. Z těchto peněz je hrazen 
provoz  školy,  energie,  voda,  teplo 

a drobné opravy. Takže pokud se nic 
nestaví nebo nerekonstruuje, lze do-
počítat,  že  po  odečtení  normativu 
městská část ročně přispívá na vzdě-
lání  jednoho  žáka  ZŠ  částkou  přes 
7 000 Kč.
A nyní k finanční souvislosti v návaz-
nosti na kapacitu našich základních 
škol.  Celkový  počet  umístitelných 
žáků v Bohunicích je 2 000. Po pro-
nájmu  části  budovy  ZŠ  Arménská 
další škole (soukromému gymnáziu) 
je  možný  počet  studujících  žáků 
1  600.  V  současné  době  dochází 
do našich ZŠ necelá tisícovka žáků. 
Z toho je čtvrtina žáků mimobohu-
nických. Z uvedených čísel vyplývá, 
že  kapacitní  možnosti  našich  škol 
nejsou plně využity. „Varovné“ hla-
sy, které občas zpochybňují proná-
jem  na  ZŠ  Arménská,  tedy  nemají 
opodstatnění. Naopak je to rozhod-
nutí zcela ospravedlnitelné a hospo-
dárné.
Z  mimobohunických  žáků  lze  ještě 
vyčlenit  speciální  mimobrněnskou 
skupinu 130 dětí. Aniž bych  vzbu-
zoval  „xenofobní  vášně  proti  ci-
zincům“  je poctivé přiznat, že  i na 
vzdělání  těchto  žáků  přispíváme. 
Ano,  rodiče mají  právo  vybrat  své-
mu dítěti školu. Obce se pak mohou 
navzájem  dohodnout  na  úhradě 
provozních  nákladů.  Ale  protože 
mohou,  tak  se často nedohodnou. 
Důvodů proč tomu tak je, bývá sa-
mozřejmě více. Třeba  i  ten,  že pří-
slušná obec, ve které žák bydlí, má  
vlastní ne plně obsazenou školu. Její 
provoz  financuje,  a  tamní  samo-
správa odmítá pak přispívat jinam... 
A  tak  v  loňském  roce  zaplatilo  za 
své žáky „přespoláky“ 8 obcí, a to 
celkovou  částkou  jen  150  000  Kč. 
Třičtvrtě  miliónem  jsme  na  jejich 
školní docházku ze svého přispěli 
my, bohuničtí Brňané...

Miloš Vrážel
radní a člen Rady Zš Vedlejší

Jako již každoročně tak i v tomto roce jsme společně se starostou naší měst-
ské části panem Robertem Kotzianem navštívili Základní školu Arménskou 
21. Co bylo účelem naší  návštěvy?  Přišli  jsme odměnit  za dobré  výsledky 
ve škole žáky na 1. stupni.Všichni žáci obdrželi různé sladkosti a ti nejlepší, 
které vybrali třídní učitelé, ještě něco navíc.                                                  
Pan starosta všem žákům v jednotlivých třídách osobně poblahopřál a slíbil, 
budou-li se dobře učit, tak je v letošním roce ještě nějaká odměna nemine. 

Josef Juras, zastupitel

Zaujalo mne jednání nás obyvatel 
bohunic. někteří volali pár minut 
poté, co přestalo sněžit, že jejich 
chodník ještě nikdo neprohrnul. 
Přece je jasné, že při ploše chodníků 
kolem 90 000 m2 to chvíli trvá. ale 
ani tato skutečnost mě nepřivedla 
na myšlenku napsat tento článek.
Překvapilo mě, jak bezohledně se 
k sobě a k práci druhých umí někteří 
z nás zachovat. například jistý maji
tel rodinného domku vyhrnoval sníh 
z „pozabranky“ na očištěný veřejný 
chodník právě ve chvíli, když jsem šel 
kolem. hromada byla obrovská. Se 
zcela vážnou tváří se mě ptal, kdy při
jede naše úklidová firma a (jeho) sníh 
z chodníku odhrne, že tam zavazí. no 
nebudu vám psát, co jsem mu řekl, 
ale nic hezkého to nebylo. Jindy mě 
zase volala paní, že má na chodníku 
před domem spoustu sněhu. Kontro
lou jsme zjistili, že je to její sníh, který 
se tam dostal z její střechy.
Ještě jiné příklady. Před Mš amer
lingova majitel zaparkovaného auta 
jej vyhrabával ze sněhu tak, že ten
to naházel na očištěný přístupový 
chodník do mateřské školky. na ulici 
Lískovecká jsem viděl hromadu sně
hu na očištěném veřejném chodní

ku z podobných důvodů. bariéra 
byla asi metr vysoká. nebo jsem 
pozoroval paní, která se brodila na 
tramvaj sněhem v botách s vysokým 
úzkým podpatkem a celou dobu na 
sníh a vše kolem nadávala. Přece 
když je sněhová kalamita a na pod
patcích mi to klouže, tak si vezmu 
pohorky a k tomu sportovní bundu. 
V práci se převléknu a jsem zase 
„šik“. no a pokud chci, nebo musím 
jít v nevhodné obuvi již z domu, tak 
mi nadávání stejně nepomůže. Také 
jsem slyšel, že nevhodná obuv může 
být i důvodem zamítnutí výplaty od
škodného ze strany pojišťovny.
nějak se nám vytrácí vzájemná ohle
duplnost. i když jistě ne všem. Třeba 
jako onen starší muž, kterého jsem 
potkal, jak odhrabává chodník před 
svým domem. Soucitně jsem proho
dil: „To je hrozný, že?“ myslel jsem 
to množství sněhu. a dostalo se mi 
překvapivé odpovědi: „Proč? To je 
přece zima a k ní sníh patří.“
ano, to je zima a k ní sníh odjakži
va patří. Možná by k ní a nejen k ní 
mohlo patřit i trochu vzájemné tole
rance, pochopení a ohleduplnosti.

antonín crha, místostarosta

Sněží, sněží, sněží... V lednu nám napadla nebývalá sněhová nadílka. 
Něco takového bylo u nás v Bohunicích dost neobvyklé. Technika úkli-
dových čet pracovala naplno. Ne vždy jsme však s prací jedinců byli 
spokojeni. Zejména firma Technické služby Brno s.r.o. nezvládla očistit 
silnice tak, jak bychom si představovali. Ale o tom snad někdy jindy.

u příležitosti Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů, převzali tři členo
vé našeho sboru, kteří  pro pokročilí věk  ukončili aktivní činnost v zásaho
vé jednotce Městské části brnobohunice, od pana starosty ing. Kotziana 
plaketu. Jsou to (z leva) pan  ing. Soukup Karel,  pan Kittel Josef a  pan 
švestka alois. blahopřejeme a všem zmíněným děkujeme za aktivní čin
nost a přejeme do dalších let mnoho úspěchů.

Velitel Ladislav Soukup
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dĚTI ProBUdIly růžEnKU Štědrý večer nejen v kruhu rodinném

SDH Brno-Bohunice hodnotil rok 2009

Tradiční  dětský  maškarní  karneval 
pořádaný  24.  ledna  bohunickou 
orelskou  jednotou  se nesl  v duchu 
pohádky o šípkové Růžence. Všichni 
přítomní,  kterých  se  sešlo  hodně, 
byli  uvedeni  do  děje  shlédnutím 
známé epizody, kdy Růženka usíná 
a  čeká  na  vysvobození  krásným 
princem. Děti poté musely splnit pět 
různých úkolů,  za  což  samozřejmě 
dostaly sladkou odměnu a navíc tím 
pomohly princovi ke šťastnému do-
končení  pohádky  probuzením  Rů-
ženky.  Nejvíc  času  však  nastrojená 
drobotina strávila na tanečním par ke-
tu, kde se o jejich zábavu ne únav ně 
staral  moderátor  celého  od poledne 
Luděk  Savana Urbánek,  známý  též 
z brněnského rádia Čas. Díky němu 
a díky tomu, že se nenudili ani rodi-
čové,  se  celá  akce,  konaná  za  při-
spění místní radnice, nesla v radost-
né  a veselé atmosféře. Potěšitelné 
je, že zábava to byla i pro pořadate-

le, vystupující též v pohádkových pře-
vlecích. Jejich další akcí je 13. úno ra 
opět  tradiční  –  Bohunický  maso-
pust.  Začíná  v 10 hodin u orlovny, 
odkud  vyjde  fašanková  obchůzka 
Bohunicemi. Během ní se budou na-
vštěvovat a odsuzovat známé bohu-
nické osobnosti včetně pana staros-
ty a místostarosty. Chcete-li i vy být 
součástí  tohoto  veselí  plného  říka-
del, písniček a rozpustilostí, odložte 
stud, vyrobte, nebo půjčete si něja-
kou masku a přijďte mezi nás. Vítá-
ny jsou i hudební nástroje použitel-
né do průvodu: housle, harmoniky, 
bubny, žestě, vozembouchy atd. Ma-
sopustní  veselí  zakončíme  večerní 
zábavou s pochováváním basy. Srdeč-
ně  vás  zvou  všichni  členové  Bohu-
nické chasy.
Informace o činnosti bohunické jed-
noty Orla jsou na našich webových 
stránkách www.orelbohunice.cz
  Ladislav Konečný

Na  Štědrý  večer  se  konalo  setkání 
bohunických občanů v obecním vi-
nohradě. Přišlijsme tam po 22. ho-
dině. Obecní vinohradník pan Miloš 
Vrážel vyzdobil krásně vstupní bránu 
vinohradu.  Byla  osvětlená  svíčkami 
a byla na ní zavěšená upečená maxi-
vánočka. Okolí jednotlivých vinných 
keřů bylo ozářeno desítkami svíček. 
Mrzlo, a i když byl jenom poprašek 
sněhu,  atmosféra  byla  ryze  vánoč-
ní. Lidí se sešlo asi 60. Vzájemně se 
zdravili,  ať už  se znali nebo se po-
znávali  jen  od  vidění.  Zahřívali  se 
výbornou zelňačkou, uvařenou paní 
vinohradníkovou  Vráželovou,  poví-
dali si a také vzájemně ochutnávali 
teplé  nápoje  z  přinesených  termo-
sek.  Panovala  tu  velice  slavnostní 
a  přátelská  nálada.Když  zazněly 
housle, zazpívali jsme několik koled 
a písniček o  víně. Asi  hodinu před 
půlnocí, k překvapení všech, sesho-
ra od zábradlí nad vinohradem, za-
zněl duet trubek. Štědrovečerní nocí 
se nesly dvojhlasně  překrásné tóny 
„Tiché  noci“  a  „Narodil  se  Kristus 
Pán“.  Bylo  to  nádherné  a  nečeka-

né překvapení, a věřím, že nejenom 
mně  se  tajil  dech.  Tajemní  umělci 
zmizeli  tak  rychle,  jako  se  objevili. 
(dodatečně  jsme se dověděli, že to 
byli  hudebníci  olomoucké  filhar-
monie).  Tento  překrásně  dojemný 
zážitek  byl  bohužel  vzápětí  vystří-
dán něčím naprosto neuvěřitelným. 
Naše  shromáždění  bylo  městskou 
policií vyzváno k rozchodu, z důvo-
du rušení nočního klidu. Policie při-
jela na základě anonymního udání.
Tak  jsme  se  malinko  předčasně 
a hlavně poněkud rychle a zklama-
ně rozloučili a rozešli.
Nejsem ani zdaleka zastáncem noč-
ního povykování a vím, že je nutno 
dodržovat platné zákony a vyhlášky, 
ale myslím, že v tomhle případě by 
byla namístě trocha tolerance.
Přemýšlím jen, zda je anonymní ozna-
movatel  zlý  nebo  opouštěný  nebo 
se ostýchal přijít.A nevím, jak přežil 
silvestrovskou noc…

Vlasta Soukupová
občanka bohunic

Členové  zásahové  jednotky  si  ani 
v  tomto  uplynulém  období  na  ne-
činnost  stěžovat nemohou. Podíleli 
jsme  se  na  hašení  požárů,  čerpání 
vody  po  bouřích  a  vodovodních 
poruch, dopravních nehodách a od-
straňování padlých stromů, větví po 
silném větru a jiné.
Jednotka byla v roce 2009 vyzvána 
a vyjela k šedesáti  zásahům, u kte-
rých  strávila  122  hodin.  Naše  jed-
notka je zařazena v kategorii JPO III. 
Což  znamená  výjezd  do  10  minut 
a  být  schopna  samostatně  zasáh-
nout.  Tato  skutečnost  byla  plněna 
dobře,  náš  čas  pro  výjezd  prvního 
vozidla,  cisterny,  činil  v  průměru 
5–7  min.  U  každé  události  jsme 
dané úkoly vždy splnili, což by jistě 
potvrdili i velitelé jednotek z povolá-
ní, se kterými vždy  spolupracujme. 
Nejvyšší formou výcviku jsou taktic-
ká cvičení. Ve spolupráci s profesio-
nálními jednotkami jsme se účastnili 
celkem čtyř. Důležité byly hlavně na  
Fakultní nemocnici   Bohunice a na 
sklady PHM Čepro Střelice. Součás-
tí  praktického  výcviku  je  i  příprava 
na soutěže požárních družstev. Tato 

forma soutěží se nejvíce blíží k situ-
acím,  se  kterými  se  setkáváme  při 
reálných zásazích. 
Pro výjezd musí být neustále připra-
veni jak členové zásahové jednotky, 
tak veškerá  zásahová technika. Vel-
kým  přínosem  pro  ošetřování  po-
žárních hadic bylo zbudování sušící 
věže.
Jednotka úkoly i v roce 2009 splni-
la. Členové opět v každé době dob-
rovolně  nastoupili  pomáhat  tam, 
odkud  zpravidla  všichni  ve  strachu 
o  zdraví  a  život  prchají.  Proto  mi 
dovolte,  abych  všem  členům  po-
děkoval za jejich práci, ve prospěch 
našich  spoluobčanů,  poděkoval 
i je  jich rodinám za podporu tohoto 
svérázného koníčka.
Ještě  bych  chtěl  popřát  pohodu, 
zdraví a štěstí všem spoluobčanům 
do nového roku a s námi hasiči  se 
raději  setkávejte  jen  na  kulturních 
akcích na naší stanici.
                      

Ladislav Soukup
velitel jednotky 

   
(Text byl redakčně krácen.)
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Házenkáři po podzimu na 7. místě

Start jarní části 2.ligy házené mužů 
se blíží, tak mi dovolte zrekapitulo-
vat dosavadní vystoupení házenká-
řů  TJ.  Před  začátkem  sezóny  pro-
běhlo v mužstvu několik hráčských, 
ale  také  několik  změn  ve  vedení. 
Tým  se  postupně  omlazuje  a  bu-
duje  se  perspektiva  do  budoucna. 
Během podzimní části předvedl tým 
nevyrovnané výkony a ve velmi vy-
rovnané tabulce mu patří prozatím 
7.  příčka  za  získaných  10  bodů. 
Ovšem  bodové  rozdíly  v  tabulce 
jsou minimální. 
Rád bych vás všechny pozval na do-

mácí utkání našeho týmu, zde jsou 
termíny prvních dvou domácích zá-
pasů v jarní části:
Neděle 14. 2. 17.00 Tatran Bohu-
nice –  Házená  Legata  Hustopeče 
(vedoucí tým 2. ligy)
Neděle 28. 2. 17.00 Tatran Bohu-
nice –  SHC  Maloměřice  (městské 
derby). 
Termíny  dalších  zápasů  se  dozvíte 
z  vyvěšených  letáků  na  nové  hale, 
Neužilova  35.  Přijďte  prosím  pod-
pořit naše mužstvo. Mockrát děku-
jeme.

Jan bavlnka, vedoucí týmu.

Knihovna informuje… připravuje… 

Leden  je všeobecně mezi  lidmi po-
ciťován  jako  nejdelší    měsíc  zimy. 
Mrzne,  sněží,  sluníčka  je  pomálu 
a dlouhé večery  se nám zdají ještě 
delší a temnější.
V  lednu  knihovna  zažívá  pravé 
„žně“. Rukama čtenářů projde oko-
lo 1 800 knih a časopisů.
Knihovnice  plánují    dlouhodobější 
projekty na další kalendářní rok.
Pro  rok 2010    vyhlašujeme projekt 
pro veřejnost „Všímej si – zajímej 
se – pojmenuj....“ 
Tímto projektem chceme cíleně vy-
hledávat  a  podporovat  zajímavé 
spoluobčany z Bohunic a okolí. Na-
příklad výstavami, veřejným čtením, 
besedami o cestování do zajímavých 
míst  světa  apod.  Za  Vaše  tipy,  milí 
čtenáři,  předem děkujeme :-)
 Inovují  se a vymýšlejí nové interak-
tivní  besedy pro děti a mládež. 
Odebírají se nové časopisy. (V tom-
to roce jsme např. rozšířili na žádost 
čtenářů  časopisy  o bydlení  o  tři  ti-
tuly.)  Pro  dospívající  děvčata  jsme 
po zralé úvaze, přiobjednali časopis 
Dívka. Absenčně bude půjčovan vý-
hradně čtenářům od jedenácti let. 
Zároveň  jsme  rozšířili  objednávku 
na  komiksy  a  snažíme  se  vybírat 
takové,  jimiž  lze  starším  dětským 
čtenářům přiblížit i povinnou školní 
četbu  (Malý  princ,  Ostrov  pokladů 
apod...)
V měsíci lednu byl založen již čtvrtý 
čtenářský  klub.  Jde  o  děti  3–4.  tř. 
ŠD Arménská.
Se čtenářským klubem 1. tř. pí. uč. 
Lidmilové  ze  ZŠ  Arménská  jsme 
vstoupily do projektu „Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvnáčka“ aneb 
Šňůrka  plná  písmenek.  Cílem  pro-
jektu, který je podporován  MŠMT a 
je vyhlášen  Ústavem pro informace 
ve vzdělávání,  je rozvoj četby hned 

od  prvních  měsíců  školní  docház-
ky dětí a  vytvoření  základů návyku 
pravidelného  čtení.  Odměnou  za 
vynaloženou  námahu  bude  dětem 
věnována  Knížka  pro  prvňáčka, 
původní  česká  novinka,  která  byla 
vytvořena  výhradně  pro  účastníky 
projektu a nebude ji možno zakou-
pit  v  běžné  obchodní  síti  nejméně 
po dobu tří let. Půjde o knihu Jiřího 
Kahouna: Legrační dům.
Již rozjetý projekt z podzimních mě-
síců roku 2009 „Děti čtou dětem“, 
v  němž  zájemci  5.  ročníků  ZŠ  Ar-
ménská  aktivně  spo lupracují  s  kni-
hovnicemi  na  hodině  čtení  a  poví-
dání  s  nejmenšími  dětmi  každých 
14 dní v knihovně, se pěkně usadil 
a  je  nejmenšími  dětmi  přijímán  se 
zvědavostí a spontánní spoluprací.

Na měsíc únor jsme pro Vás při-
pravili:
Výstavu „To nejlepší z ilustra-
ce 2008.  Vystavována  budou  díla 
ilustrátorů  nominovaných  na  cenu 
Zlatá stuha 2008 a členů Klubu ilu-
strátorů dětské knihy. Výstava potr-
vá od 1. 2.–28. 2. 2010 v půjčovní 
době knihovny.
Zároveň vyhlášujeme kreativní  sou-
těž  pro  čtenáře  KJM  do  dvanácti  let 
s náz vem „Dejte mi pastelku, na-
kreslím pejska“.  Jména  výherců 
soutěže budou uveřejněny v nejbliž-
ším vydání Bohunického zpravodaje 
a výherci dostanou věcnou cenu. 
„Pojďte s námi za pohádkou“.    
Pravidelné odpolední čtení pro nej-
menší proběhne 9. 2. a 23. 2.  tra-
dičně od 16.00 hod. 

Těšíme  se  na  vaše  stále  příjemné 
a podnětné návštěvy v knihovně

knihovnice Radka, hana a Jitka.

n  Koupím byt OV, DB  menší. 
Platba hotově. Tel.: 733 296 125

n  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.pclekce.wz.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
pclekce@centrum.cz

n  Doučím MAT, FYZ, zákl. AJ, 
NJ, RJ na úrovni 2. st. ZŠ (6–9. tř). 
Mám zkušenosti s doučováním. Po-
skytnu reference. 774 621 703

n  Vyměním RD v Bystrci 2+1 
se  zahrádkou  k  opravám  za  byt 
2+kk v Bohunicích. Tel.: 546 22 05 
11. Spěchá.

n  Stavební pozemenk na RD 
v Říčanech u Brna, všechny  IS, pří-
mo od majitele. Tel.: 777 872 510.

n  Hotel MYSLIVNA BRNO *** 
Vás  srdečně  zve  na  tradiční  MAŠ-
KARNÍ BÁL v sobotu 27. 02. 2010 od 
19 hod. K tanci a poslechu: THE FI-
REBALLS. Konzumační lístek 350,-Kč 
zahrnuje: uvítací drink, večeře, hud-
ba, tombola, soutěže. Prodej vstupe-
nek a informace – tel. 547 107 555 
nebo info@hotelmyslivna.cz
HOTEL MYSLIVNA * * *BRNO
Dále  si  dovolujeme upozornit naše 
hosty o tom, že se hotelová restau-
race změnila na restauraci nekuřác-
kou včetně hotelových pokojů.
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Pravidelní odpolední čtení pro nejmenší „Pojďte s námi za pohádkou“, kde 
žákyně 5. tř. Zš arménská aktivně  spolupracují s knihovnicemi na hodině 
čtení a povídání s nejmenšími dětmi.


