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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

ZÁPISNÍK STAROSTY
Máme za sebou školní prázdniny, 
dobu dovolených a odpočinku. Ži-
vot se pomalu, ale jistě začíná vracet 
do běžných kolejí. U nás na radnici 
však vstupujeme do fi nále, protože 
v polovině října skončí čtyřleté vo-
lební období.
Na dvoře Centra volného času Lány 
ještě letos postavíme herní prvky 
pro děti mladší 6 let. Společně s vy-
bavením budovy bude dvůr tvořit 
praktické místo pro rodiče s dětmi 
v této věkové kategorii.
Na vlastní žádost provozovatele 
byla zmenšena tržnice u „Kalinky“. 
Uprázdněný prostor zamýšlíme 
opravit a udělat z něj něco jako malé 
náměstí – pěkné místo pro setkávání 
a odpočinek občanů. Tím se, mimo 
jiné, zlepší podmínky například pro 
Mikulášskou slavnost, kterou jsme 
v roce 2007 jako novinku zavedli.
Na třech ulicích (Moldavská, Gru-
zínská a Uzbecká) probíhá výstav-
ba celkem 95 parkovacích míst. Se 
stavbami jsou spojeny přirozené 
obtíže. Kromě občasného hluku je 
to především dočasně horší parko-
vání. Přestože se někdy zdá, že stav-
by nepokračují dostatečně rychle, je 
to jen zdání. Každou takovou stavbu 

Domov
Prázdniny skončily. Většina z nás 
aspoň na chvíli „vytáhla paty“ 
z Bohunic a vyrazila za něčím 
jiným, novým, krásnějším, dobro-
družnějším a samozřejmě lepším, 
než je možné zažít v Brně. 
Já jsem s rodinou a skupinou přá-
tel strávil jeden krásný týden u ra-
kouských hranic v Šafově.
Šafov je velmi divná vesnice. Před 
II. světovou válkou zde žilo skoro 
1000 obyvatel. Jenže z části židé 
a z části Němci. Židy vyvraždili 
Němci, Němce zase vyhnali Češi. 
V obci dnes žije 175 obyvatel. Pus-
to a prázdno. Místní hospoda  sil-
ně připomíná hospodu z pohádky 
Tři veteráni. Je opuštěná a plná 
much. 
Mně tento zvláštní stav nevadil, 
neboť jsme si s přáteli vystačili. 
Přesto jsem se cítil nesvůj, když je-
diný místní obchod má podobu 
nádražní prodejny jízdenek, kde 
z okénka na vás zavolá prodavač, 
co že si přejete koupit?  Většinou 
jsem nekoupil skoro nic, protože 
tak jako asi i vy nakupuji spíše oči-
ma a tedy, když nevidím co mají, 
nevím co potřebuji.
A tak, když jsem se po týdnu strá-
veném v „pohádkovém“ Šafově 
vrátil domů do Bohunic, uvědo-
mil jsem si, že je mi vlastně v Brně 
dobře. Vyjet na týden k moři, do 
hor, nebo do lesa je příjemné. Ale 
i přesto, že je naše obec plná pane-
láků, v trávě psích hovínek od ne-
ukázněných pejskařů, nedostatku 
parkovacích míst a sportovišť, je 
to můj domov, do kterého se rád 
vracím. Přece jen platí ono známé 
„Všude dobře, doma nejlíp“.  
   

Antonín Crha, místostarosta 

Uzávěrka č. 10/10
čtvrtek 16. září 2010

provází nutné průběž-
né kontroly a jiné kro-
ky, které stavební fi rma 
nemůže obejít. Cílem 
je, aby výsledkem byla 
kvalitní stavba, která si 
v budoucnosti vyžádá 
co nejméně oprav. Ter-
mín dokončení parko-
vacích míst je ve všech 
třech případech 8. října 
2010. Prosím tedy všechny občany 
o trpělivost.
Právě byly dokončeny generální 
opravy všech tří záchodků a umý-
váren v mateřské škole Běloruská, 
posledních neopravených záchod-
ků v pavilónu B na základní škole 
Arménská a sociálního zařízení u tě-
locvičny na základní škole Vedlejší. 
Předáno do užívání bylo rovněž zce-
la nové osvětlení ve všech třídách tří 
mateřských škol – Běloruská, Amer-
lingova a Švermova (na Uzbecké 
jsme světla vyměnili již loni).
Proběhla rovněž oprava nejvážněj-
ších závad ve schůdnosti na chod-
nících. Do užívání byly předány dva 
nové a potřebné chodníky – z ulice 
Spodní na křižovatku Hraničky – 
Čeňka Růžičky a chodník z ulice Ha-

velkova, kolem domu 
Neužilova 6 na ulici 
Dlouhou. Zaznamenal 
jsem několik dotazů, 
proč nejsou tyto chod-
níky bezbariérové? 
Kdyby bezbariérové být 
měly, byly by tak drahé, 
že bychom je nebyli 
schopni postavit. Pro-
tože však oba chodníky 

byly velmi potřebné, jiné rozumné 
řešení nebylo. Oba projekty byly 
projednány a schváleny příslušnou 
organizací pro tělesně postižené. 
Lidé na vozíčku budou využívat, 
jako doposud, dřívější trasy, na kte-
ré jsou zvyklí. Lidé s kočárky několik 
schodů překonat v případě nutnosti 
mohou anebo mohou využít dří-
vější trasy. Na chodnících nebylo 
možné dodržet bez schodových 
stupňů normami požadovaný sklon. 
Je evidentní, že prostor okolo chod-
níků není takový, aby umožnil sklon 
odstranit „klikatěním“ chodníků. 
Významnou komplikací byly mimo 
jiné kabely uložené pod chodníky, 
které by, v případě většího zahlou-
bení, musely být velmi nákladně 
překládány. Proto se Rada městské 
části rozhodla raději postavit chod-
níky v podobě, kterou znáte, než 
aby se v daných místech lidé dál bo-
řili v blátě. Myslím, že oba chodníky 
budou přinášet velký užitek.

Robert Kotzian, starosta

Bohunická chasa a místní orelská jednota Vás srde n  zvou na

14.  T R A D I  N Í

S V A T O V Á C L A V S K É    H O D Y
v sobotu 25. zá í 2010

14.00hod. - zahájení hodového odpoledne p ed orlovnou
 - požehnání vína, stárk  i všech p ítomných
 - ud lení hodového práva starostou M
 - folklorní vystoupení host  
 - vystoupení Bohunické chasy
 - sout že pro diváky o láhve hodového vína
 - prodej ob erstvení (bur ák, limo)

                              16.00hod. - krojovaný pr vod Bohunicemi

19.30hod. - hodová zábava v orlovn  na ulici Hrani ky 5

v pr vodu nás bude doprovázet kapela „Rakvická osma“
 p i ve erní zábav  zahraje cimbálová muzika „Bohonica“

Akce se po ádá za podpory statutárního m sta Brna a M  Brno-Bohunice.

p edprodej vstupenek na zábavu bude od 20.zá í v prodejn  tabáku u pana Jurase – naproti marketu Albert na ul.Dlouhá

XXII. zasedání ZMČ
Oznamujeme, že dne 

15. 9. 2010 od 17.00 se bude
v jednacím sále bohunické

radnice Dlouhá 3 konat
XXII. zasedání Zastupitelstva. 

Jednání je veřejné. Program na 
www.bohunice.brno.cz.
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Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a měst-
ských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magis-
trát města Brna > Úsek hospodářský 
> Bytový odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínech od 1. 9. 
do 15. 10. 2010 a od 1. 12. 2010 do 
15.1.2011.
Žádosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na 
úřadech městských částí, na jejímž 

území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zá-
stavního práva k opravované nemo-
vitosti ve prospěch města po dobu 
splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový 
odbor zdarma a poplatky za vede-
ní účtu hradí město. Žadatel hradí 

poplatek za zápis vkladu zástavního 
práva do katastru nemovitostí. Fi-
nanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů v níže uvedené 
tabulce. Po úplném splacení půjčky 
zajistí město výmaz zástavního prá-
va v katastru nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 502, 542 173 245
a 542 173 287.

„BEZPEČÍ“
rubrika Komise bezpečnostní

Vážení čtenáři!
Vítám vás při četbě naší rubriky, 
která je součástí prvního „po-
prázdninového“ čísla zpravoda-
je „Naše Bohunice“! Tentokrát 
obsahuje velice zajímavé infor-
mace od zástupců Městské po-
licie a Policie ČR, jenž se vztahují 
k letním měsícům.
Policie ČR řešila velice zajímavé 
případy a to nejen v naší měst-
ské části, však posuďte sami. 
V červencových dnech došlo 
k fyzickému napadení osoby na 
ulici Pod nemocnicí, po kterém 
napadená osoba musela vyhle-
dat lékařskou pomoc. Dále byla 
vyloupena klubovna „Minigolf 
clubu 90 Brno“, přičemž byla 
způsobena celková škoda ve 
výši přesahující 14.000,-Kč. Jistě 
je potěšující sdělení, že pacha-
telé byli již dopadeni! Ještě vět-
ší škoda přesahující 56.000,-Kč 
vznikla vloupáním do rodinného 
domu na ulici Lány…
K srpnovým dnům se vztahují 
tyto události. V restauraci „U Fíka“ 
došlo k hádce po níž musel jeden 
z účastníků vyhledat lékařskou 
pomoc. Jako krajně nevhodné 
lze označit chování osoby, která 
při převozu sanitním vozem na 
ulici Osová, „vykopla“ boční dve-
ře a napadla řidiče sanitky!
Zvláštní pozornost věnujte pro-
sím této informaci! V městě 
Brně se objevila nová „taktika“ 
podvodníků – pachatel, který se 
vydává za doručovatele balíků, 
předá balík a nechá si zaplatit 
jeho cenu včetně dobírky. Ne-
šťastný adresát až po otevření 
balíku zjistí, že obsahuje jen sta-
ré papíry… Není třeba dodávat, 
že vše je provedeno s naprostou 
dokonalostí. Tedy nejlepší radou 
jak této nepříjemnosti přede-
jít, je vědět co jsem si objednal 
a zkontrolovat obsah doručené 
zásilky hned při předání! Měst-
ská policie v prvních srpnových 
dnech spustila zajímavý projekt 
„Podporuji bezpečné město“. 
Cílem projektu je přesvědčit ši-
rokou veřejnost ke spolupráci 
na aktivní účasti v oblasti zajiš-
tění bezpečnosti. Více informací, 
včetně čestné samolepky a le-
táčku, lze získat na jakékoliv slu-
žebně Městské policie Brno.
Prosím napište, zavolejte – kon-
takt 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 

Leoš Šmídek 
předseda Komise bezpečnostní

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na 
území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou 
na opravu bytových a rodinných domů a bytových 

jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřed-
nictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.

účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka
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ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNÍ OBECNÍHO VINOHRADNÍKA

Zakládací glejt, nařizuje na vinohradu zachovávat prá-
vo vinařské v celé jeho  tradici. V souladu s tímto, 
bude proveden v rámci zastávky hodového průvo-
du v sobotu 25. 9. 2010 kolem 17. hodiny odpoled-
ní slavnostní akt zavření nebo také zaražení hory. 
Ceremoniál bude spojen se čtením horenského 
práva, které zakazuje vstup do vinice až do doby 
vinobraní. Tento úkon je zcela neopomenutelný  pro 
zajištění ochrany panenské úrody hroznů, kterou po 
třech letech pilného úsilí očekáváme.
   Miloš Vrážel, obecní vinohradník

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Neužilova – parkoviště 8. 9. 2010 8. 9. 2010 3

Lány 56 22. 9. 2010 22. 9. 2010 3

Souhrady x Dvořiště 6. 10. 2010 6. 10. 2010 3

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

Co si psali naši předkové XVII.
Pro naše sedmnácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
zvolil opět pohlednici Zahradnické školy. Byla poslána pravděpodobně 
5. 8. 1905. 
Zajímavostí je, že text je psán zjevně dvěma ženami, ale jeden podpis je muž-
ský (Vojta). 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

„Drahá Mařenko!
Přijmi moje díky za zásilku. Odpusť, že jsem Tě tím tak obtěžovala, ale 
proč jsi zapomenula přiložit podobenku? Doufám, že až pošleš střih té zá-
stěry, nezapomeneš již na ni. Leč jak Ti mám vynahradit výlohy, jež sobě 
zásilkami činíš? Nemohla bych (nečitelné) jen Tobě něčím se odvděčiti? 
Piš prosím brzo! Líbá Tě Mářa.
Můžeš psát již do Budišova, na druhý týden tam snad již budu. Mamin-
ka Tě nechá pozdravovat.“
„Co pořád děláš? Já zde žiji zlaté časy. Kdy se zas uvidíme? Tvou zásilku 
jsem dostala v neděli o 12hod. a o ½ 2hod. jsem jela do lískovce. Tož 
jsem nemohla hned psát.“
Vojta Tvarůžkůj
j p
Vojta Tvarůžkůj
jj

Rada MČ na svém  95. zasedání dne 30. 6. 2010:
– rozhodla o přidělení veřejné zakázky na akci „Údržba komunikací v MČ 

Brno-Bohunice“ fi rmě .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.
– schválila vítěze nabídek uchazečů veřejné zakázky „Rekonstrukce sportov-

ního areálu ZŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice – zřízení pergoly“ a to fi rmu 
Jaroslav Masaryk, náklady ve výši 677.690 Kč včetně DPH,

– schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se společností EDUCAnet – Sou-
kromé gymnázium Brno, o.p.s., na pronájem dalších nebytových prostor 
v objektu ZŠ Arménská 21, 

– schválila přijmout ZŠ Vedlejší 10 do svého vlastnictví 2 ks interaktivních 
tabulí v celkové hodnotě 219.224 Kč.

Rada MČ na svém  96. zasedání dne 14. 7. 2010:
– schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na dodání počítačových se-

stav pro ÚMČ Brno-Bohunice od fi rmy AutoCont CZ, a.s.
– schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci „Oprava chodníků 

v roce 2010 v MČ v MČ Brno-Bohunice“ od fi rmy SWIETELSKY stavební 
s.r.o., s náklady ve výši 342.156 Kč 

– schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností RENGL, s.r.o., ve 
věci pronájmu reklamních ploch v MČ Brno-Bohunice

– schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě  se společností HAMA TRADING 
s.r.o., ve věci redukce počtu stánků před radnicí MČ 

– schválila poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 20.000 Kč pro organiza-
ci Tyfl oCentrum Brno, o.p.s., na pořádání slepeckých orientačních závodů 
v MČ Brno-Bohunice

A MÁME JE TADY!

Koho? No přece Potěmkinovy vesni-
ce! Ano, tak bych označil snahu na-
plnit předvolební „zelený“ slib jedné 
ze stran městské koalice. Tím slibem 
byly kilometry nových cyklostezek. 
A protože se blíží zúčtování u příleži-
tosti právě končícího volebních ob-
dobí, je třeba sliby plnit. Tak doslova 
přes noc narostla  kilometráž našich 
cyklotras nevídaným tempem. Dle 
mého však bezpečná cyklostezka 
v žádném případě nevznikne na-
stříkáním pruhů nebo několika pik-
togramů na asfalt běžných komu-
nikací nakonec vedoucích od nikud 
nikam...
Stavěním Potěmkinových vesnic 
bý vá označována snaha vylepšit 
něco více, než tomu tak ve skuteč-
nosti je – falešně přikrášlit skuteč-
nost a zastírat pravdivý stav věcí. 
Původ tohoto označení lze hledat 
v roce 1787, kdy carevna Kateřina II. 
chtěla  rakouskému císaři  Josefu II. 
a početnému doprovodu diploma-
tů z nejrůznějších zemí ukázat bo-
hatství a moc Ruska. Avšak fi nanční 
prostředky impéria byly limitované 
a změnit pustinu v kvetoucí kraj 

nedokázal ani všemocný vicekrál 
G. Potěmkin. Aby vytvořil iluzi skvě-
lého rozmachu, tak podél Dněpru, 
po němž pluly koráby s carskou sui-
tou, nechal namalovat a postupně 
přemísťovat makety vesnic, kolem 
nichž se pásl dobytek, defi lovali vo-
jáci a svátečně oblečení venkované 
mávajíce zpívali písně …
„Potěmkinismus“ je však při troše 
kritické pozornosti vždy rozpozna-
telný. I císař Josef II. nakonec označil 
svou cestu na ruský Krym za „halu-
cinaci“ … A je škoda nejen té barvy 
a úsilí cestářů, ale hlavně nenávrat-
ně vyhozených veřejných fi nancí. 
Jistě by například lépe posloužily na 
úpravu poměrně nepohodlné čer-
veně značené trasy po levém bře-
hu přehrady. Toto turisticky velmi 
atraktivní prostředí a hrad Veveří, jak 
jsem se při jeho nedávné návštěvě 
přesvědčil, by si to jistě zasloužily a 
nebo mohla být alespoň ořezána 
přerostlá zeleň na stezskách součas-
ných ...

Miloš Vrážel
člen Rady MČ

Orel jednota Brno-Bohunice  -  za podpory M  Brno-Bohunice
p o  á d á

v ned li 12. zá í 2010
KOLOB ŽKOVÉ ZÁVODY d tí a mládeže do 18 let

„ BOHUNICKÝCH 222 METR  “
1430-1500hod. = registrace závodník  v par íku pod bohunickou kaplí, volný trénink

1500hod. = rozd lení do kategorií, zahájení závod  
1515hod. = start prvního závodu

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOB ŽKA
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠT N
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI Ú ASTNÍCI

p ípadné dotazy = L.Kone ný, mobil:723 226 839
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Klub maminek Sedmikrásek

Rájecké jiřiny

Ohlédnutí za bohunickým vítáním léta

Poprvé do školy – poprvé do knihovnyKLUB  AKTIVNÍCH  SENIORŮ „POHODA“

„Hudebka“ pro nemluvňata i dospělé

Čtvrtým rokem se schází maminky 
se svými dětmi v klubovně vedle 
fary v Brně-Starém Lískovci. Zve-
me všechny maminky, které touží 
mateřskou „dovolenou“ prožít a vy-
chutnat. Mohou chodit pravidelně 
nebo si občas „jen tak zaskočit“. 
Středeční dopoledne patří dětem 
i maminkám. Děti zde při hrách 
a dalších činnostech navazují první 
kamarádské vztahy. Maminky mo-

hou posedět u kávy a popovídat si, 
ale hlavně něco vyrobit, dozvědět 
se, vzdělávat se… využít smysluplně 
čas.
Letos se budeme opět pravidelně 
setkávat každou středu od 9.30 do 
12.00 ve žluté klubovně vedle řím-
skokatolické fary, Elišky Přemyslovny 
27. První schůzka je 8. září.
Za všechny maminky vás zve

Dana Skřičková

Zajímavý projekt pod názvem Rájecké 
jiřiny připravili studenti a pracovníci 
bohunického odloučeného pracoviště 
SOZŠ a SOU Rajhrad z ulice Lány pod 
vedením Danuše Felklové do prostor 
areálu státního zámku Rájec nad Svi-
tavou.
Ve spolupráci se správou tohoto 
památkového objektu tu ve dnech 
10.–19. 9. 2010 navodí svým nevšed-
ním aranžérským uměním atmosféru 
nad cházejícího podzimu. Ke zhlédnu-

tí zde bude atraktivní přehlídka velmi 
oblíbené květiny jiřiny v kombinaci 
s nesčetným množstvím plodů pod-
zimního ovoce a zeleniny i dalších 
známých i méně známých rostlin kve-
toucích v podzimním čase.
Výstava ukazující i možnou symbiózu 
květin a historických exponátů bude 
součástí prohlídkové trasy a přístupná 
v době otevření zámku.

Ing. Jiří Ptáček
Poslední červnovou neděli jsme měli 
možnost zúčastnit se 1. ročníku „Bohu-
nického vítání léta“. V rámci této slavnos-
ti byla otevřena nově zrekonstruovaná 
zahrada v prostoru mezi ZŠ Arménská 
a Základní uměleckou školou Fran-
tiška Jílka. Prvotním impulsem pro re-
konstrukci zahrady byl nápad starosty 
městské části Brno-Bohunice Roberta 
Kotziana. Nově upravený prostor bude 
v budoucnu využíván jak Základní 
uměleckou školou tak také širokou ve-
řejností. Pódium bude k dispozici taneč-
nímu, hudebnímu i dramaticky-literár-
nímu oddělení, pod nově zabudovanou 

pergolou zase mohou najít útočiště žáci 
výtvarného oboru. Při nedělní slavnosti 
jsme na nově postaveném pódiu mohli 
shlédnout různorodá taneční i hudební 
vystoupení. Za naši školu zde pod vede-
ním Petra Kobzy zahrál BB Band, který 
se tímto koncertem rozloučil se školním 
rokem 2009/2010. Součástí slavnosti 
bylo mnoho zajímavých atrakcí pro 
malé i velké. Tímto článkem bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nás přišli 
svou účastí podpořit a s vámi ostatními 
se budeme těšit na setkání na některé 
z dalších akcí.

ZUŠ Fr. Jílka

S novým školním rokem se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) rozběhne 
8. ročník projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, jež si klade za cíl 
podporovat dětské čtenářství. V době od 1. září do 10. října 2010 se mo-
hou prvňáčci bezplatně registrovat na kterémkoli provozu KJM a celý 
rok si tak zdarma půjčovat knížky. Ve čtvrtek 7. října 2010 pak budou pa-
sováni na rytíře knihovny. Po dobu volných registrací je pro děti připravena 
výtvarná soutěž Co ukrývá makovice? Soutěž bude vyhlášena 9. září 2010 
v ústřední knihovně na Kobližné 4 (16.30–18 hod.) a splněný soutěžní úkol 
„nakreslit, jak bydlí Makový mužíček v makovičce“ mohou děti odevzdávat 
do 17. října 2010. Veškeré další podrobnosti se dozvíte v knihovně nebo na 
www.kjm.cz.
Projekt vrcholí na konci prvního školního roku dětí, kdy samy představí, co se 
jim povedlo během tohoto roku přečíst, a získají pomyslný klíč od knihovny.
Těšíme se na vás i vaše prvňáčky.

Doprovodný program v ústřední knihovně (Kobližná 4):
1.–30. 9.  František Nepil – výstava představí dílo a osobnost známého 
 spisovatele a vypravěče.
9. 9.  Jak namalovat knížku? – beseda se známým ilustrátorem o tom, 
 jak vzniká knížka (16.30h)
23. 9.  Zlatá stuha – dobrodružství v obrázcích na každém kroku, na 
 každé stránce... zábavné odpoledne představí dětem i rodičům   
 knížky oceněné ve stejnojmenné soutěži (13–18 hod.)

Od března 2007 začal pracovat při 
farním kostele Jana Nepomuckého 
klub aktivních seniorů „Pohoda“. 15 
aktivních seniorek se setkává pra-
videlně každý čtvrtek od 9.30 do 
11.30 v klubovně u fary.
Na programu jsou posezení při kávě, 
aranžmá květinových vazeb, tvořivé 
dílny (savování, batikování, malo-
vání na hedvábí-výroba šálů a šát-
ků), přednášky duchovní, odborné 
(zdravotní, zdravá výživa, nové knihy, 
kosmetické, burza receptů, oslavy 

narozenin. Na jaře vycházky za his-
torií města Brna, vycházky do okolí 
Brna – poutní místo Vranov a poutní 
zájezdy autobusem do Křtin a okolí, 
do Aqua parku v LAA, Telče a jižních 
Čech.
V klubu vznikají krásné mezilidské 
vztahy, seniorky se velice těší na 
všechna další společná setkání, kte-
rá vytváří atmosféru radosti a přátel-
ství. 

Bohuslava Podolská

Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve na ukázkové lekce hudební „příprav-
ky“ pro nejmenší děti s maminkami a zápisy do oborů pro děti i dospělé, které 
se konají v úterý 7. září v ZŠ Vedlejší – Robátka (pro nemluvňata od 4  měsíců) 
v 9.00,  První krůčky k hudbě (pro batolata od 18 měsíců) v 10.00, Rytmické 
krůčky (pro předškoláky od čtyř let) v 16.30 hod., Pop zpěv a Zobcové fl étny 
v 17.00. Informace na www.yamahaskola.cz/brno, polakova@yamahaskola.cz 
nebo na tel. 603 943 213.

Klub důchodců Brno-Bohunice 
Vás srdečně zve na zájezd, který se koná

dne 6. října  2010 - středa

Trasa: Brno, Termální lázně Győr – Maďarsko, Brno

Odjezd: 6.00 hod.                  Návrat: cca 20.00 hod.

Cena zájezdu 500 Kč – důchodci, 520 Kč – dospělí
(cesta + celodenní koupání)

S sebou: osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce),
přezůvky, koupací potřeby, ručník

Občerstvení možno zakoupit v areálu lázní za forinty a Eura.
Možnost připojištění do zahraničí při předprodeji 

do 69 r. – 15 Kč, 70–79 r. – 31 Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ 
v Bohunicích.

Předprodej místenek 22. září 2010 na radnici Brno-Bohunice  
od 14.00 do 15.00 hod

 
Informace a rezervace: 

František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 937 562

STAROLÍSKOVECKÉ VINOBRANÍ 2010
PROGRAM:
Sobota 2. října

Sokolovna – Máchalova 3
19.00 – zahájení
19.30 – příchod královské družiny
20.30 – Moravská beseda stárků 

a Tanečního kroužku dětí
22.30 – soutěž v natahování 

koštýřem
00.00 – tombola
02.00 – ukončení zábavy

Neděle 3. října

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.30 –  slavnostní mše svatá
 k výročí posvěcení kostela
 za účasti krojované chasy
15.00 – modlitba za farnost 

v kostele
            –  následuje odpoledne na 

farní zahradě

Sobotním večerem provází cimbálová a dechová muzika. Zváni jsou 
všichni přátelé folklóru a dobré zábavy. Předprodej vstupenek probíhá 
v Sokolovně v pátek 1.10. od 18.00 do 19.00.
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BOHUNICKÁ CHASA A HODY Opět jsou tu koloběžky. A co takhle autíčka?

Sport Bohunice Vás zve do těchto hodin

Již 14. rokem jste všichni zváni na 
poslední zářijovou sobotu k orlov-
ně na ulici Hraničky. Pořádají se tam 
totiž  tradiční Svatováclavské hody. 
Už dávno to není jediná příležitost, 
kdy se stárkové a stárky oblékají do 
krojů. Díky stále lepšímu krojovému 
vybavení a většímu repertoáru písní 
a tanců navštěvují s úspěchem růz-
ná folklórní setkání brněnska i okolí. 
Letos zatím největším bylo v červnu 
v Tuřanech, kde Bohunická chasa 
jako jediná vystupovala s vlast-
ní cimbálovou muzikou Bohonica. 
Nejdůležitější akce nás ale teprve 
čekají. 11. září, téměř za svítání od-
jíždíme do Uherského Hradiště na 
Slovácké slavnosti vína, které začí-
nají již v 9 hodin průvodem městem 
několika set krojovaných z různých 
částí Slovácka a hostů z blízka i da-
leka. Velmi si vážíme toho, že mezi 
zvanými jsme i my. Naše odpolední 
vystoupení je zařazeno do mikro-
regionu Staroměstsko. Více o této 
rozsáhlé akci najdete na webových 
stránkách www.slavnostivinauh.cz 
Již o týden později opět vyrážíme 
v plné parádě za folklorem, do dru-
žební obce Kostelany nad Moravou, 
které pořádají Slovácké hody s prá-
vem. 
No a 25. září se představíme na již 
avizovaných bohunických hodech. 
Budou ve znamení mnoha novinek. 
Letošním rokem končíme obnovu 
bohunických krojů, jejichž podoba 
vychází ze slavnostního oblečení, 
které se nosilo v Bohunicích v dru-
hé polovině 19. století. Jednalo se 

o časově, organizačně i fi nančně 
velmi náročnou akci, jejíž realizaci 
provedla místní orelská jednota za 
využití dotace statutárního města 
Brna. Poslední součástí ženského 
svátečního kroje, která dosud chy-
běla a byla tedy pořízena jsou šátky 
na hlavách. I stárci představí novin-
ku v podobě vrchních kabátců, po-
užitelných hlavně v méně příznivém 
počasí. Náklady na výrobu této, na 
brněnsku zatím originální součásti 
oblečení, pokryla dotace z MČ Bo-
hunice. Další novinky se týkají pro-
gramu. Poprvé zde na hodech zazní 
pásmo původních bohunických 
písní, které s chasou nacvičil primáš 
CM Bohonica Jirka Nesveda. Stárci 
také předvedou nové tance, přímo 
z brněnska. Již tradiční zastávka 
hodového průvodu ve vinohradě 
bude letos obsahovat akt „zarážení 
hory“, protože naše obecní révové 
keře, rostoucí pod radnicí, na sobě 
nesou panenskou úrodu a je třeba 
ochránit je před nenechavci…
Též večerní zábava přinese malou 
změnu. Místo tradiční dechovky 
Rakvická osma, která bude hrát při 
programu u orlovny a v průvodu, 
budeme večer zpívat a tancovat 
s cimbálovou muzikou Bohonica.
Další podrobnosti najdete na plakát-
ku v tomto čísle NB. Akce se pořádá 
za podpory statutárního města Brna 
a MČ Brno Bohunice.
Srdečně zvou pořadatelé, stárkové 
a stárky bohunické orelské jednoty.
                                          

Ladislav Konečný

Začal nám nový školní rok a bohunický Orel ve 
spolupráci s naší radnicí pro děti přichystal tra-
diční koloběžkové závody. Letošní již 8. ročník 
se uskuteční v neděli 12. září 2010 odpoledne 
v parčíku pod bohunickou kaplí a pozvánku 
najdete v tomto vydání Našich Bohunic nebo 
na webu bohunického Orla. Akce to bývá velmi 
zdařilá, vždyť koloběžku má doma skoro každý. 
Těší nás, že to není záležitost pouze klučičí, dí-
vek totiž bývá stejně jako hochů. Každoročně 
si přijde zazávodit přes 50 dětí a s nimi dorazí 
ještě větší počet povzbuzujících rodičů a pra-
rodičů. Popularitu si získal i závěrečný závod 
tatínků a maminek. Jak je již u nás v Orlu tra-
dicí, nikdo ze závodníků neodchází s prázdnou. 
Přijďte tedy opět v hojném počtu, těšíme se 
na vás. Fotografi e z akce a přehled výsled-
ků najdete po jejím skončení na stránkách 
www.orelbohunice.cz.
V několika předchozích letech jsme v měsíci 
říjnu navazovali další podobnou akcí – závody 
kol. Zájem býval rovněž slušný, avšak tuto sérii 
jsme vloni přerušili a neuskuteční se ani letos. 
Důvodem je, že jsme v Bohunicích nenašli 
vhodnou „závodní dráhu“. Z cesty na Morava-
ny se stala hojně využívaná silnice a trasa po 
břehu Leskavy se nám jeví málo bezpečná. 
Tiše závidíme Novému Lískovci super dráhu na 
Kameňáku, kde se dá prohánět nejen na kole, 
ale i na kolečkových bruslích. Pokud se nám 
v Bohunicích podaří najít vhodnou trasu, rádi 
závody kol v budoucnu obnovíme.

Mezitím nás napadlo, že bychom namísto kol 
mohli zkusit něco nového, na co prostor máme 
– závody RC autíček. Skoro každé dítě má totiž 
doma nějaké to autíčko (motorku, vrtulník) na 
dálkové ovládání s elektrickým pohonem. Jenže 
využití obvykle nic moc. Jezdit si jen tak doma 
po obýváku baví sotva pár dnů a po Vánocích 
obvykle vozítko putuje do skříně na dlouho-
dobý odpočinek. Závodit se s těmito hračkami 
takřka nedá, protože skoro všechny pracují na 
stejném kmitočtu a když jeden přidá plyn, tak 
druhému to zabočí. Dalším úskalím jsou bate-
rie, které vydrží jen pár minut jízdy a pak se 
několik hodin nabíjejí. Přesto bychom to chtěli 
zkusit. V prostoru parčíku pod bohunickou 
kaplí vedle nově opraveného dětského hřiště 
je pěkná plocha s ideálním pevným a rovným 
povrchem. Rozměrově je tak akorát, aby to 
stačilo na dosah vysílaček. Zkusíme vymyslet 
technicky zajímavou trať, která by eliminovala 
případné rozdíly ve výkonu motorů a pokud se 
ukáže, že je u dětí o takový závod zájem, na-
plánujeme vhodný podzimní termín. V příštím 
vydání Našich Bohunic už bychom uvedli kon-
krétní podrobnosti. Prozatím vyhlašujeme prů-
zkum zájmu. Kdo by se chtěl zúčastnit závodu 
se svým autíčkem, ať prosím napíše na email 
zavadil@orelbohunice.cz. Takže pohledejte svá 
autíčka, nabijte baterie a začněte trénovat!

Václav Zavadil, místostarosta Orel, jednota 
Brno-Bohunice

ZŠ Arménská Pondělí 17.00–18.00 Cvičení předškolních dětí 
  19.30–20.30  Aerobic, posilování – Renata
 Středa 18.30–19.30  Step aerobic – Šárka
 Čtvrtek  19.30–20.30  Aerobic, posilování– Monika 

ZŠ Labská  Úterý  20.00–21.00  Aerobic, posilování – Šárka/Monika
 Čtvrtek  19.30–20.30  Zdravotní cvičení, step - Eliška

 www.sportbohunice.webnode.cz

 Hledám zahradu kdekoliv 
v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno 
i s chatkou. Finance mám. 
Tel.: 776 637 839

 Odznaky, medaile a vyzname-
nání, různé koupím. Tel: 777 074 592

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

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

 Rychlá půjčka 5–10 000 kč. 
Bez poplatku předem. Brno a oko-
lí. Tel.: 608 282 608

 Koupím rodinný dům v Brně 
i okolí (větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. 
Zn.: Brno i okraj.

 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 garáž kdekoliv v Brně 
i v horším stavu. Dohoda jistá. 
Tel.: 776 809 213.

 Úprava psů.  Arménská 13.
Tel. č.  721 308 702

 Provádíme zateplení vcho-
dových prostor bytových domů, 
dělící příčky, podhledy-sádrokar-
tonem nebo kazetovými minerál-
ními systémy. Tel: 604 586 841, 
www.sadrokarto.hostuju.cz

 Masáže, modeláž nehtů. 
Tel.: 728 231 973. www.studiojp.cz 
Ukrajinská 15, Brno

 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmas-
ters.cz, Tel.: 728 041 247

 Opravy televizorů i v bytech. 
Provádí Milan Svoboda, Armén -
ská 7. Tel.:  607 558 674.

 Koupím pozemek v Brně i oko-
lí, pokud možno stavební (měnší 
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé 
jednání. Tel.: 776 637 839.

 Tenisová škola Tallent – kurzy 
tenisu pro předškoláky (3–6let), 
holky a kluky ZŠ (6–14 let), mládež 
a dospělí. Celoročně, v Brně 6 stře-
disek při ZŠ. Podzimní trimestr od 
29. 9. Sleva až 20 % nebo raketa 
Head. Info na www. tallent.cz nebo 
603 527 172, 777 260 262.

 Opravy aut. praček.
Jiří Nový. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 3. 9. 2010 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • 
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.
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Volby do Senátu www.juranek.cz
15. a 16. říjen 2010

Zvolte si svého
senátora

CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108

Rekonstrukce výtahů v panelových domech

Dodávky a montáže všech typů výtahů

Kompletní servis všech typů výtahů

Opravy a modernizace

Výroba interiérů kabin

Poradenství

ZITTA – výtahy, s. r. o., Vážany nad Litavou , Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 223 900, E-mail: zitta@zitta.czwww.zitta.cz

…když vás schody nebaví!
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800 90 60 30
infolinka DIGITALIZACE

www.digitalne.tv
Provoz nepřetržitě

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů 
Brno Barvičova a Hády bude 30. září ukončeno.

Připravte se, 
ať nepřijdete 
o své oblíbené 
programy

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 t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Levně --- rychle --- kvalitně.
Tel.: 777 / 595 525
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Péče v domácím 
prostředí

Poskytování domácí péče pro starší občany 
v jejich domácím prostředí.

Hlavní náplň poskytované služby:
-  celková péče o klienta (ranní a večerní 

hygiena, celková koupel),
-  úklid domácnosti,praní prádla,
-  ohřívání a podávání stravy,
-  nákupy, pochůzky (lékárna, pošta atd.),
- doprovod k lékaři, na vycházky apod.
-  další služby dle domluvy.

Domácí péče je poskytnuta Po–Ne 7–19

Veškeré informace poskytneme 
na tel. 604 182 408. 

KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY 
 1.NÁVŠTĚVA 50% SLEVA! 

 Akce je platná do 31.10.2010. 

Eva Skryjová, Tel. 723 157 280
Železná 26, Brno-Horní Heršpice 

 

www.esstudio.wz.cz 
  (Parkování přímo u studia)

www.lepsibrno.cz/bohunice

kandidát na primátora kandidát na starostu

BOHUNICE
LEPŠÍ 

V LEPŠÍM BRNĚ 
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