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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

ZÁPISNÍK STAROSTY
Nejvíce času nám závěrem loňské-
ho roku zabralo dojednání všech 
potřebných povolení ke stavbám, 
které máme letos v plánu. Přestože 
je to stabilní náplní činnosti radnič-
ního týmu, prosinec v tomto směru 
vynikal. Nakonec se vše podařilo 
a doufám, že i tuto práci v jarních 
a letních měsících zúročíme zlepše-
nou veřejnou vybaveností Bohunic.
Podstatnou prosincovou událostí na 
radnici bylo samozřejmě schválení 
rozpočtu městské části na rok 2010. 
Rozpočet je sestaven tak, aby měst-
ská část i letos mohla plnit všechny 
své úkoly. Máme zajištěn dostatek 
peněz na údržbu, úklid, vyvážení 
od padkových košů, péči o zeleň, 
blokové čištění apod. Rozpočet je 
sestaven tak, aby, jako každý rok, 
umožňoval smysluplně žádat o růz-
né dotace. Obsahuje také fi nance 
na hrazení provozních výdajů všech 
čtyř mateřských škol (Švermova, 
Amerlingova, Běloruská, Uzbecká), 
dvou základních škol (Vedlejší, Ar-
ménská), dvou center volného času 
(Švermova, Lány), knihovny i služeb-
ny Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů. Kromě toho rozpočet, v míře, 
kterou fi nanční situace městské 
části dovoluje, pamatuje na opra-

vy a výstavbu chodníků, budování 
parkovacích míst, novou výsadbu, 
hřiště, opravy škol a školek apod. 
Nezapomněli jsme ani na podpo-
ru místních zájmových, kul turních 
a sportovních organizací. Zájemci 
se s rozpočtem mohou podrobně 
seznámit na Finančním odboru ane-
bo na webových stránkách městské 
části – www.bohunice.brno.cz
Po odstranění oplocení a zdi z hřiš-
tě ve vnitrobloku Spodní – Rolnická 
jsme hřiště doplnili o nízké mantine-
ly, které by měly, bude-li mrznout, 
udržet vodu a umožnit na hřišti 
bruslení. O nastříkání vody jsme 
požádali bohunické hasiče. Uvidí-
me, jak se věc nakonec podaří a jak 
dlouho budou mantinely odolávat 
vandalům...
Přestavba kotelny mezi domy na 
ulici Běloruská a základní školou 
Arménská na jednotřídku mateřské 
školy spěje do fi nále. Z této stavby 
mám opravdu velkou radost. Ještě 
před půl rokem to byl pouhý sen. 
Dnes jsou odstraněny staré příč-
ky a vybudovány nové, rozvedena 
elektřina, voda, odpad a topení, 
jsou vsazena nová plastová okna, je 
rekonstruována střecha a budova je 
zateplena. Dokonce se tam již topí, 

aby vše mohlo řádně proschnout. 
Ještě před Vánocemi se podařilo 
vylít novou, zateplenou betonovou 
podlahu. Tak bylo možné využít ob-
dobí svátků k jejímu tuhnutí a zrání. 
Do konce ledna by fi rma měla být 
hotova. „Kotelna“ bude natřena 
zeleně a oranžově, aby byla veselá 
a odlišovala se od druhé kotelny, 
která je hned vedle a slouží svému 
původnímu účelu.
Jinou otázkou je administrativa ko-
lem otevření jednotřídky – „kotel-
ny“. V tomto vydání Našich Bohu-
nic inzeruje paní ředitelka mateřské 
školy Běloruská (pod tuto školku 
bude „kotelna“ spadat), že bude 
probíhat přijímací řízení s předpo-
kladem otevření jednotřídky v břez-
nu nebo dubnu 2010. Bohužel, 
ani při nejlepší vůli neumíme zatím 
stanovit přesnější datum. Posuďte 
sami: aby mohla být „kotelna“ ote-
vřena, musí nastoupit nové učitelky, 
aby mohly nastoupit nové učitelky, 
musí nám být nejprve přiděleny 
peníze na jejich mzdy, aby mohly 
být přiděleny peníze na jejich mzdy 
(krajským úřadem), musí být nová 
jednotřídka zapsána do tzv. rejstříku 
škol (rovněž krajským úřadem), aby 
mohla být jednotřídka zapsána do 
rejstříku škol, musí být stavba nej-
prve zkolaudována. Protože fi rma 
má termín dokončení 30. ledna, 
proběhne kolaudace nejdříve druhý 
týden v únoru. To vše za předpokla-
du, že se neobjeví žádný problém se 
stavbou a nebude tedy nutné pro-
dlužovat fi rmě termín na dokončení 
stavby. 
Zápis do rejstříku škol trvá, při maxi-
málním možném zkrácení, přibližně 
týden. Ovšem tato lhůta se může 
i prodloužit. A tak dále, a tak dále. 
Zkrátka nejistoty je v tom ohledu 
více než dost a tak dnes říci da-
tum, kdy do „kotelny“ budou moci 
vstoupit první děti, bohužel nelze. 

Nový rok

Uteklo to jako voda. Ulice ze-
šedly podzimními plískanicemi 
a převlékly se do smokingu čer-
ných ptáků ze severu, na oslavu 
příchodu zimy. Je po Vánocích, 
svátcích klidu a pohody, samo-
zřejmě spojených s nadělováním 
dárků. Většina z nás nakoupila 
a rozdala drahé věci a peníze 
a nikdo neprotestoval. Skutečné 
dárky nám však uprostřed konzu-
mu nějak nenápadně zmizely ze 
světa. Kousíčky nás samotných, 
které když darujeme, nám zůsta-
nou navždy. Jsou to maličkosti, 
které nemají cenu v penězích, 
protože pro štěstí a lásku jsme 
jednotku dosud nevynalezli. Ne-
štěstím dnešní doby je, že mnozí 
lidé neumějí dárky ani přijímat. 
Místo radosti zoufale přemýšlejí, 
komu co dluží a jak jsou zavázáni 
se odvděčit. Radujme se upřímně 
jako děti z dárků, které dostane-
me. A taky zkusme obnovit ten 
hezký zvyk, navštívit své blízké 
a chvíli jim naslouchat. Po tom 
touží hlavně ti dříve narození, 
osamělí a nemocní, kteří jsou pro 
tržní společnost neviditelní svojí 
nenápadností, skromností a po-
korou. Ale právě jim jsme doo-
pravdy tak mnoho dlužni. 
Je na čase si vymyslet novoroč-
ní předsevzetí. Ta loňská zůstala 
někde zapomenuta a škarohlídi 
tvrdí, že dobrými úmysly je dláž-
děna cesta do pekla. Ale pokud 
si člověk ještě uchoval nějaké 
touhy a iluze, měl by se pořád 
snažit si splnit něco vysněného. 
V tom je to kouzlo a naděje No-
vého roku.

Rita Zábojová, členka rady MČ

Uzávěrka č. 2/10
čtvrtek 21. ledna 2010

(pokračování na str. 2)

OZNÁMENÍ O VOLNÝCH MÍSTECH 
V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ TŘÍDĚ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA, BĚLORUSKÁ 4A

Přijímat se budou děti, které se podrobily stanoveným
pravidelným očkováním.

Pro „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si přijďte 
s dítětem a jeho rodným listem do Mateřské školy Pohádka

VE ČTVRTEK 14. 1. 2010 V 10.00–16.00 HODIN

Vyplněnou žádost odevzdejte ve 

ČTVRTEK 28. 1. 2010 V 10.00–16.00 HODIN. 

Předpokládaný termín zahájení provozu březen–duben 2010.
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Umění 
kompromisu

PROVĚŘENÍ STAVU 
ZÁBRADLÍ V BOHUNICÍCH

Před domem Běloruská 8 rostl 
krásný jehličnatý strom. Douglas-
ka to údajně byla. Byl zdravý, 
vzrostlý, možná by se dalo říct, že 
i jistá majestátnost z něj vyzařo-
vala. 
Jednoho dne jsem zaslechl hukot 
motorové pily a vzrušené hlasy. 
Když jsem došel na místo vzru-
chu, byla douglaska již bez větví 
a za pár minut zbyla i z kmene 
jen hromada úhledných polen. 
Náš strom měl smůlu. Před cca 
třiceti lety jej totiž nějaký milovník 
zeleně zasadil na špatné místo. 
Tak, že stál přímo na kanalizačním 
vedení, které dnes potřebuje opra-
vu. Třicet let života. Tento strom 
pamatoval doby, kdy dnešní ma-
minky procházející se kolem něj 
s kočárky byly samy dětmi.
V nesprávné době na nesprávném 
místě... Kompromisní řešení jsou 
ta nejtěžší, která musí vedení obce 
udělat. Kompromis mezi potřeba-
mi lidí – jako je mít elektřinu, vodu, 
plyn, odpadní potrubí, internet, 
kabelovou televizi nebo telefon, 
potřebou parkovat, chodit, ale 
i venčit pejsky a likvidovat odpad-
ky. Přitom bychom rovněž byli 
rádi, aby se naše okolí zelenalo, 
rostlo kolem nás spousta krásné, 
zdravé a pestré zeleně, avšak do-
statečně daleko od našich oken, 
garáží, chodníků… 
Umění kompromisu v tomto smys-
lu je neustálou snahou o rovnová-
hu mezi naším pohodlím a živo-
tem v hezkém prostředí.
Nebojte, onen krásný jehličnan na 
Běloruské, ale i desítky dalších stro-
mů, které se v současné době 
kácí, nahradíme novou výsadbou. 
Avšak než získají svoji majestát-
nost, budou naše děti mladými 
rodiči.

Antonín Crha, místostarosta

Komise bezpečnostní Rady MČ Br-
no-Bohunice byla pověřena staros-
tou panem Ing. Robertem Kotzia-
nem PhD., aby zjistila současný stav 
opotřebení a případné závady na 
zábradlí v naší městské části. Jed-
notliví členové komise se ve svém 
volném čase vydali do ulic neprodle-
ně splnit úkol. Bohužel bylo zjištěno 
několik závažných závad, které je 
nutno v nejbližší době opravit.
Jedná se například o zábradlí před 
vstupem do CVČ Lány, které je váž-
ně poškozeno, pravděpodobně ná-
razem motorového vozidla. Dále na 
ulici Dlouhá před a za mostem přes 
ulici Havelkova je uvolněné ukot-
vení zábradlí v zemi. Rovněž po-
škozené je zábradlí vedoucí podél 
tramvajové trati linek 6 a 8, které 
vede od ulice Okrouhlá pod lávkou 
k tramvajové zastávce Švermova. 
Ve špatném stavu je také zábradlí 
u schodiště k zadnímu, ale často 
užívanému vchodu do bytového 
domu Havelkova 2a.
V problematickém stavu bylo done-
dávna zábradlí i vlastní těleso lávky 
přes říčku Leskavu. Ta patří pod 
správu Brněnských komunikací a.s., 
jejíž zaměstnanci již započali práce 
na její opravě. Jedná se o komplexní 

opravu, tedy nejen zábradlí ale i celé 
lávky včetně jejího nejbližšího okolí. 
Tato lávka je využívána nejen chataři 
a záhrádkáři ale tvoří nedílnou sou-
část vycházkové trasy obyvatelů Bo-
hunic, pokud zvolí návštěvu tohoto 
okraje Bohunic. Oprava by měla být 
v těchto dnech již ukončena.
Na všechny ostatní nedostatky zjiš-
těné Komisí bezpečnostní budou 
upozorněny příslušné organizace. 
Všichni máme jistě v paměti nedáv-
nou událost, kdy kvůli špatnému 
stavu zábradlí na mostě na ulici 
Dlouhá, spadlo malé dítě do kole-
jiště tramvají pod mostem. Naštěstí 
vyvázlo bez vážnějšího zranění, ale 
tento případ byl varováním do bu-
doucna. Bezpečnostní komise ve 
spolupráci s panem starostou a pří-
slušnými odbory ÚMČ Brno-Bohu-
nice se snaží takovýmto případům 
předejít. A tato akce k tomu jistě 
významně přispěla. 
Vždyť právě zdraví je nejcennější 
hodnotou, kterou si – s právě za-
čínajícím rokem – nejvíce vzájemně 
přejeme.

Mgr. Miroslava Kubinová
členka Komise bezpečnostní

Harmonogram sběrových dnů
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

V MČ BRNO-BOHUNICE V ROCE 2010

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Neužilova – parkoviště 13. 1. 2010 13. 1. 2010 3

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

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

Neužilova – parkoviště 7. 4. 2010 7. 4. 2010 4

Lány 56 21. 4. 2010 21. 4. 2010 3

Souhrady x Dvořiště 5. 5. 2010 5. 5. 2010 3

Neužilova – parkoviště 19. 5. 2010 19. 5. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 9. 6. 2010 9. 6. 2010 3

Švermova 12–14 
– parkoviště

14. 7. 2010 14. 7. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 11. 8. 2010 11. 8. 2010 4

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

Čeňka Růžičky – parkoviště 20. 10. 2010 20. 10. 2010 3

Neužilova – parkoviště 10. 11. 2010 10. 11. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 8. 12. 2010 8. 12. 2010 3

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

(dokončení ze strany 1)

Děláme, co můžeme, ale zákony 
dané postupy přemoci nemůžeme.
Již několikrát jsem psal o probíhající 
obnově zeleně na ulicích Švermova, 
Souhrady, Spodní, Rolnická, Havel-
kova, Neužilova. Jistě řada z vás 
v okolí svého bydliště průběh této 
akce pozoruje. Prosím, abyste se ne-
lekali, že se pouze kácí a prořezává. 
Jakmile se přehoupne zima, začne 
se také sázet. V procesu obnovy ze-
leně má každá činnost svůj čas a tak 
se dočkáme i nových stromů a keřů. 
Efekt obnovy zeleně uvidíme v plné 
síle až za jeden či dva roky. Rozhod-
ně to však bude stát za to!

Robert Kotzian, starosta

Zápisník starosty

ZASTUPITELSTVO MČ NA 
SVÉM XVIII. ZASEDÁNÍ DNE 
9. 12. 2009: 

 schválilo rozpočtové opatření č. 
6/ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2009, 
 schválilo vyplacení jednorázo-
vých peněžitých darů členům 
Výboru pro národnostní men-
šiny ZMČ, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, za dobrou práci 
v tomto výboru v roce 2009, 
 schválilo Plán investičních akcí 
na rok 2010 a další léta v MČ 
Brno-Bohunice,
 schválilo Rozpočet MČ Brno-
Bohunice na rok 2010, 
 schválilo poskytnutí fi nančních 
dotací v roce 2010 na neinves-
tiční výdaje TJ Tatran Bohuni-
ce ve výši 100 000,– Kč, Orel 
jednota Brno-Bohunice ve výši 
145 000,– Kč a Sboru dobro-
volných hasičů Brno-Bohunice 
ve výši 53 000,– Kč,
 schválilo smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice se Střediskem volného 
času Lužánky,
 schválilo aktualizaci V. etapy 
pro jektu „Regenerace panelo-
vého sídliště v MČ Brno-Bohu-
nice“ ,
 schválilo dodatky ke zřizovacím 
listinám příspěvkových organiza-
cí ZŠ Vedlejší, ZŠ Arménská, MŠ 
Běloruská, MŠ Uzbecká, MŠ se 
speciální třídou pro děti s vadami 
řeči, Švermova a MŠ Amerlingo-
va,
 vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření MČ Brno-Bohunice za 
období 01.–11. 2009 dle před-
loženého návrhu, návrh obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se vydává 
Cenová mapa stavebních po-
zemků statutárního města Brna 
č. 8,
 souhlasilo s použitím odpisů 
ma jetku z vedlejší hospodářské 
činnosti z předchozích let ve 
výši 4,4 mil. Kč a příjmů z kup-
ní ceny nemovitosti prodaných 
dle Pravidel prodeje domů, bytů 
a nebytových prostor ve výši 997 
000 Kč ke krytí investičních akcí 
regenerace panelového sídliště 
Bohunice, 
 souhlasilo se změnou využití 
fi nanční dotace poskytnuté na 
hrazení činnosti sportovních 
oddílů TJ Tatran Bohunice, 
 souhlasilo se záměrem výstavby 
bytového komplexu „Residence 
Netroufalky“ v MČ Brno-Bohu-
nice na ulici Netroufalky dle pro-
jektu zpracovaného společností 
Arch. Design, s.r.o. z července 
2009 za podmínky potřebných 
změn Územního plánu města 
Brna v dané lokalitě.
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ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MČ NA SVÉM 78. ZASE-
DÁNÍ DNE 2. 12. 2009

 schválila jako vítěze nabídek 
uchazečů na pořízení vybavení in-
teriéru objektu MŠ Běloruská 4a 
ESO R-MARKET, spol. s r.o., Hulín, 
náklady ve výši 267 289,58 Kč 
včetně DPH,
 schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci „Mateřská 
škola – stavební úpravy objektu 
č. p. 723“ s fi rmou INTER-STAV, 
spol. s r.o., a to na změnu doby 
plnění díla.
 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o vytvoření díla a licenční smlou-
vu se společností Meadow Arts, 
s.r.o., a to na změnu umístění 
díla, ceny zhotovení díla a odmě-
ny za poskytnutí licence.
 schválila dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě na pronájem pozemku 
p. č. 2038/1 v k. ú. Bohunice 
s paní Alenou Olmovou, a to na 
úpravu termínu skončení nájmu.
 nesouhlasila s návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se vydává Ce-
nová mapa stavebních pozemků 
statutárního města Brna č. 8 
 neměla námitek k zásahu do 
pozemků při ulicích Lány a Pod-
sedky pro III. etapu, při ulicích Vy-
hlídalova, Humenná, Čeňka Rů-
žičky, Hraničky, Dvořiště, Žlíbek 
a Lískovecká pro IV. etapu a při 
ulicích Elišky Přemyslovny, Hranič-
ky a Havelkova pro V. etapu, za 
účelem realizace akce „Oddílný 
kanalizační systém a rekonstruk-
ce vodovodu III., IV. a V. etapa“.
 vzala na vědomí předložený po-
sudek o vlivech záměru „Dálnice 
D1, stavba 01191 Starý Lískovec – 
Brno, jih; MÚK Brno, centrum“ na 
životní prostředí, požaduje doplně-
ní dokumentace o vlivech záměru 
na životní prostředí v ulicích Lány 
a Ukrajinská z hlediska zvýšení 
intenzity dopravy v předmětných 
lokalitách s ohledem na propojku 
ulic Ořechovská a Bohunická.
 schválila čerpání fi nančních pří-
spěvků na úhradu zajištění mikuláš-

ského večera dne 4. 12. 2009, a to 
ve výši 10 000,– Kč na ozvučení 
a ve výši 15 000,– Kč na ohňostroj.

RADA MČ NA SVÉM 79. ZASE-
DÁNÍ DNE 9. 12. 2009:
 schválila smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje

RADA MČ NA SVÉM 80. ZASE-
DÁNÍ DNE 16. 12. 2009:
 schválila jako zhotovitele na akci 
„Zařízení interiéru – gastro – ob-
jektu MŠ Běloruská 4a v MČ Br-
no-Bohunice“ fi rmu MASO-PRO-
FIT, s.r.o.,
 schválila nájemní smlouvu na 
pronájem nemovitostí v objektu 
Lány 3 a nájemní smlouvu na 
pronájem nemovitostí v objektu 
Švermova 19, obě s Lužánkami, 
Střediskem volného času, dále 
schválila nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor 
v objektu Lány 3 s Knihovnou Jiří-
ho Mahena v Brně,
 schválila nájemní smlouvu na 
pronájem pozemku v k. ú. Bohu-
nice v lokalitě Kejbaly,
 schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku v k. ú. 
Bohunice v objektu hromadných 
garáží při ul. Pod nemocnicí,
 schválila nájemní smlouvu mezi 
společností AHOLD Czech Repu-
blik, a.s., a statutárním městem 
Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 
3, Brno, na pronájem nebytových 
prostor ve II. NP budovy obchodní-
ho centra v Brně na ul. Dlouhá 1, 
 schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy se společností Tera-
sy Bohunice, s.r.o. za předpokladu 
provedení úhrady dlužného nájem-
ného za rok 2009 a bezúplatného 
převedení inženýrských sítí a pří-
stupových komunikací do vlastnic-
tví statutárního města Brna.
 schválila použití Rezervního fondu 
pro rozvoj hlavní činnosti jednotli-
vých příspěvkových organizací zří-
zených MČ Brno-Bohunice pro rok 
2009 dle předloženého návrhu,

 schválila dodatek č. 12 ke smlou-
vě o dílo na zajištění služby sběru, 
svozu a zneškodnění komunální-
ho odpadu v MČ Brno-Bohunice 
a to na změnu typu, obsahu a po-
čtu odpadkových košů v MČ, 
 schválila dodatek č. 4 ke smlou-
vě o dílo na údržbu chodníků 
a zpevněných ploch v MČ Brno-
Bohunice, 
 schválila dodatek č. 11 ke smlou-
vě o dílo „Mapa rozmístění dět-
ských hřišť a odpadkových košů“, 
 schválila s účinností od 1. 1. 2010 
Organizační řád ÚMČ Brno-Bo-
hunice, 
 schválila smlouvu na dodávku 
elektřiny pro osvětlení Památní-
ku III. odboje při ulici Moldavská 
v MČ Brno-Bohunice,
 schválila rozpočtové opatření 
č. 9/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2009 dle před-
loženého návrhu, 
 schválila postup v odepisování 
pohledávek,
 schválila v souladu s nařízením sta-
tutárního města Brno č. 1/2002, 
kterým se vydává „Tržní řád“ 
a vyhláškou statutárního města 
č. 8/2008 o místních poplatcích, 
umístění mobilních stánků a re-
stauračních zařízení na veřejném 
prostranství, kde bude povolen 

prodej zboží a poskytování služeb 
dle předloženého návrhu, 
 schválila investiční záměr inves-
tice „Propojení chodníku Dlou-
há“, 
 souhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 1197/97 v k. ú. Bohunice při 
ulici Ukrajinská po vydání pravo-
mocného kolaudačního rozhod-
nutí pro zástavbu tohoto pozem-
ku a s pronájmem pozemku p. č. 
1197/97 v k. ú. Bohunice za úče-
lem výstavby, schválila zveřejnění 
záměru na pronájem pozemku 
p.č. 1197/97 v k. ú. Bohunice při 
ulici Ukrajinská,
 schválila poskytnutí dotace ve 
výši 5 000,– Kč pro Římskokato-
lickou farnost u kostela sv. Jana 
Nepomuckého Brno-Lískovec na 
činnost chrámového sboru,
 jmenovala paní Ing. Marii Vytis-
kovou, Ph.D. vedoucí Stavebního 
odboru ÚMČ Brno-Bohunice, 
 schválila přesun mezi položkami 
ve fi nančním plánu na rok 2009 
u příspěvkové organizace ZŠ Ar-
ménská 21, 
 uložila vedoucí Odboru technic-
kých služeb zabezpečit u vlastníků 
nebo správců jednotlivých zábradlí 
opravy tohoto majetku ve smyslu 
výsledku šetření Komise bezpeč-
nostní RMČ ze dne 7. 12. 2009.

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, dovolte mi, 
abych Vás nejprve seznámil s odpovědí na šes-
tou otázku naší soutěže s č.11 a s vylosovanými 
výherci. Zadání otázky bylo následující: V kterém 
roce vyhlásila Makedonie svoji nezávislost?
Odpověď zní: V roce 1991. Odpovědí přišlo cel-
kem 46 a všechny byly správné. Ze správných 
odpovědí byli vylosováni tři výherci, kteří obdrží 
poukázky v hodnotě 300 Kč do některého su-
permarketu v našem městě. A kdo v naší soutě-
ži vyhrál? Jsou to: Dana Žílová, Miluše Vobecká 
a František Doušek. Všem výhercům náš výbor 
srdečně blahopřeje. Poukázky na nákup zboží 
je možno vyzvednout v prodejně Tabáku na ulici 
Dlouhá 3 (naproti prodejně Albert), popřípadě 
je možné po dohodě i zaslání poštou.

A nyní již k osmé a poslední otázce o Make-
donii, kterou připravila Společnost přátel již-
ních Slovanů: V kterém roce byla přijata 
Makedonie do OSN? 

Kdo zná odpověď, může nám ji do konce měsí-
ce ledna 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 6.00–19.00 ho-
din (prodejna Tabák se nachází přímo naproti 
prodejně Albert). 
Obálku s odpovědí prosím nadepište ,,Naše Bo-
hunice-soutěž“.

Jakékoliv dotazy k soutěži rád zodpovím na 
tel. čísle 724 037 073.
Na Vaše správné odpovědi se těší všichni členo-
vé našeho výboru.

Josef Juras 

SOUTĚŽ O NÁRODNOSTNÍCH MENŠINÁCH
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HOSPODSKÉ ŘEČI Co si psali naši předkové X.
Od dávných dob, jen co byla vynale-
zena hospoda, se vedou hospodské 
řeči. Než se dostanu k jádru svého 
příspěvku, mám potřebu hospod-
skou řeč pochválit. Neboť když se 
řeči daří, bývá v hospodě útulno 
a příjemně. A tvrdím, že hospod-
skou řeč lze vést i pro řeč samu! 
Zářným příkladem hospodské řeči 
je všem nám dobře známý Haškův 
Josef Švejk! Na stranu druhou mo-
hou být hospodské řeči i velezrád-
né. Velezrádnost jim však víceméně 
přiřazuje prostředí vnější, to mimo-
hospodské. V takovém to případě 
vám nic nepomůže, i když budete 
„takovej vopatrnej“ jako hospod-
ský Palivec nebo jen „pábit“ jako 
neméně známý spisovatel Bohumil 
Hrabal…
Všední praxe však rozpravám při 
pivě povětšinou přisuzuje ne příliš 
lichotivý a ne příliš seriózní obsah. 
Bohužel ano. Obsah hospodského 
tlachání často nebývá postaven na 
skutečných faktech a znalostech. 
Ale pozor! I tady existuje samoregu-
lace. I tady se prosazuje korekce tr-
hem! Jak? Jednoduše! Pokud autor 
hospodské řeči překročí míru obec-
né přijatelnosti, nastupuje institut 
„férovky před hospodou“!
Dnešní internetová doba přináší 
novou mutaci hospodských řečí. 
Ty nové řeči se vedou na tzv. WEB-
LOGu. Weblog je specifi cký druh 
webové stránky s velmi pestrým 
zaměřením. Často se jedná o ko-
mentované odkazy na jiné webo-
vé stránky nebo aktuální dění. Tím 
hlavním, co blog činí blogem je pub-
likace svých myšlenek, zážitků nebo 
i znalostí. Tedy především prezenta-
ce vlastních názorů autora. Zkrátka 
vše to, co bývávalo a je výhradním 
obsahem i řečí hospodských.
Bloger však nesedí v hospodě 
u stolu se svými spoluřečníky. Sedí 

osaměle někde s počítačem a sdě-
luje své myšlenky klávesnici. To 
však není jediný rozdíl mezi tradič-
ní hospodskou komunikací. Těch 
rozdílů je více. A různě závažných. 
Pominu-li, že sám se sebou vést řeč 
je přece jen podivný rozhovor, pak 
má bloger výhodu v tom, že jeho 
příspěvky může číst „celý svět“. A to 
opakovaně a nezávisle na otvíracích 
hodinách restaurací. Problémem 
však může být, když autor blogu 
udává svou falešnou identitu, tedy 
pod nějakou přezdívkou se ukrývá 
před veřejností. Pominu-li některé 
umělecké zvyklosti či jiné vyšší stra-
tegické nutnosti, přesahující rozsah 
tohoto příspěvku, pak se většinou 
jedná o zbabělost. Zbabělost, kte-
rou nelze logicky v hospodě provo-
zovat. 
Právě před nedávnem jsem se 
s obsahem jednoho takového blo-
gu seznámil. Autor se podepisuje 
jako Smrtihlav. Zveřejněná úvaha 
komentovala správu věcí veřejných 
u nás v Bohunicích. V okamžiku, 
kdy jsem jej otevřel, mi webové po-
čítadlo spočetlo, že jsem 10 452. 
čtenář! A to za pouhých devět dnů 
po jejím uveřejnění! Vlastní text 
plný vulgarit a sprostostí hodnotí 
dění na neschopné místní radnici. 
Zkorumpovaného starostu osočuje 
téměř ze všeho, co obsahuje trestní 
zákoník…
Vynaložená snaha pozvat nespo-
kojeného Bohuničáka na kus hos-
podské řeči, pozvat jej na zasedání 
zastupitelstva nebo mu nabídnout 
práci v některé z komisí (i v té, kde 
se točí ty miliony), popřípadě mu 
osvětlit zákonnou možnost jak zís-
kávat potřebné informace pro jeho 
čtenáře, zapadla v internetové ano-
nymitě…

Hej, Smrtihlave! Pojď na férovku! 
Miloš Vrážel, člen rady MČ

V tomto jubilejním již desátém pokračování 
„O čem si psali naši předkové“ jsem zvolil po-
hlednici, kterou zaslal své ženě Markétě do 
Bohunic její manžel. Byla poslána 17. 7. 1916 
z Vídně. Z fotografi e lze usuzovat, že pan man-
žel (jehož jméno neznám, ale je zjistitelné) zde 
narukoval do armády. Rodinné korespondence 
bývají vždy plné emocí, lásky a stesku po svém 
drahém. Je tomu tak i v tomto případě.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu pohlednice (i s chybami):

Draze milovaná ženuško,
Srdečně Vás pozdravuji a vzpomínám na Vás každou chvíly milý drazí jenž se 
...(nečitelné) ...po domově stýská. Ten balík jsem 16 obdržel jenž za něj mnoho 
kráte děkuji. Též Ti zděluji že jsem nemohl již toho dopisu dočkat neb jsem velice 
potěšen když dopis od Tebe obdržím.

Na zhledanou

KLUB DŮCHODCŮ V BRNĚ – BOHUNICÍCH VÁM PŘEJE 
DO ROKU 2010 MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCHŮ 

A SOUČASNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

P L E S   D Ů C H O D C Ů
 který se koná v sobotu 30. 1. 2010 

v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b
 

ZAČÁTEK V 16.00 HODIN, 
KONEC VE 22.00 HODIN, 

VSTUPNÉ 40,– Kč

Hraje oblíbená dechovka

Srdečně zve Klub důchodců v Bohunicích

Informace a rezervace – p. Fr. Doušek, 
telefon 547 353 215, mobil 723 937 562
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Přijďte ochutnat minerální vody
Cyklus populárně-naučných před-
nášek pro veřejnost pokračuje na ZŠ 
Brno, Vedlejší 10 ve středu 20. led-
na v 17 hodin povídáním o mine-
rálních vodách. Dozvíte se nejenom 
zajímavosti o historii, složení a léči-

vých účincích našich nejznámějších 
zřídel, ale během neformální besedy 
můžete zároveň ochutnat a porov-
nat základní typy uhličitých, slaných 
a hořkých minerálních vod.

Martin Janoška

Den otevřených dveří 
na ZŠ Vedlejší 10.–14. 1. 2010

SRDEČNĚ ZVEME ZVLÁŠTĚ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!

Program:

  800–1140 ukázky práce ve třídách
1330–1600 ukázky práce školní družiny a zájmových útvarů
    

PROGRAM URČENÝ BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM 
A JEJICH RODIČŮM

1600–1635 zahájení a prezentace školy (učebna s interaktivní tabulí)

1640–1710 KOUZELNÁ HŮLKA – ukázka práce Dramatické výchovy 
 a Tanečního a národopisného kroužku (školní jídelna) 
    
1715–1745 ukázka práce zájmových útvarů – 
 Taneční a pohybová výchova, Orientální tance (tělocvična)

1745 ukončení programu

PROGRAM URČENÝ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

Srdečně zveme nejen pí učitelky a budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče!
V Den otevřených dveří 14. 1. 2010 v době od 1000 do 1130 bude pro 
předškolní děti z mateřských školek připraven program ve třech dílnách 
v hernách školní družiny. 

Bude to:
• dílna tanečně – pohybová
• dílna výtvarně – rukodělná
• dílna dramaticko – herní

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
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Pohár předsedy BTS zůstal v Brně

ZMĚNY V MHD

VII. ročník turnaje „O pohár předse-
dy BTS“ pořádaný Brněnským tělo-
výchovným sdružením ve spolupráci 
s Městským fotbalovým svazem Brno 
a Tatranem Brno-Bohunice je organi-
zovaný pro hráče starších přípravek 
(ročník 1999) – pro nejmladší výběry 
hráčů fotbalových svazů z České 
a Slovenské republiky. Uskutečnil 
se v sobotu 5. prosince 2009 v hale 

Tat ranu Brno-Bohunice, kde mezi 
čestnými hosty byli starosta MČ Br-
no-Bohunice Ing. Robert Kotzian, 
sta rosta MČ Brno-Kohoutovice a mís-
topředseda VV MěFS Jiří Zorník, 
předseda Krajského sdružení ČSTV 
Štěpán Říha, předseda Městského 
fotbalového svazu Mgr. Jan Maroši 
a řada dalších funkcionářů fotbalo-
vých svazů přihlášených družstev.

Od 1. ledna 2010 dochází na většině 
linek MHD ke změně jízdních řádů. 
Změny jízdních řádů lze charakterizovat 
především úpravou délky intervalů mezi 
spoji a časových poloh spojů z pohledu 
vzájemné provázanosti s jinými linkami, 
případně vazeb na regionální dopravu 
IDS JMK. 

Plošná úprava intervalů linek
V okrajových provozních dobách pracov-
ních dnů (cca do 6 hod. a od 19 hod.) 
a v nepracovních dnech celodenně budou 
prodlouženy tzv. „systémové“ intervaly 
většiny linek. Interval 15 minut (např. 
v nepracovních dnech od 7 do 21 hodin) 
bude změněn na 20 minut a interval 20 
minut na 30 minut. Většina tramvajových 
linek je provozována v intervalu polovič-
ním, tedy v intervalech 10 a 15 minut. 
Současně budou zohledněny provozní 
doby a přepravní relace s maximální po-
ptávkou po přepravě, také linka 8, v ne-

dělní podvečerní době (cca od 17 do 20 
hodin) s intervalem 6–7 minut.

Úprava doby provozu na lince 7
Linka 7 bude nově v provozu pouze ve 
špičkových dobách pracovních dnů, tj. od 
6 do 9 a od 14 do 19 hodin. 

Zrušení špičkového provozu 
linky 10 do Starého Lískovce
Linka 10 bude trvale v provozu pouze 
v úseku Stránská skála–Nové sady, smyč-
ka. Ruší se tedy prodloužení části spojů 
ve špičkách pracovních dnů v úseku Nové 
sady–Starý Lískovec.

Zkrácení trasy linky 79
Autobusová linka 79 bude nově provo-
zována pouze v úseku Starý Lískovec, 
Labská – Autobusové nádraží a to pouze 
vybranými spoji. 

Z materiálů DPMB upravil S. Skřička

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. MěFS Brno
2. ObFZ Trnava
4. OFS Blansko
5. OFS Znojmo
6. OFS Vyškov
7. OFS Žďár nad Sázavou
8. OFS Břeclav

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-
šen Martin Vician (ObFZ Bratislav-
mesto), nejlepším brankářem Peter 
Urminský (ObFZ Trnava) a nejlepším 
střelcem Martin Zikl (MěFS Brno).
Utkání řídili rozhodčí Z. Dvořáček, 
Kugler, Mach a Putna.

Knihovna informuje… připravuje… 
Knihovna a její knihovnice se v pro-
sinci výzdobou, akcemi , vystavený-
mi tituly knih, generálním úklidem 
a samotnou atmosférou snažily 
přispět ke zklidnění, rozjímání, po-
hodě a radosti z nadcházejících svá-
tečních a volných dnů.
Mnozí z Vás si toho všimli a odmě-
ňovali nás slovy chvály, poděkování 
a úsměvy.
Otevřeno jsme pro Vás měly i celý 
poslední týden před svátky a mezi 
svátky, abychom pomohly trochu 
Ježíškovi, který někde knih nemohl 
nadělit mnoho, nebo na ně pro jiné 
dárky zapomněl.
Akce pro děti byly tentokrát slavnost-
nější, provoněny perníčky, doprová-
zeny zpíváním vánočních koled a díky 
dopisům knihovnickému Ježíškovi 
a každoroční štědré fi nanční podpo-
ře UMČ Bohunice u nás Ježíšek mohl 
zanechat pro všechny dětské návštěv-
níky těchto akcí drobný dárek. 
Knihovna prošla i ohlášenou per-
sonální změnou a nastoupila u nás 
nová paní knihovnice Jitka Fukalo-
vá. Zdá se, že je to člověk na pra-
vém místě, láska ke knihám ji pro-
vází po celý život, několik let s nimi 
denně pracovala a dětské čtenáře si 
už dokázala svým otevřeným přístu-
pem získat po druhé besedě.
Do roku 2010 vstupujeme s profe-
sionálním klidem, radostí z Vaší pří-
zně, za velkého zájmu bohunických 
škol o naše akce a s uspokojením 

z narůstajícího počtu návštěvníků – 
čtenářů.
Nepřestáváme přemýšlet o dalších 
reálných zlepšení v našich službách 
pro Vás, monitorujeme si velmi peč-
livě knižní trh a nadále se budeme 
snažit podporovat a představovat 
Vám v našich akcích pro veřejnost 
zajímavé bohunické občany.
Na měsíc leden jsme pro Vás při-
pravili:
Výstavu malovaných erbů „rytířů 
knih“ – pasovaných prvnáčků bo-
hunických škol – pod názvem „Až 
já budu velký, stanu se…“ Výstava 
potrvá od 4. 1.–30. 1. 2010 v pro-
storách knihovny v půjčovní době 
knihovny.
Součástí výstavy bude vyhlášená vý-
tvarná a literární soutěž pro čtenáře 
KJM do 10 let s názvem „Moje vy-
sněné povolání“
 „Pojďte s námi za pohádkou“ led-
nové odpolední čtení pro nejmenší 
proběhne 12. 1. a 26. 1. vždy od 
16.00 hod. 

Milí naši čtenáři, pojďme spolu zkusit 
rok 2010 využít k většímu uspokojení 
z duševního bohatství, zastavme tok 
překotných myšlenek u dobré knihy 
a rodinnou procházkou si k nám na-
jděte cestu alespoň jednou měsíčně.

Budeme se na Vás těšit
Vaše knihovnice Radka, 

Hana a Jitka. 

Od Nového roku dochází ke změnám v městské hromadné dopravě (MHD). 
Tyto změny byly realizovány na základě požadavku úspor v rozpočtu města 
Brna a na základě provedených průzkumů Odboru dopravy MMB, Kordis JmK 
a DPMB a.s., tak aby změny nezasáhly do hlavních časů dojezdu do zaměst-
nání hlavně ve špičkách. V průběhu celého roku bude Odbor dopravy MMB 
společně s DPMB zajišťovat pravidelně průzkumy na jednotlivých linkách a si-
tuaci vyhodnocovat a průběžně řešit. 

Vánoční besídka hasičů
Jako každý rok, tak i letos měly děti 
z kroužku mladých hasičů Vánoční 
besídku spojenou s tradičním pře-
spáním na hasičské zbrojnici. Připra-
vili jsme pro ně bohaté občerstvení 
i nějaké ty sladkosti.Ve 20.00 hodin 
byl společný přípitek dětským šam-
paňským, kde jsme si řekli pár slov 
o předešlé sezóně a popřáli si mno-
ho úspěchů v té následující. V prů-
běhu večera si zahrály mnoho zají-
mavých her. Byla zde také tombola 

o pěkné ceny, kde každý něco vy-
hrál. Večer pak děti šly na stezku 
odvahy, některé ve dvojicích, ty od-
vážnější samy. Dětem se večer moc 
líbil a ještě dlouho do noci si spolu 
povídaly.
Tímto bych chtěla poděkovat za ce-
loroční práci a úsilí vedoucím: Jiřímu 
Soukupovi, Ladislavu Soukupovi, Ju-
lii Benyóové a Terezii Emmertové.

Kateřina Šuterová, jednatelka sboru 

Ing. Jaroslav Pačinek, sekretář MěFS Brno

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

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

 Koupím byt 1+1 nebo vět-
ší OV i DV v Bohunicích nebo ve 
St. Lískovci, bez realitní kanceláře. 
Nejlépe Pod Nemocnicí a v okolí, 
není podmínkou. Tel.: 724 551 958 
helena@econ.cz

 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.

 Vyměním OB 1+1, St. Lísko-
vec, Dunajská, 47 m2, 2 komory, bal-
kon (jde do privatizace) za podobný 
1+1 nebo 2+KK, který ne bude pri-
vatizován. Tel. 722 769 752.

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

reality

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY  

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

VOLEJTE  774606584
výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem
výměny s dluhem na nájmu
výměny bytů určených do privatizace s doplatky

NABÍDNĚTE NÁM K PRODEJI VAŠI NEMOVITOST NABÍDNĚTE NÁM K PRODEJI VAŠI NEMOVITOST 
a získáte od nás dárkový šek a získáte od nás dárkový šek 
v hodnotě 2000,-Kč v hodnotě 2000,-Kč 
na nákup dřevěného nábytkuna nákup dřevěného nábytku
fi rmy Domestav, s.r.o.fi rmy Domestav, s.r.o.

777 75 72 742

L-Kontakt s.r.o., Nám. Svobody 9, obchodní centrum OMEGA - 6. poschodí (výtah k bytům)

ÚVĚROVÉ A REALITNÍ CENTRUM S TRADICÍÚVĚROVÉ A REALITNÍ CENTRUM S TRADICÍ

SPINNING V BOHUNICÍCH
SOBOLOVA 13

Přijďte si protáhnout tělo a příjemně spálit kalorie
PO–PÁ: 17.00–21.00, SO–NE: 17.30–20.00

Inf. a rezervace: tel.: 602 127 134, www.spinning-brno.ic.cz
S NÁMI SE NEBUDETE NUDIT!

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY !!
10% SLEVOVÝ KUPÓN

na veškerou konzumaci jídel a nápojů v hotelu MYSLIVNA.

Platnost tohoto poukazu je do 31. 3. 2010.
Uplatnění kupónu prosím hlaste obsluhujícímu personálu před placením.

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

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

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
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400.000
za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.

T. 777 572 773, 773 553 240

Rychlé vyřízení.

PLASTOVÁ OKNA
Firma s patnáctiletou tradicí                           

VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

 žaluzie   sítě proti hmyzu   parapety

   dodávky     demontáže     

 montáže    zednické práce

Po předložení tohoto ústřižku sleva na příslušenství 10%

OBCHODNÍ KANCELÁŘ:   

 nám. Svobody 80

             664 42  Modřice

             tel.: 547 242 177

             tel./fax: 547 243 687

             mob.: 737 500 305, 604 554 967

www.plastovaoknabrno.cz
e-mail: avokna@plastovaoknabrno.cz
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