
ZÁPISNÍK STAROSTY

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

Ráno, než vyrazím, si tu a tam
pustím ranní televizní vysílání.
Zvláště na jedné stanici dostávají
prostor různí vykladači z karet,
hvězd a jiných předmětů. Tuhle
dokonce došlo na nové zaklínadlo.
Ovšem pozor, nesmí se poplést!
Zamyšlený moderátor při výkladu
vědmy chápavě přikyvuje a dodává
tím rozhovoru punc serióznosti. In-
terview s tajemnem na chvíli stří-
dají zprávy. Po nich znovu věštění
budoucnosti. Pak předpověď počasí
a po reklamním bloku se opět dostá-
vají ke slovu karty a hvězdy. Za-
čínám se v celém tom ranním guláši
ztrácet. Co je skutečnější, karta
údajně napovídající budoucnost
anebo reportérem podaná součas-
nost? Umělec by se zaradoval a
pustil se do díla o nejasnosti dělící
linie mezi představou a skutečností.
Jenže on život umí být zatraceně
skutečný, zvláště, jedná-li se o ne-
příjemnosti. Možná si máme myslet,
že naše pochybení jsou beztak ve-
psána v knize osudu a tak se jimi
nemusíme tolik trápit. Přestože ani
lidský rozum neroste do nebe, vždy
neochvějně platí, že se rozhodujeme
my sami, ať věštci vyjde piková dá-
ma nebo křížové eso. Ani Jupiter,
ani Saturn nemohou nikoho z nás
přimět k žádnému rozhodnutí. Je
s podivem, že v 21. století je nám
v ranní televizní směsi naznačován
opak. Když už to tak ale je, zkusme
to brát třeba jako zkoušku schop-
nosti rozlišovat nevážné a opravdo-
vé. Stát oběma nohama na zemi dá
někdy dost práce, ale je to vždy nej-
lepší výchozí pozice. Umíme však
vždy poznat, kdy se v této pozici
nacházíme? Inu, toť otázka!

Robert Kotzian
starosta

Nohama na zemi

V nadcházejících měsících by se
v naší městské části mělo uskuteč-
nit několik staveb. Přestože se nám
podařilo získat dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj a z rozpočtu
města Brna, zůstává samozřejmostí
zodpovědná práce s vlastním roz-
počtem. Proto můžeme uskutečnit
také ty akce, na které žádnou do-
taci nemáme a musíme je tak uhra-
dit z bohunického rozpočtu. Z něj
však také musíme zvládnout do-
plácet skutečné náklady staveb
hrazených z dotací. Ty jsou obvykle
totiž vyšší, než je poskytnutá do-
tace. Na některých výdajích hraze-
ných z dotací se určitou měrou fi-
nančně podílet dokonce musíme.
Vedle finančních dotací se nám po-
dařilo vyjednat provedení někte-
rých stavebních prací s městskou
společností Brněnské komunikace
a se společností Terasy Bohunice.
Díky dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj se letos dočkáme nových par-
kovacích stání na ulicích Arménská
(předpokládáme 39 nových stání,
13 bude muset být zrušeno, při-
bude tedy 26 stání) a Okrouhlá
(předpokládáme 66 nových stání,
žádné nemusí být zrušeno). Nová
parkovací místa budou vypadat
podobně, jako ta vybudovaná loni

na ulici Běloruská. Přibude také 11
stání na jižním konci ul. Souhrady
(2 tam v důsledku stavby ubudou).
Celková letošní bilance parkova-
cích míst v Brně-Bohunicích by tak
měla být +101 míst.
Během léta (díky téže dotaci) zru-
šíme nepotřebná a nevzhledná
pískoviště u domů Rolnická 3 a 9.
Vybourání betonových konstrukcí
pískovišť, ekologická likvidace
vzniklého stavebního odpadu a za-
pravení jámy jsou poměrně náklad-
né činnosti. Málokdo by dnes há-
dal, že na místech hezkých tráv-
níků za domy Spodní 12 a 20 a
vedle domu Pod Nemocnicí 5 ještě
před rokem byla stará pískoviště.
Letos také odstraníme nepotřebné
a chátrající sušáky na prádlo na
ulicích Havelkova, Neužilova, Rol-
nická a Spodní. 
V zadním traktu za domy Neužilo-
va 2 a 4 provedou Brněnské komu-
nikace opravu dvou schodišť, která
jsou v nevyhovujícím stavu. Stejná
společnost provede rekonstrukci
chodníků u domů Okrouhlá 2 až 6
(včetně schodiště před domem
Okrouhlá 4), dále pak u domů
Švermova 21 až 25 a po dokončení
výstavby nových parkovacích stání
také na ul. Arménská.

V rámci oprav veřejných prostran-
ství proběhne rekonstrukce zatíže-
ného prostoru před domem Ukra-
jinská 33, bude realizován již avizo-
vaný přístupový chodník na parko-
viště od domu Spodní 22 a pro-
běhne oprava poškozeného tráv-
níku u cesty k ZŠ Arménská vedle
domu Běloruská 6.
Z rozpočtu města Brna jsme dostali
3 milióny na opravu školních so-
ciálních zařízení a rekonstrukci
hřišť mateřských školek. Z dotace
zvládneme kompletní rekonstrukci
dvou sociálních zařízení v pavilónu
B ZŠ Arménská a rekonstrukci hřišť
všech čtyř školek. Prázdninový pro-
voz v mateřských školách bude
poněkud ztížen, protože stavební
práce nelze zcela přizpůsobit jejich
režimu. Prosím proto o toleranci.
Společnost Terasy Bohunice by
měla na základě smlouvy uzavřené
v tomto volebním období provést
dvě stavby. Jednak chodník spoju-
jící prostor před domem Spodní 2 a
ulici Čeňka Růžičky a jednak zadní
příjezdovou silnici k některým do-
mům na ul. Hraničky a Humenná.
Chodník by měl být postaven bě-
hem letních prázdnin. Příjezdová
silnice by měla být zahrnuta do
probíhající stavby této společnosti.
Jak je vidět, na některých místech
v Bohunicích budeme mít „poně-
kud rozestavěné léto“. Život v okolí
některých z uvedených staveb
bude vyžadovat více trpělivosti, o
kterou si vás tímto dovoluji požá-
dat. Věřím, že uvedené aktivity bu-
dou nám všem prospěšné.
Na závěr mi dovolte všem popřát
pohodové léto, krásnou dovolenou
a mnoho pěkných letních chvil s nej-
bližšími.

Robert Kotzian, starosta
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www.bohunice.brno.cz
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Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd,
který se koná dne 17. září 2008

Trasa: Brno, Kroměříž zámek – zahrada – město – Brno

Odjezd: 7:30 hod.   Návrat cca: 19:00 hod.  Cena zájezdu: 100,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

V ceně zájezdu je příspěvek na dopravu – vstup na zámek 

si platí účastník sám.

Předprodej místenek dne 20. 8. 2008 od 14.00 do 15.00 hod. 
na radnici Brno-Bohunice

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice. 

Zájezd je pořádán za finanční podpory MČ Brno-Bohunice



Lidé nejen z Bohunic se mě občas
ptají, jak je to v výstavbou Univer-
zitního kampusu v Bohunicích. Zají-
mají se hlavně o to, kdy bude stav-
ba dokončena, co všechno se za
nemocnicí staví a které budovy a
prostory bude moci využívat i veřej-
nost. Proto jsem se snažila některé
informace zjistit a v tomto příspěv-
ku je sdělit.
Univerzitní kampus se začal stavět
v roce 2004. V září 2005 byly do-
končeny čtyři pavilony Integro-
vaných laboratoří biomedicínských
technologií (ILBIT), kde v součas-
nosti pracuje asi 150 zaměstnanců

a 600 studentů. Další významnou
stavbou je Akademický výukový
a výzkumný areál (AVVA), jehož
prvních dvanáct objektů bylo již
dokončeno a v současnosti se
dostavuje dalších 19 objektů. Vybu-
dováno bude výukové centrum,
další pavilony pro Lékařskou fa-
kultu a Přírodovědeckou fakultu,
budova děkanátů, dvě sportovní
haly a pavilony pro Fakultu spor-
tovních studií, dopravní terminál
u hlavního vstupu do kampusu. Po
dokončení v roce 2008 má univer-
zitní městečko sloužit pro 5000 stu-
dentů a 1000 vysokoškolských pe-

dagogů a vědecko-výzkumných pra-
covníků Lékařské fakulty, Přírodo-
vědecké fakulty a Fakulty sportov-
ních studií.
V září 2007 byla slavnostně otevře-
na budova Knihovny univerzitního
kampusu, tři pavilony pro Lékař-
skou fakultu, čtyři pavilony pro
Přírodovědeckou fakultu a pavilon
biomodelů. Dokončena byla také
důležitá technická zařízení a spojo-
vací koridory jako například nad-
zemní lávka nad ulicí Kamenice. 
Právě Knihovna univerzitního kam-
pusu, která z architektonického
hlediska představuje centrální ob-

jekt budoucího areálu, patří mezi
nejzajímavější budovy. Knihovna
má poskytovat knihovnické, infor-
mační a další služby nejen studen-
tům a učitelům, ale také veřejnosti.
Celková kapacita včetně podzem-
ních skladových prostor je projek-
tována pro půl milionu svazků.

V různých typech studoven, včetně
počítačových, je k dispozici přes
560 studijních míst. V budově je
umístěno i akademické knihkupectví
a občerstvení. Budova nese jméno
brněnského podnikatele Pavla Koh-
na, jehož dědici přispěli k vyřešení
otázky vlastnictví pozemků potřeb-
ných pro stavbu kampusu. 
Z pracovišť Lékařské fakulty získaly
v nově dokončených pavilonech
místo Biologický ústav, Biochemický
ústav a Ústav patologické fyziolo-
gie. Do nových pavilonů pro Pří-
rodovědeckou fakultu se přestěho-
valy Ústav biochemie a Ústav che-
mie. V prostorách sídlí také spo-
lečné výukové laboratoře. Pro za-
jištění technických funkcí kampusu
je důležité vybudování speciálního
integrovaného centra pro řízení a
monitorování energetických zdrojů. 
Všechny objekty a přístupové cesty
jsou bezbariérové. Orientační sys-
tém pamatuje i na sluchově a zra-
kově postižené studenty, neslyšícím
slouží standardní vizuální a textová
navigace. Nevidomým zajišťuje pod-
poru kombinace tří navigačních
prvků: vodicí linie, zvuková a hma-
tová navigace. Příjemný gastro-
nomický, ale i estetický zážitek na-
bídne kavárna originálně situovaná
do kryté lávky nad ulicí Kamenice. 
V bezprostředním okolí areálu
nového univerzitního kampusu je
rezervováno přibližně 16 hektarů
rozvojového území, kde má do
roku 2015 postupně vyrůst měst-
ská čtvrt včetně nezbytné pod-
půrné infrastruktury zejména vyso-
koškolských kolejí, stravovacích ka-
pacit, sportovišť, konferenčního a
společenského zázemí, prostor pro
volnočasové aktivity v návaznosti
na obchodní a podnikatelské akti-
vity zejména vývojového a inovač-
ního charakteru.

Rita Zábojová
členka Rady MČ

UNIVERZITNÍ KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY
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ZAMKL JSEM VŠE?
Také se Vám stává, že jste jen pár
kroků nebo kilometrů jízdy autem
od svého bytu, domu či jiného va-
šeho příbytku a na mysl Vám začne
dotírat všetečná otázka: „Opravdu
jsem vše zamkl a zavřel?“ Nevím,
jak vám, ale mně se to stává docela
často a nejvíce při odjezdu na dovo-
lenou, výlet či na jinou delší cestu.
Proč jsem se rozepsal právě o této,
pro někoho možná naprosto bez-
předmětné otázce? Proto, že je do-
ba prázdnin a dovolených a to je
ráj pro různé zloděje a zlodějíčky,
kteří využívají našich odjezdů za
letními radovánkami. Jak jsme na
pravidelných zasedání Komise bez-
pečnostní informováni Policií ČR,
tak i Městskou policí Brno, je čas-
tým a opakovaným jevem letního
období i v naší městské části vlou-
pání do nemovitostí, bytů, sklepů
a společných nebytových prostor
panelových domů.
Proto vás prosím, věnujte zvýšenou
pozornost zabezpečení svého ma-

jetku při odjezdech na dovolené či
jen na prodloužený víkend. Oprav-
du raději vše dvakrát zkontrolujte,
než nechat ve chvatu při opouštění
svého domova někde otevřené okno
nebo dokonce dveře či nezamknu-
tý sklep! Jistě si nepřejete, abyste
po návratu domů našli svůj byt
vykradený či jinak poškozený „nez-
vanými“ hosty.
Na závěr Vám všem přeji co nej-
krásnější prožití období dovole-
ných a odpočinku v sluncem zalité
letní krajině a bohaté cestovatelské
prožitky, ale hlavně klidný a šťastný
návrat domů!

Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní

NÏkolik d˘leûit˝ch kontakt˘ :
Tísňové volání:                          112
Policie ČR:                             158
Městská policie:                         156
Městská policie Brno-západ:    

547 223 576 – ohlašovna, 
e-mail: rzapad@mpbrno.cz

Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce dubna a května proběhla
výměna písku v těchto pískovištích a pískových plochách na dětských
hřištích:

Ostatní pískoviště jsou určena ke zrušení a budou postupně dle finančních
možností odstraňována.

Odbor technických služeb ÚMČ Brno - Bohunice

1. Moldavská - dvorní trakt
2. Uzbecká - dvorní trakt před

MŠ
3. Spodní 18
4. Spodní hřiště
5. Rolnická hřiště
6. Havelkova 23 – dvorní trakt
7. Neužilova 6
8. Souhrady – dvorní trakt
9. Švermova 8 – dvorní trakt

10. Švermova 21 – dvorní trakt
11. Hřiště El. Přemyslovny x Osová
12. Park při ul. Osová
13. Vedlejší – hřiště
14. Okrouhlá 16 – dvorní trakt
15. Okrouhlá 19 – hřiště
16. Dobrodružné hřiště 

(Okrouhlá nad Tatranem)
17. Pod Nemocnicí 23 – dvorní

trakt

Nový písek na hřištích
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poslanec parlamentu ČR a starosta
Orla Ladislav Šustr a hejtman Jmk
Stanislav Juránek, který nad celou
akcí převzal záštitu. Desku ozdobil
pamětním věnečkem starosta MČ
Robert Kotzian. Poté se všichni pří-
tomní shromáždili v orlovně, kde
se seznámili s historií župy a shlédli
výstavu o Orlu s přehledem činnos-
ti v jednotlivých jednotách. Sou-
částí slavnostního odpoledne bylo
i předání čestných uznání 27 za-
sloužilým členům župy a následná
beseda. Doufáme, že touto akcí
jsme si připomněli stále živý, ale
v dnešní době málo připomínaný
odkaz Františka Sušila.

Ladislav Konečný

V neděli 1. června jsme si v Bohu-
nicích připomněli 140. výročí úmrtí
významného moravského obrodi-
tele a sběratele lidových písní,
Františka Sušila. Jeho jméno nese
orelská župa, do které patří i bohu-
nická jednota,  spolupořadatel oslav.
Jejich nedělní program začínal od-
polední mší svatou v naší kapli za
účasti zástupců všech jednot. Slav-
nostní ráz podtrhovala i přítom-
nost praporů, které pak prapo-
rečníci pod vedením místostarosty
Orla Božetěcha Kostelky nesli v čele
průvodu až před orlovnu, která je
i sídlem župy Sušilovy. Proto na ní
byla umístěna buditelova pamětní
deska. Slavnostní odhalení provedli

Oslavy výročí Františka Sušila

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada M» na svÈm  39. zased·nÌ
dne 28. 5. 2008
■  schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb certifikační
autority s Českou poštou, s.p., 
■  schválila nabídky uchazečů na
zajištění potřebných prací pro
správu obecních domů, a to pro
práce instalatérské a topenářské p.
Františka Drbálka, práce elektrikář-
ské p. Miroslava Goliáše, pro práce
zámečnické p. Pavla Novozámské-
ho, pro práce stolařské p. Františka
Pochopa
■ schválila nabídky uchazečů na
provádění úklidových prací v obec-
ních domech takto – paní Janu
Hanouskovou na úklid DPS Armén-
ská 2/4, firmu BONAR PRO s.r.o.,
na úklid domu Rolnická 1, paní
Šarlotu Šmejkovou, na úklid domu
Souhrady 2, paní Martu Slezá-
kovou, na úklid domu Pod Nemoc-
nicí 1 
■ schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na provádění pravidel-
né údržby a servisu výtahů v obec-
ních domech od firmy Schindler
CZ, a.s
■ schválila nabídku uchazeče veře-
jné zakázky na provádění pravidel-

né údržby a servisu požární tech-
niky v obecních domech od firmy
Jan Prášek,
■ schválila dohodu o režimu předá-
vání datových souborů k automa-
tizovanému podání poštovních
poukázek B uzavřenou s Českou
poštou, s.p.
■ schválila dodatek č. 6 k nájemní
smlouvě s Terasy Bohunice s.r.o.
■ vzala na vědomí doporučený pro-
gram X. zasedání ZMČ Brno-Bohu-
nice, které se bude konat dne
25. 6. 2008:
■ souhlasila se zásahem do pozem-
ků z důvodu výstavby oddílného
kanalizačního systému a rekon-
strukci vodovodu při ulicích Pod-
sedky, Vyhlídalova, Lány, Čeňka
Růžičky, Dvořiště, Humenná, Žlí-
bek, Hraničky, Havelkova
■ Souhlasila se zásahem do pozem-
ků z důvodu generální opravy
veřejného osvětlení v oblasti ulic
Souhrady, Dvořiště, Vyhlídalova,
Žlíbek, Humenná, Lískovecká a
Čeňka Růžičky.

Rada M» na svÈm 40. zased·nÌ
dne 11. 6. 2008:
■ Schválila smlouvu o dílo na akci

„Úpravy venkovních prostor v
areálech jednotlivých MŠ v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Schválila smlouvu o dílo na akci
„Rekonstrukce sociálních zařízení v
objektu ZŠ Arménská 21 v MČ
Brno-Bohunice – pavilon B“.
■ Schválila smlouvu o dílo na akci
„Dispoziční změny objektu ÚMČ
Brno-Bohunice – 2. část 1. etapy“.
■ Schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku v objek-
tu hromadných garáží při ul. Pod
nemocnicí.
■ Schválila dohody o ukončení 
smlouvy o nájmu a zveřejnění
záměru na pronájem části pozem-
ku při ul. Pod nemocnicí.
■ Vzala na vědomí výsledky veře-
jnosprávních kontrol příspěvkových
organizací – mateřských škol zří-
zených MČ Brno-Bohunice za rok
2007.
■ Neměla námitek k závěrům
znaleckého posudku ve věci bez-
platného odstranění vad díla „Re-
konstrukce terasy v areálu ZŠ Ar-
ménská 21 v MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválila úhradu nákladů za od-
tah vozidla.
■ Nesouhlasila s úpravami nově vy-
budovaného chodníku ve vnitro-
bloku za domy Uzbecká 16 až 22. 
■ Jmenovala s účinností od
1. 7. 2008 novým členem Komise
životního prostředí RMČ Mgr. Ji-
řího Chaloupku.

Zastupitelstvo M» na svÈm
X. zased·nÌ dne 25. 6. 2008:
■ Vzalo na vědomí zprávu o hospo-

daření MČ Brno-Bohunice za ob-
dobí leden až květen 2008.
Schválilo rozpočtové opatření č.
3/ZMČ.
■ Schválilo použití zisku vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 3,5
mil. Kč. ke krytí investičních akcí re-
generace panelového sídliště Brno-
Bohunice.
■ Zrušilo s okamžitou platností
„Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu MČ Brno-Bohunice“.
■ Požádalo Odbor územního plá-
nování a rozvoje MMB o změnu
územního plánu v lokalitách při
ulicích Ukrajinská a Dvořiště.

Rada M» na svÈm 41. zased·nÌ
dne 25. 6. 2008:
■ Schválila smlouvu o dílo na akci
„Zřízení parkovacích stání na uli-
cích Okrouhlá a Arménská v MČ
Brno-Bohunice“.
■ Zrušila veřejnou zakázku na akci
„Zřízení parkovacích stání na ulici
Pod nemocnicí v MČ Brno-Bohu-
nice“ z důvodu neobdržení fi-
nančních prostředků z dotačního
titulu.
■ Schválila smlouvu o dílo na
opravu chodníků v MČ Brno-Bo-
hunice.
■ Schválila výši nájemného za pro-
nájem pozemku při ul. Jihlavská.
■ Schválila dohodu o zániku nájmu
bytu v Domě s pečovatelskou služ-
bou Arménská 2.
■ Souhlasila s přihlášením pohle-
dávek za společností IPOS Holding
z titulu neuhrazené pokuty a ne-
zaplacení místních poplatků.
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Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci
našich uspěchaných životů. Co o nich víme?
Zkusme se u nich společně  potřetí zastavit.  
Ano, tak nějak podobně jsem začínal své dva
předcházející příspěvky. Ale jsou bohunické
sochy opravdu tak nehybné, aby byly tím proti-
kladem k našim uspěchaných dnům? Poctivě
musím přiznat, že tomu tak není. Bohunické
sochy jsou v pohybu více než je známo
(Pozn. č. 1: chtěl jsem původně napsat
„zdrávo“, ale to se jaksi k jejich postatě
nehodí). Pohyb soch lze zaznamenat v prů-
běhu delších časových období. A nemohou
za to přirozeně samy. A přesněji pak ne po-
hyb, ale jejich přesuny z místa jednoho na
místo druhé.
Tedy k našim konkrétním případům. Socha
sv. Jana Nepomuckého původně stála na
nižším horizontu Červeného kopce neda-
leko dnešního obchodního domu Kauf-
land. Odtud, z důvodu pokračující těžby
cihelné hlíny, byla v roce 1953 přemístěna
na dnešní stanoviště na ulici Lány.
Blahoslavený Inocenc XI. přišel o svůj krás-
ný výhled na Brno až v průběhu výstavby
sídliště (Pozn.č.2: či při bourání Bohunic,
jak kdo chcete). Z původního stanoviště,
v místě napojení ulic Havelková a Jihlav-
ská, byl přestěhován, k zastávce Bělo-
ruská. Ano, jmenované ulice se v minulosti
spojovaly kousek nad zastávkou tramvaje
Krematorium. Dodnes je tato bývalá spoj-
nice Bohunic s městem Brnem v pozem-
kových mapách zřetelná. A lemovala ji
třešňová alej…
A nyní pomocí takto navozeného komen-
táře posouvám svůj seriál k bohunické
soše třetí. Soše, která se z bohunických
„napřesouvala“ asi nejvíce. Tou sochou je
pomník prezidentu Tomáši Garrigue
Masarykovi. TGM jistě není třeba před-
stavovat. Pomníček se skládá ze štíhlého
poměrně vysokého podstavce s vyrytým
otiskem prezidentova podpisu a z portrétní
bysty. Bohunická pocta TGM byla odhalena zhru-
ba 14 dnů před jeho úmrtím roku 1937. Je tedy
asi tou poslední, která byla za života našeho
prvního prezidenta k jeho slávě vystavěna. Tak
tedy Bohunice měly památku na prvního prezi-
denta na tehdejším náměstí 1. Května, později
Morávkově náměstí, v blízkosti kapličky. Během
nepřehledných událostí druhé světové války byl

jednoho rána pomníček nalezen povalený. Bysta
se ztratila neznámo kam… Obyvatelé Bohunic
zbylý podstavec uschovali. V roce 1947 byl zno-
vu vztyčen, a na něm odhaleno nově odlité
portrétní poprsí. Pomník pak přečkává násled-
nou politickou turbulenci i období budování
nereálného socialismu. Koncem osmdesátých let
minulého století však na náměstíčko reálně po-

stoupila dostavba sídliště. Opět nepřehledná
situace a pomník TGM putoval na stavební dvůr
Pozemních staveb…  Rok 1990, opět dalo by se
říci, ne zcela přehledná situace, ale již v březnu
třetí odhalení (Pozn. č. 3:  zásluhou rozhodné ini-
ciativy pana Pavla Vysloužila, tehdejšího člena
ZMČ)… Rok 1995, situace sice téměř přehledná.
Ale okolí pomníku je  zatěžováno životem sídliště

natolik, že bylo rozhodnuto o jeho přemístění.
Následuje nové slavnostní odhalení, tentokrát
v azylu klidnějších zadních traktů ulice Bělorus-
ké… (Pozn. č. 4: v roce 1997 mizí z místopisu
název Morávkovo náměstí). Rok 2008, plánují se
úpravy prostoru mezi ulicemi Spodní a Rolnic-
kou. Že by pomník očekával zpětný pohyb Bohu-
nicemi …?

Závěrem děkuji za několik historicky-
záchytných bodů nutných k sepsání toho-
to pokračování panu místostarostovi
Antonínu Crhovi. A vzhledem k tomu, že
jsem zaznamenal i několik požadavků
k poskytnutí podrobnějších informací
k předcházejícím příspěvkům, na něž
v tomto periodiku zcela jistě není a nebu-
de místo, přidávám odkazy na zásadní pra-
meny: 1) kniha „Čechy a jejich svatí“, od
prof. PhDr. Petra Piťhy (1999). Prof. Piťha
byl v roce 1969 tajně vysvěcen na kněze
Římskokatolické církve. Jako profesor pů-
sobil na matematicko-fyzikální a pedago-
gické fakultě Univerzity Karlovy. A jak sám
rád tvrdil, po dvě desetiletí tak jako jediný
kněz na UK skrytě reprezentoval úplnost
této univerzity… V letech 1992 až 1994
byl ministrem školství. Z mnoha domácích
a mezinárodních uznání nelze nevzpome-
nout alespoň medaili UNESCO J. A. Ko-
menského, kterou byl oceněn jako dopo-
sud jediný v ČR. 2) Časopis „Hlídka“ vy-
cházející v letech 1896–1941; mezi jeho
přispěvatele patřili rektoři a  profesoři teo-
logických fakult a seminářů. 3) Kniha
„Příběhy papežů, dějiny a tajemství“, je
rozsáhlou publikací významného italského
religionisty Claudio Rendina (druhé do-
plněné římské vydání z roku 2001). Kniha
zahrnuje 264 biografií římských papežů
od svatého Petra až po Jana Pavla II. 4)
Nesmím zapomenout ani na mnou tolik
oblíbené Toulky českou minulostí od Petra
Hory Hořejše, jichž máme doma 11 svaz-
ků…

Věřím, že nad dalším pokračováním se s bohu-
nickými sochami sejdeme po prázdninách. Do té
doby, budete-li mít chvíli a chuť, zkuste nalézt či
odhadnout, kde se v Bohunicích nacházejí
sochařské plastiky s názvy „Květ“, „Optimistic-
ký motiv“ nebo dokonce „Fáze měsíce“.

Miloš Vrážel, člen rady MČ

BOHUNICKÉ SOCHY III.

Ze třiceti zápasů TATRAN 13x vy-
hrál, 9x remizoval a 8x prohrál. Na
58 vstřelených brankách se podíle-
lo 15 hráčů, nejvíce branek nastří-
leli:  Bombicz 10, Beneš 7, Fencák
6, Krejčí a Tonev po 5 zásazích. Co
do počtu vstřelených branek byla
jarní část pro TATRAN „úrodnější“,
soupeřům se podařilo vstřelit 32
branek oproti 26 brankám na pod-
zim. Škoda zranění „navrátilce“
z Líšeňského hostování Vladimíra
„bombera“ Bombicze čtyři kola
před koncem soutěže, který deset
branek nastřílel v průběhu pou-
hých 11 zápasů jarní části soutěže.
Ne tak dobře, jako hráčům „A“

mužstva, se dařilo „B“mužstvu
TATRANU, které po 17 prohraných
zápasech v průběhu sezony, obsa-
dilo předposlední místo v tabulce
I.B třídy a sestupuje do okresního
přeboru. Radost nám všem zato
udělali starší dorostenci, kteří již
několik kol před koncem vyhráli
Krajský přebor a postupují do
Divize. Mladší dorostenci odehráli
svůj standart a obsadili v Krajském
přeboru 5.místo. 
I v letošním ročníku budeme všem
fotbalistům opět držet palce. Po-
kud budete mít chvilku, zajděte je
osobně povzbudit a zafandit si.
Třeba se nám podaří najít a vycho-

vat dalšího reprezentanta, jako je
Jan Polák, i když na letošním ME
nám mnoho radosti se svými spo-
lubojovníky neudělal.
Podrobné informace o odehraných
zápasech, výsledky a pozvánky na
další utkání naleznete vždy ve vitrí-
ně „A“ mužstva TATRANu Bohu-
nice na Neužilově ul. 35 u fotba-
lového stadionu a dále si můžete
další informace vyhledat na inter-
netových stránkách www.jmfot-
bal.estranky.cz, kde se pravidelně
objevují komentáře a tabulky z niž-
ších regionálních fotbalových sou-
těží z jižní Moravy.                         

Ing. Jaromír Krejčí

Hráči „A“ mužstva TATRANU Bo-
hunice obsadili v konečném účto-
vání, po 30 odehraných zápasech
Jihomoravského krajského přeboru
ročníku 2007/08, šestou příčku se
48 body. Umístění je stejné jako
v minulé sezóně, jen nasbíraných
bodů je o dva více. 
Prvenství v tabulce a postup do
Divize D si zajistil celek FK Šardice,
který TATRAN porazil v posledním
kole na jeho hřišti 2:3. Z Divize D
sestupují do JmKP Hrušovany a ČAFC
Židenice, soutěž opouští hned tři
mužstva: Miroslav, Mokrá-Horákov
a Veselí nad Moravou. Z „A“ tříd do
JmKP postupují Bavory a Tasovice. 

Fotbalisté „A“ mužstva TATRANU ukončili sezónu na šesté příčce
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Eurorébus primátorem Prahy 
V pátek 13. června měla Základní
škola Brno, Vedlejší 10 zastoupení
ve finále celostátní vědomostní
soutěže Eurorébus. Soutěžit do
pražského Kongresového centra se
v doprovodu rodičů a svého uči-
tele vydal žák 6.B Jirka Fischer,
který si svou účast na mediálně
známé zeměpisné soutěži vybojo-
val skvělým druhým místem v kraj-
ském kole Zeměpisné olympiády.
Přestože Jirka ve finále nakonec ne-
dosáhl na žádnou z hodnotných
cen, odnesl si jistě zážitek na celý
život. Pro téměř 800 účastníků
organizátoři připravili pestrý dopro-

vodný program, v němž se vystří-
dala mimo jiné i řada známých
osobností. Vedle generálního ředi-
tele České spořitelny – hlavního
sponzora akce si na soutěžící
mládež udělaly čas i známé celebri-
ty ze světa cestování. O svých zá-
žitcích a zkušenostech z několika
cest na severní pól vyprávěl polár-
ník Miroslav Jakeš, film o loňském
výstupu na Mont Everest dopro-
vodil zajímavou diskusí primátor
Prahy Pavel Bém. Zkrátka něco
podobného člověk nemá možnost
zažít každý den.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Malí plavci na ZŠ Arménská
Pod záštitou Maďarského kultur-
ního a informačního centra v Brně
a Úřadu městské části Brno-Bohu-
nice se dne 31. 5. 2008 utkali nej-
mladší plavci (roč. 1997 a mladší)
Komety Brno a družstva Orca
Bratislava na mezinárodních závo-
dech v plavání v bazénu ZŠ Armén-
ská v Bohunicích. Z původního troj-
utkání (Maďarské družstvo z Nagy-
kanizse z důvodu poruchy auto-
busu nedorazilo), které bylo tradicí
již několik let, byl nakonec duel, ve
kterém putovní pohár v celkovém
bodování získalo družstvo Komety
Brno.
Závody, které začaly hymnami
obou států a kterých se zúčastnilo
přes 100 závodníků, byly přehlíd-
kou dovedností nejmladších vyzna-
vačů tohoto krásného sportu. Ke
zdárnému průběhu tohoto spor-
tovního klání přispěla i večerní
diskotéka.

V neděli na Den dětí se uskutečnil
výlet parníkem po Brněnské pře-
hradě a návštěva ZOO.
S některými jmény nejmladších zá-
vodníků jako Dragolovová Anna,
Šťastná Petra, Štěpánková Monika,
Dolníčková Dominika, Bolfová Ka-
teřina, Mitrenga Adam, Bureš Jan,
Tala Alexandr a dalšími se setkáme
určitě v nejbližší budoucnosti na
mezinárodním poli i ve starších ka-
tegoriích.
Fotografie z tohoto utkání a vý-
sledky můžete najít na webových
stránkách Komety Brno:
www.kometaplavani.cz
Touto cestou bychom chtěli také
poděkovat všem, kteří toto mezi-
národní utkání podpořili nejen fi-
nančně, ale i cenami pro závod-
níky.

Tomáš Gööz
trenér mládeže SKP Komety Brno

Rezekvítek rozzářil Galerii

Malá slavnost pro prvňáčky

Knihovnice se vždy snaží, aby se ty-
to malé slavnosti staly pro děti vý-
znamné, hezké i milé, jako důležitá
vzpomínka na setkání se světem
četby a knih. Významnosti a lesku
přidává účast představitelů Bohu-
nic. Naštěstí máme pana  starostu
i místostarostu nejen ochotné  mezi
žáčky přijít, ale především  to oba
pánové skutečně  s dětmi umí.
V kostýmu krále, mezi ostatními
pohádkovými postavami, si vedou
důstojně, ale i s humorem. Oceňu-
jí to knihovnice, učitelky i rodiče.
A hlavně děti. Děti, které většinou
samy nemají zvláštní touhu číst.
K tomu je třeba je motivovat, za-
ujmout, zvykat je a učit vlastním

příkladem. V knihovně pak nejsou
výjimkou celé rodiny, které si chodí
půjčovat  časopisy  a především kni-
hy. Je to velké obohacení rodinné-
ho života i  jeden z nejlevnějších
a přitom nejdůležitějších darů, kte-
ré můžeme dítěti poskytnout.
Letošního klíčování – tedy předává-
ní celkem nenápadných, ale čarov-
ných klíčků ke knihám, se zúčast-
nili všichni bohuničtí prvňáčci. Nej-
dříve 3 třídy ze ZŠ Vedlejší, později
2 třídy ze ZŠ Arménské. Přes sto
dětí tak dostalo možnost poznat
svoji knihovnu, která nabízí krásné
čtenářské zážitky dospělým i dě-
tem.

Radka Müllerová, knihovnice

Doprovodný program na soutěži Eurorébus

Klíčování v bohunické knihovně nebyla žádná nuda. Dobrá nálada nechyběla
dětem ani králi, kterého si tentokrát s chutí zahrál pan místostarosta Crha

Stalo se to jiû pravidlem. PoboËka Knihovny Ji¯Ìho Mahena v Bohu-
nicÌch  v z·¯Ì vÌt· prvÚ·Ëky do ökoly pasov·nÌm na rytÌ¯e knih, na
konci ökolnÌho roku zase oslavuje spolu s dÏtmi  velkou ud·lost ñ
dÏti umÌ ËÌst!

Výtvarnou soutěž určenou žákům
základních a mateřských škol z Brna
a okolí pořádal, stejně jako v mi-
nulých letech Rezekvítek ve spo-
lupráci s Galerií na Orlí. Tématem
soutěže byla oslava příchodu jara
a jarní přírody s podtitulem „Kvítky,
květy, květiny ozdobou jsou krajiny“.
Cílem soutěže je přivést děti ke zkou-
mání a především výtvarnému zpra-
cování jarní přírody a jejích krás.
Výtvarné práce svých dětí zaslalo
na 60 škol a školek v celkovém
počtu 1385. Soutěžilo se ve třech
věkových kategoriích – žáci ma-
teřských škol, mladší žáci základ-
ních škol a starší žáci základních
škol. „Hodnotící komise neměla
vůbec jednoduchou práci. Sešlo se
nám velké množství krásných

obrázků, z kterých jen čišela ra-
dost z jara a jarní přírody. Bylo jich
tolik, že se ani všechny do Galerie
na Orlí nevešky. Po skončení vý-
stavy nejzdařilejší dílka věnujeme
do několika brněnských stacionářů
pro postižené a seniory.“ Řekl Petr
Laštůvka z Rezekvítku.
Každý účastník byl v soutěži obda-
rován dárkem – vzdělávacím ma-
teriálem pro děti s tématem Les,
Nejlepší tři obrázky v každé kate-
gorii pak byly oceněny na slavnost-
ním vyhlášení ve čtvrtek 19. červ-
na v rámci Dne otevřených dveří
na Rezekvítku. 

kontakt: Petr Laštůvka, Rezekvítek
tel.: 775 580 203 
e-mail: reditel@rezekvitek.cz

DalöÌho roËnÌku v˝tvarnÈ soutÏûe s n·zvem ÑJaro je tadyì se z˙Ëast-
nilo 1385 dÏtÌ.  Jejich obr·zky ozdobily v tÏchto dnech ochozy ob-
chodnÌ pas·ûe Galerie na OrlÌ, a budou je zdobit do konce Ëervna.
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Bezpečné prázdniny se strážníky – prázdninový preventivní program

Prevence dopravnÌch nehod je jednou
z priorit naöÌ spoleËnosti. A pokud se tato
oblast t˝k· dÏtÌ ñ urËitÏ to platÌ dvojn·sob.
LetoönÌ pr·zdninov˝ program, p¯ipraven˝
str·ûnÌky MÏstskÈ policie Brno, bude za-
mÏ¯en˝ jak na chodce, tak i na cyklisty a
¯idiËe motorov˝ch vozidel. Pokud budete
mÌt z·jem se nÏkterÈ z akcÌ z˙Ëastnit, na-
bÌzÌme struËn˝ p¯ehled.

DopravnÌ h¯iötÏ v Luû·nk·ch: Na dětském do-
pravním hřišti v parku Lužánky, budou strážníci
dětem připomínat základy bezpečného chování,
ať už při jízdě na rekreačních prostranstvích nebo
v silničním provozu. Procvičování bude probíhat
formou praktických jízd, vyplňováním zábavných
dopravních testů, křížovek, řešením modelových
situací a ti nejmenší si alespoň vybarví pěknou
omalovánku. O jízdu nepřijdou ani děti, které
svoje kolo nemají. Strážníci jim zapůjčí kolo od-
povídající velikosti, stejně jako cyklistickou přilbu. 
Termín: každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 18.00 h.

JÌzda zruËnosti v Luû·nk·ch: Nezbytnou do-
vedností každého cyklisty je plné ovládání jízd-
ního kola. Proto bude připravena cvičná trasa
s různými prvky a důmyslnými překážkami, simu-
lujícími případné situace a úskalí, které mohou
při jízdě na kole nastat. Bezpečí dětí při nácviku
je garantováno vlastní konstrukcí dřevěných

překážek i přítomností dohlížejících strážníků. 
Termín: každou středu od 13.00 do 18.00 h.

BrnÏnsk· p¯ehrada: Akce „Na jedné lodi“ a „Mo-
bidik na Brněnské přehradě“ budou probíhat za
spolupráce Dopravního podniku města Brna
a odboru prevence MP Brno. Určená loď bude
vybavena označeným stanovištěm, na kterém si
děti za asistence strážníků zábavnou formou
procvičí znalosti zásad bezpečného chování do-
ma i na ulici. Kromě toho zde budou pro dívky
i chlapce připraveny reflexní samolepky, ze kte-
rých si vlastnoručně vystřihnou tvary, které se jim
líbí. Získanou samolepku si pak mohou umístit
například na jízdní kolo nebo školní tašku.  
Mimo to bude ve stejné dny veřejnosti k dispozici
Mobilní informační centrum prevence kriminality
(autobus „Mobidik“), které bude přistaveno
u Přístaviště. Zájemci zde budou moci shlédnout
pestrou škálu způsobů zabezpečení domů, bytů,
motorových vozidel, získají důležité informace
o prevenci zneužívání alkoholu a cigaret dětmi
nebo například o povinné i doporučené výbavě
cyklistů.
Termín: každou neděli od 10.00 do 18.00 h

Nejezdi bez p¯ilby na hlavÏ: Strážníci vytvoří
tzv. „bezpečné patroly“, které budou na brněn-
ských cyklostezkách kontaktovat cyklisty – a to
především ty ve věku do 18 let. Cyklisté, kteří

budou mít na hlavě předepsanou přilbu, a jejich
kolo bude mít povinnou i doporučenou výbavu,
obdrží od patroly prakticky využitelný dárek.
Termín: každé pondělí a pátek od 10.00 do 18.00 h

Jedu si ñ ani nevÌm jak ñ RADAR: Motoristé,
kteří mají zájem o porovnání údajů na tacho-
metru svého auta či motorky s oficiálním úda-
jem z radaru (a předejít tak nechtěným potížím
při kontrolách nebo dokonce nehodám), mohou
využít neplacené služby, kterou nabízí Městská
policie Brno (dopravní jednotka spolu s odbo-
rem prevence). V areálu výstaviště Veletrhy Brno
bude u 9. brány pro řidiče připraven úsek, na
kterém se pokusí v určeném bodu dosáhnout
přesné rychlosti 50 km/h. Srovnáním s údaji na
radaru tak získají cenou informaci o případné od-
chylce. Kromě toho si mohou zájemci upřesnit
svoje znalosti ohledně bodového systému a jeho
novinkách nebo si vyzkoušet digitální alkoholový
tester.
Termíny: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8. a 30.8. 2008
vždy od 13.00 do 18.00 h

Další informace jsou dostupné na webových
stránkách: www.mpb.cz/odbor-prevence
Odbor prevence 
Městská policie Brno
prevence@mpb.cz
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e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 4. 7. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické
a stylistické úpravy textů.
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Změna provozovny

KREJČOVSTVÍ
Kateřina Krejčíková 

Od 15. 5. 2008 na adrese: 
OBILNÍ TRH 2, BRNO.
ÚT: 9–16 h., ČT: 9–16 h.

www.krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646

■■ KoupÌm zahr·dku na Červeném
kopci s chatkou.Tel.: 732 768 580.

Na sobotu 30. 8. 2008 pro vás při-
pravil Rezekvítek exkurzi do vápen-
cového lomu v obci Mokrá-Horá-
kov. S geologií a provozem tohoto
lomu nás seznámí RNDr. Josef Pa-
velka, který nás bude lokalitou
provázet. Podíváme se i na cenná
stepní společenstva zachovalá
uprostřed lomu. 
Sejdeme se na zastávce Úzká, od-
kud v 9.38  odjedeme autobusem
č. 701 do zastávky Mokrá-Ho-
rákov, lom. Exkurze je bezplatná,

doporučujeme obuv vhodnou do
terénu. Předpokládaná doba ná-
vratu na zastávku Úzká je 14.30. 
Více v kalendáři akcí na: 
www.rezekvitek.cz. 
Z důvodu omezené kapacity  exkur-
ze je  nutné se předem nahlásit na
e-mail: 
milica.sedlackova@rezekvitek.cz,
případně mobil: 775 580 201.

Exkurze do vápencového 
lomu s Rezekvítkem

MOBILNÍ INFORMAČNÍ
CENTRUM MĚSTSTKÉ
POLICIE BRNO OPĚT 

V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dovoluji si Vás, občany naší
městské části pozvat na akci
Městské policie Brno odboru
prevence, která již byla s úspě-
chem prezentována loni v září
před radnicí městské části.
Letos bude tato akce na stej-
ném místě, tedy před radnicí
naproti schodišti z podchodu od
MHD a to v pondělí 8. 9. 2008
od 10.00 do 17.00 hod.!

Určitě se přijďte podívat.

Leoš Šmídek 
předseda bezpečnostní komise  



Výběr z realizovaných zakázek Nabízíme Hledáme 

Prodej:
DB 3+1 
o celkové ploše 
82 m2 v 1p. 
v Bohunicích

Prodej DB 3+1, Starý
Lísk., cp. 67m2, byt je 
v druhém, patře, nová
plastová okna, pěkný
výhled. Cena:
1.950.000,− Kč

RD 4+1 nebo dvougenerační hledáme
ke koupi pro rodinu lékaře, možná 
i menší zahrádka. Cena dle
skutečného stavu.

Byt 2+kk nebo 2+1 v OV DB, hledá 
ke koupi zdravotní setra pracující 
v Bohunicích. Rychlé jednání.

Prodej:
Panelový byt 
4+1 v OV, 
102 m2 v 2p.
v Bohunicích

Pronájem  zařízeného
panelového bytu 1+kk
v Bohunicích na ulici
Moldavská, byt je
udržovaný a světlý 
cena včetně inkasa.
Cena: 7.500,− Kč/měs

Hledáme byty 3+1 v DB nebo OV 
pro 41 klientů v lokalitě Bohunic 
nebo Lískovce.
Cena: cca 2.200.000,− Kč

Prodej:
Panelový byt 2+kk 
v Bohunicích
ve zvýšeném 
přízemí

Byty k pronájmu od velikosti 1+1
až 4+1 pro studenty na školní rok
2008–2009.

Prostory pro zřízení pivnice nebo
herny v blízkosti sídliště pro majitele
sítě heren a restaurací.

17 LET TRADICE A ZKUŠENOSTÍ 
NA REALITNÍM TRHU 
Tel.: 542 214 222, www.rkmatras.cz

Chcete prodat nebo koupit nemovitost? Nabízíme Vám kompletní realitní a právní servis se zárukou a 17 let zkušeností.

ZREALIZOVÁNO

ZREALIZOVÁNO

ZREALIZOVÁNO


