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ZÁPISNÍK STAROSTY
V listopadu loňského roku jsem se
dopisem obrátil na Ředitelství silnic
a dálnic ohledně výstavby protihlu-
kových bariér podél dálnice. Ředi-
telství zareagovalo pozitivně a roz-
hodlo se v Bohunicích provést nové
měření hlukové zátěže. Měření se
uskuteční letos v červnu a v září, a
to na 6 místech v noční době a na
2 místech v denní době. Měřit se
bude nejen kousek nad zemí, ale
také v horních patrech panelových
domů. Ve větší výšce bývá hluková
zátěž vyšší. Tedy protihlukové ba-
riéry to ještě nejsou, ale je to další
krůček na dlouhé cestě směrem k
nim.
Na budovy městské části padá další
regulační opatření – vystavení prů-
kazů energetické náročnosti budov.
Týká se to, v našem případě, na-
štěstí, pouze budov dvou základ-
ních škol a budovy radnice. Ale i vy-
tvoření průkazů energetické nároč-
nosti pro tyto tři budovy přijde
dohromady na bezmála 200 tisíc
Kč. Poněkud drahý „špás“, o jehož
přínosu pro občany Bohunic lze
vážně pochybovat. Naopak zna-
mená, že se odněkud musí vzít

oněch téměř 200 tisíc Kč. O tuto
částku méně budeme muset vyna-
ložit na opravy chodníků, dosadbu
a údržbu zeleně atd. Typický pří-
klad, kdy zákony nutí obce vydávat
prostředky za nepříliš smysluplné
věci. Vždyť sdělit zájemci informace
o spotřebách energií ve zmíněných
budovách lze jistě jednodušeji a
hlavně levněji. Jenže, zákon je zá-
kon. Rada se rozhodla splnění této
povinnosti o rok odložit (máme čas
do 1. 1. 2009). Stále totiž neexistu-
je vyhláška, která by říkala, jak má
průkaz vypadat. Na okraj dodá-
vám, že povinnost pořídit průkazy
energetické náročnosti budov vy-
plývá ze dvou směrnic EU.
Letos a příští rok se posuneme
opět o něco dále v bezbariérových
úpravách. Na základě jednání s od-
povědným pracovníkem společ-
nosti Brněnské komunikace bude
provedena úprava několika pře-
chodů přes parkoviště a místní ko-
munikace. Výhodou je, že se kvůli
těmto vylepšením nemusí nutně
přimalovávat přechody pro chodce,
které zároveň znamenají auto-
matický úbytek parkovacích míst

Duben, ještě v zastupitelstvu bu-
dem … 
Jistě každý poznává, i přes mír-
nou úpravu, tuto druhou část
známého přísloví vztahující se
k časnému jaru. Ano, je to lidová
slovesnost, nebo chcete-li nako-
nec i moudrost, ale přiznejme si
tak trochu neaktivní, spíše zá-
pecnická. 
Na posledním zasedání našeho
zastupitelstva se na Radu měst-
ské části obrátily zastupitelky
zvolené za KSČM s tím, že se cítí
být mimo dění. Tedy v kontextu
nastíněného přísloví tak trochu
„za kamny jsoucí“. A požádali
o zveřejnění své interpelace,
včetně očekávané odpovědi.
Jistě se podrobně o všem do-
čtete v článcích na dalších strán-
kách tohoto bulletinu. 
Ve zkratce úvodníku pak nelze
jinak, než  konstatovat, že má-li
kterákoliv zastupitelka nebo za-
stupitel pocit malé účasti na
správě veřejných věcí, pak jim
lze jen připomenout, aby pro
výkon svého mandátu plně vy-
užívali možností daných zákony
České republiky. A občanům,
kteří zastupitele za KSČM po-
važují za své zástupce, nelze
také nic jiného než ve stručnosti
doporučit, aby měli vyšší poža-
davky na jejich aktivní práci. 
Tedy, nenechávejte je za kamna
vlézti … 

Miloš Vrážel, 
člen Rady městské části
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Za kamny je tma

(zákaz parkování 5 metrů před ni-
mi a 5 metrů za nimi, a to po obou
stranách). Po parkovišti nejezdí au-
tomobily tak rychle, aby byl pře-
chod kvůli bezbariérové úpravě
vždy nutný.
Rada uložila redakční radě Našich
Bohunic úkol pravidelně zveřejňo-
vat informační materiály Městské
policie Brno a další informace z ob-
lasti prevence kriminality. Závěrem,
prosím, věnujte pozornost besedě
Parkování v Bohunicích, která se
bude konat ve středu 25. dubna
od 17.00 hodin. Pozvánku najdete
na stránkách tohoto čísla Našich
Bohunic.

Robert Kotzian
starosta

Rada městské části Brno-Bohunice
Vás srdečně zve na veřejné projednání

Kdy: středa 25. dubna 2007 od 17.00 hodin
Kde: sál Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Témata (každé přibližně 30 minut):
1) Projekt nových kolmých parkovacích stání při ulicích Arménská, Bělo-

ruská, Gruzínská, Moldavská, Okrouhlá, Pod Nemocnicí a Uzbecká
2) Parkování v lokalitě Rolnická – Lány (okolí domů Rolnická 1–5 a CVČ)
3) Krátkodobý a dlouhodobý výhled rozšiřování možností pro parkování

a obecná debata k parkování

Srdečně zveme všechny občany Bohunic.
Přijďte se seznámit s plány radnice a říci k nim své připomínky a náměty.

PARKOVÁNÍ V BOHUNICÍCH KJM v Brně, pobočka Bohunice,

CVČ Lány 3, ve spolupráci s Výborem
pro národnostní menšiny ZMČ Brno-
Bohunice zve občany na další
setkání cyklu

Lidé, povolání, osudy
s rabínem brněnské židovské obce
panem Moshe Chaim Kollerem.
Tentokrát se sejdeme ve čtvrtek
10. května v sále knihovny v 17 hodin.
Těšíme se na Váš zájem.



HARMONOGRAM BLOKOVÉHO
ČIŠTĚNÍ V MČ BRNO-BOHUNICE 2007

Blok č. 1 - termín čištění: pondělí 16. 4. 2007
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích. 

Blok č. 2 - termín čištění: středa 18. 4. 2007
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rol-
nická a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 3 - termín čištění: pondělí 23. 4. 2007
Ukrajinská - místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komu-
nikacích

Blok č. 4 - termín čištění: středa 25. 4. 2007
Arménská, Gruzínská  a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 - termín čištění: pondělí 30. 4. 2007
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky - místní komunikace, Čeňka Růžičky a
přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 - termín čištění: středa 2. 5. 2007
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní a přilehlá parkoviště
na těchto komunikacích.

Blok č. 7 - termín čištění: pondělí 7. 5. 2007
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 - termín čištění: středa 9. 5. 2007
Uzbecká, Na pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 - termín čištění: pondělí 14. 5. 2007
Pod nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 - termín čištění: středa 16. 5. 2007
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 - termín čištění: pondělí 21. 5. 2007
Ukrajinská - ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá
parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 12 - termín čištění: středa 23. 5. 2007
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto  komu-
nikacích 

Blok č. 13 - termín čištění: pondělí 28. 5. 2007
Dlouhá, Hraničky - ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova školky a přilehlá
parkoviště na těchto komunikacích.
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ZPRÁVY Z RADNICERada MČ na svém 9. zase-
dání dne 7. března 2007
■ schválila rozhodnutí o přidělení
veřejné zakázky na akci „Údržba
chodníků a zpevněných ploch v
MČ“ firmě Roman Šustr
■ schválila smlouvu o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace na
akci „Zateplení obvodového pláště
objektu MŠ Švermova 11“
■ nesouhlasila s vypracováním prů-
kazů energetické náročnosti budov
ZŠ Arménská 21, ZŠ Vedlejší 10  a
ÚMČ Dlouhá 3
■ schválila návrh na oddělené hla-
sování o předložených doplňcích
Jednacího řádu Rady MČ 
■ schválila řešení sporů vyplývají-
cích ze smluv o dílo uzavřených
Statutárním městem Brnem a MČ 
■ souhlasila s prodejem pozemků
při ulici Pod nemocnicí, který je
dotčen stavbou bytového domu ve
vlastnictví Bytového družstva Me-

nuet
■ souhlasila se změnou dopravního
značení u vjezdu do areálu auto-
centra Kia Motors na ulici Jihlavská
27
■ schvaluje fyzickou likvidaci přeby-
tečného a neupotřebitelného ma-
jetku MČ
■ souhlasí se svěřením pozemků při
ulici Souhrady k pronájmu

Rada MČ na svém 10. zase-
dání dne 21. března 2007
■ schválila pořadí nabídek uchaze-
čů veřejné zakázky na akci „Obno-
va vodorovného dopravního zna-
čení na místních komunikacích v
MČ“ a vybrala firmu Brněnské ko-
munikace, a.s.
■ schválila smlouvu o dílo na údržbu
chodníků a zpevnění ploch v MČ
■ schválila nájemní smlouvu s man-

V naöÌ mÏstskÈ Ë·sti je ¯·dnÏ
p¯ihl·öeno 954 ps˘ (stav k
7. 2. 2007). Jestli je to ËÌslo ma-
lÈ nebo velkÈ, nedok·ûi posou-
dit. Zjiöùoval jsem to proto, ûe
mne o to poû·dal obËan, kter˝
mÏl pocit, ûe v jejich dvan·c-
tipodlaûnÌm panelovÈm domÏ
je nÏjak mnoho ps˘ a chtÏl vÏ-
dÏt, kolik je jich p¯ihl·öen˝ch.
S p·r zajÌmav˝mi ËÌsly se s V·mi
r·d podÏlÌm.
Vybral jsem nam·tkou seznam
vöech ps˘ p¯ihl·öen˝ch na ulici
Rolnick·. Ve vchodu Ë. 1 je hl·-
öeno 17 ps˘, Ë. 3 jsou hl·öeni 4
psi, Ë. 5 jsou hl·öeni 2 psi, Ë. 7 je
hl·öeno 11 ps˘, Ë. 9 je hl·öeno
10 ps˘.
Celkem je tedy v RolnickÈ ulici
¯·dnÏ p¯ihl·öeno 44 ps˘. NÏkte-
r· ËÌsla jsou opravdu zajÌmav·.
Nap¯Ìklad dva hl·öenÌ psi ve vcho-
du Ë. 5, nebo 4 psi ve vchodu Ë.

3 se mi zd· neskuteËnÏ m·lo.
Protoûe n·m nep¯ipad· spr·v-
nÈ, aby ti sluönÌ, kte¯Ì svÈho
pejska ¯·dnÏ zaregistrujÌ, se
mÏli dÌvat na ty, kte¯Ì se regis-
traci vyhli, bylo rozhodnuto, ûe
v jarnÌch mÏsÌcÌch probÏhne
kontrola zamÏ¯en· na regis-
traci a registraËnÌ zn·mku, kte-
rou musÌ kaûd˝ pes mÌt. Maji-
telÈ, kte¯Ì nemajÌ pejsky ¯·dnÏ
zaregistrovanÈ, tak mohou uËi-
nit kter˝koliv den na obecnÌm
˙¯adÏ. StaËÌ jim k tomu platn˝
obËansk˝ pr˘kaz s trval˝m by-
dliötÏm v BohunicÌch. V tÈto
souvislosti je vyhl·öen i jak˝si
druh  Ñamnestieì a proto se ne-
nÌ t¯eba p¯i registraci ob·vat
û·dn˝ch sankcÌ ani postih˘.
Z·vÏrem je p¯iloûen text sa-
motnÈho ˙¯ednÌho upozornÏnÌ.  

AntonÌn Crha, mÌstostarosta

Kontrola přihlášených psů

želi Horáčkovými a Szuscikovými
na pronájem části pozemku při uli-
ci Podsedky a souhlasila  se zříze-
ním věcného břemene vedení
technických sítí přes pozemek
■ souhlasila s umístěním sídla spo-
lečnosti EDUCAnet – Soukromé
gymnázium Brno v budově Armén-
ská 21 a schválila nájemní smlouvu
■ schválila dodatek č. 1 ke kupní
smlouvě na prodej a dodávku te-
pelné energie do objektu CVČ
Lány 3 
■ schválila výměnu bytů mezi smě-
niteli manželi Řezníčkovými, man-
želi Cílečkovými a panem Zúbkem
■ vzala na vědomí informativní
zprávu o stavu bytového hospo-
dářství
■ souhlasila s pronájmem pozemků
v Katastrálním území Bohunice v
lokalitě Kejbaly z úrovně MČ
■ prominula paní Provalilové místní
poplatek za psa za rok 2007
■ vzala na vědomí písemné znění
„Interpelace na Ing. Roberta Kot-
ziana a RMČ“ a schvaluje znění
odpovědi na tuto interpelaci v
úplné verzi členkám ZMČ a struč-
nou verzi předat Redakční radě
bulletinu Naše Bohunice

■ schvaluje čerpání finančního pří-
spěvku ve výši 3500,- Kč na zho-
tovení a instalaci vývěsky pro úmrtí
oznámení bohunických občanů
■ schvaluje navržená rozpočtová
opatření č. 2/RMČ v rozpočtu MČ
pro rok 2007 

Zastupitelstvo MČ na svém
3. zasedání dne 28. února 2007:
■ schválilo roční účetní závěrku,
■ schválilo novelu Plánu inves-
tičních akcí na rok 2007 a další lé-
ta v MČ Brno-Bohunice zařazením
nové akce „Kultivace tramvajových
zastávek MHD Běloruská, Švermo-
va“,
■ schválilo dodatek ke zřizovací
listině ZŠ Brno, Arménská 21, který
umožní pronájem části budovy
soukromému gymnáziu,
■ schválilo novou podobu znaku ve
variantě gotického štítu a vlajky
MČ Brno-Bohunice,
■ zvolilo členy Výboru pro národ-
nostní menšiny: pí. Anastázii Ry-
bářovou, pí. Spasku Mittnerovou a
pí. Veselinku Kiprovskou,
■ souhlasilo se změnou Územního
plánu města Brna v lokalitě při
vstupu do Ústředního hřbitova z
ulice Lány.

(red)

UpozorÚujeme  obËany (drûitele ps˘), ûe v jarnÌch mÏsÌcÌch to-
hoto roku bude mÏstskou policiÌ probÌhat rozs·hl· kontrola
ps˘. Kontrola bude zamÏ¯ena na dodrûov·nÌ  obecnÏ z·vaznÈ
vyhl·öky ËÌslo 33/2005 o mÌstnÌch poplatcÌch.
Drûitel psa (poplatnÌk) p¯ihlaöuje psa na finanËnÌm odboru
⁄M» Brno-Bohunice Dlouh· 3, kde obdrûÌ i evidenËnÌ zn·mku
s ËÌslem a oznaËenÌm mÏstskÈ Ë·sti, kterou na vyû·d·nÌ pro-
k·ûe p¯ihl·öenÌ psa. Poplatek se platÌ ze ps˘ staröÌch 3 mÏsÌc˘.
PoplatnÌk je povinen podat ohl·öenÌ k poplatku do 15 dn˘ ode
dne vzniku poplatkovÈ povinnosti. 
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O Výboru pro národnostní menšiny 

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. byl v Brně-Bohunicích
zřízen Výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou zástupci
národnostních menšin, delegovaní Řeckou obcí Brno (paní Anastásie Ry-
bářová), Společností přátel jižních Slovanů v České Republice (paní Veselin-
ka Kiprovská) a Bulharským kulturně osvětovým sdružením v Brně (paní
Spaska Mittnerová). Předsedou výboru pro národnostní menšiny byl zvolen
pan Josef Juras, místopředsedou pan Pavel Trnka.
Posláním Výboru pro národnostní menšiny je zejména ochrana kulturní růz-
norodosti národních a etnických menšin a podpora vzájemného kulturního
dialogu a sociální integrace příslušníků národnostních a etnických menšin.

Josef Juras, předseda výboru

Zastupitelstvo naší městské části
Brno-Bohunice na svém III. zase-
dání 28. 2. 2007 schválilo novou
podobu praporu a znaku. Důvo-
dem tohoto kroku byla skutečnost,
že naše stávající vlajka má podobu
a snadnou zaměnitelnost se státní
vlajkou Maďarské republiky a dále
fakt, že tyto symboly
dosud nebyly schvá-
leny Podvýborem
pro heraldiku Posla-
necké sněmovny Par-
lamentu České re-
publiky.
Heraldické zpraco-
vání znaku a praporu
vychází z pečeti ulo-
žené v Moravském zem-
ském archivu v Brně, kde
na otisku typáře z roku 1617
a urbáře z roku 1787 ve výborné –
čitelné kvalitě je dochován otisk
kolčího štítu.
Znak samotný výrazné změny ne-
zaznamenal. Drobná úprava je
v podobě klíče, který nyní věrněji
zrcadlí klíč zachycený na pečeti,
hrozen je bohatší a lístky více při-
pomínají vinné listy.

V případě praporu došlo k zásadní
změně. Červeno-bílé dělení plochy,
o poměru stran 2:3, je doplněno
o atributy znaku. V horní části je
položen klíč bílé barvy na středo-
vou osu, zuby vytočenými dolů a
směrem k žerdi. Ve spodní části je
pak na bílé barvě položen bohatý

hrozen zelené barvy,
po jehož obou stra-
nách jsou listy a pře-
vislé úpony ratolesti
vinné révy zelené
barvy.
Autorem grafického
návrhu je Jaroslav

Petr z Mikulova, mimo
jiné i autor znaku Jiho-

moravského kraje.
Dne 1. 3. 2007 byla ode-

slána žádost na Podvýbor pro
heraldiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Dou-
fáme, že naše žádost bude kladně
vyřízena a že budeme moci naše
nové symboly ve vší kráse oficiálně
představit veřejnosti v září, při
oslavách 770 let od první písemné
zmínky o Bohunicích.

Antonín Crha

Nová podoba praporu a znaku
Dne 10. března bývají na mnoha
místech ve světě při příležitosti Dne
Tibetu vyvěšovány tibetské vlajky,
které symbolizují podporu této ze-
mi. Celá akce vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě
jako připomínka násilného potla-
čení tibetského protičínského po-
vstání z roku 1959, při kterém bylo
zabito téměř 80 tisíc Tibeťanů.
Další statisíce obyvatel této země
pak následně zemřelo ve věznicích,
pracovních táborech nebo při
hladomoru. Na 120 tisíc uprchlíků
žije dnes v zahraničním exilu. Z více
než 6 tisíc místních klášterů, chrá-
mů a svatyní, zůstává pouhých tři-
náct. Cenná umělecká díla mnoha
generací jsou tak nenávratně vy-
pleněna a rozprodána. Čínská ko-
munistická totalitní moc, tak od
roku 1950, kdy Tibet obsadila,  kru-
tě a cíleně omezuje základní práva
Tibeťanů na svobodu vyjadřování,
užívání mateřského jazyka, pohybu

a náboženství.
Od roku 1996 se připojují k této
mezinárodní akci i radnice v Česku.
V roce 1996 se to byla první čtyři
města, o rok později jich bylo 18,
letos pak již 326 radnic z území
celé České republiky. 
Bílo-červeno-modrá vlajka se zlatý-
mi slunečními paprsky z rozhod-
nutí Rady obce zavlála nad naší bo-
hunickou radnicí již po osmé. Jde
sice o symbolický akt, který ale for-
málně nabízí našim zastupitelům
projevit svůj vztah k obecným prin-
cipům lidských práv a svobod. Tedy
k principům majících svou platnost
i v tak vzdálené a kulturně zcela
odlišné zemi, jakou bezesporu pro
nás Tibet je. A jsou to nakonec
přece tytéž  zásady,  ke kterým se
oficiálně hlásí, a na kterých se bu-
duje a chce pevně stát naše mo-
derní česká společnost. 

Miloš Vrážel, člen Rady MČ

VLAJKA PRO TIBET

Před časem mne zastavil jeden pán
se slovy: „Pane místostarosto, my
máme takový nepořádek (ve sku-
tečnosti použil poněkud ostřejší
výraz) kolem našeho kontejnero-
vého stání, že se k němu pomalu
nedostaneme“. „Já vím“, odpově-
děl jsem, „a jak vám mohu pomo-
ci?“ „No přece zajistěte, ať ten
nepořádek někdo uklidí!“ Přiznám
se, že mne tento přístup docela
naštval a také jsem to řekl: „Proč?!
Proč mají ti, co nic nezpůsobili,
uklízet to, co jiní upustí, kde je na-
padne. Už tak máme plné ruce
práce uklidit smetí, které nám z
kontejnerů rozfouká vítr, nebo
‘upadne’ našim méně ohledu-
plným spoluobčanům. Proč máme
uklízet ještě po lidech, kterým se
nechce při jízdě do supermarketu
zastavit se svojí nepotřebnou vě-
cičkou v ekodvoře. Proč!?“

cíl být naším malým bohunickým
Ropákem. Každý měsíc bude naši-
mi pracovníky v terénu určeno 
jedno nejhorší, nejzaneřáděnější,
věcmi nejobloženější a nejšmud-
lovatější kontejnerové stání. Přiro-
zeně zveřejníme i jeho fotku.
Všichni tito „vítězové“ postoupí do
celoročního hodnocení, kdy v zá-
věru roku vyhlásíme vítěze ankety
Šmudla roku.
Při každé akci tohoto typu je nutná
přesná identifikace místa. My bu-
deme používat název ulice, na kte-
ré se „vybrané“ kontejnerové stání
nachází a číslo popisné nejbližšího
domu.  
A nyní vám již představuji břez-
nového a historicky prvního vítěze.
Je jím kontejnerové stání  na ul.
Rolnické před domem č. 7–9.

Antonín Crha, místostarosta

Bublal jsem pln spravedlivého hně-
vu ještě pěkně dlouho a přemýšlel,
jak zapůsobit na tu bezohlednou
menšinu, která znepříjemňuje život
slušné většině. Řešení jsem samo-

zřejmě nenašel, ale napadlo mě vy-
hlásit alespoň tuto anketu, aby ti
bezohlední věděli, že o jejich „ne-
zvyklém“  chování víme.
Anketa Šmudlík měsíce si klade za

Vyhlášení ankety „Šmudlík měsíce“



4 / 4 / 07   N A Š E   B O H U N I C E

V sobotu 24. února 2007 se na
schodech u areálu TJ Tatran Bohu-
nice uskutečnily otevřené snow-
boardové závody, které pořádalo
CVČ Lužánky a další partneři. Závo-
dů, které proběhly na přivezeném

sněhu se zúčastnilo cca 70 jezdců,
kteří v průběhu odpoledne v něko-
lika jízdách  předváděli, co umí.
Akce se účastnili i jezdci ze Sloven-
ska a Maďarska. Program začal vol-
nými jízdami, pokračoval rozjížďka-
mi a vyvrcholil večer finálem nej-
lepších účastníků. Na celou akci se
přišlo podívat kolem 700 diváků.
Děkujeme Městské části Brno-Bo-
hunice a Městské policii za spolu-
práci, nájemníkům z okolních do-
mů za vstřícnost a klientům Klubu
Labyrint za pomoc při přípravě celé
akce. Velmi oceňujeme, že radnice
povolila realizaci této akce a pod-
pořila tak rozvoj sportovních aktivit
v naší městské části.

Kateřina Petrášová, 
vedoucí Klubu Labyrint

Labyrint – Středisko volného času,
Švermova 19, Brno-Bohunice, 

tel. 547 354 383

ENSI KING OF STREETS JAM 07

Dne 24. 2. 2007 se na bohunických
schodech  při  ulici Okrouhlá u haly
TJ Tratran konala snowboardová
sportovní akce. Žádost o její  pro-
vedení včetně realizačních pod-
mínek schválila Rada MČ. Přestože
se akce dle organizátorů vydařila
a soutěžící na svých klouzavých
prknech „předváděli fakt hustý
pekla“, nebylo vše dle mého v
pořádku. Totiž v žádosti o využití
schodů nebyla ani zmínka o na-
vážce několika nákladních aut
sněhu. Ba naopak. V popisu tech-
nického zabezpečení soutěže je
zcela podrobně popsána instalace
jednotlivých tzv. jibbovacích překá-
žek. A speciálně schody, ty  měly
být pokryty ochranným kobercem.

Vše pro názornost doplněno cel-
kem srozumitelnou instruktážní fo-
tografií.  Že ke snowboardu patří i
sníh je možná přirozené, ale v době
umělých hmot a klouzání po zá-
bradlí ne až tak zcela nutné. Takže
tatrovky navážející hromady sněhu
(mimochodem naškrábaného z le-
dové plochy haly Rondo, kde jinde
letos…) nevzbudily údiv nejen u
okolních obyvatel, ale i u mne
samotného. A tak touto cestou
vzkazuji panu vedoucímu našeho
Labyrintu, že já osobně budu k je-
ho možným následným žádostem
více obezřetný.

Miloš Vrážel, 
radní

NA ROVINU

INTERPELACE NA STAROSTU A RADU MČ BRNO-BOHUNICE
Zastupitelé za KSČM a jejich voliči nesouhlasí s vyřazením dvou zastupitelů
z práce v komisích a ve výborech MČ Brno-Bohunice. Je to nedodržení zá-
kladního principu pluralitní demokracie, která poměrné zastoupení stran ve
výborech a komisích předpokládá.
Do voleb vstupovala ODS pod heslem „Bohunice náš společný domov“
a ve svém úvodním projevu starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Robert Kotzian
prohlásil: „Komunální politici jsou lidé, jejichž úkolem je ... řešit téměř
neomezenou zásobu problémů. ... A jaké jsou příležitosti? ... Jsou to přede-
vším pracovitost a vynalézavost vedení radnice a vlastně všech zastupitelů.“
(„Úvodní slovo starosty“, Naše Bohunice, č. 11/2006, Ročník 16).
Má snad naše zastupitelstvo 19 členů? Nebo měla ODS ve svém programu,
že nesouhlasí s programem ostatních stran?
Řízení radnice není vlastnictvím vítězné koalice (ODS a KDU-ČSL). Občané
mají právo podílet se na správě veřejných věcí volbou svých zástupců
(z Listiny lidských práv a svobod). Volby nestanovují, které mandáty jsou
plnohodnotné a které diskriminované a omezující podíl na správě věcí veřej-
ných. Zamezením přístupu značné části obyvatel k informacím a ke kon-
trole dochází k porušení zákona o politických stranách a také ústavní Listiny
základních práv a svobod, která zaručuje rovné právo všem bez rozdílu po-
litického smýšlení.
Místo některých členů zastupitelstva byli do komisí zařazeni nezvolení ob-
čané z kandidátek ODS a KDU-ČSL. Zvláště zarážející je to, že ve finančním
a kontrolním výboru, který je zpravidla dán opozici jsou převážně zástupci
koalice (finanční výbor) nebo jen část opozice.
Zastupitelé za KSČM a jejich voliči žádají, aby úplné znění této interpelace
a odpověď na ni byly uveřejněny v Našich Bohunicích společně s komplet-
ním seznamem členů komisí RMČ, redakční rady Našich Bohunic a výborů
ZMČ. 

V Brně dne 28.2.2007.                           

PaedDr. Danuše Chytilová a Ing. Miloslava Kovářová,
zastupitelé MČ Brno-Bohunice za KSČM

Odpověď na interpelaci na starostu a RMČ ze
dne 28. 2. 2007 podanou zastupitelkami MČ

Brno-Bohunice za KSČM 
(stručná verze)

Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice bylo zvoleno na základě svo-
bodných a demokratických voleb. Při své práci se zastupitelé, radní, staros-
ta i místostarosta řídí právními předpisy. Nejdůležitější předpis – zákon o ob-
cích říká, že „člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu
se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy“ a také, že „k platné-
mu usnesení zastupitelstva obce nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce…“. 
Zastupitelům nemůže být nijak nařizováno, jak mají v tom kterém případě
hlasovat. To platí pro rozhodování zastupitelů nejen o každém návrhu, ale
i o každé volbě, tedy i o volbách členů rady městské části, výborů zastupi-
telstva a komisí rady. Je nezpochybnitelným právem každého zastupitele
hlasovat i nehlasovat pro kteréhokoliv zastupitele, jako pro člena rady, vý-
boru nebo komise. Z případného nezvolení kteréhokoliv ze zastupitelů tedy
nijak nevyplývá nedodržení „principu pluralitní demokracie“*.
Žádné ustanovení Listiny základních práv a svobod, ani zákona o politic-
kých stranách a hnutích, není nijak porušeno tím, že se mezi zastupiteli ne-
našla nadpoloviční většina těch, kteří by hlasovali pro členství zastupitelů za
KSČM v radě, v některém z výborů nebo v některé z komisí. Právo občanů
zvolit si svobodně své zástupce bylo naplněno v komunálních volbách, na-
posledy 20. a 21. října 2006. 
Žádný zastupitel není nijak omezen ve výkonu svého mandátu. Je třeba
zdůraznit zejména § 82 zákona o obcích, který říká, že zastupitel má prá-
vo předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projed-
nání, má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty a má také právo
požadovat od zaměstnanců úřadu městské části informace ve věcech, které
souvisejí s výkonem jeho funkce.
Žádnému občanovi městské části není bráněno v přístupu k informacím
a v kontrole v mezích daných právními předpisy. Právo na informace a po-
stupy při jejich poskytování jsou vymezeny v zákoně o svobodném přístupu
k informacím. O naplňování tohoto zákona je každoročně úřadem zveřej-
ňována výroční zpráva, která je zastupitelům i občanům k dispozici. 
Každý občan, který dosáhnul věku 18 let, má právo vyjádřit své stanovisko
k projednávaným věcem přímo na zasedání zastupitelstva. K tomu je navíc
na pořad každého zasedání zastupitelstva navržen k zařazení bod „Dotazy,

připomínky a podněty na Radu MČ Brno-Bohunice“, v rámci kterého mo-
hou občané, kteří dosáhli věku 18 let, vystoupit s připomínkou či námětem
k libovolnému problému. Jednání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné.
Každý občan má tak možnost a právo vyzvat zastupitelstvo i k uložení
úkolu Kontrolnímu výboru. Navíc může každý občan dávat podněty (a to
dokonce anonymně) Kontrolnímu výboru cestou schránky důvěry umístěné
na budově úřadu.
Členy některých komisí jsou na základě svobodného rozhodnutí nadpolo-
viční většiny členů rady také občané, kteří nejsou zastupitelé. Zákon o ob-
cích neříká, kdo může či nemůže být členem komise. Je tedy svobodným
rozhodnutím radních, zda hlasují či nehlasují pro to, aby členy komisí byli
i občané, kteří nejsou zastupitelé. Nelze tedy tvrdit, že by členové komisí,
kteří nejsou zastupitelé, byli do komisí zvoleni „místo některých členů za-
stupitelstva“*. Bylo nezpochybnitelným právem každého radního svobod-
ně se rozhodnout i pro tyto občany jako pro členy komisí hlasovat.
Úplné znění odpovědi je k dispozici na internetových stránkách městské
části www.brno.cz/bohunice  

Rada MČ Brno-Bohunice

(* Citace z interpelace zastupitelů za KSČM)
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Oblíbená akce Noc s Andersenem
se konala v noci ze 30. na 31. břez-
na 2007 na ZŠ Arménské. Tato
akce se na naší škole konala již
potřetí a tentokrát se neoslavovalo
jen výročí Hanse Christiana Ander-
sena, ale i Jaroslava Foglara, Astrid
Lindgrenové a Josefa Lady. Na za-
čátku jsme viděli divadelní před-
stavení Zimní královna, které hráli
žáci dramatického kroužku naší
školy. Poté následoval program
v různých dílnách: malovali jsme
pohlednice a ty nejhezčí jsme
posílali například dánské královně
nebo panu prezidentovi, měli jsme
výtvarnou dílnu, literární hry a
soutěže, na internetu jsme se spo-
jovali s ostatními spáči v jiných
školách. 
Mezitím probíhalo to, co všichni
nejvíc očekávali – Pohádková cesta
pro mladší třídy a Záhada hlavola-
mu pro starší. Zde se chodilo ve
čtyř až pětičlenných skupinkách.
Na Pohádkové cestě bylo několik

stanovišť, na konci pak děti dostaly
ceny a podepsaly se na pamětní
listinu. Při Záhadě hlavolamu zase
luštily tajné zprávy, které je měly
dovést k ježkovi v kleci. 
Po těchto skvělých událostech za-
čalo chystání na spaní, ale spát se
ještě nikomu nechtělo, tak jsme si
ještě povídali, četli z domu done-
sených knížek a hodně jsme se
nasmáli. Ráno nás čekala výborná
snídaně, která všem velmi chut-
nala. Tím pak skončila ta nejlepší
vzpomínka na pana Andersena. 
A kdo tentokrát spolupracoval na
přípravě Noci s Andersenem? Po-
hádkovou cestu připravovali žáci
5.B, na všech stanovištích pomá-
hali žáci 8. a 9. tříd a celou akci za-
jišťovali učitelé ZŠ Arménská a paní
knihovnice z knihovny Lány. Děti si
tu užily spoustu legrace a měly 
dobré zážitky.

Markéta Kocmanová 
a Štěpán Raus, žáci 5.A

NOC S ANDERSENEM

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Ve čtvrtek 22. 2. 2007 se v našem školním bazénu konalo městské kolo
závodů v plavání žáků 3.–5. ročníků. Své síly mezi sebou změřilo celkem
110  žáků z osmi brněnských škol. Naši školu reprezentovalo 18 nejlepších
malých plavců.
Ze 3. ročníků si nejlépe vedli Jan Star˝, Dominik Mittner, Veronika
SlavÌkov·, Nikola PachlopnÌkov· a Barbora Ludikovsk·.
Mezi žáky 4. ročníků vynikli Adam Fiedler, VojtÏch Nedorost, Pavel
Mach·Ëek, Monika ätÏp·nov·, Kristina Havelkov· a Michaela Fora-
lov·.
Mezi páťáky byli úspěšní Martin Nehyba, ätÏp·n Raus, Patrik Kov·¯,
Michaela Halouzkov·, KarolÌna KrejËÌ a Nikola Sl·mov·.
Nejlepší plavci byli oceněni diplomy a odměněni sladkými cenami.

Mgr. Yvona Vráblíková

PLAVÁNÍ NA ARMÉNSKÉ

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii
s únikem nebezpečné látky apod.), která
ohrožuje osoby, majetek nebo životní
prostředí, volejte  telefonní číslo

150 HasiËsk˝
z·chrann˝ 
sbor »R

Je-li ohroženo zdraví nebo život Váš či
druhých lidí, volejte telefonní číslo

155 Zdravotnick·
z·chrann·
sluûba

Jste-li svědky dopravní nehody nebo
spáchání trestného činu, volejte telefonní
číslo

158

156

Policie »R

MÏstsk· policie

Telefonní číslo pro cizince a pro tísňové
volání při mimořádných událostech

112 JednotnÈ 
evropskÈ ËÌslo
tÌsÚovÈho vol·nÌ

Při předávání zprávy operátorovi čísla tísňového volání uveďte:
ï CO SE STALO
ï KDE SE TO STALO,
ï SV… JM…NO A »ÕSLO TELEFONU, ZE KTER…HO VOL¡TE.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pra-
covník ověří pravdivost nahlášené zprávy.
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Rok 2007 odstartoval na naší škole řadu soutěží, v nichž si žáci poměřili své
znalosti a schopnosti nejen mezi sebou, ale i s žáky jiných brněnských škol.
Během února a března se uskutečnila školní kola recitační soutěže, děje-
pisné a zeměpisné olympiády, matematické Pythagoriády a Klokana, jsme
zapojeni do krajské korespondenční fyzikální soutěže FyzIQ. Ve středu
29. března jsme organizovali městské kolo Pythagoriády pro 6. ročník,
které se zúčastnili úspěšní řešitelé školních kol z Brna.
Nejlepší z našich žáků postoupili do vyšších soutěžních kol, kde se jim po-
dařilo uspět v silné konkurenci. Zde přinášíme vybrané nejlepší výsledky,
známé před redakční uzávěrkou tohoto listu. Další si můžete přečíst v ak-
tualitách na www.zsvedlejsi.cz.

Turnaj brněnských škol ve stolním tenise 9. 2. 2007
1. místo – družstvo mladších žáků (1. místo jednotlivci – Michal Blažek, 4.B)
1. místo – družstvo mladších žákyň (1. místo jednotlivci – Michaela Příčná, 5.B)
1. místo – družstvo starších žákyň (1. místo jednotlivci – Tereza Kuntošová, 7.A)

Okresní finále ve florbalu 20. 2. 2007
1. místo – družstvo mladších žákyň 6. a 7. tříd

Soutěž brněnských škol v plavání 3.- 5. tříd 22. 2. 2007
1. místo – Dominika Dolníčková (3.A)

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
a až vatra pohasne, bude možno si
opéct přinesené nebo u nás zakou-
pené špekáčky. 
Od 19 hodin máme pozvanou ka-
pelu a tak v garáži zbrojnice může
začít Předmájový bál, který ale urči-
tě může skončit až v máji.
Srdečně Vás všechny zvou bohu-
ničtí hasiči a přijďte za každého
počasí. Střechu, stany i deštníky
máme.

Bohuničtí hasiči

Dne 30. 4. 2007 bohuničtí hasiči
pořádají Velký rej čarodějnic a ča-
rodějníků v areálu hasičské zbroj-
nice na ulici Ukrajinská.
ZaË·tek je v 17 hodin a pak bude
zapálena pohádková čarodějná va-
tra a zahájí se rej čarodějnic, čaro-
dějníků, s maskami i bez masek,
dětí i dospělých. Pro Vás všechny
jsou připraveny hry a soutěže a
všichni maskovaní dostanou libové
občerstvení. Stánek s občerstvením
bude ovšem připraven pro všechny

VELKÝ REJ ČARODĚJNIC 

Havelkova, Hraničky a Neužilova,
protože území bude dostatečně
pokryto digitálním signálem všech
stávajících celoplošných televizí.
Nutnost pořídit si digitální přijímač
nebo set-top-box vznikne pro všech-
ny občany, proto město Brno další
závazky vůči občanům v této ob-
lasti nemá. Po ukončení analogo-
vého vysílání budou antény a roz-
vody v venkovní STA zdemonto-
vány. 

V souladu s vyhlášením Českého
telekomunikačního úřadu má být
v září tohoto roku definitivně ukon-
čen provoz analogového vysílače
Brno-město, Hády. Ukončení ana-
logového TV vysílání zanikne po-
vinnost investora výstavby panelo-
vého sídliště z 80-tých let minulého
století (města Brna a SBD Družba)
zajišťovat šíření TV signálů pro-
střednictvím rozvodů STA na ulici
Bohuňova, Amerlingova, Sobolova,

Změna šíření TV signálu

VELIKONOCE V ZOO   
7. 4. 2007, 10.00–16.00 hod: velikonoční dílna (pletení pomlázek, techniky
zdobení vajíček), velikonoční mláďata (ukázka mláďat spojená s krmením)
9. 4. 2007, 12.00 - 16.00 hod  soutěžní stezka, kulturní program na pódiu
Mgr. Vitulová tel. 546 432 360.

PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY
soutěžní program pro návštěvníky ZOO
1. 4. 2007, 12.00–16.00 hod
Návštěvníci s ptačím příjmením mají vstup zdarma.
Bc. Jana Hadová, 546 43 23 28, hadova@zoobrno.cz

DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ - CHRAŇME MADAGASKAR
soutěžní stezka, kulturní program, 
22. 4. 2007, 10.00–17.00 hod
12.00 hod. Finále Miss Žabka v promítacím sále správní budovy
14.00–16.00 hod program na pódiu, propagace akce Chraňme Madagaskar
Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Bc. Jana Hadová, 546 43 23 28, hadova@zoobrno.cz

AKCE V ZOO

Nejlepší recitátoři na ZŠ Vedlejší

Dne 12.5. 2007 v hasičské zbroj-
nici v Bohunicích proběhne Soutěž
o pohár starosty městské části
Brno-Bohunice v hasičské doved-
nosti a Bohunický pohár.
V 9 hodin začnou mladší a starší
žáci a dorost soutěžit o Bohunický
pohár v disciplíně požární útok.
Jedná se o atraktivní závody za
účasti družstev z Brna a Brna
venkov. Závody se započítávají do
Brněnské ligy a bohunická hasičská
omladina se pravidelně umisťuje na
předních místech.
Ve 13 hodin vystartuje první druž-
stvo na trať Soutěže o pohár Sta-

rosty městské části Brno Bohunice
v hasičské dovednosti. Jelikož loni
získalo pohár družstvo Ořešína,
které vyhrálo tři ročníky a tak si ho
v souladu s pravidly odvezlo domů,
tak na letošní ročník věnoval pan
starosta Kotzian peníze na pohár
nový. Ten si snad bohuničtí hasiči
ujít nedají. Tato soutěž prověří při-
pravenost hasičských družstev pro
činnost při zásahu.
Tento ročník je již pátý a všechny
občany srdečně zveme a těšíme se
na podporu bohunických hasičů.

Bohuničtí hasiči

O pohár starosty Bohunic



Brněnský strom roku 2007

Vystřídala
aroganci
slušnost?

NARODÍ SE PŘÍRODA?
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Netrpělivě čekám na každé nové
číslo Našich Bohunic a vždy si je se
zájmem celé přečtu. V posledním
čísle mě potěšila slova pana rad-
ního Stanislava Skřičky o tom, že
přírodě „můžeme pomoct svým
přístupem, tím, že nám nebude
lhostejná a že svoje konání a jed-
nání přizpůsobíme třeba tomu, že
chceme žít v příjemnějším a zdra-
vějším prostředí. Záleží na každém
z nás.“
A tak mi nedá, abych nenapsala
o jednom místě, škaredém jako to
pověstné Andersenovo káčátko,
které se ale může proměnit ve
skvostnou zahradu. 
Plechový plot zakryje živý plot z tu-
jí, na travnatém povrchu se nohám
jistě uleví a posezení v altánku
s knížkou bude přímo báječné.
Kromě společenského a oddycho-
vého prostoru  se zde vytvoří i mís-
to pro hry a sport. Hádáte o kte-
rém místě píšu? O dvoře u Centra
volného času na Lánech. Mnoho
dětí i dospělých z našeho sídliště
ho jistě zná. Vždyť se tam konají
zajímavé akce ke Dni dětí, Pálení
čarodejnic, občas tam zajdou i ma-

minky s dětmi .
Projekt na revitalizaci je velmi dobře
zpracovaný,  podíleli se na něm bu-
doucí odborníci na zahrady – stu-
denti SZŠ na Lánech.
I když jsme všichni rádi i za ten
dvůr, po případné rekonstrukci
bude radost jistě mnohonásobná.
Nejen že CVČ bude moct rozšířít
nabídku svých akcí, ale i naše po-
bočka Knihovny Jiřího Mahena
bude moct nabídnout „letní čítár-
nu“.  
A je tu i otázka financí. Tento pro-
jekt není tak těžké zrealizovat, jak
by se mohlo zdát. Pracuji v organi-
zaci, která  právě na takové projek-
ty poskytuje granty a i když to ne-
jsou horentní částky, přece jen mo-
hou hodně podpořit skvělý záměr.
A je tu i otázka osobního přístupu.
Každý, kdo přiloží ruku k dílu, bude
mít k tomuto místu osobní vztah.
A to je na anonymním sídlišti věc
nevídaná. Neváhejme tedy, a po-
možme přírodě – v tomto případě –
se přímo narodit. Záleží na každém
z nás. 

Jana Tomaníčková

NAŠE BOHUNICE?
Nevím jak vy – ale já – občan Bohu-
nic obývající byt v dvanáctipod-
lažním paneláku, stále hledám a
chci nalézt sounáležitost k této
městské části.
Bydlím v Bohunicích necelých devět
roků. Snad mi bude uvěřeno, že je
to krátká doba, aby člověk zapustil
tak říkajíc kořeny, zvláště když je už
seniorem. V minulosti jsem se znač-
ným despektem shlížel k výstavbě
tak obrovského sídliště, zvláště pro
malou variabilitu, pro šedivost a
značnou uniformitu osmi a později
dvanáctiposchoďových paneláků.
Ve svém blízkém okolí jsem v do-
brém rozmaru říkával, že bych si o
ty paneláky ani bicykl neopřel.
Na druhé straně jsem ale chápal,
že po vybudování tohoto velkého
sídliště najdou zde svůj domov
tisíce rodin, zvláště mladých, a že
se určitě nebudou příliš zatěžovat
myšlenkami na to jak sídliště vy-
padá vcelku. S postupem času,
který plynul od mého nastěhování
do Bohunic jsem se začal více a
více dívat kolem sebe kritickým po-
hledem s nadhledem.
I shledal jsem, že dnešní Bohunice
jsou vlastně velké sídliště s kombi-
nací staré a nové zástavby, což stírá
ten „uniformní“ náhled na celé
sídliště.  I když mnohé domy z tzv.
staré zástavby musely ustoupit plá-
nu výstavby nového sídliště, přece
jen zůstalo dosti ze staré zástavby.
A to je dobře.
Výstavba nového sídliště byla ucho-
pena jako komplexní záležitost, tj.
byla zahrnuta i výstavba infrastruk-
tury, takže obyvatelstvo sídliště má
tak říkajíc po ruce obchody, školy,
pošty, restaurační zařízení, spor-
toviště, provozovny služeb atd.
Sídliště je dobře zabezpečeno i do-
pravně, tj. prostředky MHD.
Je zde ale obrovský problém, který
neplatí jen pro Bohunice, a to je
obrovská anonymita. Občané se
málo znají navzájem a tudíž bylo
vytvořeno podhoubí pro individua-
lismus. Je obecným jevem, že v dva-
náctiposchoďovém paneláku, kde
je na 50 bytů, se trochu znají ro-
diny z jednoho poschodí. Co nega-
tivního přináší tato anonymita, o

tom se pokusím pohovořit příště.
Chci dnešní své úvahy zaměřit pře-
ce jen  trochu optimističtěji. Zárukou
mého optimismu je to, že přece
jenom mi začínají Bohunice přirůs-
tat k srdci. Postupně při stereotyp-
ním chování přece jen se člověk
seznamuje s dalšími spoluobčany,
nalézá v nich stejně nebo podobně
smýšlející, což nás sbližuje. Najed-
nou si má člověk s kým pohovořit,
zanadávat, posuzovat programy
televize atd. atd. Má někoho, kdo
z pozic starousedlíka poradí, po-
může atd. Člověk je sice individu-
um, ale tvor společenský. Nemůže
si vystačit jen tím, že se stará jen
o svoje živobytí nebo kde strávit
dovolenou. Člověk potřebuje k ži-
votu nezbytně mít přátele. A to
teprve naplňuje nebo lépe řečeno
doplňuje kvalitativní činitele naše-
ho života.
Všímám si také bedlivě postup-
ného zkvalitňování našeho života.
Máme zde v Bohunicích na radnici
zastupitelstvo, které jsme si svo-
bodně zvolili. Jednotliví zastupitelé
– kandidující za své politické strany
či občanská sdružení – šli do voleb
se svými programy. Dle výsledku
voleb je posléze vyhlášen program
radnice na celé volební období. Je
na nich, jak ho budou plnit a na
nás občanech, jak je k jeho plnění
budeme tlačit a kontrolovat. 
I o těchto záležitostech bych chtěl
později pohovořit. Pro dnešek dos-
ti. Uvítal bych ohlasy spoluobčanů
k těmto mým úvahám.

PhDr. Josef Pietropaolo

(redakčně kráceno)

Živnostníkům podnikajícím v ob-
jektu bohunické radnice se zdá, že
z „nejvyššího patra“ zavál svěží vítr.
Už to tak vypadá, jako by nové ve-
dení radnice vědělo, že zákony tu
nejsou jen pro „ty dole“, ale že se
týkají i jeho. To je naprosto pře-
kvapující poznatek, neboť Ti bývalí
to nevěděli, nebo možná vědět
nechtěli. Dosavadní ignorování „těch
dole“ nahradila vstřícnost a ochota
k jednání. Zkrátka to čemu my oby-
čejní lidé říkáme slušnost. Je smut-
né, že jsme na to museli čekat,
nebo lépe řečeno byli ochotni
čekat, tak dlouho. Chceme věřit, že
to nebude jen přechodná doba
„nového koštěte“, ale že se jedná
o změnu stabilní.

Alena Bušovová

Stromů není nikdy dost a o leckte-
rých zajímavých a ojedinělých ve
svém okolí málokdo ví. ZO ČSOP
Veronica vyhlašuje dnem 5. března
druhý ročník soutěže o Brněnský
strom roku, která je součástí pro-
jektu Jak se do kraje volá, tak se
z kraje ozývá. Každý, jednotlivci,
rodiny, městské části, sdružení,
školy, firmy i ostatní, má možnost
navrhnout do 10. dubna 2007
„svůj“ strom. Z navržených stromů
pak vybere porota deset finalistů,
mezi kterými rozhodne brněnská
veřejnost hlasováním. V loňském
ročníku soutěž vyhrál dub v Novém
Lískovci.
Některé stromy jsou krásné, když
kvetou, jiné v barevném podzim-
ním hávu, některé pod čepicí
sněhu, jiné obsypané svými plody.
Mnohé si zaslouží úctu pro jejich
stáří a útrapy, kterým byly vystave-
ny, leckteré ve svých letokruzích
skrývají zajímavý příběh. Kolem
některých chodíme denně, a přes-
to o nich nevíme. Ale ví o nich tře-
ba někdo jiný. 
Ve zvláštní kategorii bude udělena
cena stromu rostoucímu uvnitř do-
movních bloků. Mnohé bloky vy-
tváří uzavřené dvorky s vlastním
rytmem života a s tajemnými zá-
koutími. Právě atmosféra uzavře-
ných dvorů dodává stromům zde
rostoucím jisté kouzlo a zajímavý
ráz, byť by samy o sobě tak zají-
mavé nebyly.
Návrhy stromů na fotografii a s po-

pisem je možné zasílat na ZO ČSOP
Veronica, Panská 9, Brno 602 00.
Podrobnější informace lze získat
v Ekologické poradně na stejné
adrese nebo na internetových
stránkách www.veronica.cz. Všich-
ni finalisté budou dále zařazeni do
celorepublikového kola soutěže
Strom roku 2007, kterou pořádá
brněnská organizace Nadace Part-
nerství. Veřejnost bude moct hla-
sovat na internetu, pomocí texto-
vých zpráv z mobilních telefonů
a prostřednictvím anketních lístků,
které budou k dispozici s vysta-
venými fotografiemi stromů na pěti
místech v Brně. 
Rozhlédněte se ve svém okolí, na
svých cestách a najděte i vy NEJ
strom v Brně. 

Lucie Nováková, Veronica



Jaro bohunických zahradníků

ADRA se představuje
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nického zařízení v Itibo, v západní
části Keni. ADRA pomáhá dětem
v Kosovu i Bosně a Hercegovině. 
ADRA je nevládní neziskovou orga-
nizací, která své projekty financuje
z pravidelných příspěvků občanů
(sbírka Mince denně, ADRA ÚL,
dárcovské sms apod.) i velkých fi-
nančních darů mediálně známých
sponzorů. Pravidelně na jaře (letos
to bude ve dnech 17. a 18. dubna)
pořádá ADRA veřejnou Velikonoč-
ní sbírku, do níž se zapojí žáci zá-
kladních a středních škol, kteří bu-
dou na ulicích a v prostorách ob-
chodních center vybírat finanční
příspěvky do zapečetěných kasiček. 
Vážení spoluobčané! Až tedy 17. a
18. dubna potkáte na ulici sku-
pinku žáků čí studentů ve žlutých
a oranžových tričkách s logem or-
ganizace ADRA, vzpomeňte si na
nejchudší děti v Bangladéši, které
mohou dostat základní vzdělání,
představte si thajského rybáře,
který živí svoji početnou rodinu, a
uvědomte si, že máme vlastně
velké štěstí, když žijeme zde, v Čes-
ku, v Brně, v Bohunicích. Budete-li
chtít vyjádřit dík, studenti vám jistě
rádi nabídnou kasičku...
Veškeré informace najdete také na
www.adra.cz

za organizaci ADRA
Vlastimil a Miroslava Halfarovi

Arménská 13, Brno

Vážení spoluobčané!
Pokud v médiích čteme nebo slyší-
me o organizaci ADRA, je to větši-
nou v souvislosti s přírodní či hu-
manitární katastrofou. Dovolte nám
nyní, kdy u nás neřádí vichřice ani
povodně a ani ze světa nejsou hlá-
šeny živelné pohromy, organizaci
ADRA trochu představit. 
ADRA Česká republika byla usta-
novena v roce 1992. V současnosti
ve světě působí cca 120 poboček
ADRA. Česká pobočka poskytuje
jak jednorázovou rychlou pomoc
při vzniku krizových situací (živelná
katastrofa, občanská válka apod.),
tak pomoc zaměřenou na zmírnění
jejich následků a co nejrychlejší ob-
novu životních podmínek. ADRA
pracuje na řadě domácích i zahra-
ničních projektů. Provozuje v Česku
několik azylových domů a dobro-
volnických center. Pomáhala zmír-
nit škody v oblastech zasažených
tsunami. Kromě zásilek zdravot-
ního materiálu to byla hlavně ob-
nova zničených škol, zdrojů pitné
vody a pomoc při výstavbě rybář-
ských člunů – hlavního výrobního
nástroje místních lidí. Velmi zají-
mavý je projekt Bangbaby. Jde o
tzv. „adopci na dálku“, neboli pod-
poru vybraného bangladéšského
dítěte ve vzdělání na místních
školách různého typu. Nedávno byl
v České televizi představen projekt
rekonstrukce zchátralého zdravot-

Brněnský Pétanque pohár
Vážení přátelé a příznivci pétanque, zveme Vás k účasti v sedmém ročníku
soutěže BRNÃNSK› P…TANQUE POH¡R.
Pétanque liga v Brně se hraje od roku 2001. V současnosti hraje přes 40 týmů
ve třech výkonnostních ligách. Cílem soutěže je přiblížit pétanque veřejnos-
ti, pobavit se, zahrát si, snad i zvítězit. Pro nové týmy je určena Základní
soutěž BPP.

TermÌn kon·nÌ: 17. duben – 28. září 2007
HracÌ den: Pondělí – čtvrtek, každý tým jednou týdně, začátky cca v 17.30 hod.
(nehraje se o prázdninách).
MÌsto kon·nÌ: každý tým si zvolí „domácí boulodrom“ min. velikosti 6 x 12 m
(2 hřiště) – park, školní hřiště, apod).
T˝m: název týmu, vedoucí týmu (povinný e-mail a sms kontakt), min. tři,
max. šest hráčů na soupisce.
HodnocenÌ: vítězem soutěže BRNĚNSKÝ PÉTANQUE POHÁR se stává ví-
tězný tým 1. LIGY BPP. Vítězové ostatních (nižších) lig (+ určený počet ostat-
ních týmů) si vybojují postup do vyšší ligy
VstupnÌ poplatek: 100 Kč za hráče/sezónu. Slouží k pokrytí režijních vý-
dajů – wedení webu, tiskoviny, ceny pro nejlepší.
Ceny: poháry pro nejlépe umístěné ve všech ligách, sponzorské dary, indi-
viduální ocenění.
P¯ihl·öky: Přihlásit se můžete na www.pohar.cz odkaz PŘIHLÁSIT SE,
e-mailem prihlaska@pohar.cz nebo SMS

Informační schůzka pro nové týmy bude 1. dubna u CVČ
LUŽÁNKY u příležitosti konání letošního ročníku TURNAJE
ALLIANCE FRANÇAISE BRNO
(tříčlenné týmy, turnaj je pro příchozí, může hrát kdokoli)

Současně s pétanque bude letos představena další francouzská hra s koule-
mi – palet breton. Současně s ochutnávkou PASTISU bude ochutnávka
likéru spojeného s touto bretoňskou hrou – cidru.

uzávěrka přihlášek BPP: 10. dubna 2007

Bližší informace na www.pohar.cz, e-mail: info@pohar.cz

Spolek Rozvoje Pétanque

Také letos přiblíží studenti a pra-
covníci střední zahradnické školy
z ulice Lány pod vedením Danuše
Felklové svým umem široké veřej-
nosti atmosféru nadcházejícího
jara. V době od 1. do 8. dubna před-
staví svá květinová aranžmá v ob-
jektu státního zámku Lysice. Bude
to v realizaci společného projektu
se správou zdejšího zámku u pří-
ležitosti zahájení turistické sezóny
a velikonočních svátků. Výstava Jarní
květiny na zámku instalovaná v ná-
vštěvnické trase přinese v symbióze
s historickými exponáty četné veli-
konoční vazačské práce, mezi ni-
miž nebudou chybět ani působivé
obrazy s květinovými motivy.
Tvorbu bohunických zahradníků bu-

de možno zhlédnout v dubnu ještě
jednou a to přímo v areálu školy.Ve
dnech 28. a 29. tu uskuteční
jarmark řemesel. Práce přizvaných
uměleckých kovářů, truhlářů a ke-
ramiků doplní řadou výtvorů s jar-
ními motivy. Pro potěšení návštěv-
níků pak budou vybraná aranžmá
navíc představována na módních
přehlídkách v kombinaci s modeli
jarního oblečení,která se uskuteční
po oba dny jak v dopoledních, tak
i v odpoledních hodinách
Nedílnou součástí těchto jarmareč-
ních dní se stane i možnost pro-
hlídky školních skleníků a pro zá-
jemce se počítá s prodejem květin,
dekorací a dalšího zahradnického
materiálu. Ing. Jiří Ptáček

Pozvánka pro přátele dobré pohody
Městská část Brno-Bosonohy a výbor KD Vás srdečně zvou na

I. setkání heligonkářů s mezinárodní účastí
Kdy: Sobota 24. 4. 2007, Kde: Místní Orlovna, Brno-Bosonohy

Začátek: ve 13.00 hodin

Přijďte se pobavit, zazpívat a zatančit

Těší se na Vás pořadatelé a heligonkáči z Čech, Moravy, Hané,

Valašska, Slezska a Slovenska 



Brněnský PŮLMARATON 2007

Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

DUBEN  2007
■ 5.dubna v 10.00 hod. – VELIKONOČNÍ  VYSTOUPENÍ
mateřské školy Švermova

■ 10. dubna ve 14.00 hod. – A-Z KVÍZ
odpoledne pro všechny zvídavé…

■ 12.dubna ve 14.00 hod.  – CESTOVÁNÍ PO IZRAELI
cestopisná přednáška s p. Sovišem 

■ 19. dubna ve 15.00 hod. – KLUB SENIORŮ BOHUNICE
vás zve k posezení u harmoniky v přátelském kruhu

■ 24. dubna ve 14.00 hod. –  MALÝ ODPOLEDNÍ KONCERT
již tradičně v podání studentů brněnské konzervatoře 

■ 26.dubna ve 14.00 hod. – PROCHÁZKA ZAHRADOU
v případě pěkného počasí

O dalších aktuálních programech se můžete informovat na nástěnkách
Denního stacionáře nebo na tel.č. 547 240 909.
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PESACH ANEB ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE
sobota 21. 4. 2007, 10.00ñ15.00
Akce pro veřejnost, především pro rodiče s dětmi. Přijďte si užít tak tro-
chu jiné velikonoce, spoustu legrace a zajímavých činností. Odnesete si
domů nové zážitky, spoustu odměn a dobrot! Cena: 50 Kč/dítě + rodiče
(20 Kč/dítě).

ČARODĚJNICE NA LÁNECH
pondÏlÌ 30. 4. 2007, 15.00ñ19.00
Akce nejen pro děti z kroužků a jejich rodiče. Součástí programu bude
VÝTVARKA NA ZAHRADĚ, ČARODĚJNÉ TVOŘENÍ A HRANÍ PRO NEJ-
MENŠÍ I PRO MAMINKY, ČARODĚJNÝ HIP-HOP TANEC A ČARODĚJNÁ
AEROBIK – SESTAVA V PODÁNÍ NEODOLATELNÝCH ČARODĚJNIC!
Dále budete mít možnost se něco od našich čarodějnic naučit a zvolit
miss čarodějnici! Nakonec si zazpívíme u ohně a opečeme si nějaké do-
broty. Výbavu na opékání (včetně nějaké dobroty určené k opékání)
s sebou! VSTUP ZDARMA.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA LÁNECH:

PR¡ZDNINOV› V›TVARN› KURZ PRO HOLKY
VĚK: 9–14 let, TERMÍN: 9. – 13. 7. 2007
KAPACITA TÁBORA JE OMEZENÁ!

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor NEKONE»N› PÿÕBÃH
VĚK: 8–12 let (po domluvě i mladší děti), TERMÍN: 9. – 13. 7. 2007

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor SVÃT FANTAZIE
VĚK: 8–14 let (po domluvě i mladší děti), TERMÍN: 16. – 20. 7. 2007

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor nejen pro p¯edökol·ky: POH¡DKOV› SVÃT
VĚK: 5–8 let, TERMÍN: 23. – 27. 7. 2007

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor BAREVN… HRANÕ
VĚK: 8–12 let (po domluvě i mladší děti), TERMÍN: 23. – 27. 7. 2007

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor SPORTOVNÕ T›DEN
VĚK: 6–12 let (děti budou rozděleny na 2 skupiny), 
TERMÍN: 29. 7. – 3. 8. 2007

V›TVARN› PÿÕMÃSTSK› T¡BOR
VĚK: 6–14 let, TERMÍN: 6. – 10. 8. 2007

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor SPORT A PC HRY
VĚK: 8–14 let, TERMÍN: 13. – 17.8. + 20. – 23. 8. 2007
KAPACITA TÁBORA JE OMEZENÁ!

POBYTOVÉ TÁBORY:

Tábor pro rodiče s dětmi od 2 let:
BABY TÁBOR aneb PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM
VĚK: 2–4 roky, TERMÍN: 17. – 23. 6. 2007

Tábor pro děti od 5 let (částečně samostatný pobyt a částečně pobyt
s rodiči) POHÁDKOVÝ TÝDEN V REŠICÍCH
VĚK: 5–8 let, TERMÍN: 30. 6. – 7. 7. 2007

Tábor pro samostatné děti od 8 let
SPORTOVNÍ TÝDEN
VĚK: 8–15 let (po domluvě i mladší děti), TERMÍN: 5. – 11. 8. 2007

KONTAKTY NA V›TVARN… T¡BORY: 
A. Kamenická, J. Slabá, tel. 547 240 937, e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz

KONTAKT NA OSTATNÕ T¡BORY:
Petra Košťálová, mob. 724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz

KONTAKT NA SPORTOVNÕ POBYTOV› T¡BOR:
Radek Vyoral, mob. 777 593 653, Petra Košťálová, mob. 724 813 929

Petra Košťálová ,CVČ Lány

547240937

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,pobočka Bohunice,Lány 3
a Sdružení umělců Moravy a Slezska

pořádají výstavu

ČÍNA V PŘÍPRAVĚ 
NA OLYMPIJSKÉ HRY 2008

vernisáž v sálku knihovny na Lánech 

ve středu 18. 4. 2007 v 17 hod.

Výstava bude otevřena v době provozu knihovny

a potrvá do 16. 5. 2007.

Přijďte si prohlédnout zajímavé fotografie ze součastné Číny 

v kontextu historie.

Těšíme se na Váš zájem.

v centru mÏsta /cca 2 km/ – star-
tují ročníky 1992 a mladší, start
v 16.00 hod.
4. ätatl bÏh pro vöecky – pro
všechny zájemce a všechny kate-
gorie /středem města cca 4km/
start v 16.45 hod.
5. BrnÏnsk· kancl ötafla na jed-
no kolco na SvoboÔ·ku – firem-
ní štafetový běh s kancelářskou po-
třebou na 5 x 300 000 mm  /družst-
va mohou být smíšená/ – startovné
za jednu štafetu je 5 000 Kč/ rekla-
ma na okruhu štafety, vítězná šta-
feta obdrží pohár a bečku piva,
všichni účastníci obdrží triko závo-
du, start v 17.30 hod.
Start a cíl bude na nám. Svobody.
Během závodu bude probíhat na
nám. Svobody doprovodný pro-
gram Koncert pro onkologickou
nadaci KRTEK /kapely, soutěže
pro děti, nafukovací atrakce
apod.vše zdarma/ Hlavním hostem
bude Ilona Czaková, dále vystoupí
Victoria 

Srdečně zvou organizátoři

Dovolte abychom Vás pozvali na
nový závod, který se připravuje na
5. 5. 2007 v centru města Brna.
Chtěli bychom vytvořit tradiční
mezinárodní závod v Brněnské
metropoli a skloubit tak vrcholný
závod s masovou účastí lidí v kaž-
dém věku.
Samotný BrnÏnsk˝ p˘lmaratÛn
se  poběží centrem města na cca
7km okruhu a další závody se
poběží samotným centrem města
Brna, start a cíl bude na náměstí
Svobody. Celý závod  se skládá  z
pěti jednotlivých závodů, které svý-
mi názvy vystihují brněnskou nátu-
ru:
1. BrnÏnsk˝ PŸLMARATON 2007
/21,0975 km/ – pro registrované
i neregistrované závodníky dle záj-
mu a pozvané zahraniční závod-
níky start ve 13 hod.
2. Kindoö tiple s mamÛ nebo
s tatÛ kolem SvoboÔ·ku s Krt-
kem /cca 300 m/ – běh pro rodiče
s dětmi do 8 let , start v 15.30hod.
3. BrnÏnsk˝ drak  û·kovsk˝ bÏh
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KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: info@krejcovstvikk.eu,
www.krejcovstvikk.eu

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.

Půjčky od 20 do 32 tis. Kč
Pro důchodcei začínající 

podnikatele. 
Vyřízení do 24 hod. zdarma.

Volejte: 731 178 915

Realitní kancelář EM-reality
Vám nabízí své služby:

prodej a koupě nemovitostí
výměny bytů
finanční poradenství
hypotéky
půjčky

tel.: 731 565 450

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní
20, Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■Prosperující společnost hledá
dobré obchodníky – ženy i muže.
Podmínka: vlastní auto.v Finančně
velmi zajímavé. 
Info na tel.: 602 737 313

■■ Dětské tábory – sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, pro
teenagery. Minitábor rodiče s dět-
mi 1–9 let. Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz

■■ Naléhavě hledám byt
1+KK, 1+1 v Bohunicích. Velmi
spěchá. Jen vážné nabídky, prosím.
Děkuji. Cena dohodou. 
Tel.: 775 667 214.

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

RReessttaauurraaccee  MMccDDoonnaalldd’’ss  OOllyymmppiiaa
přijme zaměstnance

na plný a zkrácený úvazek
i na brigádu.

Směny vhodné pro studenty 
i pro matky s dětmi.

Bližší informace Vám rádi
poskytneme na tel. čísle 

547 216 825 nebo 724 323 688.

■■ Prodám garáž ve St. Lískovci.
Ihned. Tel.: 777 165 499.

■■ Kouím 3+1 nebo 4+1 v lo-
kalitě Bohunice, Starý Lískovec.
Světlý, lépe bez úprav. Cena do-
hodou. Ne přes realitní společnost.
Tel.: 723 421 959.

■■ Pronajmu zahrádky ve Sla-
tině. Tel.: 605 817 692.

■■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

Provozní doba Sběrného střediska odpadů, tel. 547 217 066

Pondělí zavřeno

Úterý 9.30–12.30 13.00–18.00

Středa 9.30–12.30 13.00–18.00

Čtvrtek 9.30–12.30 13.00–18.00

Pátek 9.30–12.30 13.00–18.00

Sobota 8.30–12.30 13.00–17.00

Neděle zavřeno
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RK BÍLÝ REALITY 
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty 
k prodeji i pronájmu byty, RD,

chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme 
znal. posudek nebo poplatek

na družstvu u DB. 

Volejte: 543 237 105, 
602 521 766 – prodej, 

606 111 267 – pronájem.



Jaro je před Vámi. Všechny 
cesty jsou po zimě 
otevřené a je jen na Vás, 
kam vyrazíte. Rozhodně 
se Vám vyplatí zamířit 
k nám na Jarní servisní 
akci Volkswagen.
Připravili jsme pro 
Vás nabídku základních 
střešních nosičů a příčníků 
se zvýhodněním 10%. 
Při zakoupení držáků 
jízdních kol a originálních 
dětských sedaček ušetříte 
dokonce 15%.

Všechny detaily 
zkontrolujeme při 
speciální jarní servisní 
prohlídce Vašeho vozu 
za pouhých 99 Kč.

Více informací získáte 
v našem autorizovaném 
servisu, případně na 
našich webových 
stránkách.

Naše nabídka platí 
do 30. 4. 2007.

Autorizovan˘ servis Volkswagen Autonova Brno, Masná 20, 657 79 Brno, tel.: 543 424 220

V každém směru dobrá příprava…
           Jarní servisní akce Volkswagen.

www.autonova.cz


