
Asi před třemi čtyřmi lety jsme se 
pustili do hodně sisyfovské práce, 
a to docílit zásadního omezení 
dopravy na ulici Podsedky a na-
vazující tzv. moravanské cesty ve-
doucí přes potok Leskava, železni-
ci a dále pod dálnicí do Moravan, 
po kterém hodně z vás volá. 

Věděli jsme, že to nebude nic lehké‑
ho, protože cesta se nachází na území 
dvou okresů a dvou obcí. Postupně 
jsme získali souhlas Rady obce Mora‑
vany a vstoupili do jednání s Odborem 
dopravy okresu Brno ‑venkov, který je 
k  vyřízení příslušného dopravního 
značení kompetentní. Museli jsme 
rovněž získat souhlas mnoha vlast‑
níků, kteří svým pozemkem sousedí 
s touto cestou, včetně institucí jako 
Správa železničních cest, Ředitelství 
silnic a dálnic, jakož i Povodí Moravy.
V  úterý 17.  září  2019 proběhlo 
tzv. „místní šetření“ na místech, kde 
by měly být umístěny nové doprav‑
ní značky. Žádný z  přítomných asi 
30 účastníků šetření nevznesl proti 
omezení provozu námitku. A tak, když 
se nic nepokazí, můžeme se konečně 
někdy na jaře těšit z toho, že zde bude 
instalováno nové dopravní značení 
a doprava se výrazně zklidní.
A co tedy bude nově? V obou smě‑
rech – od Moravan i od Bohunic bude 

instalována značka zakazují‑
cí vjezd do střední části této 
cesty. Projet budou moci jen 
vozidla s povolením obce 
Moravany a MČ Bohunice.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ  
JUBILANTŮ
Čas od času mě osloví některý z našich 
seniorských spoluobčanů s dotazem 
nebo spíše se smutným povzdechem, 
že měl „kulaté narozeniny“ a my jsme 
si na něj nevzpomněli.
Ano, bohužel je to tak, nevzpomněli, 
protože jsme si vzpomenout nemohli. 
Jak to myslím? No, oproti době před 
pár lety totiž nemáme žádný seznam 
lidí, kteří se dožívají „kulatého“ jubi‑
lea. Takže nevíme, kdo z našich bo‑
hunických obyvatel nějaké to jubileum 
má. Zákon nám totiž nedovoluje tyto 
informace shromažďovat z důvodu 
ochrany osobnosti. To jsou důsledky 
známého GDPR, o kterém jste možná 
slyšeli, v praxi.
Ale to neznamená, že žádná setkání 
s jubilanty neprobíhají. Naopak, pro‑
bíhají. Jen je třeba, aby se naši senioři, 
kteří slaví 70, 75, 80, 85, 90, 91… let 
a více, za námi zastavili a na Setkání 
jubilantů se přihlásili. Ti, kteří tak 
již učinili, nelitovali. Na malé slav‑
nosti trvající tak hodinku, je krátký 
kulturní program, máme prostor si 
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VII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že v pondělí 
16. 10. 2019 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat VII. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno‑
‑Bohunice. Program zastupitel‑
stva bude nejpozději sedm dnů 
před zasedáním zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ a na interne‑
tové stránce www.brno‑bohuni‑
ce.cz. Jednání zastupitelstva je 
přímo audiovizuálně přenášeno 
prostřednictví webových stránek 
MČ a následně archivováno po 
dobu 5 let.

spolu popovídat, dát si skle‑
ničku vína a dobré koláčky. 
Samozřejmě nesmí chybět 
malý dárek.
A tak vás prosím, milí se‑
nioři, přihlaste se u nás na 
radnici u  paní Dvořákové. 
Na setkání vás rádi uvidíme.

ADOPCE ZÁHONKŮ – POZEMKŮ
Již delší čas registruji zájem a touhu 
některých našich spoluobčanů mít 
vlastní malý záhonek. A tak nás spo‑
lu s panem místostarostou napadlo 
spustit projekt „Adopce záhonů“. 
Vím, že něco podobného v některých 
městech funguje. K projektu se vyjá‑
dřila kladně i naše Komise životního 
prostředí. Myšlenka spočívá v tom, 
že zájemce o vlastní záhonek se spojí 
s naší městskou částí a společně se 
domluvíme, o které místo (asi ideálně 
blízko vašeho bydliště) by měl dotyčný 
zájem. Pozemek by pak od nás převzal 
do péče. Samozřejmě to není myšleno 
ve smyslu pěstování rajčat a brambor, 
ale spíše pro okrasný charakter. Ně‑
kolik takových záhonů už u některých 
paneláků máme.
Pokud tedy někdo z vás o něčem po‑
dobném uvažujete, napište mi nebo 
mi pošlete email na adresu: crha@
bohunice, brno.cz, zastavte se za mnou 
či za panem místostarostou osobně 
nebo mě kontaktujte přes Facebook. 
Rád vám pomohu.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Nedávno se mi dostala do ruky sada tří 
tašek – žlutá na plast, modrá na pa‑
pír a zelená na sklo, které jsou určeny 
pro domácnosti na separovaný odpad. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
dobrou myšlenku, začal jsme se zají‑
mat, jestli by se jich nedalo zajistit víc 
pro ty z vás, kteří zodpovědně třídíte 
a rádi byste je také využili. Podařilo se. 
Prvních 200 ks mám již od společnosti 
SAKO slíbených. Patrně v příštím čísle 
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zpravodaje budu informovat o způso‑
bu distribuce.

SBĚR ŠATSTVA
Již sedmnáctkrát proběhl v Bohuni‑
cích ve staré hale TJ Tatran Bohuni‑
ce jarní a podzimní sběr šatstva pro 
Charitu. Bohužel další zatím nepři‑
dáme. Charita sběr tímto způsobem 
utlumila. A tak jediná možnost, jak se 
v Bohunicích nepotřebného oblečení 
zbavit, jsou kontejnery na textil nebo 
ekodvůr.

PRONAJÍMÁME  
PARKOVACÍ MÍSTA
V oploceném areálu při ulici Ukrajin‑
ská, kde sídlí i hasiči a ekodvůr, máme 
k dispozici 26 parkovacích míst, která 
jsou určena k pronájmu. Více informa‑
cí najdete na našich webových strán‑
kách www.brno ‑bohunice.

Milí přátelé, začíná nám podzimní čas. 
Přeji vám i v době pošmournějšího 
počasí, dřívější tmy a plískanic hodně 
radosti, pokoje a spokojenosti. Na se‑
tkání s vámi se těší

 Antonín Crha, starosta
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HAF HAF aneb Důležité sdělení
Přestože tato moje rubrika většinou 
přináší více informací z dění v Bohuni‑
cích, dnes udělám výjimku. Přichází 
doba, kdy se budou muset očipovat 
všichni psi, nejen v Bohunicích, ale 
i v celé ČR. Protože městská část evi‑
duje více jak 850 psů, jsem přesvěd‑
čen, že tato změna a povinnost chova‑
telů si zasluhuje větší prostor v tomto 
informačním periodiku. A proč je či‑
pování psů povinné? Přijatá novela 
veterinárního zákona má mj. za cíl 
zpřísnit podmínky pro chov psů, a tak 
omezit výskyt tak zvaných množíren 
psů. Očkování proti vzteklině, které 
je u nás ze zákona povinné, bude od 
1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude ‑li 
pes před provedením vakcinace ozna‑
čen identifikačním čipem. Kontroly 
budou prováděné jak náhodně, tak 
plánovaně. Jestliže chovatel nepro‑
káže, že má jeho pes platné očkování 

a mikročip, může mu být sta‑
novena pokuta ve výši 20 až 
100 tisíc korun, podle druhu 
a rozsahu provinění. Jistě se 
nabízí otázka, kdo může apli‑
kovat mikročip. Označení psů 
mikročipem provádí všichni 
soukromí veterinární lékaři, 
kteří mají oprávnění vykonávat vete‑
rinární léčebnou a preventivní činnost 
a jsou registrováni u Komory veteri‑
nárních lékařů. ČR: www.vetkom.cz/
seznam ‑veterinaru Očkování štěňat. 
Pro majitele štěňat platí, že by měli 
své mazlíčky nechat očipovat nejpoz‑
ději v půl roce věku, kdy se provádí 
u štěňat první povinné očkování pro‑
ti vzteklině. Celý vrh je vždy čipován 
zároveň a po sobě následujícími čísly. 
Existují výjimky, kdy mikročip nemu‑
sí mít pouze psi, kteří byli ještě před 
3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich 

tetování je dosud čitelné. 
Bolí psa aplikace čipu a jaká 
je jeho cena vás též bude jistě 
zajímat. Čip je natolik malý 
a jeho aplikace tak šetrná, že 
psa nijak zdravotně neohro‑
žuje. Běžně používané mikro‑
čipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm 

široké. Mikročip je naprogramován čí‑
selným kódem, jenž je neopakovatelný 
a jedinečný. Co vlastně čip poskytuje 
za informace. Čip je považován jen 
za pasivní nosič informací. Není pro 
zvíře ani pro jeho okolí nebezpečný, 
neobsahuje žádný zdroj energie. Neob‑
sahuje ani jméno majitele nebo jeho 
telefonní číslo nebo email. Mikročip 
není možné vyhledat přes satelit. Po‑
vrch čipu je upraven tak, aby psovi 
nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj 
nereaguje jako na cizí těleso. Jistě ne‑
může chybět otázka a kolik to všechno 

stojí. Cenové rozpětí se u mikročipů 
pohybuje mezi 150 až 450 korunami. 
Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do 
očkovacího průkazu si stanovují vete‑
rinární lékaři individuálně. Obvykle 
se pohybují v rozpětí 300 až 500 Kč. 
Registrovat či neregistrovat svého 
psa. Mnoho lidí má psa očipované‑
ho, ale není registrovaný. Jestliže je 
váš pes očipovaný a vy jste jej dosud 
nezaregistrovali v žádném z registrů 
čipovaných psů, jako byste peníze vy‑
hodili z okna. Pokud se váš pes ztratí, 
bude bez zaregistrovaného čipu velmi 
obtížné navrátit jej majiteli, tedy vám.
Vážení čtenáři nenáleží mi hodnotit, 
zda čipování psů je správný směr či 
ne, nic méně věřím, že časem přinese 
užitek všem, jenž psy chovají. Přeji 
vám i vašim mazlíčkům vše dobré.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Odbor sociální

Dáme na vás – podzim 
ve znamení participativního 
rozpočtu

Oprava k článku
Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, po prázdninových a dovolenko-
vých dnech vám přinášíme seznámení s dalším z odborů naší bohunické 
radnice.  Udělali jsme s vedoucím sociálního odboru panem Mgr. Ing. 
Bc. Lukášem Brynzou krátký rozhovor, který by rád přinesl odpovědi 
na některé naše otázky. 

Pane vedoucí, v  jaké věci Vás 
nejčastěji navštěvují obyvatelé 
Bohunic?
Je to velice různorodé. Sociální od‑
bor ÚMČ Brno ‑Bohunice zabezpeču‑
je v rámci svých kompetencí výkon 
několika různých agend. Jedná se 
např. o výkon agendy Orgánu sociálně‑
‑právní ochrany dětí (OSPOD), výkon 
opatrovnictví u osob s omezenou své‑
právností, vítání nových občánku MČ, 
slavnostní setkání seniorů, kteří mají 
kulaté výročí narozenin, zabezpečování 
různých kulturních akcí pořádaných 
MČ atd. K naší práci patří ale i smutné 
věci jako je zajišťování tzv. sociálních 
pohřbů.

Jak vypadá sociální poradenství 
v praxi u vás na úřadě?
Občané se na nás obracejí někdy 
telefonicky případně i písemně, ale 
nejčastější způsob je osobní jednání 
občanů s pracovníky soc. odboru pří‑
mo v prostorách ÚMČ. Tato jednání 
by měla primárně probíhat na ÚMČ 
v tzv. úředních dnech, ale i v neúřed‑
ních dnech jsou pracovníci soc. od‑
boru připraveni pomoci. Doporučuji, 
ale sjednat si schůzku dopředu tele‑
fonicky, a to vzhledem ke skutečnosti, 
že pracovníci soc. odboru si plní své 
pracovní povinnosti i mimo ÚMČ.

Jaké pravomoci máte, pokud na 
území MČ Brno -Bohunice bude 
někdo chtít nahlásit týrané dítě?
Pravomoci OSPOD jsou dány přede‑

vším zákonem č. 359/1999 Sb., o so‑
ciálně právní ochraně dětí. V případě, 
že by kdokoli měl podezření, že nějaké 
dítě může být týráno, nechť nepro‑
dleně kontaktuje OSPOD, který začne 
tuto situaci ihned řešit.

Jaká vypadá sociálně právní 
ochrana dětí?
OSPOD je povinen se při výkonu soci‑
álně ‑ právní ochrany dětí řídit stan‑
dardy kvality výkonu sociálně ‑ právní 
ochrany. Tyto standardy kvality jsou 
definovány vyhláškou č. 473/2012 Sb., 
o provedení některých ustanovení zá‑
kona o sociálně ‑ právní ochraně dětí. 
Standardy jsou uveřejněny na webo‑
vých stránkách ÚMČ ‑ odbor sociální.

Zažili jste na Vašem odboru něja-
kou kuriózní situaci?
Vzhledem k povaze naší práce, kdy 
se snažíme lidem pomáhat v jejich 
těžkých životních situacích, kuriózní 
situace moc nenastávají.

ODBOR SOCIÁLNÍ 
naleznete v pravé části přízemí budovy 
bohunické radnice. Telefonní spojení: 
547 423 832, 35, 34, 11, 33
e ‑mail: soc@bohunice.brno.cz
Veškerá rozhodnutí a administrace 
v oblasti sociálních dávek a sociální 
práce, dříve vykonávána na odboru so‑
ciálním ÚMČ Brno ‑Bohunice, přešla 
na Úřad práce ČR.

 Mgr. Lucie Stará
vedoucí redakční komise

Zhruba šest desítek nápadů Brňanů se 
dostalo až do finále letošního partici‑
pativního rozpočtu, na který pro letoš‑
ní rok bylo vyčleněno 35 miliónů ko‑
run. Městská část Brno ‑Bohunice má 
mezi finálovými projekty jeden projekt 
– Parkour pro Bohunice. O tom, jak 
bude částka konkrétně využita, roz‑
hodnou opět sami Brňané. Seznámit 
se s projekty můžete ještě před začát‑
kem listopadového hlasování. Panely 
s popisem projektů potkáte od 18. 10. 
do 9. 11. na nám. Svobody, následně od 

10. 11. až do 30. 11. na Malinovského 
náměstí. Diskutovat s autory nápa‑
dů a pomoci svým favoritům k lepší 
pozici v hlasovací galerii můžete na 
Medailové setkání ve čtvrtek 31. říj‑
na v 18.00 na Úřadě MČ Brno ‑střed 
(Dominikánská 2). Více informací na 
www.damenavas.cz. Samotné hlaso‑
vání o vítězných projektech letošního 
třetího ročníku bude probíhat od 1. do 
29. 11. 2019.
Dáme na vás!

 Kancelář participace

V minulém čísle informačního zpravodaje Naše Bohunice vyšel článek „Město 
Brno poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení“, kde byl chybně uveden termín, 
ve kterém mohou vlastníci nemovitostí požádat o zápůjčku na rok 2020.
Chybně uvedený termín pro podání žádosti o zápůjčku od 01. 12. 2019 do 
15. 02. 2020 se nahrazuje termínem od 01. 12. 2019 do 15. 01. 2020.
Omlouváme se za tiskovou chybu.

Pozvánka

Setkání bohunických seniorů
středa 16. 10. 2019 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi Brna a blízkého 
okolí, občerstvení a povídání se zajímavými lidmi v 1. patře SVČ Lány, 
Lány 3. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Na setkání se těší 
Helena Matulová a Lucie Stará, SVČ Lužánky – pracoviště Lány
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXV.
Pro dnešní sto patnácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek budovy na adrese Hraničky 1. Přízemí domu vždy sloužilo jako prodej‑
na. Fotografie je patrně z 50. let 20. století, kdy zde mělo provozovnu prodejní 
družstvo Včela. Na obrázku je zachycena část hodového průvodu s dechovou 
kapelou. V 60. letech 20. století zde byla následně zřízena čistírna oděvů 
a trafika. V 90. letech byla prodejna vrácena původním majitelům. V součas‑
nosti je zde cukrárna U Mlsné kočky. Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2019
Blok č. 1 – termín čištění: 16. 10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 17. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komuni‑
kaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 18. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní a 
přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 21. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 22. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova 
– úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 23. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 24. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 25. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 - termín čištění: 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par‑
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

1.–31. 10. VÝSTAVA – Skřítek Mirek – ilustrace pro pohádkový svět 
z říše skřítků; KJM, Lány 3

1.–31. 10. VÝSTAVA – Korálkování – šperky z korálků Silvie Elsnerové;
KJM, Lány 3

1.–31. 10. SOUTĚŽ – Svět Roalda Dahla – určená dětem; KJM, Lány 3

1. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Co se stane, když se narodí přerostlý 
skřítek? KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

3., 10., 17., 
24., 31. 10.

KNIŽNÍ ČTVRTEK;
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12.00 hod.

3. 10.
čtvrtek

PASOVÁNÍ – slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih
KJM, Lány 3; od 15.30 do 17.30 hod.

12. 10.
sobota

BOHUNICKÉ OKOLO – cyklistická vyjížďka a zábavné odpoledne.
Sraz v zahradě ZUŠ; Amerlingova 2; od 13.00 hod.

14. 10.
pondělí

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – O koťátku, které zapomnělo mňou‑
kat; SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

16.–31. 10. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 3. část blokového čištění s odtahem vozidel
MČ Brno‑Bohunice

16. 10.
středa

VII. zasedání zastupitelstva; jednací síl bohunické radnice, od 
17.00 hod.

17. 10.
čtvrtek

JAK ZKROTIT LITERÁRNÍ MÚZU – literární a výtvarný workshop
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

17. 10.
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI – předvede trenérka paměti Helena Orálková
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

22. 10.
úterý

ZÁLOŽKA PRO KNIHOMOLA – výroba originálních záložek;
KJM, Lány 3; od 16.00 do 18.00 hod.

23. 10.
středa

SEMINÁŘ – Poskytování první pomoci u dětí;
SVČ Lužánky‑pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 18.00 hod.

Kalendárium X.

Setkání jubilantů, 
vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 
70, 75, 80, 85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto 
svých jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno‑Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné 
přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž sou‑
částí bývá kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně 
informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se 
na Vás těšíme.



Ač mají Bohunice ve znaku obce klíče 
a vinnou révu, lípa tak nějak patří ke 
koloritu českých měst. Listy ve tvaru 
srdce jako by připomínaly, že máme 
mít svá srdce otevřená vzájemné po‑
moci a přátelskému soužití. Proto se 
Lužánky – středisko volného času se 
svým bohunickým pracovištěm na Lá‑
nech s chutí zapojili do připravované‑
ho projektu „Klíčové lípy“. Není nám 
jedno, jaká bude naše městská část 
za dvacet třicet let, jací zde budou žít 
lidé, jaké stromy zde porostou.
Společně bychom tedy chtěli vytvořit 

LÍPU – velký papírový strom, který na 
svých listech ponese přání nás všech, 
která bychom chtěli předat budoucím 
generacím.
V přízemí pracoviště Lány (ve vesti‑
bulu, kde lze nechávat na výměnu své 
přečtené knihy) můžete až do 17. lis‑
topadu nalézt velký strom, na který 
můžete nalepovat svá přání pro Bo‑
hunice. Papírky ve tvaru lipových listů 
tu na vás budou čekat a společnými 
silami se pokusíme Bohunicím předat 
poselství, která se uchovají v kořenech 
nově sázeného stromu.
Srdečně vás tedy všechny zveme (malé 
i starší, rodiče i seniory), pojďte s námi 
do toho, ať v neděli 17. listopadu spo‑
lečně můžeme u papírové lípy zasadit 
tu reálnou „klíčovou“ lípu, která snad 
jednou bude svědkem realizace našich 
přání.  Lucie Stará, 

vedoucí pracoviště Lány

Školáci a učitelé, neděste se, na vaši 
zaslouženou a užitečnou přestávku ve 
vzdělávacím procesu vztáhnout ruku 
nehodlám.
Zářijové zastupitelstvo, mimo jiné, 
projednávalo tři celobrněnské vyhláš‑
ky, o nočním klidu, o psech a o alkoholu 
na veřejných prostranstvích. Rozvinula 
se diskuze, zda nepřidat tuto lokalitu, 
tento čas, tuto akci. Přitom bylo zjevné, že takové 
detaily se na plénum zastupitelstva moc nehodí. 
Položil jsem logickou otázku: Projednávala vy‑
hlášky Komise pro občanské záležitosti, jaké je 
její stanovisko?

Odpovědí bylo záporné krčení ramen. 
„Vždyť byly prázdniny,“ zaslechl jsem. 
A s takovým přístupem já zásadně ne‑
souhlasím. K  čemu Rada své komise 
zřídila? Aby jednaly v případě potřeby 
a analyzovaly dle svého zaměření podkla‑
dy pro Radu a Zastupitelstvo. Předmětné 
vyhlášky byly na úřad z magistrátu do‑
ručeny v polovině června. Zastupitelstvo 

zasedalo na začátku září. Považuji za naprosto sa‑
mozřejmé, že v tak dlouhém čase materiály pro‑
jdou příslušnou komisí. Opak je dokladem laxnosti 
současného vedení MČ.
Jak by se nám líbilo, kdybychom přišli k zubaři s bo‑

lavým zubem a on nás s výmluvou o prázdninách 
na tři měsíce odbyl? Ne. Nejsme škola. Mandát 
zastupitele trvá 4 roky, 7 dní v týdnu, tečka.
Ve volebním programu jsme psali: „odstraníme 
formálnost v práci výborů a odborných komisí“. 
Jako kontrast k výše kritizovanému bych chtěl po‑
chválit komisi životního prostředí, která se schází 
často, její členové sami témata přináší a z diskuze 
mám vždy pozitivní, konstruktivní dojem. Pro více 
aktuálních postřehů (nejen k práci zastupitelstva 
a komisí) můžete sledovat můj facebookový profil 
pojmenovaný stejně jako podpis níže.

  Jan Novotný, zastupitel

Prázdniny? Já říkám ne!
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Příspěvky zastupitelů

Bohunické stromy (20)Klíčová lípa

Lípa – strom přání pro Bohunice

JAPONEC NAKONEC

Zahradní architekti pracují s tzv. ka‑
lendářem kvetení okrasných stromů. 
Jako první kvetou zjara kultivary 
třešní, následují magnólie, jabloně, 
jírovce, akáty, katalpy, svitel (ten mla‑
dý strom před poštou vedle poštovní 
schránky) a  závěr letních prázdnin 
ohlašuje svým kvetením jerlín.
Jerlín japonský (Sophora japoni‑
ca) je strom původem z  Japonska, 
ale u nás se mu vcelku dobře daří. 

Tvarem i listem připomíná akát, ale 
nemá trny. Jerlín je oblíbenou dřevi‑
nou parků a alejí. Celý rok není ničím 
nápadný, ale upoutá naši pozornost 
v srpnu, kdy se obalí bílými nadýcha‑
nými květenstvími.
Krásný jerlín roste na ulici Lány vedle 
stejnojmenné restaurace.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Společný projekt Komise 
pro občanské záležitosti 
a Komise životního pro-
středí.

Vážení a  milí spoluob‑
čané! Dovolte mi, abych 
vám představil zajímavý 
občanský projekt. Komise 
ŽP iniciovala výsadbu jubilejní lípy 
u  příležitosti 30. výročí Sametové 
revoluce a 100. výročí vzniku „velké‑
ho“ Brna (přičlenění obce Bohunice). 
Lípa se bude slavnostně vysazovat 
do trávníku na terase před vstupem 
do budovy ZŠ Arménská v neděli 
17. listopadu 2019.
Symbolem zhroucení komunistické‑
ho režimu bylo cinkání klíči. A právě 
propojení obou symbolů – klíčů a ná‑
rodního stromu – se stane stěžejním 

motivem plánované oslavy. 
Klíč máme koneckonců také 
v našem znaku.
Dne 21. srpna byla zahájena 
sbírka klíčů (starých, nepo‑
třebných, velkých, malých, 
rezavých, patentních, kla‑
sickch…) do zvláštní nádoby 
dočasně instalované v trafi‑

ce pana Jurase (pod radnicí). Klíče se 
pak umístí do schrány, která se vloží 
ke kořenům vysazené lípy. Spolu s klíči 
se do schrány vloží též dobové arte‑
fakty typické pro naše Bohunice jako 
vzkaz příštím generacím. Přejeme si, 
aby se výsadba lípy stala kulturně‑
‑společenskou událostí, které se zú‑
častní co nejširší veřejnost, od dětí po 
seniory, včetně bohunických spolků.

 Vlastimil Halfar, předseda KŽP
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Víte, co tady běhá psů? Měsíc říjen – plný skvělých 
akcí u vás v knihovně„To stejně nemá smysl, víte, kolik psů 

tudy projde?“ „Jé, to je hezký záhonek, 
jen aby Vám na něj nečůrali psi.“ Tyhle 
a podobné dotazy a komentáře mi hla‑
va nebere (obzvlášť od majitelů psů). 
A bohužel je slýchám docela často ‑ 
když nechám dítě cákat v louži, když 
se snažím místo promáčeného kousku 
země, páchnoucího močí, vypěstovat 
pár kytek… Držet dítě celou dobu na 
hřišti? I kdybych se o to pokusila, ani 
tam to není úplná hitparáda.
Zdaleka totiž nejde jen o pejsky a je‑
jich základní potřeby. Na exkrementy 
naštěstí narazíme jen někdy (i když i to 
se občas stane ‑ přímo na chodníku 
nebo si pes projde křovím na dětské 
hřiště a je mu to úplně u…) Na kolik 
však narazíme vajglů, to je skutečně 
alarmující. To množství jsem si uvědo‑
mila až během procházek s batoletem. 
S dítkem, které všechno zajímá, které 
potřebuje všechno osahat, které má 
smysl pro pořádek a pochopení pro 
umístnění odpadků, včetně vajglů, do 
koše. Nedopalky bohužel nacházíme 
všude ‑ od zastávky přes chodníky, 
travnaté plochy až po dětská hřiště. 
Přikládám i foto z procházky ‑ kolem 
jediného paneláku se třemi vchody 
(a posbírané jenom to, co bylo vidi‑

telné na první pohled). V pytlíku bylo 
bezmála 200 kousků.
Bohunice mají bohatou síť popelnic 
a košů, pokud tedy žádný není poblíž, 
nějaký se pravděpodobně za chvíli zje‑
ví za rohem nebo u nejbližší zastávky. 
Nebojme se je využít. Vždyť už když 
jsme malí, rodiče nás učí, že se odpad‑
ky nehází na zem. Když dorosteme do 
věku, kdy začínáme kouřit, nás v to‑
mhle směru již nikdo nevede. Jsme 
však již dospělí, pojďme tedy převzít 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy 
a společně si tak udělejme Bohunice 
příjemnější pro všechny. Pro menší 
i větší, pro ty s dětmi i s pejsky, pro 
lidi s autem i bez něj, pro kuřáky i ne‑
kuřáky.
Jako máma malého batolátka Vás pro‑
sím ‑ když jste už donesli tu cigaretu 
na místo jejího dohoření, vezměte ji 
s sebou ještě zbývající kousek k nej‑
bližšímu koši. Někdy se stačí jenom 
rozhlédnout, jindy kousek popojít. 
A když žádný nenajdete, jeden určitě 
máte doma. Moc děkuji všem, kteří 
to již dělají. Vždy mě potěší pohled 
na kuřáka, který zpomalí a zastaví se 
u koše, aby tam dokouřil a svůj nedo‑
palek hodil tam, kam patří.

 Eva Michalíková

V říjnu jsme si pro vás opět připravili 
mnoho krásných akcí. V první řadě 
bychom pozvali návštěvníky a čtená‑
ře z řad dospělých na další Trénink 
paměti s certifikovanou trenérkou pa‑
měti Helenou Orálkovou. Již v březnu 
2019 jste mohli navštívit tuto akci 
a dozvědět se, jak paměť cvičit, jak 
si co nejlépe něco zapamatovat nebo 
jakými deskovými hrami paměť více 
podporovat. 17. 10. v 18.00 hod. vás 
čeká další pokračování tohoto trénin‑
ku, které bude již více praktické.
Pro dospělé i  děti jsme připravili 
praktický workshop ‑ Záložka pro kni‑
homola, kde si s šikovnou Silvií Elsne‑
rou vyrobíte záložku z kovu a korálků 
metodou ketlování. Workshop bude 
realizován 22. 10. od 16.00 do 18.00 
hod. Veškerý materiál bude pro vás 
připraven. Během celého měsíce října 
si pak můžete u nás v knihovně pro‑
hlédnout výrobky z korálků od paní 
Elsnerové.
Další akce již budou věnovány dětem 
a jejich rodičům. Jedná se o každoroč‑
ní pasování prvňáčků na rytíře knih 
a  čtenáře knihovny. Letos mohou 
být zájemci z řad prvňáčků pasováni 
v knihovně 3. 10. od 15.30 do 17.30. 
Během pasování bude přítomen Král 
knih, který posoudí, jestli je prvňáček 
hoden stát se jeho rytířem. Během 
celého měsíce října získají malí prv‑
ňáčci také bezplatnou registraci do 
knihovny.

Další tři akce máme spojené s projek‑
tem Jižní Morava čte 2019, o kterém 
jsme vám psali v zářijovém zpravodaji. 
V říjnu se bude jednat o výstavu ilu‑
strací Andrey Buchtové k pohádkám 
Lenky Žaliové o Skřítkovi Mirkovi – po‑
hádkovém světě z říše skřítků. Výstavu 
si můžete v knihovně prohlédnout bě‑
hem celého měsíce října. Výstavu pak 
1. 10. od 16.30 hod. doprovodí Čtení 
pro nejmenší. Číst bude přímo autor‑
ka pohádkového světa Skřítka Mirka. 
Jedná se o velmi povedené dílo dvou 
šikovných dam. Autorka pohádek má 
s čtením pro děti velké zkušenosti, 
takže vřele toto říjnové čtení dopo‑
ručujeme.
Třetí akce propojená s projektem Jižní 
Morava čte 2019 je literárně výtvar‑
ná dílna Jak zkrotit literární múzu. 
Je určena všem, kteří se chtějí zapojit 
do soutěže Jižní Moravy čte. Dále pro 
ty, kdo chtějí psát, ale neví jak. Kteří 
mají nějaký nápad na příběh, ale neví, 
jak začít psát. Prostě pro všechny, kdo 
mají chuť vytvořit pěkný příběh nebo 
komiks na téma „Tajemství knihovny“. 
Dílnu můžete navštívit 17. 10. od 15.00 
do 17.00 hod.
Celkový přehled našich akcí na měsíc 
říjen můžete vidět v kalendáriu tohoto 
zpravodaje. My pevně věříme, že se na 
některé z akcí společně potkáme.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

SENIORSKÁ OBÁLKA
Většina z vás jistě zaznamenala, že v minulém měsíci se o seniorské obálce 
hodně diskutovalo a její propagace a hodnocení proběhlo i v televizi. Proto 
mohu s potěšením konstatovat, že právě naše městská část byla mezi prvními, 
kteří tuto možnost svým seniorům nabídla. Do dnešního dne bylo v Bohunicích 
vydáno více jak sto těchto karet. O tom, že tento projekt má smysl, svědčí 
i skutečnost, že o něj projevily zájem i města ze Slovenska. Obálky máme 
stále k dispozici a jestliže projevíte zájem i vy tuto obálku vlastnit, můžete si 
ji vyzvednout na Odboru sociálním u paní Mgr. Marty Dvořákové.
 
BEZPEČNÉ BYDLENÍ, ZÁKLAD SPOKOJENÉHO ŽIVOTA
V současné době rozjíždí Městská policie Brno zcela unikátní akci s názvem 
BEZPEČNÉ BYDLENÍ.
K této příležitosti si můžete na podatelně naší radnice vyzvednout brožuru, 
která vás přímo navede, jak získat certifikát BEZPEČNÁ ADRESA.
Bez vašeho vlastního přičinění nebude váš domov tak bezpečný, jak by mohl být.

Půjdete  ‑li ve svých opatřeních nad rámec ZÁKLADNÍCH DOPORUČENÍ, tím 
lépe pro vás.

 – Pokud se ZÁKLADNÍMI DOPORUČENÍMI budete řídit a ve vašem domě je 
zrealizujete, pošlete zprávu na adresu luboslav.fiala@mpb.cz

 – Zástupce Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno se 
s vámi spojí, a dohodne termín osobní konzultace, která proběhne ve va‑
šem domě.

 – Pokud budou ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ splněna, vystaví vám Městská 
policie Brno certifikát BEZPEČNÁ ADRESA a  označení na vstupní dveře 
bytového domu.

 – Pak už bude záležet jen na vás, zda si získanou úroveň udrží, či nikoliv.
 – Na stránkách www.mpb.c, pod ikonou BEZPEČNÁ ADRESA vás budeme 

informovat o  novinkách, změnách a  zkušenostech v  oblasti bezpečného 
bydlení.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko

Pojdte s námi do knihovny

Jižní Morava čte
Již ctvrtým rokem vyhlašujeme literární, výtvarnou a audiovizuální soutež pro 
deti a mládež ve veku 4–15 let, tentokrát na téma TAJEMSTVÍ KNIHOVNY.
Více informací ve Vaší knihovne a na www.jiznimoravacte.cz 
nebo na Facebooku
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Ani v novém školním roce žáci ZŠ 
Arménská nezahálejí. Po téměř půl‑
ročních loňských přípravách letos na‑
plno rozjíždějí svůj nový projekt „Jedlá 
školní zahrada“. Jeho hlavním cílem 
je vybudovat na pozemcích školy pět 
lokalit, na nichž bude možné pěstovat 
jedlé rostliny. Při této činnosti budou 
žáci prohlubovat a ověřovat získané 
přírodovědné vědomosti z výuky na 
praktických činnostech. Realizační 
tým projektu, tvořený vybranými 
žáky osmé a páté třídy, se navíc během 
práce seznámí s metodami projekto‑
vého řízení, zlepší si své komunikační 
a prezentační dovednosti i kritické a 
analytické myšlení. Při pěstitelských 
pracích si pak naši žáci osvojí zahrad‑
nické a řemeslnické dovednosti.
Že naši žáci berou celý projekt opravdu 
vážně, vyplývá i z následujících řád‑
ků členky realizačního týmu Daniely 
Jedličkové:
Jedlá školní zahrada! Co to vlastně 
má být? Jak už název napovídá, je to 
projekt, ve kterém si školy za určitou 
dobu naplánují a vytvoří školní zahra‑
du, kterou poté budou moci využívat 
k dalším aktivitám, ať už v hodinách 
přírodopisu či pracovních činností. 
Mezi aktivity, které jsme se rozhodli 
v projektu uskutečnit, patří výroba 

jmenovek na všechny stromy v areá‑
lu školy, které budou moci sloužit k 
výuce v hodinách přírodovědy a díky 
cizojazyčnému pojmenování na dru‑
hé straně jmenovky i k výuce cizích 
jazyků. Dále chceme vyrobit a osadit 
truhlíky a záhonky na menší zahrádce, 
která leží vedle ulice Arménská. Sem 
patří i záhonek s bylinkami, jež by 
pak mohly být pravidelně odebírány 
naší školní jídelnou. V projektu jsou 
zahrnuty také jahody, které budou na 
svahu poblíž tenisových kurtů, a po‑
pínavé rostliny na starých sušácích na 
konci zahrady. 
A zatím poslední plánovanou aktivi‑
tou, kterou hodláme pro zkulturnění 
naší školy vykonat, je vysázení květin 
kolem ovocných stromů. Ty snad ce‑
lou zahradu rozzáří svými duhovými 
barvami.
Projekt jsme započali ve školním roce 
2018/19 a pokračujeme v něm i letos. 
Už teď se nemůžeme dočkat výsledků! 
Doufáme, že s Jedlou školní zahradou 
budou všichni spokojeni a celá škola ji 
bude využívat k pěstování rostlinek, na 
nichž si na závěr opravdu pochutná. 

 Mgr. Irena Lidmilová, učitelka 
ZŠ Arménská, vedoucí projektu

Daniela Jedličková, 8. A, členka 
realizačního týmu

OPRAVY
I když je budova naší školy sice v nej‑
lepších letech (letos tato dáma slaví 
43. narozeniny), přesto potřebuje 
opravy, a proto jsme i letošní letní 
prázdniny řádně využili. V  rámci 
oprav jsme zrealizovali následující: 
nové obložení v ranní družině, nové 
schody na hřiště, nové led zářivky 
v deseti třídách, rozsáhlé porevizní 
elektroopravy (vypínače, zásuvky), 
nové výmalby v řadě tříd, nainstalo‑
vali jsme nové značení kabinetů a tříd 

na 1. st. a také kromě toho proběhl 
bezpečnostní a stabilizační prořez 
lípy v atriu a instalace bezpečnostní 
vazby do její koruny.
A samozřejmě i nadále probíhá dle 
plánu jedna z  největších investic 
v dějinách školy, a to je rekonstrukce 
bazénu (termín dokončení konec lis‑
topadu 2019).

VZDĚLÁVÁNÍ
Nedílnou součástí je i kvalita vzdě‑
lávacího procesu, a  proto jsme 

připravili několik novinek: upravili 
jsme školní vzdělávací program tak, 
že žáci devátých ročníků mají na 
výběr v rámci povinně volitelných 
předmětů další hodinu, a to cviče‑
ní z matematiky. Pro plavecké třídy 
jsme zavedli výuku druhého jazyka již 
od šestého ročníku.
Využili jsme možnost v rámci připra‑
vované reformy financování regio‑
nálního školství a zavedli jsme pro 
žáky devátých tříd půlené hodiny, a to 
českého jazyka a matematiky tak, aby 
měli větší prostor pro procvičování 
učiva.
V rámci bezpečnosti žáků a předchá‑

zení kyberšikaně jsme upravili školní 
řád, a to v oblasti používání mobil‑
ních telefonů v prostorách školy.
Pro zkvalitnění práce našeho škol‑
ního poradenského pracoviště 
jsme v rámci projektu zřídili pozici 
školního psychologa, který bude 
k dispozici jak rodičům, žákům, tak 
i učitelům.
A z důvodu lepší komunikace s rodiči 
jsme pořídili všem vychovatelům ve 
školní družině služební telefony.
Více informací naleznete na našem 
webu www.zsarmenska.cz

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

První školní den je za námi! V pondělí 
2. září 2019 se v obou prvních třídách 
kromě čtyřiceti nových prvňáčků sešla 
také spousta rodičů. Přišli je pozdra‑
vit zástupci vedení školy – Mgr. Petr 
Holánek, ředitel školy, Mgr. Alena Pro‑
cházková, zástupkyně pro 1. stupeň. 
Slavnostního zahájení se zúčastnil 
i Ing. Antonín Crha, starosta MČ Bo‑
hunice. Popřáli prvňáčkům spoustu 
školních úspěchů.
Překvapením pro děti byli hokejisté 
HC Kometa Brno, kteří jim přinesli 
drobné dárky. Poté přišlo na řadu při‑
vítání s paními učitelkami, povídání 
o škole, prohlížení nových učebnic i pl‑

nění prvních úkolů. Všichni to zvládli 
na jedničku.
Milí prvňáčci, víte, že ze všech tříd 
nejdůležitější je první třída? Žádné 
učení se neobejde bez čtení, psaní 
a počítání, které se učí hned v první 
třídě. Čeká vás tedy pořádná práce.
Ať se vám učení daří, chodíte do ško‑
ly s úsměvem a rádi, ať máte prima 
kamarády! Nebudete na to sami. Po‑
máhat vám budou vaše paní učitelky. 
V 1. A p. uč. Mgr. Karla Robková, v 1. B 
p. uč. Mgr. Šárka Ročková.

 Mgr. Karla Robková, 
tř. učitelka 1. A

Jedlá školní zahrada  
na ZŠ Arménská

Co nového na ZŠ Arménské?

První školní den na Arménské 
aneb Škola patří prvňáčkům

Na malé školáčky vždy čekají slavnostně vyzdobené třídy.
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Adaptační kurzy se na školách konají 
stále častěji. Dnešní školy se snaží za‑
členit nové žáky nebo stmelit stávají‑
cí kolektivy a základní škola Vedlejší 
patří mezi ty, které se snaží žákům 
pomoci zpříjemnit jejich školní dny. 
Letos jsme uspořádali kurzy pro šesté 
a čtvrté ročníky.
Šesťáci si kurz užili v  Moravci. Do 
šestých tříd přišli noví žáci z okolních 
škol. Už jen přechod na druhý stupeň 
může být pro děti obtížný a pro řadu 
z nich se k tomu přidala i změna pro‑
středí a noví spolužáci. Během tří dnů 
na adaptačním pobytu si děti zahrály 
hry, díky kterým se lépe poznaly a učily 
se spolupracovat. Odvezly si také zá‑

žitky z paddleboardů nebo ze stezky 
odvahy.
Čtvrťáci strávili svůj pobyt v Mlado‑
čově u Litomyšle. Tyto děti nemusely 
zvládnout změny související s přecho‑
dem na druhý stupeň, ale v některých 
třídách se potýkají s problémy s tříd‑
ním kolektivem a pobyt mimo školu 
pomůže žákům, aby se poznali z jiného 
úhlu, při jiných aktivitách a také jim 
to pomůže v adaptaci na školní režim.
Věříme, že si všichni žáci adaptační 
pobyt užili a jim i učitelům pomůže 
k úspěšnému zvládnutí školního roku.

 Lenka Adámková, ZŠ Vedlejší

Letošní podzimní polovina krajského přeboru se pro 
Tatran vyvíjí velice nadějně. Po osmi doposud ode‑
hraných zápasech jsou Bohunice na druhém místě 
průběžné tabulky krajského přeboru a za 6 výher 
a dvě remízy a s 24 vstřelenými brankami mají na 
svém kontě 20 bodů. Nejlepšími střelci Bohunic 
jsou doposud Burčík s 8 brankami, Král a Pavlíček 
mají po 3 zásazích.
Největší konkurencí Tatranu jsou týmy Líšně „B“, 

která tabulku momentálně vede a  dále Sparty 
a Svratky Brno. Počítat však musíme ještě s Bos‑
kovicemi, Mutěnicemi a Bosonohy, které jsou za 
vedoucí čtyřkou v těsném závěsu.
Do konce podzimní části JMKP odehraje Tatran ještě 
sedm zápasů, poslední 2. listopadu v Boskovicích. 
Uvidíme, zda se hráčům Bohunic bude i nadále da‑
řit a usadí se v tabulce, před zimní přestávkou, co 
nejvýše.

Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu TJ TATRAN 
Bohunice děkují všem fanouškům za dosavadní do‑
mácí podporu a těší se na jejich návštěvy i v násle‑
dujících zápasech. Informace o fotbalovém klubu 
naleznete na webových stránkách oddílu: www.
tatran ‑bohunice.cz, informace o zápasech ve vitrí‑
ně na fotbalovém stadionu Neužilova 35 nebo ve 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Předposlední červnovou neděli jsme 
s vedoucími připravili pro naše děti, 
jejich rodiče a sourozence odpoledne 
s hasiči na našem cvičišti.
Na začátku jsme si řekli pár slov 
o uplynulé sezóně, co se nám podaři‑
lo a co je potřeba zlepšit. Pro dvojice 
byly připravené soutěže o sladké ceny. 
Po sportovním výkonu si každý zaslou‑
žil maso z grilu a proběhlo vyhlášení 
výsledků. S dětmi jsme si připili dět‑
ským šampaňským a popřáli si hezké 
prázdniny.
První prázdninový týden jsme odjeli 
na tábor do Jeseníků, kde byl připrave‑
ný program plný her a soutěží o body, 
které děti sbíraly ve družstvech. Podni‑
kali jsme různé výlety, chodili se kou‑
pat, hledali poklad a mnoho dalšího. 
Největší úspěch u dětí měl Mamutíkův 
vodní park a rozhledna Klepáč na Dol‑
ní Moravě. Je krásné vidět, jakou děti 

mají z programu radost a užívají si to.
Po návratu do Brna se děti rozjely na 
prázdniny s rodiči, prarodiči, jely na 
další tábory, případně jinak si užívaly 
volna. Vedoucí si také užívali dovole‑
né, aby si odpočinuli a nabrali zase 
sílu na nový školní rok.
Po prázdninovém odpočinku jsme 
hned v září začali trénovat na závody, 
které nás v nejbližší době čekají. Nej‑
větší příprava bude na podzimní kolo 
hry „Plamen“, což je branný závod, 
jehož výsledek se přičítá k  jarnímu 
kolu a vítěz pak postupuje na kraj‑
skou soutěž.
Chtěla bych všem za pomoc na sou‑
těžích, závodech, táboře a dalších ak‑
tivitách s mládeží poděkovat a přeji 
jim hodně pěkných výsledů v novém 
školním roce.

 Kateřina Pilná, vedoucí kolektivu

ZŠ Vedlejší uspořádala 
adaptační kurzy

Podzim fotbalistů TATRANU Bohunice

Zakončení hasičské  
sportovní sezóny a tábor
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Podzim už klepe na vrátka, užijte 
si všechny jeho barvy s Lipkou. 
Chyťte za pačesy příležitost po-
znávat podzimní přírodu nejrůz-
nějšími způsoby – na Rozmarýnku 
se ji pokusíme zachytit na fotky, 
na Lipové budeme tvořit z  je-
jích darů, oslavíme ji na Jezírku 
a s Kamennou se do ní vydáme na 
houbovou exkurzi.

Pestrobarevné plody se dají využít 
k barvení látek bez použití chemie. 
V pátek 4. října si to můžete zkusit 
na pracovišti Lipová, kde si obarvíme 
hedvábné šátky, šály i  jiné doplňky. 
Tentýž den proběhne na Lipové také 
pořádná příprava na chladné období – 
na Vychytané zašívárně přetvoříme 
zbytky látek na voňavé podložky pod 
hrníčky, pratelné pytlíčky na sypané 
čaje nebo třeba houbičku na nádobí.
Vydejte se na rodinný výlet na Jezírko. 
V sobotu 12. října tam budou děti i do‑
spělí oslavovat krásy okolní přírody 
na tradičních Slavnostech podzimu. 
Nebudou chybět hravé stanoviště pro 

děti, dobroty na ohni ani zajímavé in‑
formace pro rodiče.
Taky rádi chodíte na houby, ale ne‑
jste si jisti, co za druhy máte v košíku? 
Vydejte se na mykologickou exkurzi 
s odborníky, naučí vás poznávat i méně 
známé druhy. Pracoviště Kamenná 
tuto exkurzi chystá na úterý 15. října.
Zahálet nenecháme ani plyšového ka‑
maráda Kukyho, který je průvodcem 
prarodičům s vnoučaty na pravidel‑
ných setkáních. Ve čtvrtek 24. října se 
všichni zapojíme do příběhu Jak Kuky 
maloval podzimní krajinu.

Zkušenější fotografy i úplné nováčky 
zveme v sobotu 19. října na první le‑
tošní fotografický kurz Foton. Podobu 
podzimu ve městě se pokusíme zachy‑
tit na Kraví hoře i v uličkách Starého 
Brna.
Více informací o plánovaných akcích 
a přihlášky na ně, najdete na stránce 
http://www.lipka.cz/kalendar ‑akci.
Potkáme se v podzimní přírodě!

 Amálka Čípková, Lipka

S Lipkou nejen na houby

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno‑Bohunice • Úřad městské části Brno‑
‑Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e‑mail:  
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo 
vychází 4. 10. 2019 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno‑Bohunice • Vydava‑

telský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • 
Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

DIVADELNÍ ŠKOLKA

Švermova 19, Brno - Bohunice
Kontakt: Jitka Weinerová, tel.: 777 817 733, jitka.weinerova@luzanky.cz

Cena za poleletí: 700 Kč

kroužek pro děti od 4 - 8 let

Atraktivní seznámení s různými divadelními profesemi. 
Okusíme vše, co je pro divadlo důležité a vybereme to, na co máme vlohy. 

Společně pak vytvoříme představení.
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Bohunický hudební podzim

Skupina Taxmeni Laura a její Tygři

Foto: Luděk Urbánek, Antonín Crha, Milan Hrdlička

Ukulele Troublemakers Skupina GO18

Aleš Petržela Papakult Rockabilly

Skupina Benefit Skupina HomeBwoyRasta
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 Čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid domácnos‑
ti, mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné práce 
v domácnosti, to vše Vám nabízí rodinná firma A‑Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme.

 AUTODOPRAVA M.U.F. vám přeeze do‑
dávkou vše dle vašich požadavků (zboží, ná‑
bytek, odvoz do ekodvora atd. vyjma sypkých 
materiálů) do 1,5 t. Tel. 603 472 858.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří‑
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.
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 Malíř, zedník, natěrač 
Michal Kubový. Mob.: 732 646 047. 
www.malir‑zednik‑brno.cz

 Opravím počítač / seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Koupím garáž v osobním vlast‑
nictví v Bohunicích. Tel.: 777 159 551.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi‑
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a oko‑
lí. Tel: 606 469 316. Platba hoto‑
vě=SLEVA 250 Kč!

 Hledám byt v Brně – stav nezáleží.
Investice. T: 604 126 970

 Koupím garáž zn. spěchá, 
TEL: 724 660 692

Okénko z Lékárny  – Běloruská
Letní sluníčko už ztratilo na síle, babí léto už je taky za námi, 

a tak je nejvyšší čas připravit náš imunitní systém na podzimní 
plískanice. V naší lékárně vám rádi poradíme s výběrem vitamínů 
i přípravků na posílení imunity, jako je například osvědčený 
IMUNOCOMPLEX, unikátní přípravek vyvinutý ve spolupráci 
s Karlovou univerzitou, nyní za akční cenu 225 Kč za 30 tobolek. 
A pokud vás nachlazení přeci jen nemine, můžeme nabídnout řadu 
přípravků účinných proti ucpanému nosu, zahlenění nebo kašli.

V podzimním letáku „moje lékárna“ máme novinku SOLE-
DUM (100 nebo 200 mg, 20 tobolek) za akční cenu 175 Kč proti 
zánětu průdušek a nosních dutin při nachlazení. Obsahuje přírodní 
látku cineol, která rozpouští hustý hlen a pomáhá vykašlávat.

Ke zklidnění sliznic krku a průdušek přispívá sirup HERBIS-
LAND s výtažkem z islandského lišejníku za akční cenu 85 Kč.

Nezapomínáme ani na váš pohybový aparát. Vysoce účinný 
VOLTAREN FORTE (2,32% gel, 150 g) je nyní v akci za 369 Kč. 
Ověřeným přípravkem proti bolestem kloubů je FLEXOFYTOL 
(60 kapslí) s obsahem kurkumy s unikátní vstřebatelností za 
akční cenu 569 Kč.

To je samozřejmě jen zlomek toho, co vám můžeme nabídnout.
Rádi poradíme i těm, kteří upřednostňují homeopatickou léčbu, 

a to včetně Schüsslerových solí.
Pro pojištěnce VoZP, kteří jsou členy Benefitklubu VoZP, 

poskytujeme po předložení karty Benefitklubu 15% slevu na 
přípravky české farmaceutické firmy GALMED a produkty 
privátní značky MOJE LÉKÁRNA.

Společnými silami jistě zvládneme nástrahy podzimního 
počasí. Těšíme se na vás!

Kolektiv lékárny Běloruská, Brno ‑Bohunice

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

�.netbox.cz

Dva lístky do kina

měsíc internetunebo

Studenti, má tohle logiku?

TAK TROCHU
JINÝ POČTY
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Pro

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ZDARMA

VÍKEND PRO ŽENY
19. – 20. ŘÍJNA
HOSTÉ: GABRIELA KOUKALOVÁ,
 TEREZA MAŠKOVÁ VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.FUTURUMBRNO.CZ.

 , s.r.o.  U Pošty 14,  625 00 BRNO-Starý Lískovec

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách?
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny
Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných 
odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: 
vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma 
kamerový záznam a protokol o stavu 
Vaší odvětrávací šachty.

PLÍCE DOMU    
tel.: 601 153 200    
milansz@plicedomu.cz   
www.plicedomu.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Říjen:   14.–27. 10. Zvěřinové hody
Listopad:  8.–17. 11. Svatomartinská husa
Prosinec:  9.–22. 12. Adventní menu
Štědrovečerní večeře a Silvestr 2019 –  
rezervace provádíme už nyní
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


