
Třídit vlastní domovní odpad je 
velmi záslužná a přírodě prospěš-
ná aktivita. Těší mě, že těch, kteří 
třídí, stále přibývá. Ne, nechci zde 
rozebírat, jak bychom měli třídit 
správně – aby to bylo skutečně 
prospěšné a kontejnery se neza-
hlcovaly zbytečnostmi.

Spíše mi jde o to, že máme v Bohuni-
cích barevné kontejnery skoro na kaž-
dém rohu a tzv. „kontejnerový smog“ 
začíná být velmi obtěžující. Jednak 
kontejnery zavazí na silnicích a chod-
nících, a také je to prostě nevzhledné.
Proto jsme na radnici rozhodli, že vy-
budujeme malá „centra“ – tzn. místa, 
kde budou kontejnery na tříděný od-
pad pohromadě v maximálně možné 
„šíři sortimentu“.
První se již budují a do konce letoš-
ního roku jich postavíme pět. Budou 
na ulicích: Arménská, Čeňka Růžičky, 
Neužilova, Souhrady a Uzbecká. Na 
každém takovém místě by měl být 
prostor na dva kontejnery na plast 
(žluté), další dva na papír (modré), 
„zvon“ na sklo, kontejner na drobný 
elektroodpad (červený) a také kontej-
ner na textil. Tam, kde to bude mož-
né, by měla být i případná rezerva pro 
zatím nespecifikovaný druh tříděného 
sortimentu.
Okolní plochy kolem těchto nových 
stání budou osázeny keři tak, aby byly 
kontejnery v maximální možné míře 
skryty.
Věřím, že tento krok je správným smě-
rem jednak pro přírodu samotnou, ale 
také pro vzhled našeho okolí.
Tím však práce na kontejnerových 
stáních nekončí. Letos se věnujeme 
i několika dalším stanovištím na smí-
šený domovní odpad – tzn. stanoviš-
tím pro černé kontejnery. Konkrétně 
se jedná o ulice a domy: Ukrajinská 
15, Švermova 6 a 8, Okrouhlá 2, 14, 
17, 22 a  Spodní 16. Těchto sedm 
kontejnerových stanovišť bude nově 

upraveno, vybudováno nebo 
i rozšířeno.
 
REKONSTRUKCE 
PROSTORU KOLEM 
OBCHŮDKŮ V OC 
KALINKA
V  druhé polovině září za-
čala rozsáhlá rekonstrukce 
prostoru kolem obchůdků v OC Ka-
linka. Stavební práce samozřejmě 
komplikují běžný život a pohyb v této 
lokalitě. Omezují přístup do obchodů 
a na radnici. Nicméně jak radnice, tak 
i všechny obchůdky budou po celou 
dobu rekonstrukce přístupné.
Možná bych v této spojitosti položil 
otázku, na kterou si vzápětí i odpovím: 
Jestlipak si dokážeme uvědomit, které 
obchůdky zde máme? Na pozemcích ve 
správě městské části se rekonstruk-
ce dotkne prodejny instalatérských 
potřeb, prodejny oděvů, bezobalo-
vého obchodu, kadeřnictví, trafiky 
a papírnictví–zlatnictví. Nedotkne se 
květinářství. Plocha ve vlastnictví spo-
lečnosti Ahold – Albert opravována 
nebude. Tato společnost se k našemu 
projektu bohužel nepřipojila.

SUCHÝ STROM NA  
ZASTÁVCE BĚLORUSKÁ
Jak jste možná zazname-
nali, na zastávce tramvaje 
Běloruská uschla borovice. 
Moc nás to mrzí. O to víc, 
že to zdaleka není jediný 
uschlý strom v Bohunicích. 
Jen v okolí této zastávky už 

byly majitelem pozemků (Dopravním 
podnikem města Brna) vykáceny další 
čtyři stromy. V celých Bohunicích nám 
letos celkově uschlo kolem 40 stromů.
Samozřejmě jsem zjišťoval, proč se 
tak děje. Odborníci se shodují na tom, 
že je to jednorázovým skokovým po-
klesem spodních vod, na který nejsou 
stromy schopny okamžitě zareagovat 
adekvátním dorůstáním kořenů. A tak 
se vlastně ocitají na suchu. Zejména 
borovice tím trpí nejvíc.
Borovice na zmíněné zastávce tak 
uhynula přesto, že se jí v letošním 
roce výrazně zlepšily životní pod-
mínky. Původní, dokonale udusaná 
hlína, přes kterou povrchová voda 
jen odtékala a neprosakovala, byla 
nahrazena vodopropustným štěrkem 
a  povrchovou, rovněž propustnou 

pryží. Přesto je možné, že také sta-
vební práce mohly mít svůj podíl na 
zhoršení zdraví stromu. Odborníci to 
však odmítají. Tvrdí, že borovicím re-
dukce povrchových kořenů neškodí. 
Hlavní zásobu vody si berou přes kořen 
vedoucí kolmo dolů. Další významný 
faktor, který mluví v neprospěch stro-
mů na zastávce tramvaje, je jejich věk. 
V našich podmínkách mají jehličnany 
životnost cca 50 let. Zastávka byla bu-
dována v polovině 70. let 20. století. 
Stromy jsou tedy téměř na hranici své 
životnosti.
Na základě těchto informací jsem 
si začal více všímat stromů v našem 
okolí. Bohužel u některých borovic 
a modřínů jsou patrné stopy „reza-
vění“ jehličí, takže se obávám, že nám 
postupně začnou usychat i další jeh-
ličnany.
Zmíněná borovice na zastávce tram-
vaje bude samozřejmě nahrazena 
stromem novým.
Více informací na toto téma najdete 
uvnitř zpravodaje v článku předsedy 
Komise pro životní prostředí, zastu-
pitele pana Vlastimila Halfara.
 
Milí přátelé, začal nám podzim, který 
je opět „jaksi podivný“. Znovu máme 
nařízeno nosit roušky, znovu nás 
denně straší negativní zprávy o ko-
ronaviru.
Nenechejme se přehnaně zneklidňo-
vat. Nepodléhejme panice, strachu 
a úzkosti. To by mohlo mít na náš 
život a zdraví mnohem negativnější 
dopad než samotný covid, který drtivá 
většina nakažených zvládá s jen slabý-
mi příznaky (a někteří dokonce i bez 
příznaků…). Život je krásný a stojí za 
to se z něj radovat. A tak vám přeji, aby 
každý nový den, týden, měsíc…, byl 
pro nás všechny časem nových nadějí, 
radosti a nového začátku.
Těším se na naše další společná, nejlé-
pe už bezroušková, setkávání.

  Antonín Crha, váš starosta

Nová kontejnerová stání na tříděný odpad
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Nad dotazy občanů
Opět se mi sešlo více dotazů od na‑
šich spoluobčanů, a proto jsem se 
rozhodl o staronové vydání rubriky 
NAD DOTAZY OBČANŮ.

Pane místostarosto, jak pokračuje 
územní plán? Toť otázka, kterou 
jsem slyšel již několikrát. No, ve 
skutečnosti je nyní období klidu. 
V současnosti plyne doba, kdy se 
musí příslušný úřad vypořádat s 36 
tisíci body připomínek. Za Bohunice 
chci poděkovat více než 1200 spolu‑
občanům, kteří mě zmocnili podat 
námitky. Chci veřejně deklarovat, 
že kdo bude mít zájem, může si ná‑
mitky, které jsem vypracoval a po‑
dal po předchozí domluvě termínu 
prohlédnout. Jeden z mnoha dotazů 
byl, zda i v příštím roce bude vedení 
radnice pořádat opět BOHUNICKÝ 
HUDEBNÍ PODZIM. Mohu říci, že 
téměř se stoprocentní jistotou bu‑
deme i v příštím roce tento festival 
pořádat. Při této příležitosti si do‑
voluji poděkovat našemu kultur‑
nímu poradci a průvodci celé akce 
Luďkovi Savanovi Urbánkovi. Přes‑
to, že se ne vždy shodneme na navr‑
žených interpretech, dokážeme najít 
kompromis a jsem přesvědčen, že 
výsledkem je kvalitní hudba a krás‑
ný kulturní zážitek. Věřte, že bych 
vás již nyní rád informoval o sesta‑
vě hostů na příští rok, nemohu tak 
však učinit, a to především proto, 
že jsme ještě se Savanou nezasedli 
a neprobrali možnosti. Mohu vás 
však na základě kladných ohlasů 
informovat, že i  příští rok bude 
jedna skupina revivalová. Která 
to bude, to ještě opravdu nevíme. 
Máte  ‑li tip na skupinu či zpěváka, 
kterého byste v příštím roce u nás 
rádi slyšeli, zašlete mi, prosím, váš 
tip na hrdlicka@bohunice.brno.cz 
Dalším častým dotazem, a to pře‑

devším ze strany návštěv‑
níků hudebního festivalu, 
byl dotaz, zda i v příštím 
roce bude radnice pořá‑
dat obecní ples. Zde jen 
stručně odpovím, ano, 
pokud nám to okolnosti 
dovolí, tak zcela jistě. La‑
vičky, lavičky, lavičky, to 
je téma, které rezonuje nejen u se‑
niorů. Jen v krátkosti. Naše městská 
část má ve svém katastru přibližně 
420 laviček. Po důkladném prověře‑
ní technického stavu a využitelnosti 
jsme přistoupili k postupné výmě‑
ně těchto někdy mnoho desítek let 
starých a  nevyhovujících laviček 
za nové. Součástí akce je i  jejich 
optimalizace. Ve skutečnosti to 
znamená, že tam, kde lavičky ne‑
jsou využívány, budou odstraněny 
a  již se nové nebudou osazovat. 
Naopak tam, kde máme opodstat‑
něné požadavky na instalaci nových, 
je instalovat hodláme. Chci však 
informovat, že tato výměna bude 
probíhat postupně, a to během ně‑
kolika let. Přestože se zdá, že tato 
investice nedává smysl a současné 
lavičky se jeví jako dobré, opak je 
pravdou. Každý rok vynakládáme ne‑
malé prostředky na údržbu těchto 
starých laviček, ať jsou to nátěry 
nebo výměny sedacích desek. Nové 
lavičky jsou bezúdržbové a tudíž nás 
v budoucnosti nebude již finančně 
zatěžovat jejich údržba. Stromy, 
častý dotaz, který většinou zní tak‑
to „ pane místostarosto, co budete 
dělat s těmi usychajícími stromy“? 
S usychajícími stromy, které jsou již 
vzrostlé a v Bohunicích mají stáří již 
více než čtyřicet let, nenaděláme 
bohužel nic a nenadělá s nimi nikdo 
nic. Je to prostě důsledek dlouho‑
dobého sucha, a to převážně defici‑
tu podzemní vody. Většina stromů 

Diakonie Broumov, sociální družstvo 

Sběr šatstva 
od 

V pátek 16. 10. 2020 od 1300 do 1900 hod 
a v sobotu 17. 10. 2020 od 900 do 1300

Místo: budova staré haly TJ Tatran Bohunice, 
Neužilova 35.  

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázané k sobě)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče

Akce je pořádána ve spolupráci s TJ Tatran Bohunice 
a MČ Brno-Bohunice 

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.

Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 

Sběrové dny BIOODPAD
03. 10. 2020 Souhrady
10. 10. 2020 Neužilova
17. 10. 2020 Lány
07. 11. 2020 Souhrady

14. 11. 2020 Neužilova
21. 11. 2020 Lány

Vždy 09–14 h.

totiž saje vodu spodními 
kořeny, kdežto povrchové 
kořeny fungují jako ko‑
tevní. Proto ani zalévání 
vzrostlých stromů nemá 
smysl, protože voda se ke 
spodním kořenům nedo‑
stane. Nemohu souhlasit 
s kritikou některých obča‑

nů, že se o stromy nestaráme. Máme 
zpracovanou podrobnou mapu ve‑
řejné zeleně a pravidelně probíhá 
kontrola. Trochu mne však mrzí, 
jak někteří rádoby ochránci přírody 
komentují na sociálních sítích různé 
„stromoproblémy“. Například boro‑
vice na zastávce Běloruská. Tak tam 
se opravdu někteří vyznamenali. Je 
pravdou, že tato borovice uschnula, 
a je to jistě škoda, na druhé straně 
těchto stromů bude přibývat, ale 
je důležité, jak se s tím vypořádá‑
me. My jako vedení radnice jsme 
připraveni tyto stromy nahrazovat 
novými, ale již jiným druhem. V pra‑
xi to znamená, že budou vysazovány 
odolnější druhy. Jen závěrem po‑
známka ke stromům: je mi líto, že 
si na tomto problému někdo honí 
triko, a přitom kolem nás dochází 
k záměrným poškozením stromů, 
kdy tyto stromy jsou navrtány a do 
otvorů nalit jed. Toto většinou 
projde bez povšimnutí. Zde se již 
nikdo nepídí, zda se po viníkovi pá‑
trá apod. No pokročme dále, častým 
dotazem je také, proč již nejsou PIV‑
NÍ SLAVNOSTI. Vzhledem k tomu, že 
radnice tuto akci nepořádá, ale vždy 
ji pořádali naši bohuničtí dobrovol‑
ní hasiči, nemohu se k této otázce 

vyjádřit, a proto tazatele vždy odka‑
zuji na naše hasiče. Jen malý dově‑
tek, ono pořádat takovou akci v roz‑
sahu, jakém jste byli zvyklí, je dosti 
náročné a to především personálně. 
Je pak nemilé, že si mnohdy musíte 
vyslechnout, že rušíte noční klid 
a pod. Naši dobrovolní hasiči nikdy 
neseděli s rukama v klíně a vždy se 
na chodu Bohunic podíleli, proto 
věřím, že pokud pivní slavnosti ne‑
obnoví, zcela jistě přijdou s jinou 
kulturní akcí. Proč nesekáte trávu 
tam a tam. Mnohokrát byl na mne 
vznesen tento dotaz. Ano, někdy se 
to jeví jako chaotické počínání, ale 
je to právě tak, že většinou se po‑
stupuje podle předem stanoveného 
harmonogramu. Samozřejmě, že by 
bylo možné naobjednat o mnoho 
více pokosů a služeb s tím spoje‑
ných, to by však přineslo nemalé 
navýšení finančních prostředků. 
Tento rok byl specifický převážně 
ve srážkách. Oproti minulým letům 
nám napršelo celkem dost vody 
a tráva prostě rostla jak zběsilá. 
Nicméně nebudu se vymlouvat na 
počasí, i  když k  těmto neduhům 
hodně přispělo. Chystáme přes 
zimu podrobně přehodnotit stáva‑
jící harmonogram pokosu a věřím, 
že již v příštím roce se nám podaří 
optimalizovat tuto činnost. Vážení 
spoluobčané, dovolte mi poděkovat 
Vám za dotazy, které mi zasíláte, či 
jen tak na ulici sdělujete. Věřte, že 
každý smysluplný dotaz, či připo‑
mínka, u nás najde to správné ucho.
Hodně zdraví vám přeje
 Milan Hrdlička, místostarosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXV.
V sobotu 26. 9. 2020 měly proběhnout bohunické Svatováclavské 
hody. Z důvodu epidemie byly nakonec zrušeny. Proto jsem pro 
dnešní, sto dvacáté páté, pokračování seriálu Z historie Bohunic 
vybral obrázek ze starých bohunických hodů. Je konkrétně z 5. 7. 1945 
a vztahuje se k patronům Bohunic sv. Cyrilu a Metodějovi, kterým 
je zasvěcena naše bohunická kaplička.
Fotka není vzhledem ke svému stáří právě kvalitní, ale vše podstatné 
je na ní vidět. Zejména bych upozornil na rohovou budovu v její zadní 
části. Jedná se o dnešní restauraci Švejk.

Zdroj foto: soukromý archív autora článku

  Antonín Crha

1.9.–30.10. VÝSTAVA – Ateliér pro kočku v knihovně – kresby kurzistů 
školy kreslení; KJM, Lány 3

1.9.–30.10. SOUTĚŽ – Svět v obrazech – představení projektu Jižní 
Morava čte 2020; KJM, Lány 3

1.–30. 10. VÝSTAVA – Mario Puzo a jeho Kmotr – k 100. výročí naro-
zení spisovatele; KJM, Lány 3

1.–30. 10. SOUTĚŽ – Kniha v obrazech – pro děti v rámci projektu 
Jižní Morava čte 2020; KJM, Lány 3

1., 8., 15., 
22., 29. 10.

KNIŽNÍ ČTVRTEK; KJM, Lány 3; od 10:00 hod. do 12:00 hod.

4. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Ivančice – ČP 2. kolo – házená žen
hala Neužilova 35; od 15:00 hod.

6. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Májina zahrada;
KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

7. 10.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ – procházka centrem Brna
Pořádá SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY; v 9:00 sraz u kašny 
na nám. Svobody

8. 10.
čtvrtek

PASOVÁNÍ – slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih; 
KJM, Lány 3; od 15:00 do 17:00 hod.

8. 10.
čtvrtek

VERNISÁŽ KNIHY – Hnízda v octu – paní Mileny 
Fucimanové; KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

10. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Vršovice – I. liga házené žen;
hala Neužilova 35; od 17:00 hod.

16.–30. 10. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 3. část blokového čištění s odtahem 
vozidel; MČ Brno-Bohunice

18. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol V. Meziříčí – II. liga házené mužů;
hala Neužilova 35; od 17:00 hod.

19. 10.
pondělí

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Máša a medvěd;
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16:00 hod.

21. 10.
středa

RUKODĚLNÉ TVOŘENÍ SENIORŮ; SVČ Lužánky – pracoviště 
LÁNY, Lány 3; od 9:00 do 11:00 hod.

22. 10. 
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou radnicí; 
od 12:00 do 18:00 hod.

22. 10. 
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI – její procvičování s paní Janou Šubrovou;
KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

24. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : SK UP Olomouc – I. liga házené žen;
hala Neužilova 35; od 17:00 hod.

28. 10.
středa

TATRAN Bohunice : Sokol Kostelec n. H. – II. liga házené 
mužů; hala Neužilova 35; od 15:00 hod.

1. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Újezd u Brna – II. liga házené mužů;
hala Neužilova 35; od 17:00 hod.

Kalendárium IX.

Blok č. 1 – termín čištění: 15. 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: 16. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány (od-
bočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – úsek 
bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 22. 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: 23. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 30. 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

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel 



Když si může současné vedení Bohunic vybrat mezi…
A) lidsky vysvětlit paní N z ulice Na Pískové cestě, že 
úprava územního plánu podél ulice Neužilova není 
komplotem proti její zahradě, nebo…
B) ubít tutéž paní paragrafy v zoufalé sebeobraně před 
neexistujícím útokem na jejich majestát…
…co zvolí?

Když si může současné vedení Bohunic vybrat mezi…
A) jít s kůží na trh a ve vzájemné diskuzi vytříbit připomínky k návrhu územního 
plánu k dokonalosti, nebo…
B) tutlat, co mělo být veřejné už v okamžiku, kdy to tisíc lidí podepisovalo; 
a umlčovat oponenty promlčenými starými křivdami…
…co zvolí?

Při jednání zastupitelstva 9. 9. zvolili pánové Crha a Hrdlička a jejich koaliční 
suita dvakrát B.
Jak lze vyslechnout na záznamu jednání (http://www.brno -bohunice.cz/cs/
mc -brno -bohunice/zastupitelstvo -mc/videzaznamy -zasedani -zastupitelstva.
html).
Jsem jediný, komu připadá, že současnému vedení Bohunic chybí elementární 
nadhled?

 Jan Novotný, zastupitel

Nedávným, ale stále důležitým, ve-
řejným tématem byla možnost připo-
mínkování návrhu nového územního 
plánu. Problematikou jste se mnozí 
zabývali osobně a mnozí jste využili 
skupinového podání námitek pro-
střednictvím tzv. zástupce veřejnosti. 
Zástupce veřejnosti ke svému zmoc-
nění potřeboval podpisy od alespoň 
200 občanů. Podpisy sbíral náš spo-
lek Brno+, ale také bohunická radnice 
a její představitelé. Své připomínky 
veřejně projednalo, odsouhlasilo 
a podalo i bohunické zastupitelstvo.
Naše podpisové listiny zmocnily 
k podání námitek spolek Brno+. Pod-
pisové listiny vedení radnice zmoc-
nily k podání námitek místostarostu 
Milana Hrdličku. Na podpisových 
listinách vedení radnice však byla 
uvedena pouze místa, kde se má ná-
vrh nového územního plánu změnit, 

ale ne to, jak se má změnit. Nový 
územní plán je velmi důležité téma 
a postoje volených zástupců k němu 
jsou zásadní. Proto jsme opakovaně 
žádali pana místostarostu, aby své 
námitky poskytl a uveřejnil. Marně.
Proto jsme na zářijovém jednání za-
stupitelstva navrhli usnesení, které 
by jej vyzvalo ke zveřejnění námitek. 
Usnesení však nezískalo dostatek 
hlasů. Takže řečeno s titulkem jed-
noho z článků pana místostarosty: 
„Bohunice bojují, bojují za svou bu-
doucnost“, ale neptejte se jak…
I přes výše uvedené si stále myslíme, 
že je v pořádku, když chceme vědět, 
co člen vedení městské části v tak 
zásadní věci, jako je územní plán, 
prosazuje.

 Robert Kotzian,
Eva Duřpektová, Miloš Vrážel, 

zastupitelé za Brno Plus

Ani konec srpna a začátek září se neobešel bez potřeby pomoci bohunických 
hasičů. Vyjížděli jsme k šesti zásahům – pomáhali jsme likvidovat požár, 2× jsme 
se účastnili přestavby odběrového centra ve FN Brno Bohunice, 2× jsme likvido-
vali obtížný hmyz a také jsme odstranili ztrouchnivělou pergolu na ZŠ Vedlejší. 
Mimo to jsme se zúčastnili výcviku pořádaného HZS JmK a zdokonalovali jsme 
své znalosti pravidelným školením.

 Radek Pilný
Velitel jednotky SDH Bohunice

Nadhled

Námitky pana 
místostarosty k novému 
územnímu plánu

Zásahová jednotka v září
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Příspěvky zastupitelů
Na tramvajové zastávce Bohunická 
v místech, kde probíhala výstavba dět-
ského hřiště, uhynula borovice. Kdo za 
to může? Nejčastěji jsou zmiňováni 
dva hlavní podezřelí:
1. Umělý litý povrch, který tvoří 
dopadovou plochu hřiště. Prý za-
braňuje vsakování vláhy do půdy. Ale 
skutečnost je zcela opačná! Paradox-
ně, tento povrch zlepšuje půdní vlá-
hové podmínky. Umožňuje dokonalé 
zasakování vody a zároveň zabraňuje 
neproduktivnímu výparu z půdy. V za-
hradnictví se taková ochrana půdy od-
borně nazývá „mulčování“.
2. Mechanické poškození kořenů 
během stavby. Dělníci poranili ně-
kolik povrchových kořenů, což bylo 
v průběhu stavby silně kritizováno na 
FB stránkách. Borovice má na rozdíl 
od smrku hluboký kůlový kořen, kte-
rý umožňuje čerpat vláhu a živiny ze 
značných hloubek. Mohutnost koře-

nového systému můžeme odhadnout 
podle velikosti nadzemní části stro-
mu. Říká se tomu korelační rovnová-
ha. Kořen stromu je zhruba tak velký 
jako jeho koruna. Mechanické poško-
zení vedlejšího kořene tedy nemůže 
ohrozit strom v příjmu vody a živin. 
Každá rána však může být otevřenou 
bránou pro infekci. Ta postupuje ple-
tivy stromu a výrazně ho oslabuje. 
To zpravidla trvá několik let. Je tedy 
nepravděpodobné, že by náhlý úhyn 
borovice způsobilo drobné mechanické 
poškození kořene.
Závěr. Vycházeje z vlastních zkuše-
ností, myslím si, že borovice byla silně 
oslabena již před výstavbou hřiště a ja-
kýkoli zásah byl onou poslední kapkou. 
Kdyby se hřiště nestavělo, možná by 
dnes borovice ještě žila a uhynula by 
asi až v zimě nebo příští rok.

 Vlastimil Halfar
předseda Komise ŽP RMČ

Hledá se viník

Provoz ÚMČ Bohunice od 15. 9. 2020
Na základě opatření vlády ČR ze dne 7. 9. 2020 č. 909 je provoz ÚMČ Brno-
-Bohunice zabezpečen v těchto úředních hodinách:
Pondělí: 8.00–17.30, středa 8.00–17.30
Vstup do budovy úřadu je pro občany v době úředních hodin volně přístupný.
Vstupující osoby jsou povinny: po dobu pobytu v budově používat ochranný 
prostředek dýchacích cest, dodržovat odstup mezi osobami nejméně 2 metry.



 5

JEN ŽÁDNOU PANIKU!
Může se stát, že vyslechne-
me podobný rozhovor:
– Když jsem sjížděl z D1 na 
Brno, všiml jsem si v okolí 
skupiny Rusů.
– A kolik jich máme v Bo-
hunicích! Jeden Rus byl taky 
u památníku III. odboje.
Nic proti bratrům Slovanům! Zde totiž 
nebyla řeč o příslušnících východní-
ho národa, ale keřovité dřevině s ná-
zvem škumpa ocetná (Rhus typhina). 
Dendrologové a zahradníci používají 
v běžném hovoru pro pojmenování 
nepůvodních dřevin odborné latin-
ské názvy. Proto se spolu nebavili 
o škumpách, nýbrž o „rhusech“. Ale 
též veřejnost často používá odborné 
názvy dřevin na úkor českých jmen. 
Tak třeba:

Túje – česky zerav
Magnólie – šácholan
Rododendron – pěnišník
Běžné okrasné keře kolkvície 
a vajgélie ani česká jména 
nemají.
Ale zpátky k naší škumpě. 
Někdy se stane, že namísto 
keře vyroste menší strom. 

S tím se můžeme setkat i u šeříků, 
černých bezů nebo jiných typických 
keřů. Škumpa pochází z Ameriky. Nej-
krásnější je koncem léta, kdy jsou její 
zpeřené listy jasně žluté, oranžové až 
červené.
Škumpu můžeme najít poblíž kruho-
vého objezdu u Hraniček 20. Na fo-
tografii je škumpa, která donedávna 
rostla před Ukrajinskou 35.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
Foto: Dušan Brzobohatý

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a. s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice se uskutečnila 
v úterý 18. 8. 2020. Zkont-
rolováno bylo celkem 1369 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítila 
v době konání kontroly 4 osvětlení, což 
je 0,29% nesvítivosti. Při této noční 
kontrole nesvítila jedna lampa na uli-
ci Akademické, jedna lampa na ulici 
Lány a dvě lampy na ulici Okrouhlé. 
Oproti minulým kontrolám se však 
udála malá změna. V těchto „špat-
ných časech“ jsem se s pracovníkem 
Technických sítí Brno, a. s. dohodl, 
že kontrolu v naší MČ Brno -Bohunice 
nebudeme provádět společně. Z „bez-

pečnostních důvodů“ pro-
vedl tuto kontrolu sám 
pracovník Technických sítí 
Brno, a. s. za což bych mu 
rád velmi poděkoval. Já 
budu provádět samostatně 
průběžnou kontrolu veřej-
ného osvětlení do další pra-
videlné kontroly a případné 

nesvítící lampy nahlásím osobně na 
dispečink Technických sítí Brno, a. s.
Závěrem bych rád poděkoval všem pra-
covníkům Technických sítí Brno, a. s. 
za velmi pečlivou údržbu veřejného 
osvětlení v Bohunicích a těším se na 
další spolupráci v „lepších časech“. 
Záznam z kontroly je uložen na Odbo-
ru Technických služeb Úřadu městské 
části Brno -Bohunice.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Možná jste si všimli, že v měsíci srpnu 
tohoto roku začaly dlouho plánované 
práce na opravě střechy našeho kos-
tela sv. Jana Nepomuckého, který už 
od svého postavení v roce 1926 slouží 
obyvatelům Bohunic i Starého Lís-
kovce.
Stávající střešní krytina byla na kos-
tel položena v roce 1988. Podle farní 
kroniky práce začaly 14. dubna a skon-
čily 16. června. Jednalo se o generální 
opravu střechy, při níž byla položena 
kompletně nová prejzová střešní kryti-
na, všechny plechové části střechy byly 
provedeny v mědi, vyměnily se tři trá-
my poškozené zatékáním a pozlatil se 
kříž na věži. Platil se tehdy jen materi-
ál (208.345,05 Kčs), protože veškeré 
práce byly provedeny brigádnicky. Ži-
votnost této střechy se však postupně 
nachýlila ke svému konci, proto byla 
nedávno dokončena první fáze prací, 
při kterých se vyměnila střešní krytina 
v nejpostiženější části (stará zákristie) 
a pokračovalo se presbytářem dál do 
první části lodi kostela. Druhá fáze 
proběhne v následujícím roce.
Práce byly rozděleny do dvou fází, 
protože většinu investice (1,6 milionu 
korun) si budeme muset zaplatit sami. 

Proto se na vás obracím touto formou 
s prosbou o pomoc.
Na našich farních stránkách (www.
farnostliskovec.cz) pod tlačítkem 
„Nová střecha“ můžete najít obrázek 
našeho kostela složený z dílků puzzle, 
kde každý dílek má představovat jednu 
nebo více pomyslných střešních ta-
šek (podle jeho hodnoty). Stačí tedy 
kliknout na žádané dílky a pak podle 
pokynů poslat dar na farní účet, ať už 
jako anonymní dárce nebo jmenovaný 
i s možností odepsat si danou částku 
z daní.
V blízké době ještě plánujeme pro-
dávat plátěné tašky s potiskem a slo-
ganem „Taška za tašku“, kde výdělek 
z prodeje (200 Kč/ks) půjde také na 
tento účel.
O všem se včas dozvíte, pokud budete 
sledovat naše stránky.
Pevně věřím, že nám tyto možnosti 
zajistí zafinancování této v poslední 
době největší investice a že i nadále 
budeme moci udržovat dědictví po 
našich předcích v takovém stavu, aby 
mohlo sloužit nejen nám, ale i těm, 
kteří přijdou po nás.

 Jaroslav Rašovský, farář 
Dne 30. 8. 2020 v 8.00 hodin ráno 
byla jednotka sboru dobrovolných 
hasičů z Bohunic vyslána k požáru 
výškové budovy na ulici Ukrajinská.
Za čtyři a půl minuty od vyhlášení po-
plachu, jsme již vyjížděli k místu po-
žáru. Na místě jsme byli během jedné 
minuty. Z oken ve třetím nadzemním 
podlaží vycházel sloup černého dýmu. 
Na místě se nacházela profesionální 
jednotka HZS ze stanice Starý Lísko-
vec, která prováděla hašení uvnitř bytu 
zasaženého požárem. Na pokyn veli-
tele zásahu jsme se vyzbrojili dýchací 
technikou a podíleli se na evakuaci 
osob z panelového domu před budo-
vu a prováděli kontrolu bytů vedle 

a  nad místem požáru. Po evakuaci 
osob z domu jsme provedli odvětrání 
prostor chodby a bytů pomocí přetla-
kového ventilátoru. Po uhašení požáru 
a odvětrání vnitřních prostor domu, 
jsme se s nájemníky postupně vraceli 
zpět do jejich bytů, které jsme násled-
ně zkontrolovali, zda jsou bezpečné 
a bez zakouření.
Myslím, že celý zásah byl zvládnutý 
profesionálně od všech složek inte-
grovaného záchranného systému, jen 
se smutným koncem pro nájemnici 
bytu, která bohužel v bytě následkem 
požáru zemřela.

 Michal Osvald
Velitel družstva SDH Bohunice

Bohunické stromy (30) Kontrola veřejného osvětlení

Nová střecha na kostele

Tragický požár na ulici 
Ukrajinská
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Orouškované říjnové 
akce 

P. Alois Slovák – osobnost motivovaná  
J. G. Mendelem

Jasný cíl fotbalistů 
Tatranu Bohunice  
v nové sezoněMilí čtenáři a příznivci knihovny,

tento příspěvek jsem chtěla věnovat 
radostné zprávě, že již pro vás opět 
začínáme připravovat pěkné kulturní 
a vzdělávací akce. Že jsme s radostí 
uvítali na besedách v knihovně děti 
a žáky ze školek a škol. Zkrátka že už 
začínáme fungovat tak, jak jsme byli 
zvyklí před březnem 2020. Ale situace 
posledních dní mě trochu odrazuje 
od psaní těchto radostných zpráv. Do 
uzavřených prostor se nám vrátily 
roušky a my pocítili, že návštěvnost 
akcí trochu poklesla.
Přesto jsme rádi, že kulturní akce a be-
sedy stále můžeme pořádat a také je 
pro vás stále připravujeme, organi-
zujeme a věříme, že i zdárně zreali-
zujeme.
Proto bychom vás chtěli pozvat na 
(sice orouškované, ale moc pěkné) 
říjnové akce. Na vernisáž knihy paní 
Mileny Fucimanové – Hnízda v octu, 
která se bude konat v netradičním 
představení, zveme 8. 10. od 18.00 
hod. O dva týdny později, 22. 10. také 

od 18.00 hod., proběhne Trénink pa-
měti s paní Janou Šubrovou.
Od září jsme se vrátili k tradičnímu 
čtení pro nejmenší, které se koná 
vždy v úterý v 16.30 hod., tentokrát 
si budeme číst 6. 10. z knihy Májina 
zahrada. V říjnu také proběhne týden 
knihoven (5.–9. 10.) a s ním spojené 
slavnostní pasování prvňáčků na rytíře 
knih a čtenáře knihovny – 8. 10. v čase 
15.00 – 17.00 hod. Rodičům prvňáčků 
také připomínáme, že během měsíce 
října mají jejich prvňáčci registraci 
i  přeregistraci do knihovny na rok 
zdarma. A během Týdne knihoven je 
nová registrace do knihovny pro děti 
a žáky do 18 let také na rok zdarma.
Věříme, že si některou z akcí vyberete 
a přijdete nás v říjnu navštívit, a bude-
me doufat, že všechny akce se budou 
moci pro vás bez problému zrealizovat. 
Další říjnové akce najdete v kalendáriu 
zpravodaje.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány 

Na sklonku letošního roku 2020 
si můžeme připomenout 160 let 
výročí narození pozoruhodné br-
něnské osobnosti P. Aloise Slo-
váka O.S.A., teologa, historika 
a  ovocnáře, jehož život a  dílo 
výrazně ovlivnil J. G. Mendel. 

Nepocházel sice z  Brna, narodil se 
25. 11. 1860 v Boskovicích, avšak po 
absolvování základního vzdělání ve 
svém rodišti zamířil do Brna, kde pro-
žil celý svůj život.
Od r. 1871 studoval na Slovanském 
gymnáziu v Brně, kde mu byli učiteli 
spisovatel Antonín Vašek a básník Vla-
dimír Šťastný. 18. 7. 1876 byl přijat 
opatem brněnského augustiánského 
kláštera J. G. Mendelem do řádu jako 
novic. Po vystudování teologie slo-
žil 8. 12. 1871 do jeho rukou řeholní 

slib. Stal se konzistorním radou a od 
r. 1883 farářem pro tehdejší samostat-
né obce Bohunice a Starý Lískovec. 
V té době tu ještě nebyl vystavěn kos-
tel, sloužil tedy bohoslužby v bohunic-
ké kapli. R. 1893 u příležitosti výročí 
mučednické smrti sv. Jana Nepomuc-
kého se přičinil o vybudování nového 
kostela v lokalitě Starý Lískovec, který 
byl dostavěn r. 1926.
Jako člen augustiánského řádu se ve-
lice zajímal o architekturu a památné 
budovy v okolí kláštera. Především ho 
zaujal dům U modrého lva na křižo-
vatce ulic Poříčí a Hybešova. V r. 1899 
o něm napsal publikaci, v níž popsal 
jeho historii v letech 1243–1898. Jed-
ná se o cenný dokument i z hlediska 
toho, že objekt byl v druhé polovině 
dvacátého století zbourán, na jeho 
místě je dnes pobočka České spoři-

Do nové sezóny 2020/2021 vstoupilo 
mužstvo Tatranu pod vedením staro-
nového trenérského tria, ke Stanisla-
vovi Píškovi se připojil Zdeněk Partyš 
a jako hrající trenér František Schne-
ider. Zdeněk Partyš je bývalý hráč 
Zbrojovky Brno a Opavy. Tato trojice 
má za úkol dotáhnout to, co pandemie 
koronaviru znemožnila v minulé sezó-
ně, tedy vítězství v krajském přeboru 
a postup do Divize! Do vedení fotba-
lového klubu Tatran Bohunice přichází 
i bývalý hráč Zbrojovky Luboš Kalouda, 
který svými zkušenostmi bude přispí-
vat k dalšímu rozvoji a růstu bohunic-
kých fotbalistů.
V sestavě Tatranu Bohunice se v prů-
běhu sezóny představí: brankáři Dang 
a  Zach a  dále hráči v  poli: Burčík, 
Chlup, Imramovský, Janusis, Khalil, 
Kotoun, Král, Lacko, Masařík, Musil, 
Pavlíček, Petřík, Schneider, Ševčík, 
Šmerda, Šplíchal a Ullmann.

I  když si mužstvo Tatranu drželo 
dlouhodobou neporazitelnost (34 
zápasů bez prohry), v šestém utkání 
nového ročníku prohrálo na domá-
cí půdě se Spartou Brno 1:2 a ta se 
okamžitě vyšvihla na první místo 
průběžné tabulky JMKP. Tatran je 
druhý s dvoubodovou ztrátou, v těs-
ném závěsu za ním jsou Boskovice, 
Ráječko a Svratka Brno. Je vidět, že 
boj o první místo bude v nové sezóně 
hodně těžký, tak budeme Bohunicím 
držet palce.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohunice děkují za divác-
kou podporu v novém ročníku Kraj-
ského přeboru. Informace o zápasech 
naleznete ve vitríně na fotbalovém 
stadionu Neužilova 35, ve vývěsce 
MČ Bohunice na ulici Dlouhá nebo 
na www.tatran -bohunice.cz. 

 Ing. Jaromír Krejčí

Cvičení předškolních dětí
ZŠ Arménská – pondělí 17.30–18.30 cvičení předškolních 
dětí 600 Kč pro školní rok 2020/2021.

Děti si projdou základem pohybových dovedností – běh, skoky, 
hody z místa, chytání míče, naučí se správně protáhnout 
své tělo a zvýší si svoji fyzickou zdatnost.
V závěru školního roku se mohou zúčastnit atletických závodů 
v Brně.
DĚTI SI VEZMOU S SEBOU CVIČEBNÍ ÚBOR, CVIČKY A PITÍ

www.sportbohunice.webnode.cz 

Pozvánka

telny a na památku autora ji zdobí 
mozaika modrého lva.
P.Slovák měl široké spektrum zájmů. 
J. G. Mendel ho výrazně ovlivnil ne-
jen ve studiu teologie, ale mimo jiné 
i v oblasti zahradnických oborů. Sledo-
val jeho veškeré teoretické i praktické 
práce týkající se genetiky, štěpování 
a pěstování odrůd ovocných stromů 
atd.
Když r. 1901 byl v Bohunicích založen 
Pomologický ústav, z  něhož časem 
vznikla zahradnická škola, stal se tu 
učitelem. Přednášel nejen nábožen-
ství, ale také ovocnictví, podílel se 

na založení ovocnářské části školního 
hospodářství, prosazoval pěstování 
klimaticky vhodných výnosných od-
růd a plně prosazoval v nemalé míře 
učení J. G. Mendela. Zdůrazňoval, že 
vědecký svět udělal velkou chybu, 
když v období let 1884–1865 opatovy 
práce zneuznával. Na škole působil žel 
krátce, do r. 1905, z důvodu těžkého 
onemocnění. 24. 2. 1906 zemřel. Je 
pochován v augustiánské hrobce na 
Ústředním hřbitově v Brně.

 Ing. Jiří Ptáček
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Velká rekonstrukce učeben v ZŠ Vedlejší je dokončena

Kometa s plavci z Arménské na soustředění v Krkonoších

Konec srpna byl v ZŠ Vedlejší ve znamení příprav 
otevření tří opravených učeben.
Žáci  II. stupně se většinu školního roku 2019–20 
učili částečně v provizorních podmínkách a spolu 
s učiteli se těšili na tři zcela zrekonstruované třídy 
(přírodopis, fyzika, chemie), tři obnovené kabinety, 
novou přírodovědnou laboratoř, výtah a obnovenou 
počítačovou síť v celé škole. Projekt, který příprav-
nými pracemi započal již v lednu 2018, zahrnoval 
stavební práce, vybavení nábytkem, interaktivními 

tabulemi a pomůckami.
Na celkové sumě 23 mil. Kč, kterou uskutečnění pro-
jektu stálo, se podílela EU, pak město Brno, městská 
část Bohunice i škola.
Na staveništi bylo třeba koordinovat práce dvou 
projektantských a pěti dodavatelských firem, po-
kud počítáme jen ty hlavní. Jednoduché to neměl 
ani magistrát, který pro potřeby finančního a or-
ganizačního řízení projektu vyčlenil osm lidí. Na 
kontrolních dnech samozřejmě měli svoji účast také 

představitelé městské části.
Většinu prací se podařilo dokončit ještě v srpnu, 
a proto mohlo 3. září proběhnout slavnostní pře-
střižení pásky, u něhož nejvzácnější osobou byl pan 
náměstek primátorky Petr Hladík.
Věřím, že novotou vonící prostory poskytnou žákům 
i učitelům kvalitní zázemí pro vzdělávání v přírodo-
vědných předmětech.

 Jan Harmata, ředitel školy

Předposlední srpnový týden bylo 
v Peci pod Sněžkou opravdu rušno. 
Plavecký klub Kometa Brno, za který 
plavou i žáci ze ZŠ Arménská, se rozho-
dl uspořádat tzv. „megasoustředění“, 
které mělo za cíl stmelit kolektiv na-
příč celým klubem. Hned pro začátek 
je třeba napsat, že se zúčastnilo 100 
plavců a akvabel, 15 trenérů a dalších 
10 lidí doprovodu! Byla to opravdu 
velká banda a tím pádem bylo třeba 
vše dobře naplánovat…
V neděli jsme se sešli u lužáneckého 
bazénu, kam pro nás přijely tři au-
tobusy. Vše proběhlo kupodivu bez 
problémů a po nalodění jsme vyrazili 
směr CHKO Broumovsko, kde byl na-

plánovaný úvodní výlet skalním měs-
tem Polické stěny. Teprve poté jsme 
vyrazili do cíle na Žižkovu boudu ležící 
v 1000 m nad mořem v Peci pod Sněž-
kou. Místo je to opravdu krásné – je 
tam výhled na naši nejvyšší horu a do 
širokého okolí.
A dál už nás čekal velmi pestrý pro-
gram. Začali jsme stmelovací tombo-
lou, kdy měl každý účastník dovézt 
jednu drobnost pro někoho jiného. 
Proběhlo losování, všichni dosta-
li nějakou cenu, ale hlavně jsme se 
všichni parádně pobavili. V následu-
jících dnech jsme chodili po krásných 
výletech v okolí, absolvovali jízdu vláč-
kem po Peci, na besedu za námi přijel 

člen Horské služby Krkonoše. Velkou 
událostí byl tzv. K.O.B., běh do vrchu, 
který každý účastník běžel sám za sebe, 
takže pak bylo dobré porovnání, kdy 
někteří mladší porazili naopak starší 
plavce apod. Vynikajícím vrcholem 
programu bylo řádění na letní bobové 
dráze pro mladší účastníky a sjezd na 
horských koloběžkách pro starší. To 
byl opravdu perfektní adrenalinový 
zážitek.
Soustředění se nám moc vydařilo, což 
bylo dáno souhrou několika okolnos-
tí: skvělé počasí, perfektní parta dětí 
a trenérů, v neposlední řadě dobré jíd-
lo, ubytování i personál a skutečně 
pestrý program, to vše přispělo k vel-

kému úspěchu celé akce. Bylo velmi 
milé pozorovat tuto velkou partu 
plavců, která během týdne fungovala 
jako jeden tým, a bylo vidět, jak se 
plavci a akvabelky postupně mezi se-
bou skamarádili.
Výbornou tečkou bylo poslední den 
koupání na krásném lesním retro kou-
pališti v Mladých Bukách, které kalilo 
jen pomyšlení na brzký odjezd domů. 
Kladné ohlasy, které jsme po návratu 
ze všech stran obdrželi, nás přiměly 
k jednoznačnému rozhodnutí: za rok 
na stejném místě zase na shledanou!

 Tomáš Doubrava, vedoucí akce,
trenér ZŠ Arménská
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Fotoreportáž: Co se děje v Bohunicích?

Bohunický hudební podzim

Nové kontejnerové stání na Souhradech

Staré kontejnerové stání Požár na Ukrajinské

Nová školní kuchyně v MŠ Amerlingova
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NABÍDKA KROUŽKŮ
ve šk. roce 2020/21 

ZAČÁTEK KROUŽKŮ JE V ÚTERÝ 29. 9. 2020.

SPOLEČNĚ
NA CESTÁCH
Kroužek určený pro dospělé a seniory. Společně budeme podnikat výlety do okolí 
Brna.
Užijeme krásy přírody a dozvíme se zajímavosti o místě, které navštívíme.
K optimální atmosféře na cesty patří plno vtipných historek, zajímavé aktivity, ale 
hlavně chuť cestovat vlakem nebo autobusem, chůze a dobrá nálada.
SSraz bude před budovou Lánů v 9:00, návrat na totéž místo v 15:00. Účastník 
obdrží dostatečně dopředu zprávu, na které místo se pojede, jaká je cena za 
jízdné. Jídlo a pití vždy s sebou, oběd bude v restauraci na místě konání akce.
KDY: 1x za měsíc v úterý v čase 9 - 15 hod. 
Termíny v 1. pololetí: 13.10., 10.11., 15.12, 12.1.
CENA: 300 Kč/pololetí 
KONTAKT: Anna Horáková, tel. 722 201 100 

NOVINKA

ZAČÍNÁME  13. 10. 2020

lany.luzanky.cz

Pravidelné procházky pro seniory

CENA:  v předprodeji - 60 Kč/dítě i dospělý, 
rodina 150 Kč,  děti do 1 roku zdarma
na místě -  70 Kč/dítě i dospělý,
 rodina 160 Kč,  děti do 1 roku zdarma  
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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 2. 10. 2020 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský 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.

VY rozhodujete

damenavas.brno.cz

Rádi si vybíráte?  
Seznamte se
s projekty
pro Brno
od 19. 10. 2020
na Náměstí Svobody

5 báječných tipů na 
podzimní dny pro děti 
i dospělé
Udělejte si radost, prožijte podzim v přírodě. Všech pět pracovišť Lipky 
– školského zařízení pro environmentální vzdělávání pořádá sérii akcí 
nazvanou Lipka pro Zemi. Buďte u toho!

1. Hmyz v naší přírodě
Hmyzu v krajině ubývá. Co s tím? Čeká vás prohlídka přírodní zahrady, ve které 
se hmyzu dobře daří, tvoření i hraní. A také divadlo Polárka! Pro děti i dospělé, 
vstupné 100 Kč.
Kdy: 10. října, 10–17 hodin
Kde: Lipka – pracoviště Jezírko a okolí

2. Luční školka
Račte vstoupit! Luční školka má otevřeno 24 hodin denně. Seznamte se s pilnou 
včelkou nebo rozvážným hlemýžděm. Super přírodovědná pozorování pro děti! 
Vstup zdarma.
Kdy: 10. října, 13–17 hodin
Kde: Lipka – pracoviště Kamenná a zahrada U Řeky 

3. Den stromů
Víte, jak se daří našim stromům? A co můžeme udělat, aby se jim vedlo lépe? 
Hravé aktivity pro děti i rodiče doplní obecní Drakiádu. Vstup zdarma.
Kdy: 10. října, 14–18 hodin
Kde: Lipka – pracoviště Rychta (Krásensko)

4. Příroda ve městě
Podzimní slavnost v zahradě, která uživí celou rodinu! S dětmi si vyrobíte hmyzí 
hotel, dozvíte se něco o starých ovocných odrůdách a nakonec zasadíte strom. 
Vstupné dobrovolné.
Kdy: 11. října, 14–18 hodin
Kde: Lipka – pracoviště Rozmarýnek
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 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 Nabízím kosmetiku ORIFLAME.  
Prodej nápoje KOMBUCHY.  
T: 736 661 617, Lenka Řezníčková.

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

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

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 Hledám někoho na úklid dvoj-
hrobu na ÚH za úplatu (cca 1× za 14 
dní). Prosím jen sms: 725 633 138.

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

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ 
DEMOKRATICKÉ STRANY 
DĚKUJE VOLIČŮM ZA 
PODPORU VE VOLBÁCH DO 
KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA.

klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Rekonstrukce
a realizace interiérů 
bytů a domů

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno
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547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

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

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

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.cz


