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Je čtvrtek 15. října 2020. Sedím 
u počítače a přemýšlím nad slovy, 
která bych chtěl vložit do článku 
listopadového čísla zpravodaje 
Naše Bohunice. Přemýšlím nad 
úlohou starosty v této kompliko-
vané době. Přemýšlím i nad svou 
úlohou coby občana.

Televize nás denně zasypávají nega-
tivními informacemi o koronavirové 
epidemii. Vláda nám hrozí, že když 
onemocníme, nebudou pro nás v ne-
mocnicích lůžka. Nemocnice omezují 
plánovanou léčbu, operace, péči. Všech-
ny zajímá jen, jsme -li pozitivně nebo 
negativně testováni. Ještě, že jsem si 
stihl zajít před vyhlášením nouzového 
stavu ke kadeřnici. Sice stříhání v rouš-
ce nic moc, ale mám na čas „vystará-
no“. Nicméně, bude -li třeba, zvládnu 
to i s dlouhými vlasy. Jsem objednán 
také u zubaře a na očním. Snad je „ne-

zavřou“. Bez zubů a očí by 
to bylo horší a občas prostě 
potřebují údržbu. Ještě jsem 
objednán…, no ale mých sta-
rostí s doktory už bylo dost.
Více mě trápí jiné věci. Vždyc-
ky jsem si myslel, že role 
čelních představitelů státu 
je lidi v těžké době povzbuzovat, pomá-
hat, být jim oporou a posilou. Bohužel 
jsem se hluboce zklamal. Velmi mi vadí, 
když místo slov povzbuzení zaznívají 
urážky, zesměšňování a slova, která zra-
ňují. V těžké době potřebujeme přece 
morální podporu a posilu. Oceňuji, jak 
například paní prezidentka Čaputová 
umí svůj národ povzbudit, posílit a vést 
v časech krize. Dává jasná stanoviska 
a nabízí vizi. Na půdě slovenského par-
lamentu mimo jiné prohlásila: „Neplýt-
vejme energii na spory, které skutečné 
potřeby lidí obcházejí. Mysleme prosím 
na tyto lidi, až se budeme rozhodovat, 

čím svůj mandát dál naplní-
me a jaké zákony dostanou 
prioritu,“ vyzvala.
Na zasedání Valného shro-
máždění OSN také prohlásila: 
„Lidé potřebují mít důvěru, 
že jejich vlády konají správně 
a že jim nikdo nelže. Ochránci 

těchto zásad musí být svobodná a ne-
závislá média, renomovaní odborníci 
a vědci, stejně jako občanská společ-
nost.“ Slovákům závidím, ale i přeji.
Když jsem nastoupil na bohunickou 
radnici, snažil jsem se od zkušenějších 
a dobrých starostů pochytit, jak to dě-
lají. Někdy se říká, že starosta by měl 
v obci hlavně budovat a stavět… Dnes 
vím, že to není to nejdůležitější. Snaha 
o rozvoj obce je totiž samozřejmostí. Já 
jsem postupně přišel na to, že nejdůle-
žitější je mít rád lidi a svou práci brát 
jako službu pro ně. To je myslím úko-
lem starosty i v dnešní době. Právě o to 
jsem se začal snažit a snažím se dodnes. 
Jestli se mi to daří, musí posoudit jiní.
V současnosti, kdy nás trápí nevidi-
telný, nepříjemný COVID-19, bych vás 
rád povzbudil. Nebojme se. Je to sice 
nepříjemná a v některých případech 
i nebezpečná věc, ale život pokračuje, 
nezastaví se. Nerezignujme na život. 
Neuzavírejme se do sebe. To by nám 
mohlo ublížit víc než nemoc samotná. 

Žijme! Najděme si svůj způsob kvalit-
ního žití v omezeních daných vládními 
nařízeními. Dodržováním omezujících 
nařízení pomáháme především sami 
sobě a svým blízkým. Není přece tak 
těžké žít plnohodnotný, hezký, naplně-
ný život i v hranicích, mezích a man-
tinelech současnosti. Tak to prosím 
s nadějí a dobrou myslí vydržme. Život 
je i přes to, co právě prožíváme, krásný.
Začíná měsíc listopad. Většinou ho 
vnímám jako smutný. Léto nenávrat-
ně odešlo, podzim také odchází a při-
chází brzká tma, chlad a zima. Stromy 
shazují listí a jejich holé větve jako by 
sdělovaly: „Potřebujeme si odpočinout, 
nabrat novou sílu. Ale víme, že po ka-
ždé zimě přijde jaro“. I my lidé potře-
bujeme sílu, novou naději, nový život.
Nepatřím k těm, kteří milují zimu ve 
městě. Ale mám naději v nový život, 
v nový začátek, v jaro, které přichází 
po každé zimě. Pevně věřím a doufám, 
že se dočkáme i času bez roušek a bez 
koronaviru.
Milí přátelé, chtěl bych vám touto 
„Listopadovou úvahou“ sdělit, že si 
vážím každého z vás a že jsem tu pro 
vás. A bude -li to v mé moci, rád vám 
vždy pomohu. Přeji vám hodně síly 
a prosím vás o trpělivost. Těším se na 
setkávání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

Listopadová úvaha 

Uzávěrka č. 12/2020
středa 16. listopadu 2020 
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distanční cyklistická

   vyjížďka pro děti
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Nad dotazy občanů
Jak si jistě většina spoluobčanů všimla, probíhá 
okolo objektu radnice oprava tzv. parteru, což 
v překladu znamená venkovní prostranství okolo 
radnice. Bohužel, jsme se nedohodli, a to i přes 
maximální úsilí, aby stejnou rekonstrukci provedl 
i na svých pozemcích majitel obchodního centra 
ALBERT, což je firma Ahold. Tak v konečné podobě 
to bude vypadat tak, že naše polovina bude krásně 
opravená, ale zbytek prostranství – toto v podstatě 

bohunické centrum, jenž je v majetku Aholdu, bude i nadále hyzdit 
starý povrch s rozpadající se zídkou. 

V souvislosti s touto rekonstrukcí jsem 
obdržel nemálo dotazů, a to především 
na to, jestli bude vybudován spojovací 
chodník přes trávník k chodníku na 
ulici Běloruská. Přestože tento chod-
ník není součástí stavby, potažmo 
rekonstrukce parteru, vedení radnice 
počítá s nějakou formou propojení. 
Začíná období blokového čištění v naší 
městské části a s tím i přesun většího 
množství vozidel na jiná místa. Je pro-
blematické umístit vozidlo někam, kde 
je již plno, v podstatě se jedná o pokus 
nalít jeden litr vody do půllitrové skle-
nice, aniž by se přelilo. Nicméně vždy, 
i když s vypětím veškerých sil, se to 
většině majitelů vozidel parkujících 
v právě uklízené lokalitě podaří, a za 
to jim děkuji. Ovšem u parkování se 
chvíli pozdržme, tak jak jsem již uvedl, 
s problematikou parkování v Bohuni-
cích je to dlouhodobě neuspokojivé. 
Ti, kteří čtou mé příspěvky, vědí, že se 
touto problematikou dlouhodobě za-
bývám. Dlouhodobě také sleduji obsa-
zenost jednotlivých parkovišť, včetně 
druhů parkujících vozidel, a snažím se 
tyto údaje zpracovat do přehledných 
grafů. Není to můj koníček, jak by se 
zdálo, ale jednou přijde doba, kdy tyto 

údaje mohou pomoci v rozhodování, 
zda přijmout rezidentní parkování či 
ne. Jestliže jsem zde zmínil rezident-
ní parkování, rád bych se u něj chvíli 
zdržel. Tak jak jsme se museli připravit 
na to, abychom se vypořádali s přípra-
vou nového územního plánu, čeká nás 
i to, že se budeme muset vypořádat 
s  rezidentním parkováním. Myslím 
si, že s většinou z vás se shodnu, že 
rozhodnutí, zda zavést v Bohunicích 
rezidenční parkování nemůžeme pone-
chat na jednadvaceti zastupitelích. Již 
od minulého volebního období jsme 
jako koaliční partneři jasně veřejnosti 
sdělili, že rozhodovat o budoucnosti 
formy parkování musí občané trvale 
žijící v Bohunicích. A z mého pohle-
du je nejdemokratičtější rozhodování 
občanů obecní referendum, které budu 
vždy v této otázce prosazovat. Jenže 
k tomu, aby se člověk správně rozhodl, 
musí disponovat relevantními údaji. 
Ne každý má čas vysedávat u počítače 
a vyhledávat si dostupné informace, 
kde bude zhodnocovat pro a proti. Ne 
každý rozumí technickým termino-
logiím apod. Z těchto důvodů jsem 
se rozhodl připravit vám takový po-
drobnější seriál, ve kterém vám budu 

postupně představovat jednotlivé fáze 
rezidenčního parkování včetně jejich 
kladných i záporných dopadů na život 
v Bohunicích. Jistě se najdou i tací, 
kteří budou tvrdit, že se nás to netý-
ká, no možná zatím ne, ale chapadla 
rezidentního parkování se pomalu 
roztahují a vytlačují nelegálně par-
kující ze středu města do okrajových 
částí. Je jen otázkou, kdy rezidentní 
parkování bude realizovat Starý Lís-
kovec, Nový Lískovec či Brno -Jih. Po-
tom již bude pozdě učinit okamžité 
rozhodnutí, že rezidentní parkování 
přijmeme také. Ona totiž doba pro 
realizaci změn v dopravě, a rezidentní 
parkování je změnou v dopravě, může 
trvat až dva roky. Potom se může stát, 
že dva roky bude parkování v Bohuni-
cích absolutně neúnosné. V závěru 
jen malou perličku, v Bohunicích na 
počet obyvatel chybí více než čtyři 
tisíce parkovacích míst. Namítáte, že 
nejsme schopni nikdy tolik chybějí-
cích parkovacích míst postavit? To asi 
ne, ale jistá možnost tu jistě je, a to 
třeba, že zde nebudou v určitou dobu 
parkovat ti, kteří zde nemají trvalé by-
dliště, a jistou formou navýšení počtu 
parkovacích míst může být i výstavba 
parkovacích domů či parkovacích věží. 
Obrátila se na mě skupina spoluob-
čanů s žádostí vyřešit neuspokojivý 
stav v okolí skateparku při ulici Osová. 
Jejich hlavní problém spočívá v tom, 
že se zde schází omladina, která tu 
údajně konzumuje alkohol, znečišťuje 
okolí a je příliš hlučná. Moje babička 
mi říkala, že každý problém má své 
řešení, ale že ten problém musí člověk 
pochopit. Z toho jsem si vzal poučení 
a tyto věci neřeším bezhlavě a hned. 

Snažím se pochopit chování a činnost 
těch dotyčných, kteří jsou postaveni 
do role problematických. Je pravdou, 
že při kontrole daného prostoru jsem 
našel často odhozené lahve od alkoho-
lu a některé i rozbité, je pravdou, že ti, 
kteří využívají skatepark, nejsou těmi, 
kteří by zde požívali alkohol a činili 
hluk. Jsou tu dvě skupiny mládeže, 
jedna, která se věnuje sportu na skate-
boardovém hřišti, a ta druhá, která se 
nevěnuje ničemu, nudí se, poflaku-
je, kouří, pije alkohol a hlučí. Mluvil 
jsem s oběma skupinami, „skejťáci“ 
byli ochotní a komunikativní, chápali 
problém a snažili se mi pomoci, ale 
přišli i s některými nápady jako na-
příklad požadavkem na přidání dalšího 
barelu na pet lahve. Druhá skupina 
byla v komunikaci daleko skromnější, 
převažovala arogance, opovržení, řeči 
jako „to mi ne to ti druzí“ a podobně. 
Bohu žel někdy slova nestačí, někde se 
musí konat, a proto jsem této skupině 
dal na výběr, jestli se nebudete chovat 
tak, jak se na člověka sluší, může se 
stát, že tento altánek prostě zmizí, 
že zde budou každou hodinu probí-
hat kontroly strážníků a že se také 
může stát, že budou pod dohledem 
kamerového systému. Babička říkala 
„na hrubý pytel hrubá záplata“, ale 
také to, že člověk má vždy možnost 
výběru být dobrým člověkem anebo 
ne. Podařilo se mi vyřešit problém 
s ukrajinskými fotbalisty na „molďá-
ku“, s mládeží scházející se u kotelny 
na Běloruské a věřím, že vzájemným 
dialogem vyřešíme i problém ve skate-
parku. Vážení, jsme v nelehké době, 
a proto přeji všem hlavně zdraví.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta.

Ve 4. ročníku Dáme na vás, participativním rozpočtu města Brna, rozhodnete 
o 33 milionech korun. Obyvatelé Brna letos navrhli 134 projektů, 95 z nich 
získalo podporu. Do hlasování postupuje 65 proveditelných projektů, o kterých 
vy máte možnost rozhodnout v listopadovém finále.

A JAK HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ?
Hlasovat mohou občané Brna (s  trvalým bydlištěm v  Brně) starší 18  let 
1.–30. listopadu, a to elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full 
účtu na brnoid.cz. Každý má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. Jednomu 
projektu lze dát maximálně 2 kladné a 1 záporný hlas.
Pořadí projektů se určí podle počtu kladných hlasů. Vítězné jsou ty projekty, 
které se vejdou do 33 milionů korun. V příštím roce začne Kancelář participace 
s jejich realizací.
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa ke všem finálovým 
projektům a vybrat si své favority.
Nebuďte ke svému okolí lhostejní a pomozte rozhodnout, co se u vás vylepší, 
opraví nebo postaví, aby bylo Brno ještě lepší místo pro život.
Hlasujte! Dáme na vás…

Velké finále je tady! 
Dáme na vás, hlasujte 
o vítězích i letos

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

pátek 4. 12. 2020
v 17.00 hod.
vystoupení žáků bohunických škol
v 18.00 hod.
rozsvěcení stromečku s ohňostrojem

a pak přijdou čerti, andělé a Mikuláš
Pro děti bude zdarma připravený čaj, 
pro dospělé medovina, svařák.
Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spolupráci  
s MČ Brno-Bohunice

V případě nepříznivé epidemiologické situace si oznamovatel vyhrazuje 
možnost odložení termínu dané akce. Pokud bude ale situace příznivá, 
tradiční mikulášská nadílka proběhne.
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXVI.
Pro naše dnešní, sto dvacáté šesté, pokračování seriálu Z historie Bohunic 
jsem vybral obrázek z nedávné, 31 let staré historie. 
V listopadu 1989 se u bohunické vazební věznice sešel hodně velký zástup 
lidí, kteří požadovali propuštění politických vězňů. Následně okolo celého 
komplexu budov udělali živý řetěz.
Možná někteří z nás tehdy byli „při tom“ a na tuto událost si vzpomínají.

 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archív autora článku.

2. 11. –
23. 12.

VÝSTAVA – 2 generace nejen na Vánoce –  
díla Jitky a Jana Vavrušových; KJM, Lány 3

2. 11. –
23. 12.

VÝSTAVA – Pletení z papíru – originální výrobky  
Hany Kubátové; KJM, Lány 3

2.–30. 11. SOUTĚŽ – Kouzelný svět tukonů – kvíz pro děti
KJM, Lány 3

3. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Májina zahrada – pro děti  
od 2 do 5 let; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5., 12., 19. 
a 26. 11.

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

7. 11.
sobota

BOHUNICKÉ OKOLO – cyklistická vyjížďka a zábavné odpo-
ledne; sraz v zahradě ZUŠ; Amerlingova 2; od 13.00 hod.

12. 11.
čtvrtek

KRÁSA OSOBNOSTI – setkání s vizážistkou Markétou 
Povolnou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

15. 11.
neděle

NETRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
SVČ Lány

18. 11. – 
23. 12.

VÝSTAVA – Jižní Morava čte 2020 – soutěžních prací 
tohoto projektu; KJM, Lány 3

19. 11. 
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY – náměstí před bohunickou radnicí; 
od 12.00 do 18.00 hod.

4. 12.
pátek

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMKU; před radnicí MČ Brno-Bohunice, od 17.00 hod.

Kalendárium XI.

Již po třinácté měl letos proběhnout 
bohunický lampionový průvod, který 
každoročně pořádá lužánecké praco-
viště Lány. A jelikož 13 pro některé 
pověrčivé není šťastným číslem (a taky 
trošku z důvodu nouzového stavu a zá-
kazu pořádání veřejných akcí) budou 
lampiony pro tentokrát trochu jinak…
Rok 2020 je ve své podstatě jedineč-
ný. Vše co bylo samozřejmé, najed-
nou samozřejmé není a my jsme pod 
palbou příkazů, zákazů a nejasných 
vyhlídek. Není to jednoduchá situace 
pro zdravého člověka, natožpak pro 
toho nemocného, který se pere se svou 
chorobou a doufá v brzké uzdravení. 
Stejně tak se změnil život zdravotnic-
kému personálu – jak v nemocnicích, 
tak na běžných ambulancích. Rovněž 
se změnil nějakým způsobem život 
každému z nás.
Nemusí být však jen špatně a zle… 
Stále je tu naděje a ta naděje je tak 
veliká, jak veliká je naše víra v lepší zít-
řek! Vybízíme tedy všechny bohunické 
spoluobčany k vyjádření své naděje 
zapálením světla ve svém okně. Když 
spojíme své síly, dosvítí naše světlo 
až k bohunické nemocnici a dodá tak 
naději všem, kteří zde doufají v brzký 
návrat domů… zasvítí do bytů všem, 
kteří jsou v domácím léčení… všem, 
kteří jsou v karanténě a nemohou vy-
cházet ze svých domovů…
Prosím – spojme své síly a v neděli 
15. listopadu mezi 18 a 19 hodinou 
vyvěste ve svém okně rozsvícený čer-

vený lampion, lucerničku či jen svíčku 
v zavařovací sklenici. Červená barva 
má symbolizovat sounáležitost s na-
šimi zdravotníky (máte -li lampionek 
nebo lampičku v jiné barvě, vůbec to 
nevadí). Budeme moc rádi, pokud se se 
svým světýlkem vyfotíte a svou fotku 
nám pošlete na naši adresu: lany@
luzanky.cz
Z došlých fotografií vytvoříme koláž 
plnou naděje, kterou nejenže otiskne-
me v Našich Bohunicích, ale také se ji 
pokusíme předat zástupcům zdravot-
níků bohunické fakultní nemocnice 
jako výraz naší podpory v nelehkých 
časech.
Předem všem zapojeným děkujeme 
a odměnou nám všem bude v danou 
neděli v 19 hodin jedno VELKÉ světel-
né překvapení, které budete moci sle-
dovat ze svých balkonů, když se budete 
dívat směrem k bohunické nemocnici.

Lucie Stará, vedoucí lužáneckých 
pracovišť Lány a Labyrint

Šátky nebo šály, které už nechce-
me, nenosíme. Prošoupané košile, 
odřezky ze zahrady nebo kousky 
ovčího rouna. To vše máte možná 
doma. Víte, že to můžete znovu 
použít? Třeba na zabalení dárků 
nebo betlémské postavičky.
To si vezmete tři různě veliké špalíč-
ky nebo papírové ruličky a v misce 
si připravíte kašičku z vody a docela 
obyčejné hladké mouky. „Vznikne tak 
lepidlo, které používaly už naše ba-
bičky,“ vysvětluje lektorka z brněnské 
Lipky Alena Uhříčková.
Lepidlo zamícháte a nanesete ma-
lířským štětečkem na špalíček či ru-
ličku. „Na rozdíl od tavných pistolí 
nebo sekundových lepidel trvá trochu 
déle, než zaschne, ale drží velmi pevně. 
Navíc takto připravené lepidlo nedělá 
v přírodě žádnou neplechu,“ upozor-
ňuje lektorka.

Až nanesete trochu lepidla na místa, 
kde chcete mít vlásky a vousy, přiložíte 
kousek ovčího rouna nebo obyčejnou 
bavlněnou vatu. Dokreslíte tváře, při-
dáte kus staré látky a voilà – první 
betlémská postavička je na světě!
Další jednoduché fígle, jak si doma 
udělat krásné, přitom levné a k přírodě 
šetrné Vánoce, vám ukážou lektorky 
na předvánočních akcích brněnské 
Lipky. „Vánoce tvoříme tak, abychom 
nevytvářely zbytečný odpad. Vybíráme 
dekorace z lesa nebo ze zahrady. Až 
doslouží, vrátíme je zpátky do přírody. 
V žádném případě nepatří do popelni-
ce,“ dodává Uhříčková.
Pokud to situace dovolí, přijďte se 
podívat na jedno či klidně dvě před-
vánoční tvoření s Lipkou! Sledujte náš 
web lipka.cz/kalendar -akci, ať o nic 
nepřijdete.

 Petra Bartíková

Světlo naděje pro Bohunice

Oslavte Vánoce jinak.  
Lipka radí, jak na to



Vážení spoluobčané, asi vás 
nějak zvlášť nepřekvapím 
sdělením, že nás zasáhla 
celkem slušná pohroma. 
Pochopitelně nemluvím 
o  chystaném územním 
plánu, ale o  covidové 
pandemii. Za celý svůj již 
poměrně dlouhý život takový malér 
nepamatuji, mohu to srovnat snad 
jen s 21. srpnem 1968. Nicméně se 
vždycky snažím na všem najít něco 
pozitivního a zkusím to i s covidovou 
pandemií. Za prvé, máme štěstí v ne-
štěstí, že ten koroňáček má poměrně 
nízkou smrtnost. Polévá mě studený 
pot při představě, že by nás nakazilo 
něco, co má smrtnost o řád vyšší, 
a  to tak nepřipravené, jako jsme 
byli letos na jaře. Měli jsme šanci 
se proti pandemii naučit bojovat, 
zjistili jsme, co je dobře a hlavně co 
je špatně, a něco podobného už nás 
v budoucnu tolik nezaskočí. Za dru-
hé, naučíme se vážit věcí, které zatím 
bereme jako samozřejmé. V jedné 
chronicky známé humoristické kni-
ze se praví „Prožíváme  ‑li delší dobu 
idylu, přestaneme ji vnímat, a osud by 
nám prokázal neocenitelnou službu, 
kdyby nás popadl za límec a vyhodil 
dočasně na mráz. Pak bychom ne‑
vzpomínali na to, že kamna trochu 
kouřila, nýbrž na to, že hřála.“. Asi 
nás teď nečekají zvlášť dobré časy, 
zřejmě nám poklesne životní úroveň 
a mnohdy budeme muset opustit ži-
votní styl, na který jsme si zvykli. Ale 
zase začneme přemýšlet o tom, co je 
v životě důležité a co je jen balast, 

přeskupíme si životní hod-
noty, a to bude dobře. A za 
třetí, možná si začneme víc 
vážit jeden druhého, členů 
své rodiny, přátel, spolu-
pracovníků, sousedů nebo 
i neznámých anonymních 
lidí, které denně potkává-

me. Máme společný problém, nikdo 
se z něj nemůže vyvléknout přes zná-
mosti nebo úplatky, musíme si to 
přetrpět všichni stejně. A to nás bude 
spojovat. Možná odložíme i leckdy 
směšnou a malichernou zášť a ne-
přátelství, začneme více tolerovat 
jiné názory a přesvědčení a budeme 
se k sobě chovat jinak, jako parta, 
která má společného nepřítele, a aby 
ho porazila, musí táhnout za jeden 
provaz. A možná i začneme o věcech 
víc přemýšlet, vytáhneme z kopřiv 
odložený selský rozum a začneme se 
na leccos dívat jinýma očima. A za to 
přemýšlení a selský rozum bych se 
moc přimlouval, to nám v boji proti 
koroňákovi určitě pomůže. Neposlou-
chejme ty, kteří problém zlehčují, ani 
ty, kteří nás jím straší. Dejme na svůj 
instinkt a svůj selský rozum. Buďme 
bdělí a ostražití, chraňme se a zby-
tečně neriskujme a  neohrožujme 
svou pohodlností a furiantstvím ani 
sebe, ani své bližní. Ale nepodléhej-
me malomyslnosti. Naši předkové 
překonali mnohem větší těžkosti, ne-
nechme se jimi zahanbit. A určitě to 
dobře dopadne a my z toho vyjdeme 
trošku lepší.

 Antonín Brzobohatý, zastupitel

V rámci plánu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO  
jsme v loňském školním roce v naší 
školce vymysleli a realizovali projekt 
sběru hliníku. Cílem bylo za získaný 
finanční obnos zakoupit nový stromek 
a zlepšit tak životní prostředí školy.
První podzimní den 22. 9. 2020 jsme 
ve spolupráci se Spolkem rodičů a přá-
tel školy zorganizovali akci „Sázení 
stromu a táborák“, které se zúčastnily 
děti, rodiče i prarodiče. Opékaly se 
špekáčky a paní kuchařky přichysta-
ly malé chuťovky s pomazánkami ze 
školní kuchyně.
Nejdůležitější však bylo vysadit nový 
stromek. Této práce se ochotně ujali 
tatínci a děti také pomáhaly. Zahrno-
valy strom hlínou a zalévaly jej.
Děkujeme všem dětem a lidem, kteří 
se do našeho projektu zapojili a jakým-

koliv způsobem ho podpořili. Zvláštní 
poděkování pak patří panu Robertu 
Mášovi a firmě PM AGRI. Stromek nám 
nejen pomohl vybrat, ale z velké části 
jej také sponzoroval.
Až půjdete kolem MŠ Amerlingova, 
podívejte se do naší předzahrádky, 
kterou zdobí krásný javor babyka. 

 Anna Budirská

SADOVNICKÁ VATA
Původně byli čtyři, stejně 
jako mušketýři. Tři z nich 
pokáceli a zůstal tam stát 
jediný. Mohutný strom 
na Moldavské 17 je topol 
kanadský (Populus cana‑
densis). Kříženec našeho 
a amerického topolu, který 
se vyznačuje velmi rychlým růstem. 
Takový strom svádí k použití v ulič-
ním stromořadí nebo jako solitérní 
dřevina v parku. Při výsadbě málokoho 
napadne, že za 20–30 let vyroste ze 
slabého proutku mohutný strom, který 
bude svému okolí přinášet jen samé 
problémy. Topol má měkké dřevo a je 

tudíž náchylný k  houbové 
infekci. U starších stromů 
hrozí rozpad koruny a pád 
odlomené větve na zapar-
kovaný automobil (v  tom 
lepším případě). Sadovníci 
a dendrologové považují to-
poly za „sadovnickou vatu“, 
která rychle vyplní prostor, 

ale má pouze dočasné trvání. Než 
takové stromy dorostou nebezpečné 
mohutnosti, měly by se skácet.
Topoly však mají vynikající uplatnění 
v krajině, kde se využívá jejich rychlého 
růstu například ve větrolamech.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Všechno zlé je k něčemu dobré

Stromů není nikdy dost III.

Bohunické stromy (31)
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Příspěvky zastupitelů
Tento rok byl díky nadprůměrným srážkám pro městskou zeleň poměrně příznivý, 
přesto jsme v Bohunicích zaznamenali desítky uhynulých stromů. Ty zde totiž 
nemají optimální podmínky k životu. Působí na ně celá řada negativních faktorů, 
které můžeme jen stěží eliminovat. Patří mezi ně především:

 – Nevhodné druhové zastoupení (smrky)
 –  Nedostatek půdní vláhy (voda je při silných deštích svedena kanálem přímo 

do Leskavy)
 –  Přehřívání kořenů (pod asfaltem nebo dlažbou)
 –  Odření kůry (při parkování nebo vandalským zásahem)
 –  Poškození kořenů (při výkopových pracích)
 –  Utužování zeminy (u alejových stromů nebo na parkovištích)
 –  Choroby a škůdci (kůrovec, klíněnka, sypavka borovice, dřevokazné houby…)

Jak lze tedy úhyn stromů omezit?
 – Vysazovat odolné, především listnaté stromy
 –  V projektech počítat s technickými prvky umožňujícími zasakování dešťové 

vody (zavlažovací vaky pomáhají jen v akutních případech)
 –  Kde to jde, používat pro zpevňování ploch zatravňovací dlaždice
 –  Nebýt lhostejní k vandalizmu
 –  Chránit kořenový systém při výkopech (čeká nás pokládka optických kabelů, 

jejichž trasa je v projektu naplánována tak, aby se vyhnula stromům a ke-
řům)

 –  Nebýt lhostejní v  případě parkování na nezpevněné ploše pod stromem, 
tzn. otevřít diskusi, co je přednější – parkovací místo nebo strom?

 –  Pro oslabené stromy jsou choroby a škůdci často poslední ranou.
Jak vidno, některá opatření pro ochranu stromů jsou snadná a jiná jsou velmi 
složitá. Navíc, všechny negativní faktory působí součinně a s různou intenzitou. 
Stromy v Bohunicích budou usychat i nadále, takže výsadba nových stromů 
a péče o zeleň je nikdy nekončící práce.

 Vlastimil Halfar, předseda Komise ŽP RMČ

Svým způsobem hrdinové
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Současná situace zapříčinila, že v letošním roce se 
děti již podruhé musí vzdělávat z domu. Všichni jsme 
nejdříve připravovali na střídavou výuku na druhém 
stupni, kdy jeden týden měli chodit do školy žáci 
šestých a sedmých tříd, další týden poté žáci osmých 
a devátých ročníků. Vládní nařízení se však změnila 
po pár dnech a na distanční výuku přešli nejen žáci 
druhého stupně, ale i toho prvního.
K online výuce jsme na ZŠ Vedlejší zvolili program 
Zoom, který umožní, aby se děti mohly setkat se 
spolužáky a učiteli alespoň přes počítač a mohli se 

společně učit. Online výuka probíhá v předmětech 
matematika, český jazyk, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, 
přírodopis a pro žáky osmých a devátých tříd také 
v chemii.
Abychom žákům usnadnili práci, zvolili jsme také 
jednotný komunikační kanál a tím je systém Edookit. 
Žáci i rodiče s ním pracují v průběhu celého roku, uči-
telé do něj zadávají známky nebo učivo, takže systém 
je všem dobře známý a žáci se nemusí učit nic nového.
ZŠ a MŠ Vedlejší byla také zvolena jako škola, která 
vykonává péči o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci 

bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytova-
telů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřej-
ného zdraví. Tyto děti do školy nastoupily hned 
po zavedení vládního opatření a jsme rádi, že jako 
škola alespoň tímto způsobem můžeme pomoci ke 
zvládnutí situace.
Situace, která nastala, nebyla a není jednoduchá pro 
žáky ani jejich rodiče, ale všem přejeme hodně sil 
k jejímu zvládnutí a těšíme se, až se všichni budeme 
potkávat ve škole, tak jak jsme byli zvyklí doposud.

 Mgr. Lenka Adámková

Distanční výuka na ZŠ Vedlejší

Před téměř dvěma roky odstartoval žákovský miniprojekt „Od semín-
ka k semínku“, který připravil půdu pro záležitost mnohem větších 
rozměrů – vytvoření Jedlé školní zahrady na ZŠ Arménská. Nyní na 
podzim, kdy na zahradě sklízíme poslední druhy ovoce a zeleniny, 
nastal čas připomenout si celou tu dlouhou cestu pěkně od začátku: 
od semínka k semínku… Tak ať vám na naší Jedlé školní zahradě ještě 
dlouho chutná!

Mezi hlavní cíle žákovského minipro-
jektu „Od semínka k semínku“ patřilo: 
vybudovat záhonky a truhlíky pro pěs-
tování rostlin určené třídám prvního 
stupně, napsat a umístit jmenovky 
na všechny dřeviny v  areálu školy, 
vytvořit okrasné květinové prvky na 
pozemku školy, o které budou pečovat 
žáci, pro školní jídelnu založit záhony 
s jedlými bylinami a pečovat o ně, na-
vrhnout třídním kolektivům vhodné 
rostliny k pěstování a jejich využití 
k výuce i konzumaci.
A co se nám skutečně povedlo? Vy-
stavěli jsme tři vyvýšené záhonky 
z velkých palet „PALEŤÁKY“ určené 
prvním ročníkům, z bývalé betono-
vé nádrže jsme vybudovali záhonek 
„BETONÍK“ určený pro druhý ročník, 
pro čtvrtý ročník jsme z nástavců na 
palety vytvořili čtyři vyvýšené záhonky 

„PLAZIVKY“. Pod ovocnými stromky 
jsme upravili prostor pro tři okrasné 
záhonky jarních cibulovin, o něž se 
stará třetí ročník, a konečně pro pátý 
ročník (a  naši školní jídelnu) jsme 
vybudovali bylinkový svah. Vytvořili 
jsme i jmenovky na všechny dřeviny 
v areálu školy – a tak se nám podařilo 
splnit vše, co jsme si sami naplánovali. 
S naší prací jsme proto spokojeni.
Dne 16. června 2020 byla naše nově 
vybudovaná Jedlá školní zahrada 
slavnostně otevřena. Na její otevře-
ní se přišli podívat hosté z veřejných 
institucí, rodiče, žáci i pedagogové. 
Pan ředitel přestřihl červenou pásku, 
a zahrada byla tedy otevřena. Paní ku-
chařky upekly koláčky a udělaly bezové 
řízky zvané kosmatice. Poté nás paní 
učitelka Lidmilová provedla po zahra-
dě. Dozvěděli jsme se, že si žáci jednot-

Žáci z Arménské si pochutnali na Jedlé školní zahradě

Vážení bohuničtí senioři, v úvodu mi dovolte re-
agovat na nemálo dotazů, které jste mi zaslali, 
ale i kladli na ulici tak říkajíc z očí do očí. Jeden 
dotaz mi utkvěl v paměti a zněl asi tak: pane mís-
tostarosto, to už jste nás v rámci toho coronaviru 
odepsali, že již nevychází ani seniorské okénko? 
Musím podotknout, že po tomto dotazu následoval 
úsměv. Vraťme se ale k meritu věci. Když jsem před 
lety uváděl seniorské okénko v život, bylo mou 
představou hlavně to, že toto okénko bude sloužit 
vám, vám bohunickým seniorům, že si zde budete 
moci sdělovat své dojmy, pocity a úvahy nebo i ko-
mentáře k dění v Bohunicích. Za dobu, co seniorské 
okénko vychází, to bylo jen několikrát, možná co 
by na jedné ruce člověk spočítal. Proto jsem se 
rozhodl jednou toto okénko nevydat a počkat na 
reakci, zda vůbec někomu bude chybět. Velmi mě 
potěšilo, že se ozvala spousta z vás a žádá si jeho 
pokračování. Rád budu i nadále do okénka přispívat, 
ale znovu opakuji, že je okénko primárně vytvořené 
pro komunikaci mezi vámi, bohunickými seniory. 

Jsem rád, že dnešní příspěvek některé z vás zcela 
jistě potěší. Jak jsem již několikrát informoval, 
buduje se na ulici Pod Nemocnicí krásný objekt, 
a to Polyfunkční objekt – mateřská školka, bytový 
dům s pečovatelskou službou. Tento dům bude mít 
v prvním a druhém patře celkem 18 bytů, z toho 10× 
1+kk a 8× 2+kk. Přízemí bude tvořit z poloviny jedna 
třída mateřské školy a z druhé poloviny společenská 
část, která bude obsahovat tři společenské místnos-
ti, z toho dvě vybavené kuchyňskou linkou. Zde se 
počítá s tím, že část těchto prostor bude využívána 
bohunickým klubem seniorů. Navíc bude možné 
všechny tři místnosti propojit v jednu a vytvořit tak 
větší sál pro kulturní i přednáškové akce. I zahrada 
bude rozdělena do dvou částí. Jedna část bude slou-
žit školce a druhá bytovému domu a společenským 
aktivitám. Vzhledem k tomu, že se účastním kont-
rolních schůzek, věřím, že termín dokončení stavby 
se dodrží. Již nyní se mě dotazujete na možnost po-
dání žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou služ-
bou v tomto objektu. Ano, žádost si můžete již nyní 

podat, a to na Magistrátu města Brna, Bytový odbor 
Malinovského nám. 3. Žádost si můžete stáhnout 
přes internet na webových stránkách www.brno.cz 
nebo vám rád tuto žádost po telefonické domluvě 
doručím osobně. Jestliže máte zájem o doručení 
žádosti osobně, volejte na tel 778 542 492. Tento 
příspěvek píšu bohužel v období, kdy nás zasáhla 
druhá vlna coronaviru a jsou v platnosti omezující 
opatření. Chci vás informovat, že vaše radnice je zde 
pro vás a budete -li potřebovat pomoc, můžete se 
na nás obrátit. I nadále platí, že v případě potřeby 
distribuujeme látkové ochranné roušky, které již 
při první vlně ušili naši spoluobčané a poskytli 
zdarma k užití. Kvalitní roušky lze také zakoupit 
v obchodě Zvaž -to, a to přímo vedle radnice. Vážení 
bohuničtí senioři, i přesto, že situace se nevyvíjí 
příznivě, věřím, že společně tento nepříznivý stav 
překonáme bez větších potíží a již v brzké době se 
opět budeme moci radovat ze svobodného života. 
Hodně sil a zdraví vám přeje 

 Milan Hrdlička, váš místostarosta. 

Seniorské okénko

livých tříd vypěstovali jahody, fazole, 
dýně, melouny, rajčata i bylinky.
Po celou dobu projektu jsme získávali 
cenné zkušenosti, které se nám bu-
dou určitě hodit. Jsme rády, že jsme 
se do projektu zapojili. Asi největším 
přínosem byl pro nás školní trh na 
Zelném trhu. Naučili jsme se pracovat 
s penězi. Naučili jsme se nacenit pro-
dávané výrobky, správně vracet peníze 
v hotovosti. Začali jsme zvládat stre-

sové situace, ať už šlo o dorozumění 
s cizinci nebo o přetlak lidí u našich 
stánků. Novou dovedností se také 
stalo mít plán B pro jakékoliv zálud-
né situace. Dokázali jsme si rozdělit 
práci mezi sebou tak, aby toho jeden 
člen našeho projektu neměl moc. Naší 
největší zkušeností ale přes to vše bylo 
psaní tohoto projektu.
 Daniela Jedličková, Veronika Tichá 

a Sára Szuściková, žákyně 9. A
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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.

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

 Koupím starší rodinný dům nebo 
i vícebytový dům určený k rekonstrukci  
jsem přímý zájemce. Tel: 601 270 860.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněné-
ho nábytku a matrací, ÚKLID DO-
MÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně 
případného sundání  a pověšení zá-
clon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce 
v domácnosti,…  to vše Vám nabízí 
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. Za-
volejte nám na 792 466 199 – na všem 
se domluvíme.

 Společnost VKV HORÁK s.r.o. 
se sídlem Vídeňská 256/142, Brno (za-
stávka tramvaje 2 – Modřická cihelna) 
hledá paní na částečný pracov-
ní úvazek, jejíž náplní bude: úklid 
výrobních prostor.Jedná se o strojí-
renskou firmu s moderním vybave-
ním a příjemným kolektivem. Nástup 
možný od 12/2020. Pracovní doba od 
13.00–18.00 hod. Platové podmínky: 
120 Kč/hod. Bonus: oběd zdarma. Tel.: 
543 421 770, tomanova@hortech.cz

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

Podzim v Domě Naděje 
Brno-Bohunice

Zprávy z knihovny

V  podzimním období, kdy přibývá 
pošmourného počasí a dny se krátí, 
je třeba využít každého slunečního 
paprsku. Sluncem zalité odpoledne 
22. 9. 2020 jsme na zahradě Domu 
Naděje Brno -Bohunice využili k uspo-
řádání Zahradních slavností. Důvodem 
k oslavám se také stala připomínka 
30. výročí založení NADĚJE. Klienti 
domova si slavnost užili v příjemných 
teplotách babího léta i přes její ko-
mornější atmosféru, která byla zajiš-
těna jako součást ochrany klientů před 

zhoršující se epidemiologickou situací. 
Téma slavností bylo už ryze podzim-
ní – Jablkobraní. Milou společnost 
a hudební doprovod zajistil p. Hasoň.
Zahradní slavností ale program aktivi-
začních činností našich klientů zdale-
ka nekončí. Podzimní počasí je ideální 
pro pečení štrůdlu, výrobu křížal či 
tvorbu podzimní výzdoby domova.
Za Domov Naděje Brno -Bohunice pře-
jeme všem čtenářům krásný podzim 
plný činorodosti!

 Bc. Urbánková, fundraiser

Milí čtenáři a příznivci knihovny, měsíc 
říjen nám bohužel nepřál v realizaci 
žádných kulturních akcí pro veřejnost, 
proto jsme rádi, že aspoň během září 
jsme se na akcích mohli setkat. Ráda 
bych zde napsala pár slov o besedě 
a autorském čtení spisovatelky Petry 
Dvořákové, které se konalo na naší 
pobočce ve čtvrtek 24. 9.
Beseda proběhla v komornějším du-
chu, ale o to více v uvolněnější náladě. 
Paní Dvořáková na začátku představi-
la všechny své knihy, jak pro dospělé 
čtenáře, tak pro děti. Následně četla 
ze svých dvou posledních vydaných 
knih – Chirurg a Vrány. O těchto kni-
hách jsme také společně s návštěvníky 
a autorkou debatovali, ptali se na jed-
notlivé postavy z knih, na jejich osu-
dy, emoce a chování. Vyzpovídali jsme 
i samotnou autorku. Ptali jsme se na 
to, kde autorka bere inspiraci, kdy 
nejraději píše a co jako první v mládí 

napsala. Autorské čtení a beseda tr-
vala téměř dvě hodiny a pevně věřím, 
že se návštěvníci dozvěděli vše, co je 
zajímalo. Pokud jste na besedě neby-
li, ale máte zájem si některou z knih 
od Petry Dvořákové přečíst, určitě 
navštivte naši knihovnu a některou 
z knih si vypůjčte.
Na listopad pro vás opět připravujeme 
kulturní akce, a to i přesto, že nevíme, 
jestli je budeme moci s vámi realizo-
vat. Každopádně určitě budeme mít 
nové výstavy, na něž se ve výpůjční 
době můžete přijít podívat. Přehled 
akcí najdete v kalendáriu zpravodaje. 
Pokud o některou z akcí budete mít 
zájem, raději si ověřte její konání te-
lefonicky (547 211 746) nebo e -mailem 
(lany@kjm.cz). Děkujeme a těšíme se 
na setkávání s vámi.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

SOS tlačítko

1 2 3

pro přivolání pomoci v nouzi

Stav nouze

+420 722 904 173

Ptejte se nebo objednávejte na internetu nebo telefonicky 
u české firmy Senzoor

senior.senzoor.cz

Předání zprávy Zajištění pomoci 

Stisknutí tlačítka odešle SOS 
zprávu. Její doručení vám tlačítko 

potvrdí zvukově a vibrací.

SOS zpráva je ihned doručena  
až 5 blízkým na jejich mobil. 

Nedobíjí se, baterie 
vydrží až 1 rok

Ovládání jedním 
tlačítkem, bez brýlí

Malé, lehké, neustále 
při sobě na krku nebo 
na ruce

Naše automatická 
centrála SOS 
zprávy zpracovává 
nepřetržitě. 

Finančně dostupné

Blízcí ihned reagují a ověří 
telefonem nebo osobně 

co se děje.

700 kč
1200 kč

zaváděcí pořizovací 

cena!

měsíční náklady na služby 

pouze 70 kč

“Děda Karel” vám zaslal 
tísňovou zprávu. Ověřte 
prosím její zdroj. 
Mobil: 123 123 123
Senzoor
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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.

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

 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 okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

Optický internet
od netboxu

Nabídka platí pro nové zákazníky do 30. 11. 2020 na prvních 12 měsíců.
Dostupnou rychlost lze ověřit na �  .netbox.cz/mapa-pokryti.

100
Mb/s

Rychlost

350 Kč

100100100

1200
Mb/s

Rychlost

900 Kč

1200120012001200

200
Mb/s

Rychlost

450 Kč

200200200200

600
Mb/s

Rychlost

450 Kč
550 Kč

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

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099
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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.

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

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ 
BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Bydlíte v panelovém 
nebo bytovém domě? 
Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

Chcete vidět, jak vypadají 
vaše odvětrávací šachty?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO 
mohou být příčinou astmatu, chronických chřipek, 
srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
•  Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

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


