
XIII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

Oznamujeme, že ve středu 
16. 12. 2020 od 17.00 hod. 
se bude konat XIII. zasedání Za-
stupitelstva MČ Brno-Bohunice. 
Program zastupitelstva i místo 
konání bude nejpozději sedm 
dnů před zasedáním zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ a na interneto-
vé stránce www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/

Už si pomalu zvykáme, že máme ně-
jaké plány a vládní protipandemická 
opatření nám je změní. To se netýká 
jen každého z nás osobně, ale také naší 
městské části. Jako každoročně jsme 
měli v plánu, že na začátku prosince 
uspořádáme Mikulášskou nadílku spo-
jenou s vystoupením dětí našich škol, 
s rozsvěcením vánočního stromečku, 
oblíbeným ohňostrojem a příchodem 
Mikuláše s nadílkou. Bohužel lze oče-
kávat, že shromáždění 800 až 1000 
lidí, kteří tuto tradiční akci navštěvují, 
ještě povoleno nebude. Moc nás to 
mrzí. Proto jsme se rozhodli, že se Mi-
kuláše a Vánoc úplně nevzdáme. Takže 
4. prosince v 18 hodin v tichosti rozsví-
tíme náš „obecní“ vánoční stromeček. 
Nejedná se o žádnou organizovanou 
akci s doprovodným programem. To 
letos opravdu nepůjde. Dopřejeme si 
tedy alespoň tiché rozsvícení stromku.
A ohňostroj? O ten také nepřijdeme. 
Jen bude o něco později. Mimořádně 
a  výjimečně jej „odpálíme“ 1.  led-
na 2021 v 18 hodin na obvyklém místě 
před bohunickou radnicí. Možná už 
tou dobou budou mimořádná opatření 
volnější, a tak bude možné, aby se nás 
na ohňostroj pár podívalo. Pokud ne, 
tak prosím náhodné kolemjdoucí, aby 
v obou případech dodržovali aktuální 
hygienická opatření.

KONČÍ DVĚ VELKÉ BOHUNICKÉ 
STAVBY
Jak jste si asi všimli, práce na rekon-
strukci prostoru kolem obchodů u OC 
Kalinka pomalu končí. Bílá dlažba do-
plněná tmavými kostkami pokrývá mís-
ta, kde byl dříve ošklivý, 50 let starý as-
falt. Najdou se zde i dekorativní prvky 
s květinami, které bude možné využít 
také k posezení a odpočinku. Součástí 
projektu je sněhobílá zídka, která je 
koncipovaná jako lavička. Bude pod-
svícená, takže zejména noční pohled 
bude jistě velmi romantický. Využili 
jsme této stavební aktivity a v prostoru 

mezi pozemky ve vlastnictví 
města Brna a  společnosti 
Ahold (Albert) jsme napojili 
a zaústili také nový průchod 
přes park. Umístili jsme do 
něj nášlapové desky, aby ne-
byl porušen charakter parku. 
Věřím, že mnozí z nás budou 
za tuto novou cestičku rádi.
Bohužel přes veškerou snahu o do-
hodu, se společnost Ahold (Albert)
rozhodla nepřipojit k  rekonstrukci 
prostoru, takže část kolem Albertu 
směrem k ulici Moldavská zůstane 
v původním stavu, se starým asfaltem.
Můžeme pouze doufat, že tuto svoji 
část pozemku společnost Ahold také 
někdy opraví. Projekt rekonstrukce 
jsme nechali vypracovat a zástupcům 
společnosti jsme ho předali.
Další stavbou, která v průběhu toho-
to měsíce skončí, je velká přestavba 
budovy bývalé vysoké školy STING na 
ulici Pod Nemocnicí. Dvě patra domu 
pro seniory, jednotřídní mateřská škol-
ka a prostory pro komunitní centrum 
začnou již příští rok sloužit svému úče-
lu. Myslím, že přestavba se povedla. 
Z jižní strany bude budova porostlá 
popínavými rostlinami. Zahrada bude 
rozdělena na 3 části: pro mateřskou 

školku, pro seniory, a také 
pro návštěvníky komunit-
ních aktivit. V nové budově 
bude 16 bytů, z toho 4 pro 
imobilní osoby.

PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ 
STAVBY V ROCE 2021

Z velkých staveb, které plánujeme re-
alizovat v roce 2021, bych rád zmínil 
dvě.
Kuchyň na ZŠ Arménská projde gene-
rální rekonstrukcí. Stavba, na kterou 
se mi podařilo sehnat dotaci 17 mil.
Kč, posune školní kuchyni o generaci 
dál. Rekonstrukci si vynutil havarijní 
stav spotřebičů a rozvodů, které jsou 
na hranici své životnosti.
Dalším projektem, který potěší zvláště 
menší děti, je kompletní přebudová-
ní hřiště na ulici Souhrady. Zde jsme 
zvolili kreativní přístup. Projektant 
dostal „volnou ruku“. Hřiště bude 
zcela unikátní svým pojetím, herními 
prvky, konstrukcí a vzhledem. Součástí 
bude i několik stromů a nové lavičky. 
Je to první pokus, jak vytvořit v naší 
městské části nové, neobvyklé hřiště. 
Bude -li se výsledek líbit, budeme rádi 
pokračovat i na dalších místech. Snad 
se nám takto podaří vytvořit v Bohuni-

cích soubor zajímavých, hezkých hřišť 
pro radost dětí i rodičů.
V některém z dalších čísel zpravoda-
je představím podobu tohoto hřiště 
podrobněji.

Milí přátelé, v době, kdy píšu tyto 
řádky se koronavirová situace v naší 
zemi dostává opět pomalu pod kont-
rolu. Před sebou máme měsíc prosinec 
s oblíbeným Mikulášem, tajemným 
a krásným adventem a  radostnými 
Vánocemi.
I když je letošní rok oproti jiným vel-
mi neobvyklý, prožívejme jeho závěr 
a s ním spojený čas Adventu s nadějí 
a důvěrou. Advent přináší poselství ra-
dostného očekávání Vánoc, říká nám, 
že je čas žít, čas prožívat, čas darovat 
a dary přijímat.
Přeji vám, aby pro vás byla tato doba 
blížících se Vánoc a současně konce 
roku starého a začátku nového, dobou 
radostného očekávání, důvěry, lásky 
a pokoje. A samozřejmě také radosti 
ze setkání s vašimi blízkými.
Nový rok 2021 ať je pro nás všechny 
rokem dobrých zpráv a nové naděje.
Těším se na další setkávání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

Vánoční stromeček a ohňostroj – letos trochu jinak

Uzávěrka č. 1/2021
středa 18. prosince 2020 
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Rezidentní parkování informace I.
Vážení spoluobčané, tak jak jsem avizoval 
v minulém čísle NB, přináším první díl in-
formačního seriálu o rezidentním parkování.

Aby bylo možné si představit, jak rezidentní par-
kování funguje, je nutné uvést alespoň základní 
funkčnost tohoto systému. Parkovací systém (rezi-
dentní parkování) podporuje rezidenty, aby mohli 
lépe zaparkovat v okolí svého bydliště. Reguluje také 
dlouhodobé stání vozidel, a tím zvyšuje obrátkovost 
na potřebných místech, jako jsou úřady, pošty nebo 

obchody. Zvyšuje se tedy pravděpodob-
nost, že lidé zaparkují. Brno pro rezidenty 
a abonenty zvolilo princip „květinky“. Par-
kovací oprávnění (rezidenta i abonenta) 
tedy platí nejen v oblasti, kde má trvalé 
bydliště či sídlo podnikání nebo provo-
zovnu (střed „květinky“), ale i ve všech 
sousedících oblastech („okvětní lístky 
květinky“). Tím se značně rozšiřuje území, 
na kterém mohou rezidenti a abonenti zaparkovat. 
Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde mohou 

parkovat pouze lidé z této oblasti. Jak jste 
si jistě všimli, v předchozím textu padly 
dva zásadní pojmy, a to REZIDENT a ABO-
NENT. Pro pochopení funkčnosti celého 
rezidentního parkování je bezpochyby 
nutné vědět, do které kategorie patříte. 
Jen pro zvýšení orientace podotýkám, že 
Bohunice v případě přijetí rezidentního 
parkování spadají do zóny C.

Kdo je rezident: Fyzická osoba s trvalým pobytem ve 
vymezené oblasti (u cizinců s přechodným pobytem) 

anebo vlastník nemovitosti ve 
vymezené oblasti, v  našem 
případě v MČ Brno -Bohunice. 
Kdo je abonent: Podnikající 
fyzická nebo právnická osoba 
se sídlem ve vymezené oblasti 
nebo podnikající fyzická nebo 
právnická osoba s provozovnou 
ve vymezené oblasti.
Kolik stojí parkovací opráv-
nění (poplatek) rezidenta:
Cena (osoba na rok) 1. auto 
200 Kč, 2. auto 8  000 Kč, 
3.  a  další auto 12 000 Kč. 
Jestliže některý občan má na 
sebe napsáno více než jedno 
vozidlo, může se poté částka 
za poplatky vyšplhat do ast-
ronomických čísel. V  tomto 

případě postačí provést převod vlastníka vozidla na 
jednoho z členů domácnosti, který však musí mít 
v dané domácnosti trvalý pobyt. Poplatek potom 
bude opět jen 200 Kč na rok.
Kolik stojí parkovací oprávnění (poplatek) 
abo nenta: Cena (na rok) 1. auto 4 000 Kč, 2. auto 
a další auto 18 000 Kč.
Mnozí z vás jistě vznesou dotaz, že za nimi jezdí 
příbuzní či známí na návštěvy apod. Pro tuto sku-
pinu jsou vyčleněny tzv. volné hodiny pro návštěvy 
rezidentů. Počet volných hodin uvádí tabulka.
Volné hodiny pro návštěvy rezidentů (na rok): 
Rezident v zóně A, B 200 hodin zdarma, Rezident 
v  zóně C 100 hodin zdarma. Dokoupení dalších 
100 hodin (A, B) 100 Kč. Dokoupení dalších 100 ho-
din (C) 100 Kč.
Jistě se najde dotaz, a to od spoluobčanů, kteří bydlí 
v Bohunicích v nájmu. V takovém případě rezidentní 
oprávnění vyřídit nelze, protože podmínkou je trvalý 
pobyt nebo vlastnictví nemovitosti.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

V březnu příštího roku plánujeme s Od-
borem životního prostředí a městskou 
společností SAKO rozmístit celkem tisíc 
nádob určených pro sběr bioodpadu. Ty 
budou rozmístěny na těch stanovištích 
sběrných nádob, které vyberou městské 
části. Nákup nádob pokryje dotace ze 
Státního fondu životního prostředí. 
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud 
Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad 
nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně 
hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v 
některých městských částech mobilní sběr velko-
objemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní 

chceme po celém městě v první fázi roz-
místit 1000 hnědých nádob o objemu 
240 litrů. Ty budou určeny především 
pro kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme 
oslovovat městské části s žádostí o upřes-
nění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové 
nádoby na bioodpad umístit. Všech tisíc 
nových nádob bude rozmístěno v průběhu 

března roku 2021.
Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve 
čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chce-
me vyhodnotit efektivitu svozu, zda frekvence vývozu 
je dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. 

Podle toho systém upravíme na další rok. Během 
příštího roku také budeme připravovat systém svozu 
bioodpadu od rodinných domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad 
je cenná surovina. Předně takový odpad díky kom-
postérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme 
podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan 
však má pro kompostování vhodné podmínky, proto 
chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zá-
roveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioply-
nu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské 
vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

 Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

Brno pořídí tisíc sběrných nádob na bioodpad
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXVII.
Prosinec neodmyslitelně patří k období zimy. S ní jsou spojeny zimní rado-
vánky jako sáňkování, lyžování a bruslení. Asi ne všichni víte, že Bohunice 
mívaly také sokolovnu a působila zde velmi aktivní organizace Sokol. 
Bohužel, sokolovna byla, z důvodu výstavby tramvaje, zbořena. Pro naše 
dnešní, sto dvacáté sedmé, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázek venkovního hřiště sokolovny, na kterém se v zimě bruslilo 
a hrávaly se zde hokejové zápasy. Foto je právě z jednoho takového zápasu 
z r. 1958. Mnoho o této fotografii nevím. Snad jen to, že jedním z hráčů je 
náš starousedlík, pan Jan Sobola.

 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archív autora článku.

4. 12.
pátek

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
před radnicí MČ Brno-Bohunice, v 18.00 hod.

23. 12.
středa

BETLÉMSKÉ SVĚTLO v bohunické kapličce
od 17.00 do 19.00 hod.

22. a 23. 
12.

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

1. 1.
pátek

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
před radnicí MČ Brno-Bohunice, v 18.00 hod.

* Konání, je podmíněno vhodnou epidemiologickou situací.

24. 12. Štědrý den 15.00 mše svatá pro děti
22.30 „půlnoční“ mše svatá

25. 12. Slavnost Narození 
Páně 7.30 + 9.30 mše svatá

26. 12. Svátek sv. Štěpána 7.30 + 9.30 mše svatá

27. 12. Svátek Svaté rodiny 7.30 + 9.30 mše svatá s žehnáním 
manželům

28. 12.
Svátek svatých 

Betlémských dětí, 
mučedníků

18.00 mše svatá

31. 12. sv. Silvestr 18.00 mše svatá

1. 1. 2021 Slavnost Matky Boží 
Panny Marie 7.30 + 9.30 mše svatá

6. 1. Slavnost Zjevení 
Páně

18.00 mše svatá s žehnáním vody, 
kadidla a křídy

10. 1. Svátek Křtu Páně 7.30 + 9.30 mše svatá

Počet účastníků bohoslužeb podle aktuálních opatření. 
Po bohoslužbách možnost navštívit betlém.

Kalendárium XII.Bohoslužby o Vánocích

Většina z vás jistě ví, že jedenáctého 
listopadu se celosvětově slaví Den 
válečných veteránů. Nechci na tomto 
místě rozvádět historii vzniku onoho 
památného dne, to si může každý zjis-
tit, ale jen pro připomenutí – bylo to 
právě v jedenáct hodin jedenáctého 
dne jedenáctého měsíce roku 1918, kdy 
vstoupilo v platnost příměří podepsa-
né válčícími stranami ve francouzském 
Compiégne, kterým byly ukončeny 
boje první světové války. Vedení naší 
radnice pravidelně tento památečný 
den uctilo položením kytice a tichou 
vzpomínkou. Letošní vzpomínka ov-
šem proběhla trochu jinak. Na začátku 

měsíce listopadu naši radnici kontak-
tovalo velitelství kybernetických ope-
rací s žádostí o možné součinnosti při 
položení památečního věnce u našeho 
pomníku. S radostí jsme tuto nabíd-
ku přijali a 11. 11. 2020 v 10.00 jsme 
se společně poklonili těmto obětem. 
Jsem nesmírně rád, že se nám poda-
řilo domluvit možná novou tradici 
uctění této památky a příští rok se 
opět sejdeme. Tímto chci také podě-
kovat brig.gen. Ing. Miroslav Fek M.S. 
a Vrchnímu praporčíku št. prap. Bc. 
Michal Hlava za jejich návštěvu.

 Milan Hrdlička místostarosta

Nová tradice

Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého, Brno-Starý Lískovec

Vánoční prodej kaprů proběhne od 20. do 23.12., 
prodej vánočních stromků od 5. do 23.12.

Vše na „náměstí“ u bohunické radnice.



Před šesti a před dvěma 
lety jsem složil zastupi-
telský slib, že budu svědo-
mitě pracovat ve prospěch 
obyvatel Bohunic. Snažím 
se podle něj konat.
V listopadu tohoto roku 
jsem navíc slíbil, že budu 
svědomitě vykonávat 
funkci člena zastupitelstva Jiho-
moravského kraje. Doufám, že se 
zmíněné dva zájmy, zájem občanů 
Bohunic a zájem občanů celého kraje, 
nebudou dostávat často do střetu 
a já mezi dva mlýnské kameny. Věřím, 
že bude naopak možné ze zkušeností 
získaných na dvou úrovních samo-
správy těžit pozitiva.
Kolega Prýgl i  starosta Crha jsou 
členy zastupitelstva městské části 
i  zastupitelstva celobrněnského, 
tento souběh funkcí je celkem běž-
ný. Pokud jsem prohlížel historické 
seznamy dost pečlivě, v  krajském 
zastupitelstvu ještě občan Bohunic 

nezasedal. Tak se cítím 
trochu pyšně a  trochu 
zavázán.
Až se bude zase někdy na 
městské části říkat „toto 
nejde řešit, ta silnice je 
krajská“, nebude to prav-
da. Stačí říct Novotnému 
a ten to na kraji zařídí. To 

totiž opoziční zastupitelé zvládají 
levou zadní, že.
Nové vedení kraje slibuje, že bude 
všechno dělat ještě lépe, než dosa-
vadní koalice vedená kolegou Šim-
kem. Jak jinak. Priority v oblasti so-
ciálních služeb, životního prostředí, 
vzdělávání a  informovanosti zní 
líbivě, byť ne vždy zcela konkrétně. 
Budeme z opozičních lavic přísně 
dohlížet nad jejich naplňováním.
Občasný vhled do rozdvojené mysli 
dvojitého zastupitele nabízím na 
facebookové stránce pojmenované 
stejně jako podpis níže.

 Jan Novotný, zastupitel

Vážení a  milí občané. 
Třídit odpad je jistě zá-
služná věc. Právě pro 
tento účel byly zřízeny 
na různých místech naší 
MČ Brno -Bohunice barev-
né kontejnery na třídění 
odpadu. Na několika mís-
tech máme umístěny kon-
tejnery klasické a na dvou místech 
tzv. podzemní. Pravě tři z tzv. pod-
zemních kontejnerů se nacházejí na 
ulici Dlouhé kousek od naší pošty. 
Velmi mnoho místních občanů, ale 
i „přespolních“ do těchto tří kon-
tejnerů přináší již vytříděný odpad 
a vhazují ho do jednotlivých nádob. 
Těmto občanům bych rád velmi po-
děkoval. Jsou však tací, kteří přijdou 
nebo přijedou k těmto kontejnerům 
a odpad zde pohodí nebo vysypou 
na trávu, a to i tehdy, když jsou tyto 
kontejnery úplně prázdné. Tyto ob-
čany bych rád upozornil, že MČ Brno-
-Bohunice nemá žádnou „nádvorní 
četu“, která to za ně vytřídí a uklidí. 
Takže bych poprosil tyto občany, aby 
třídění odpadu provedli až do úplné-
ho konce a nedělali skládku u těchto 
kontejnerů. Pokud zde něco odloží-
te, tak je to zanedlouho rozfoukané 
v dalekém širokém okolí. Pohozený 
kartonový papír zde na tomto místě 
velmi často promokne. Potom ho již 
nelze, ani po rozřezání dát do tohoto 
podzemního kontejneru a je nutné 

ho velmi často odnést do 
kontejneru na domovní 
odpad. Nedávno zde ně-
kdo odložil poškozený 
zahradní nábytek z plas-
tu. Nezbylo mi nic jiného 
než si zajít do garáže pro 
sekeru, abych to mohl 
celé rozsekat a vložit do 

kontejneru, který je určen pro plast. 
Už slyším, že mi někdo řekne, že 
kontejnery jsou naplněné až povrch 
a nic se tam již nedá vložit, proto ne-
chávají odpad vedle u těchto nádob. 
Ano, to se občas stane, ale nyní jen 
výjimečně, protože to velmi často 
kontroluji. U těchto kontejnerů do-
chází často k tomu, že někdy tento 
odpad, a to především v sáčcích zů-
stane v tzv. „tunelu“, kterým padá 
vytříděný odpad dolů a jeví se nám 
to, že kontejnery jsou úplně plné. 
Abych to všechno zprovoznil a tento 
„tunel“ uvolnil, tak je potřeba no-
hou sešlápnout všechen tento odpad 
dolů do někdy téměř prázdného kon-
tejneru. Další možností je vzít kovo-
vý „pajsr“ a tím tento celý „tunel“ 
uvolnit. Dohlížím na to velmi často, 
aby tento pohozený odpad nehyzdil 
naše krásné Bohunice. Vůbec mi to 
nevadí, já jsem člověk, který se snaží 
více dělat než mluvit. Všem občanům 
mnohokrát děkuji za třídění odpadu 
a těším se na spolupráci.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Nadšení bez poznání nesta-
čí, zbrklý se dopouští mnoha 
chyb.
Kniha Přísloví, 19.2

Mnozí občané Bohunic si 
tu dobu ještě pamatují. 
Někteří si dokonce přesně 
vybaví ten šťastný den, kdy 
dostali dekret na byt v novém sídlišti. 
Do zkolaudovaných paneláků se stěho-
vali první šťastlivci, ačkoli okolí ještě 
dlouho připomínalo velké staveniště. 
O vzrostlé zeleni si tenkrát všichni 
mohli nechat zdát.
Ale touha po příjemném životním 
prostředí byla veliká, převeliká. První 
obyvatelé sídliště se bezhlavě vrhli na 
výsadbu stromů v blízkosti domu. Je-
den z těch nedočkavců vyrýpl ve volné 
přírodě sazenici buku lesního (Fagus 

sylvatica) a vysadil ji před 
svůj dům. Tenkrát si vůbec 
neuvědomil, že vysazuje mo-
hutný strom, který může ve 
volné přírodě dorůstat výšky 
i přes 30 metrů s průměrem 
koruny až 15 metrů. Úmysl 
vysadit takový strom 2 me-
try od domu musí překvapit 

i naprostého laika! Blízkost koruny 
u zdi domu vytváří zvláštní vlhké mi-
kroklima, které podporuje rozvoj orga-
nismů na fasádě a tím i její degradaci.
Příkladem nevhodné výsadby je buk 
před Gruzínskou 5.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
Foto: Dušan Brzobohatý

Rozdvojený zastupitel

Třídění odpadu

Bohunické stromy (32)

4 

Příspěvky zastupitelů
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Žijeme v nelehké době, kdy epidemie 
koronaviru zasáhla do života nejen do-
spělým, ale i dětem, které nemohly 
delší dobu setkávat se svými kamarády 
ve škole a ve školní družině.
Po dobu distanční výuky připravili 
naši vychovatelé zbrusu novou rubri-
ku s názvem Volnočasové aktivity pro 
děti, která je k nalezení na webu školy. 
Od začátku listopadu je pravidelně 
doplňována o nové náměty a inspirace 
nejen pro tvořivé myšlení a šikovné 
ručičky, ale jsou zde k nalezení i jiné 
možnosti, jak trávit volný čas.
Děti tam mohly již najít návod, jak 
vyrobit halloweenskou svítilnu nebo 
adventní věnec. Čekají je inspirace na 

vánoční přáníčka a malé vánoční dá-
rečky, najdou tam recept, jak připravit 
lahodný nepečený dortík. Dětem i ro-
dičům jsme nabídli náměty na hry, 
které si mohou zahrát na výletě do 
lesa. Přitom jsme mysleli i na bezpeč-
nost dětí, proto jeden díl naší rubriky 
je věnován dopravní výchově.
Dál už nebudu prozrazovat, aby se děti 
měly na co těšit.
Za všechny naše vychovatele přeji 
všem dětem i jejich rodičům hodně 
zdraví, abychom se mohli co nejdřív 
setkat v naší školní družině.

 PhDr. Tatiana Petříková,
vedoucí školní družiny

V polovině listopadu proběhla v Bo-
hunicích akce pro veřejnost… ač byl 
nouzový stav, noční zákaz vycházení 
a zákaz shromažďování. Akce se usku-
tečnila a  měla velký ohlas. Možná 
i proto, že byla na podporu zdravot-
níků ve všech nemocnicích - všech 
nemocných, kteří jsou v domácím lé-
čení – všech, kteří potřebují ve svém 
životě více naděje.
Lidé zapalovali doma červené svíce 
a na balkónech zářily červené lampi-
onky. SVČ Lány i Labyrint se oděly 
do červené barvy. Na závěr akce ozářil 
Bohunice velký ohňostroj – byla to 

nádherná podívaná, která snad dodala 
„světelnou“ naději mnohým zdravot-
níkům a nemocným ve zdejší fakultní 
nemocnici. Za to patří velký dík panu 
Jakubu Lukavci ze svetlice.cz.
O úspěšnosti akce svědčí i  fakt, že 
jsme se díky vám dostali i do hlavní-
ho vysílacího času Událostí na ČT1, do 
nespočet rádií nebo na čelní stránky 
Novinek a Blesku.
Všem zapojeným a zúčastněným moc 
děkujeme.

 Za SVČ Lužánky – pracoviště
Lány a Labyrint, Lucie Stará

Školní družina na ZŠ Arménská 
v době distanční výuky

Ohlédnutí za Světly naděje

ZŠ Arménská je známá spíše v oblas-
ti sportu, avšak nyní si může připsat 
další významný úspěch: zapojení do 
programu Erasmus+ v oblasti školního 
vzdělávání. V rámci tohoto progra-
mu naše škola navázala partnerský 
vztah se školou ve slovinském měs-
tečku Naklo, vzdáleném asi 40 km od 
Lublaně. V září 2020 jsme uskutečni-
li první pracovní cestu do Slovinska, 
během níž projekt nazvaný „Profesní 
rozvoj 21“ za naši stranu naplňovali 
Mgr. Jaromír Krejčí, Ing. Helena Jedlič-
ková a doc. RNDr. Jiří Matyášek.
Celá pracovní cesta byla zaměřena 
na seznámení se systémem školství 
a využívání projektů programu Eras-
mus+ ve školním vzdělávání, a to pře-
devším v oblasti environmentálního 
vzdělávání. Projekt KA1 byl inspirován 
úspěšným zakončením projektu „Jedlá 
školní zahrada“, kterou naše ZŠ Ar-
ménská v rámci EVVO realizovala pod 
vedením Mgr. Ireny Lidmilové se žáky, 
rodiči a pedagogy školy.
Exkurze ve Slovinsku pořádala ZŠ 

Naklo ve spolupráci s garantem ve 
Slovinsku, Prof. Dr. Jelkou Strgaro-
vou z Biotechnické fakulty Univerzity 
v Lublani. Část programu organizo-

vaná garantem OS Naklo probíhala 
v terénu: vzdělávací environmentál-
ní programy pro žáky 3.–9. ročníku, 
vrstevnické vyučování v  různých 

oblastech Slovinska, organizované 
pro primární vzdělávání. Hlavní část 
náslechů pak byla realizována v Naklu 
a okolí. Odborné diskuse i konkrétní 
náslechy a pozorování výukových fo-
rem v učebnách ZŠ Naklo i v terénu 
přispěly k rozvoji kompetencí našich 
pedagogů.
Celkově lze program v rámci projektu 
KA1 vyhodnotit kladně. Byl náročný, 
na vysoké odborné úrovni a velmi vy-
dařený, i přes ztížené podmínky způ-
sobené karanténou Covid-19. Po této 
úspěšně navázané spolupráci se obě 
partnerské školy dohodly na dalším 
projektu KA2 nazvaném „Cesta do 
Zelené Evropy“. Při tomto projektu 
budou realizovány výměnné pobyty 
zaměstnanců a studentů obou škol, 
které podpoří rozvoj enviromentální 
spolupráce a přispějí ke vzájemnému 
poznávání obou zemí, výměně zkuše-
ností i zvyšování jazykových dovednos-
tí zúčastněných.

  Mgr. Jaromír Krejčí,
učitel ZŠ Arménská

ZŠ Arménská v programu Erasmus+

V rámci exkurze jsme navštívili i slavný skokanský areál Planica v Triglavském 
národním parku

Na výletě v lese si děti s rodiči mohou postavit třeba domeček pro skřítky
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 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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

Zavřená knihovna

Nový „nášlapový“ chodník

Milí čtenáři a příznivci knihovny, již 
několik týdnů máme jako mnoho ob-
chodů a služeb zavřeno. Nemůžete si 
jít k nám půjčit knihy, najít něco na 
internetu nebo navštívit nějakou z na-
šich kulturních či vzdělávacích akcí. 
Knihovna se však i přes tyto negativní 
překážky stále snaží všem čtenářům 
umožnit, aby doma měli stále co číst. 
Zvýšil se počet e -výpůjček na 4 titu-
ly za měsíc. Čtenáři naší knihovny 
mohou také využít vzdálený přístup 
k tuzemským i zahraničním časopisům 
přes databázi PressReader nebo přes 
databázi Naxos poslouchat vážnou, 
jazzovou i populární hudbu. O těch-
to a dalších službách si můžete najít 
informace na webových stránkách 
knihovny: www.kjm.cz.
A co děláme my knihovníci, když je 
zavřeno? Připravujeme vzdělávací 
akce pro děti a žáky mateřských a zá-

kladních škol, vymýšlíme pěkné kul-
turní akce, které budeme realizovat 
v příštím roce, staráme se o knižní 
fond, vzděláváme se na řadě online 
seminářů a i nadále s vámi komuni-
kujeme prostřednictvím emailů nebo 
telefonicky. I během zavření se pro vás 
stále nakupují nové knihy, kterými se 
nám již teď pěkně zaplňují regály, tak-
že se při otevření určitě máte na co 
těšit. Knihy, které od nás máte doma 
vypůjčené, jsou vám automaticky pro-
dlouženy do doby, než se knihovna 
opět otevře nebo je můžete vhodit do 
návratového boxu před knihovnou.
Věříme, že již brzy se budou kulturní 
služby otevírat pro veřejnost a že se 
s vámi brzy uvidíme. Do té doby vám 
přejeme mnoho sil a pevné zdraví. 
A krásné prožití adventního času.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Na základě mnoha požadavků občanů 
byl v těchto dnech u OC Kalinka vybu-
dován nový chodníček z nášlapových 
bloků, které jsou umístěny v trávě. 
Jelikož na tento typ cesty není třeba 
stavební povolení, bylo projednoduš-
ší a ekologicky úspornější zvolit tuto 
variantu realizace.
Při této příležitosti může mnohé 

napadnout, proč se neopravuje celá 
plocha plocha kolem supermarke-
tu Albert. Důvodem je fakt, že tato 
část areálu Kalinka patří společnosti 
Ahold – Albert, která si musí opravu 
svého prostoru udělat sama a za svoje 
peníze, nevztahují se na ni investice 
z veřejných prostředků.

 Antonín Crha

VÁNOČNÍ CESTA ZA POKLADEM

Veselé Vánoce, pevné zdraví,
hodně štěstí a lásky 

v novém roce
přeje všem svým zákazníkům

Josef Juras, trafikant



 7

 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!

N E J L E V N Ě J Š Í  S V O Z  V  B R N Ě
   

firmy
živnostníky
instituce, úřady 

svoz komunálního a tříděného odpadu pro:

V y p r á z d n í m e  
v a š e

p o p e l n i c e ,
 n e  v á š  ú č e t !

četnost svozu dle vašich potřeb

jednoduché a rychlé objednání

www.sako.cz 
VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

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

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

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

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
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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

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

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

   Štefánikova 14, Brno-Ponava  |  po–pá: 11–17, so–ne: 11–13 
Způsob platby: Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických.

Česká poctivá kuchyně pro sebe i rodinu do jídlonosičů 
nebo sklenice či krabičky. Více než 50 druhů hlavních jídel, 

více jak 10 druhů polévek, sladké.

AKTUÁLNÍ vánoční nabídka:
Vánoční cukroví, vánočky…

Smažený kapr, bramborový salát
Chlebíčky a obložené mísy…

OBJEDNÁVEJTE:
 domacikuchynejanca | Tel.: 723 193 928

WEB: Domacikuchynejanca.cz

PRODEJ DOMÁCÍCH 
HOTOVÝCH JÍDEL

Objednávkový prodej a rozvoz 
na www.rybarnajura.cz 

od 5. 12. prodej STROMKŮ
od 18. 12. prodej KAPRŮ

od 21. 12. VÁNOČNÍ TRHY
Starý Lískovec směr Ostopovice, 

ul. B. Němcové


