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Bohunický rozpočet: Jak budeme hospodařit v r. 2021
Bohunické zastupitelstvo na
svém zasedání dne 16. prosince 2020 schválilo rozpočet naší
městské části pro letošní rok
2021. Byť se to odehrálo bez
účasti „televizních kamer“, jako
například schvalování vládního
rozpočtu, svůj velký význam pro
Bohunice tento akt bezpochyby
má.
Jednání proběhlo tentokrát v sále
hasičské zbrojnice. Důvodem byla
vládní protiepidemická nařízení a potřeba zachování větších rozestupů
mezi zastupiteli a následně i s veřejností. I když jsme byli připraveni na
větší zájem z řad občanů, veřejnost
nakonec zastupovala jen jedna z vás.
A co že jsme to vlastně schválili?
Rozpočet Bohunic je jak na příjmové, tak i na výdajové stránce ve výši
106 mil. Kč. Tedy od nikoho si nic
nepůjčujeme a obec nijak nezadlužujeme. Tak tomu bylo v Bohunicích
ostatně vždycky. Bohunice jsou městskou částí, která žádné dluhy nemá.
Letošní rozpočet poprvé v historii
Bohunic překročil částku 100 mil. Kč.
Je to dáno zejména skutečností, že se
nám v závěru minulého roku podařilo
získat téměř 26.000.000 Kč účelově
vázaných dotací.
Jak jsem psal v minulém čísle, naší
největší letošní investicí bude generální rekonstrukce kuchyně v ZŠ Arménská za téměř 19.000.000 Kč. Dostali jsme také dotaci 8.500.000 Kč
na rekonstrukci radnice. Proběhne
kompletní přestavba dětského hřiště na Souhradech za 6.000.000 Kč.
V rozpočtu máme také téměř
1.800.000 Kč na vybudování a rekonstrukci kontejnerových stání.
Dále počítáme s výstavbou dalších
parkovacích míst na ulici Švermova
a tradičně s opravou některých účelových komunikací. Zejména v této

oblasti je možné pozorovat postupné a výrazné
zlepšování. I když se jedná
řekněme o „menší částku“
cca 700.000 Kč ročně, podařila se již opravit řada
chodníků, přístupových
schodišť a cest k bytovým domům. Tyto méně významné
chodníky, které nám byly před asi 4
lety svěřeny, zažívají konečně obnovu a potřebnou péči. Do té doby se
jim nikdo nevěnoval, protože na ně
nebyly v rozpočtu města Brna vyčleněny žádné, nebo jen zanedbatelné
finanční prostředky.
Tím samozřejmě výčet oprav a rekonstrukcí nekončí. Další jsou finančně
menšího objemu, a tak vás o nich
budu informovat, až přijde „jejich
čas“.
REKONSTRUKCE BUDOVY
DOMU PRO SENIORY „DPS“
Ti z Vás, kteří bydlíte na ulici Pod
Nemocnicí v blízkosti budovy bývalé
mateřské školy, jste mohli celý rok
sledovat, jak probíhá její přestavba.
Z původní budovy zbyl jen základní
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skelet. Vše ostatní bylo vybouráno a vystavěno znovu.
V současné chvíli je přestavba hotová. Budova byla
nadstavena o třetí patro.
Vzniklo v ní 16 malých bytů
pro seniory a imobilní občany. Přízemí je rozděleno
na dvě poloviny. V jedné je umístěna
jednotřídní mateřská škola, druhá
bude sloužit jako centrum pro setkávání seniorů, maminek s dětmi
a dalších skupin. Obdobně je rozdělena i zahrada. Součástí tohoto velkého projektu je samozřejmě i řada
nových parkovacích míst. Věřím, že
tato stavba nejen splní svůj účel, ale
bude současně i místem, které udělá
naše Bohunice zase o něco hezčím
místem k životu.
Nyní před námi stojí úkol nalézt
nejvhodnější způsob provozování
mateřské školy a uvedeného centra.
To už jsou ale úkoly z kategorie spíše
těch radostných.

zemi se opět zhoršuje a nejrůznějších
opatření znovu přibývá.
S Novým rokem vstupujeme do roku
2021. Jaký bude, nevíme. Můžeme
jen doufat, že lepším.
S datem 1. 1. každoročně, vždy znovu
přichází naděje na nový začátek. Tak
je tomu jistě i letos. Nepřehánějme
to s předsevzetími. Většinou na ně
brzy zapomeneme. Na co však nezapomeňme, jsou naši blízcí, rodina,
dobří přátelé… Ty nám nikdo a nic
nevezme. Mysleme na sebe navzájem,
povzbuzujme a podporujme se. Jestliže se nemůžeme setkávat osobně,
hledejme kreativně možnosti, jak
„být spolu“. Využívejme moderní techniku i pro kontakt s našimi
staršími členy rodiny. Ať se nikdo
nemusí cítit opuštěný a osamělý.
Dělejme, co můžeme, ať zaženeme
smutek a obavy.

Milí přátelé, v době, kdy píšu tyto
řádky, je krátce před vánočními
svátky. Koronavirová situace v naší

Těším se na další setkávání s vámi.

Redakční rada Našich Bohunic
přeje všem svým čtenářům klidný
a úspěšný rok 2021.

Nový rok 2021 ať je pro nás všechny
rokem dobrých zpráv a nové naděje.

 Antonín Crha, váš starosta

Uzávěrka č. 2/2021
středa 15. ledna 2021
ve 14 hodin

Bohunice samy sobě
Tak jako už každý měsíc byl jsem připraven
i tentokrát popsat v této rubrice bohunické
dění. Popsat nejen to, co se stalo v prosincovém měsíci, ale i udělat určitou rekapitulaci
za celý rok. Jenže tento rok je jiný, je poznamenaný spoustou událostí, na které jsme nejen
nebyli připraveni, ale které nás i zaskočily.
S jistotou budu tvrdit, že zaskočily nemile
a některé z nás i bolestně.
Vyslovit příčinu těchto změn jistě nemusím, všichni
víme, o co jde, a všichni se s tímto prevítem vypořádáváme po svém. Je však pravda, že ta jarní invaze,
ač nás zaskočila, tak nás semknula a držela v síle
odolat a pomáhat si navzájem. Každý dělal, co uměl
nebo na co měl síly. Jedni šili roušky, druzí je rozváželi
potřebným, jiní zase pomáhali seniorům a ostatní,
mohu tvrdit s jistou nadsázkou, přísně dodržovali
nastavená pravidla. Rodiče se vyrovnali s distanční
výukou a mnozí se ztrátou zaměstnání nebo v lepším
případě prodlouženou „dovolenou“ s domácím vězením. Nějak jsme to přežili a po uvolnění si v letních
měsících užívali něco jako vybojované svobody. Ano
svobody, která však byla trochu nahořklá. Omezené cestování a dovolené v zahraničí jsme nahradili
dovolenou v tuzemsku. Opět jsme objevovali krásy
kempování, či chatkového ubytování. Vytáhli jsme

zaprášená kola a posílili domácí cyklistiku.
Podívali jsme se na hrady a zámky, které
jsme navštívili naposledy někdy v dětství,
a tak nějak si i někteří říkali, nebýt toho
prevíta, tak si ani neuvědomím, že máme
doma tolik krásy. Někteří si však již v létě
říkali, že ta euforie po jarním lockdownu
pravděpodobně v podzimních měsících
skončí. No a jak vidíme, od pravdy tito
prorokové nebyli daleko. V době, kdy tento článek
píšu, jsou opět denní „přírůstky“ nakažených v řádů
tisíců, a náš skvělý PES je již delší dobu na čtvrtém
stupni. Opět se reguluje a opět se uzavírá. Ale tato
opatření se již nesetkávají s tím pochopením jako na
jaře. Lidé již nechtějí být zavřeni doma, nechtějí pro
své děti distanční vzdělávání a podobně. Můžu říci,
že je plně chápu. I já mám mnoho výhrad k principům
boje proti neviditelnému ďáblu. Na druhé straně
nevidím jinou alternativu, „promoření“, které nám
bylo dávané vzorem, také nezafungovalo, a ani lokální
zákazy vycházení. Stojíme tu proti nepříteli, který
pochází bůhví odkud, ale prostě tu je. Musíme se s tím
vypořádat a musíme bojovat. Vím, že nás to bude stát
spoustu sil a finančních prostředků, ale jestliže se
semkneme a potáhneme za jeden provaz, tak to zvládneme. Bohunice byly v rámci první vlny silné a svorné,
dokázaly si vzájemně pomáhat a čelit nepříjemným

Školka a seniorský dům
v jednom
Vážení spoluobčané, město Brno právě dokončuje
na ulici Pod Nemocnicí
unikátní projekt – školka
a seniorský dům v jednom.
Dům, ve kterém si děti budou hrát a učit se od babiček a dědečků, a ti zase
budou mít radost z přítomnosti dětí. 12 bytů dostupného seniorského bydlení ale zdaleka není jediný
bytový projekt, který město realizuje
nebo připravuje.
Dostupnost bydlení se totiž v posledních letech stává jedním z největších
problémů nejen města Brna. Situace,
kdy i průměrně vydělávající střední
třída má problém dosáhnout na své
bydlení, nás nenechává klidnými.
Město Brno se v rámci svých možností
snaží vytvářet bytovou politiku, kterou
chce neutěšenou situaci s dostupností
bydlení řešit. Jednak výstavbou a rekonstrukcí vlastních městských bytů
v kategoriích startovacích bytů pro
mladé rodiny, sociálního seniorského bydlení s pečovatelskou službou
i bytů sociálních. Jako novou kategorii dostupného bydlení (obdobného
startovacím bytům) připravujeme
byty pro ty, kteří sami pečují o dítě
nebo děti (tzv. byty samoživitelské).
Letos město postavilo nové bytové
domy na ulicích Dukelská, Valchařská
a především největší bytový projekt
města na ulici Vojtova. U mnoha
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domů města probíhá nebo
je připravována komplexní
rekonstrukce.
Město Brno také nově přichází i s projektem dostupného družstevního bydlení.
Princip se zjednodušeně dá
popsat takto – město spolu se dvěma společnostmi
vlastněnými městem založí družstvo,
do kterého město vloží pozemky a projekt. Následně družstvo si vezme úvěr,
vybere zhotovitele a nechá postavit
bytové domy. Po kolaudaci vstoupí
do družstva družstevníci, kteří budou
bydlet v nájmu a platit družstvu nájemné, ze kterého bude družstvo splácet svůj úvěr. Po splacení úvěru přejdou byty do vlastnictví jednotlivých
nájemníků – družstevníků. Největší
výhoda je v tom, že na rozdíl od developerské výstavby družstvo nebude
realizovat zisk, tedy byty by měly stát
pouze nákladové ceny. Další výhodou
je, že družstevníci nebudu muset řešit, zda dosáhnou na úvěr, který si za
výhodnějších podmínek bude na sebe
brát družstvo.
Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste
v novém roce měli co nejvíce důvodů
ke spokojenosti a zejména vám v této
zvláštní době přeji pevné zdraví!
 JUDr. Jiří Oliva,
náměstek primátorky města Brna
pro oblast bydlení

skutečnostem. Proto věřím, že i v této
vlně, ale i v těch ostatních, si Bohunice
samy sobě vždy pomohou, a ještě zbude
dosti sil pomoci nejen našim sousedům,
ale i dalším, co to budou potřebovat.
Přestože rok 2020 byl nevšední, podařilo
se realizovat i spoustu dobrých věcí. Vysadilo se mnoho nových stromů a keřů,
obnovila se stará a nemocná stromořadí,
nemalé prostředky se investovaly do oprav v našich
mateřských a základních školách, proběhly výměny kontejnerových stání a stání na tříděný odpad,
a spoustu jiného. Mě osobně těší dokončená oprava
prostranství kolem radnice a realizovaný mnou navržený projekt spojovacího chodníku mezi OC Albert
a ulicí Běloruskou. V závěru roku proběhlo zasedání
zastupitelstva naší MČ Brno‑Bohunice. Součástí tohoto zasedání bylo i schválení rozpočtu na rok 2021.
Musím konstatovat, že tento rozpočet je historicky
nejvyšší a jedná se o částku převyšující 106 mil. korun. Ovšem ne všichni zastupitelé s tímto rozpočtem
souhlasili. Naštěstí se rozpočet i tak schválil.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, dovolte mi v závěru popřát vám, ale i vašim blízkým do nového roku
mnoho zdraví, zdraví a zase zdraví. Zdraví je to jediné, co si nekoupíme, a proto si ho navzájem přejme.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko
Již skoro rok nás trápí život s covidovou infekcí. Velmi problematické
a náročné období prožíváme všichni – od dětí, které musí vyměnit svůj
školní kolektiv za distanční výuku, ale i jejich rodiče, kterým přerušení
školní docházky přidělává starosti. Jedna z nejohroženějších společenských skupin jsou však senioři. Nejde zde jen o stránku tělesnou, tedy
možnost onemocnění, ale i o psychickou zátěž. Je mnoho organizací,
které se v těchto situacích snaží seniorům ulehčit těžké období. Jedna
z takových organizací je i ŽIVOT 90. Tato organizace mimo jiné provozuje
i tzv. LINKU DŮVĚRY SENIOR TELEFON. Senior telefon ŽIVOTa 90
je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop –
24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Linka důvěry pro seniory a jejich blízké
funguje od roku 1992.

POZOR!!! pro volající je linka zcela zdarma.
NA LINKU SE MŮŽETE OBRÁTIT:
Telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157.
E‑mail: seniortelefon@zivot90.cz. Odpověď Vám zašleme
do dvou pracovních dnů.

Linka důvěry pomáhá klientům starším 60 let a jejich pečujícím překonat
tíživé životní situace, mezi které patří:
– osamělost,
– ztráta smyslu života,
– mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi
partnery),
– krizové situace ohrožující život či zdraví,
– sdílení tíže se zdravotními problémy,
– osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.),
– vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.
Vážení senioři, dovolte mi popřát Vám vše nejlepší do nového roku
a hlavně mnoho zdraví.
 Váš místostarosta Milan Hrdlička

Bohunické stromy (33)
AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…
Člověk se zodpovědně připravuje, zvířátka si vytvářejí
zásoby potravy a stromy?
Ty především dřevnatí, aby
nezmrzly. Když na jaře vyraší z pupene letorost, je
měkký jako bylina. A jak ty
letorosty narůstají do délky
a sílí, ukládá se v buněčných stěnách
lignin, čímž dochází k dřevnatění výhonu. Tento proces probíhá během
celé vegetace. Čím dříve ukončí strom
dřevnatění výhonů, tím bude odolnější
vůči mrazu. Zdřevnatělé a vyzrálé výhony přežijí bez úhony i sibiřský mráz
mínus 50 °C. Nevyzrálé nebo částečně
bylinné výhony poškodí i teploty lehce
pod bodem mrazu.
Když se na podzim podíváme do krajiny, můžeme odhadnout, jakou má
ten který strom mrazuvzdornost.

Javory – tvrdé domácí dřeviny – svými žlutými listy
hlásí připravenost na zimu.
Taktéž lípy, které již část
listů shodily. V podstatě
všechny domácí dřeviny již
ukončily růst a ukládají se
k vegetačnímu klidu.
Ale ne tak cizokrajné druhy!
Akáty se stále zelenají a blížící se zimu
ignorují. Podobně i jerlíny a mnoho dalších exotických druhů. Výhony těchto
stromů nestihnou vyzrát (zdřevnatět)
a zimní mráz způsobí jejich poškození.
Akáty přežijí. Ale na jaře obrazí z náhradních pupenů, což přinese opožděné
rašení, ale hlavně, nové větvičky budou
kvůli tomu poněkud zkroucené.
Seriál o bohunických stromech vychází
také na facebookové stránce: Otevřené
Bohunice.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Foto: Dada Horáková

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXVIII.
Pro naše sto dvacáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem
vybral foto z průběhu výstavby „Staré haly“ TJ Tatran Bohunice. Je z přelomu
let 1975/1976, tedy z doby před 45 lety.
Hala se začala stavět na začátku 70. let 20. stol. Průběh stavby provázela
řada problémů. Dokonce byla vyměněna i stavební firma, což v době totality
bylo něco hodně neobvyklého.
Nakonec byla hala dostavěna a svému účelu slouží dodnes.

Kalendárium

I.

3. 12.–29. 1.

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

7. 12.–29. 1.

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

7. 12.–29. 1.

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

7. 12.–29. 1.

SOUTĚŽ – Karlíkova dobrodružství v továrně
na čokoládu – kvíz pro děti; KJM, Lány 3

7., 14., 21.
a 28. 1.
12. 1.
úterý

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Májina zahrada –
pro děti od 2 do 5 let; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

Konání je podmíněno vhodnou epidemiologickou situací.

Novoroční ohlédnutí
Na počátku nového roku bych se
ráda ohlédla za uplynulým rokem
2020, který byl pro bohunická
pracoviště střediska volného času
Lužánek rokem velkých změn.
Během první vlny koronavirové pandemie se pracoviště Lány (na ulici Lány)
a pracoviště Labyrint (na ulici Švermově) personálně spojily a vytvořily
ve svém vedení a působení jednotný
celek dvou lužáneckých „L“ (L+L).
Navenek to asi běžný návštěvník nepozná – zvláště teď během koronakrize,
kdy jsou obě pracoviště z nařízení vlády zavřená. Ale vězte, že spoustu akcí
a aktivit nejen pro bohunické občany
chystáme už společně, například jenom za poslední 2 měsíce roku se nám
podařily připravit následující:
Na začátku listopadu jsme uspořádali
akci Světla naděje, která vyvrcholila
velkým ohňostrojem. Na Mikuláše
jsme pro nejmenší připravili na lánovském dvorku čertovskou stezku zakončenou setkáním dětí s Mikulášem
a andělem v osvětleném altánku. Za

zmínku stojí i velmi úspěšná adventní hra Vánoční cesta za pokladem, na
kterou se s námi vydalo během 20 dní
přes 200 nadšenců. Poslední akcí roku
2020, kterou jsme připravili pro veřejnost, bylo rozdávání Betlémského
světla u bohunické kapličky v předvečer Štědrého dne.
Ale akce nejsou to jediné, co jsme
mohli pro veřejnost během roku 2020
připravit. Loňský rok přinesl i řadu
krásných osobních setkání – podařilo
se nám v létě uspořádat přes 40 příměstských táborů a 6 táborů pobytových, na kterých se celkem vystřídala
tisícovka dětí. Naproti tomu v novém
školním roce jsme nemohli kvůli koronaviru otevřít žádné naše kroužky.
Z celého srdce si přejeme, abychom
se v novém roce 2021 se všemi našimi návštěvníky – dětmi, dospělými
i seniory – mohli sejít co nejdříve při
„normálních“ zájmových aktivitách.
Na brzké setkání se za všechny pracovníky lužáneckých pracovišť Lány
a Labyrint těší
 Lucie Stará

 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archiv autora článku.
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Příspěvky zastupitelů

Očkovat či neočkovat?
Vážení spoluobčané, především bych vám všem
chtěl popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku
2021 a doufám, že bude
méně stresující nežli ten
uplynulý.
Ale k našemu problému
očkování. Je to dilema,
které v současné době hýbe celou
naší společností a rozděluje ji na
dva nesmiřitelné tábory. Nedělám
si ambice na jednoznačné vyřešení
této otázky, jen se pokusím shrnout
argumenty pro i proti.
Tedy pro očkování hovoří především
to, že slibuje nějakou reálnou naději
na návrat společnosti do předkoronavirového stavu. Odložíme roušky,
otevřeme hospody, obchody, fitka,
kina a divadla, začneme cestovat
a navštěvovat se a všechno bude zase
takové, jaké bylo. To je dost mocné
lákadlo, které musí být bráno do úvahy. Dále z historie víme, že vakcinace
měla nepopiratelný podíl na vymýcení či omezení řady do té doby velmi
nebezpečných chorob, namátkou
jmenuji tetanus, obrna, záškrt, černý
kašel, zarděnky, spalničky, příušnice,
plané neštovice, tuberkulóza a řada
dalších. Dle slov řady odborníků je
příprava vakcíny proti koronaviru
poměrně nekomplikovaná a krátký
čas jejího vývoje vysvětlují tím, že
doba její přípravy je nepřímo úměrná
množství prostředků věnovaných na
její vývoj, což mi zní celkem logicky.
Na druhou stranu by bylo poctivé
uvést i argumenty strany odpůrců

vakcinace. Je nesporné,
že každá vakcinace v sobě
obsahuje i určité riziko.
Mohu uvést dva příklady
ze života, byl jsem dvakrát očkován proti chřipce a vždy jsem skončil
během několika hodin
v posteli s vysokou teplotou a slavnostně jsem se zařekl, že na
toto očkování už nikdy nepůjdu. Můj
spolužák po vakcinaci proti obrně tu
obrnu skutečně dostal a potvrdil mi,
že rozhodně nebyl sám. Další zádrhel
vidím v tom, že pokud má vakcína
skutečně přinést ukončení pandemie,
musí být proočkováno nejméně 60,
lépe 70 % populace, což bude dost
problém, pokud se ovšem nepodaří
u lidí vzbudit větší důvěru k očkování.
A co dělat? Především sbírat argumenty pro i proti, posuzovat jejich
věrohodnost a zkusit zvolit to menší
zlo. Přiznám se, že lidé, kteří vakcinaci obhajují, mi po odborné stránce
zpravidla připadají důvěryhodnější,
nežli její odpůrci, kteří se nezřídka
rekrutují z řad poměrně srandovních
propagátorů spikleneckých a katastrofálních teorií. Já osobně ještě
nejsem zcela rozhodnutý ani pro, ani
proti. Zřejmě ještě se začátkem vakcinace přijdou nějaké další poznatky
či zkušenosti. Ale pokud nyní porovnám možná rizika s tím, co by se dalo
očkováním získat, asi to risknu.

Jak třídit smysluplně
odpad I.
Milí přátelé, dlouhodobě mě trápí
neutěšený stav v blízkosti kontejnerů
na tříděný odpad. Často je kolem nich
nepořádek a jsou přeplněné.
Rád bych na tomto místě dnes a po několik dalších čísel zpravodaje probral,
objasnil, vysvětlil, pomohl uvědomit
si zásady rozumného a smysluplného
třídění odpadu. Mou snahou je a bude,
aby byl do kontejnerů dáván především odpad, který je v současnosti
recyklovatelný, tedy má další využití.
Předně si položme několik otázek. Ta
nejjednodušší: „Je potřeba odpad třídit?“ Odpověď je jednoznačná: Ano,
chce to po nás Evropská unie, stát,
a především je to správné a prospěšné
životnímu prostředí.
Vzhledem k tomu, že za svoz a likvidaci
odpadu platí každý Brňan 670 Kč/rok,
musí zaznít další otázka: „Znamená to
úsporu v systému likvidace odpadu?
Když třídím, šetřím tím někde nějaké peníze?“ Bohužel, tady je odpověď
záporná: „NE, naopak třídění znamená velkou ekonomickou zátěž pro celý
systém likvidace odpadu a město Brno
na to doplácí mnoho miliónů korun
ročně.“
Jak je to možné, když leckde čteme,
že v té či oné obci ti, kteří třídí, dávají
dokonce slevu? To je dané způsobem
konečné likvidace. Pokud v obci odpad
ukládají na skládku, každý kousek vytříděného plastu, kovu a papíru znamená
menší množství uložení na skládku,
a tím i menší poplatky za ukládku.
V Brně je tomu jinak. Brno má nejekologičtější likvidaci odpadu – spa-

lováním. Technologie je natolik kvalitní, že do ovzduší jde prakticky jen
pára. Filtry zachytí přes 99 % všech
škodlivin. Tepelnou likvidací se vyrobí
elektřina, nebo horká pára na vytápění
domácností a firem. Dokonce i popel
je využitelnou surovinou. Technologie
je natolik dokonalá, že umí z popela
vytřídit i všechny kovy. Tedy vhodit
něco do černého kontejneru není
z ekologického hlediska špatně.
Proč tedy třídění tak výrazně finančně
zatěžuje celý systém? Je třeba si představit, co všechno se musí stát, než se
věci z kontejnerů dostanou ke zpracovateli suroviny. Uvedu jen pár položek:
nákup barevných kontejnerů a jejich
údržba za tisíce korun na každý kus,
amortizace svozových vozidel, mzda
zaměstnanců firem zajišťujících svoz,
spotřebované pohonné látky svozového vozu, roztřídění svezeného odpadu
na recyklovatelný a ostatní nevyužitelný odpad, platy zaměstnanců třídící linky, elektřina, pohonné hmoty při
manipulaci se surovinami… Proti tomu
na příjmové stránce stojí jen výkupní
cena vytříděných surovin, která ani
zdaleka nevyrovná uvedené náklady.
Asi bychom si teď měli znovu položit
onu první otázku: „Je potřeba odpad
třídit, když je to vlastně finančně
ztrátové?“ Ano, je třeba třídit. Ochrana životního prostředí však stojí peníze.
Příště se zaměřím na „Žluté kontejnery“ – co do nich dávat a co je zbytečné
třídit.
 Antonín Crha, váš starosta

 Ing. Antonín Brzobohatý
zastupitel

Jak se zbavit použitých
kuchyňských tuků
Na vánoční čas můžeme pohlížet také
jako na období smažení a fritování.
Po Vánocích budeme řešit, jak správně naložit s použitými tuky.
Zcela nesprávným způsobem je vylití
oleje do výlevky nebo záchodu. Oleje
se totiž usazují v odpadním potrubí,
které postupně zanášejí, až ho zcela
ucpou. Pokud projdou celou trasu až
do čističky odpadních vod, způsobují
tam technologické problémy.
Špatným řešením je také vylití oleje
do kanálu před domem. Potrubím
by se oleje a tuky dostaly přímo do
Leskavy.
Lepším řešením je naplnit použité
oleje do nádob a ty bezplatně odevzdat ve sběrném středisku na Ukrajinské (provozní doba: Út–So 9–13
a 13.30–17.30, telefon: 606 914 792).
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Firma SAKO se pak postará o energetické zhodnocení této odpadní
suroviny.
Nejlepší řešení je velmi jednoduché: Použitý olej naplníme do PET
láhve a tu pak vyhodíme do černého
kontejneru pro směsný komunální
odpad. SAKO k tomu na svém webu
dodává: „Z toho se totiž v brněnském
zařízení na energetické využívání odpadu SAKO vyrábí teplo a elektřina
a zároveň se šetří primární zdroje,
jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí.
V konečném důsledku se tak z odpadních olejů stává palivo stejně jako
při jejich recyklaci jakoukoliv jinou
technologií.“
 Vlastimil Halfar,
předseda Komise ŽP

Mikuláš na ZŠ a MŠ Vedlejší
Již se stalo na naší škole tradicí, že v adventním čase náš divadelní soubor
Vedlejšák připravuje Mikulášské představení pro mateřské školky z Bohunic.
Představení plné písniček, vtipných i poučných situací v podání čertíků, andělů,
Mikuláše a hodných žáků pod vedením paní učitelky Marie Kalábové a pana učitele Tomáše Mlýnka navodilo vánoční náladu a potěšilo všechny diváky.
Letos představení zhlédly děti se svými učitelkami z MŠ Amerlingova, Běloruská,
Švermova, Uzbecká a Vedlejší. Vystoupení se opět velice vydařilo a návštěvníci
odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.
Děkujeme účinkujícím i pedagogům za jejich práci!
 ZŘ I. stupeň, Mgr. Eva Nováčková

Jak se učí v uzavřené škole Jak jsem se měl/a za Covidu?
PODZIM NA ZŠ ARMÉNSKÁ
tematického klokana zvítězili Julie
Soutěž na ZŠ Vedlejší
Marková ze 6. B, Marek Musil ze 7. C
Ačkoliv letos na podzim koronavir znovu uzavřel celou zemi, život na naší
škole se ani na chvíli nezastavil. V říjnu žáci ještě stihli vytvořit a zaslat své
literární práce do soutěže Jižní Morava
čte, spolupořádané Knihovnou Jiřího
Mahena v Brně. Díla mladých spisovatelů a spisovatelek hodnotili knihovníci z naší místní pobočky KJM Lány.
Ocenili řadu pěkných prací a vybrali
tři vítěze jednotlivých kategorií, kteří
postoupili do krajského kola: Ondřeje
Matějku ze 4. A, Anežku Kalábovou ze
6. A a Danielu Jedličkovou z 9. A. Zde
nejvíc zabodoval Ondřej Matějka, který
v rámci JM kraje získal krásné 2. místo.
Moc gratulujeme!
Ani v listopadu jsme se nenechali odradit obtížnou situací. Distanční výuka
se na rozdíl od jarních měsíců stala na
podzim povinná, dobrovolné ale zůstaly různé soutěže, jichž se žáci mohli
účastnit. Jednou z nich byla Olympiáda v českém jazyce. Letošní ročník
se od ostatních lišil především tím, že
se olympiáda konala prostřednictvím
online formuláře. Nelehké úkoly prověřily znalosti žáků, práci s mateřským
jazykem i jejich fantazii. Vítězství si
odnesly žákyně 9. ročníku: první místo
Daniela Jedličková, druhé Sára Szuściková a třetí společně Veronika Tichá,
Eva Trojanová a Lucie Jurečková. Gratulujeme úspěšným děvčatům!
Říká se, že královnou všech disciplín
je matematika. Ne všichni by s tímto tvrzením souhlasili, ale účastníci
matematických soutěží ji určitě rádi
mají. V distanční online verzi Ma-

a Daniela Jedličková s Markem Molišem z 9. ročníků. Vynikající výsledek
jsme zaznamenali i v Logické olympiádě, jejíž vítěz Michal Hladík z 9. B se
na úrovni Jihomoravského kraje probojoval do první stovky. Závěrečného
prosincového turnaje v Sudoku se pak
již prvostupňoví žáci mohli účastnit ve
škole, zatímco ti starší opět zasedli
k počítačům. Vítězi jednotlivých věkových kategorií se stali Michaela Koláčková z 5. B, Patrik Nádvorník ze 7. B
a Lenka Lejsková z 9. C. Všem žákům
gratulujeme ke skvělým výsledkům!
Podzim ve školách nebyl jednoduchý
jak pro pedagogy, tak ani pro žáky
a jejich rodiče. Své poděkování se jim
prostřednictvím zpravodaje Naše Bohunice rozhodl vyjádřit i ředitel ZŠ
Arménská Mgr. Petr Holánek: „Vážení
rodiče a milí žáci, děkujeme vám za
spolupráci během distanční výuky, které si velmi vážíme. Jsme si vědomi, že
toto období bylo pro nás všechny velmi
náročné, ale pevně věříme, že se nám
je podařilo úspěšně zvládnout. Všichni jsme si museli zvyknout na odlišný
styl práce a řešit zcela nové problémy.
Rovněž děkujeme za veškeré vaše připomínky, ať už pozitivní, či negativní,
které postupně vyhodnocujeme.“
I když jsme se už naučili v distanční
výuce pracovat, přece jen jsme všichni
raději společně ve škole. Do nového
kalendářního roku nám tak nezbývá
než si přát, aby se život brzy vrátil do
starých známých kolejí.
 Mgr. Lenka Vašíčková,
učitelka ZŠ Arménská

Na téma Jak jsem se měl/a za covidu
odpovídali žáci na ZŠ Vedlejší. Ve škole působí kroužek organizátorů, který
nezahálel ani během podzimní vlny
covidu a na dané téma vyhlásil soutěž.
Žáci do soutěže mohli přispět výtvarnou prací, videem, ale také písničkou,
básní nebo komiksem, jejich fantazii
se meze nekladly.
Do soutěže se přihlásilo patnáct dětí
z prvního i druhého stupně a všichni
ukázali svůj talent a porota měla hodně práce při posuzování všech výtvorů.
Kroužek organizátorů na škole působí dlouhodobě, pravidelně se schází
a jeho členové mají skvělé nápady,

V minulém čísle v článku Nová tradice jsem uvedl nekompletní název velitelství, jež se správně nazývá Velitelství kybernetických sil a speciálních
operací. Bylo taktéž chybně uvedeno jméno velitele tohoto velitelství
pana brigádního generála Miroslava Feixe, M.S. Za chyby se omlouvám.
 Milan Hrdlička místostarosta

 Mgr. Lenka Adámková

Chystáte se do lesa? Jděte
po stezce a nakrmte zvířata
Dopřejte si chvilku klidu a projděte se lesem po Morávkově
stezce. Cestou můžete nakrmit
lesní zvěř. Víte, čím jí přilepšit,
aby ji nezaskočil tuhý mráz, nebo
co byste jí naopak vůbec dávat
neměli?

Omluva

jak obohatit naši školu. V porotě bylo
sedm žáků z kroužku, kteří si stanovili
přesná pravidla pro hodnocení a také
etický řád poroty. Například pokud
se soutěže účastnil sourozenec, člen
poroty musel odstoupit.
Vítěze v jednotlivých kategoriích
vyhlásil pan ředitel a všichni dostali
odměnu. Jsme moc rádi, že ve škole
máme velmi šikovné děti, které se
zúčastnily soutěže a předvedly nám
svůj talent. Ale také jsme rádi, že klub
organizátorů velmi dobře funguje
a přináší do školy nové podněty.

Je sedm kilometrů dlouhá a začíná
u autobusové zastávky Malinová
v Brně. Morávkova stezka se jmenuje
po lesníkovi z první poloviny 20. století. Vydejte se po ní a cestou nakrmte
lesní zvěř. „Hajní a myslivci ji běžně
přikrmují žaludy, kaštany, kukuřicí
a senem. K lízání jí dávají sůl. Můžeme
jim tedy nabídnout, co jsme s dětmi
nasbírali na podzim,“ radí Eva Kazdová
z Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání.
S dětmi si také můžete vyrobit šiškové
krmítko pro ptáky. „Do borové šišky
dáme lůj či rostlinný tuk smíchaný se
semínky máku, sezamu, lnu a sluneč-

nice,“ vyjmenovává Eva Kazdová. „My
doma dáváme do krmítka i staré červavé ořechy, které roztlučeme – dají se
nasypat také na pařez v lese. Nevhodné jsou buráky, které lidé navlékají
na nit a dávají na větvičky. Většinou
zůstanou bez povšimnutí.“
Zavěsit do lesa naopak můžeme třeba jablíčka, klidně červivá, svrasklá.
„Nejsem příznivcem nakupování kvalitní potraviny a rozvěšování po lese,
ale máme‑li přebytky jablek či mrkve,
nebo pokud nám moli napadli potraviny typu mák a kokos, zvířatům to nevadí, všechno spotřebují,“ říká Kazdová.
Do lesa bychom neměli nosit plesnivé
potraviny, suché pečivo nebo lojové
koule, které se obvykle prodávají v zahradnictví v plastových síťkách – ptáci
si v nich můžou zachytit nohu a ublížit si. Pokud neseme zvířatům něco
na provázku, měl by být z přírodního
materiálu, například z juty.
 Petra Bartíková, Lipka
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Co nás čeká v roce 2021? Centrum denních služeb
Milí čtenáři a příznivci knihovny, ještě než se vás pokusím nalákat na rok
2021, ráda bych se aspoň na chvíli
vrátila do prosince minulého roku. Byl
velmi hektický, co se týče otevřenosti
knihoven a půjčování knih. Chvilku
jsme půjčovali knihy přes výdejové
okénko, chvíli jsme měli otevřené
i volné výběry a konec roku jsme
zakončili opět výdejovým okénkem.
I přes tyto neustálé změny věříme, že
jste si k nám ke konci roku cestu našli
a na svátky jste byli zásobeni pěknou
literaturou.
V prosinci jsme také ukončili již 5. ročník soutěže Jižní Morava čte 2020.
Vyhlašování vítězů prvního kola soutěže probíhalo v prostorách knihovny, kam si individuálně chodili rodiče
s dětmi pro velké gratulace a výhru.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen
rodičům zapojeným do soutěže JM čte,
ale i učitelům ze ZŠ Arménská, s kterou v rámci této soutěže spolupracujeme již několikátý rok a za spolupráci
jsme opravdu velmi vděční. Díky vám
všem tato soutěž nese ovoce. Do druhého kola soutěže jsme za knihovnu

v Bohunicích poslali dva soutěžící –
Anežku K. a Ondřeje M. Jsme moc
rádi, že aspoň „jedno z našich želízek
v ohni uspělo“. Gratulujeme Ondrovi
k druhému místu v kategorii volné
tvorby 1.–5. třídy ZŠ v krajském kole
této soutěže.
A na co se můžeme těšit v roce 2021?
Knihovna Jiřího Mahena v Brně bude
tento rok slavit 100 let od svého založení a naše pobočka bude slavit také.
Pevně věříme, že budeme moci uspořádat mnoho pěkných akcí, besed, výstav
a soutěží k tomuto krásnému kulatému výročí a že se na těchto akcích
hlavně budeme společně potkávat.
V lednu bychom vás rádi pozvali na
výstavy 2 generace nejen na Vánoce
a Pletení z papíru. Také se můžete
přijít podívat na soutěžní práce dětí
a žáků, kteří se účastnili soutěže Jižní
Morava čte, a připravujeme také čtení pro nejmenší. Snad se vše vydaří.
Všechny akce přehledně najdete v kalendáriu zpravodaje. Krásný, úspěšný
a hlavně zdravý rok 2021 přejí
 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Velký krok pro bohunický
fotbal
S příchodem Nového roku startuje ve
fotbalovém oddílu TJ Tatran Bohunice
nový projekt, který bude postavený na
jednotné herní filozofii celého klubu
od přípravek až po dospělé.
Člen vedení a nový obchodní manažer
TJ Tatranu Bohunice, Luboš Kalouda,
nám sdělil následující: „Díky jednomu významnému investorovi a dalším cca 30 zainteresovaným firmám
povedou všechny žákovské kategorie
kvalifikovaní a finančně ohodnocení
trenéři. Sportovním cílem je především zkvalitnění všech žákovských
kategorií od přípravek až po dospělé,
rozšíření základny dětí, zajištění jednotného sportovního a vycházkového
vybavení a postup A týmu do vyšších
soutěží. Ke splnění cílů by mělo přispět i vytvoření kvalitního zázemí
klubu v podobě šaten a do budoucna
i rozšíření tréninkových ploch pro děti
a žákovské kategorie a v neposlední
řadě i vybudování kryté tribuny pro
zápasy A týmu“. O naplnění těchto
 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

nemalých cílů se budou snažit i bývalí
hráči František Schneider, Zdeněk Partyš, Marek Střeštík a trenér přípravek
Mgr. Petr Strejček.
Luboš Kalouda na závěr dodává: „Díky
všem těmto lidem zainteresovaným na
nové herní filozofii klubu se k nám již
přidávají další trenéři mládeže z různých klubů v Brně, díky nimž k nám
do klubu přicházejí i další talentované
děti pro zvýšení kvality a konkurence.
Několikráte za rok budeme pořádat náborové akce a společné klubové akce,
abychom vytvořili, společně s Vámi
se všemi, jednu velkou bohunickou
fotbalovou rodinu.“
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu TJ TATRAN Bohunice, přejí všem
příznivcům fotbalu v Bohunicích
pevné zdraví po celý rok 2021, děkují
za diváckou podporu v novém roce
a doufají, že už se na jaře vrátí vše do
normálních kolejí. Více info na www.
tatran‑bohunice.cz.

„S maminkou se něco děje. Často
nás obviňuje, že jí přerovnáváme
věci, že jí něco někam schováváme.
Bývá podrážděná a náladová.“
„Nedávno to vypadalo, že babička
zabloudila cestou na nákup, vrátila
se s prázdnou taškou, nebo možná
zapomněla, že chtěla jít do samoobsluhy.“
„Někdy si děda taky plete dny, je
přesvědčený, že jsme na nějakou
hodinu na něco domluvení, ale je
to omyl.“
Je‑li Vám některá z takových situací
dobře známá, jestliže sami zažíváte

podobné situace s někým z vašich
blízkých, pak možná právě Vám může
při zvládání Vašeho problému pomoci
Centrum denních služeb Brno.
Rodinné prostředí a bezbariérový
přístup, trpělivé a zkušené sociální
pracovnice a pečovatelky, pestrý denní
program, laskavé a citlivé zacházení
s těmi, kteří se sami o sebe nepostarají, erudované poradenství pro pečující.
Jsme zde pro vás, neváhejte se na
nás obrátit.
 Petra Stávková, vedoucí
Centra denních služeb Brno
cdsb@diakoniebrno.cz, 731 640 553

Novoroční zpráva z Pohádky
Aktuální situace kolem zasáhla snad
každého z nás. Začátek školního roku
se rozjížděl s nadějí, že je svět opět
jako dřív. Netrvalo to ale dlouho
a opět jsme čelili tvrdé realitě. I ve
školkách se zavedla opatření, která
nám narušila běžný režim, na který
byly děti zvyklé. Nepořádaly se tradiční zábavná odpoledne s rodiči, volnočasové aktivity začaly s měsíčním
zpožděním a též se zrušily veškeré kulturní akce. Z médií bylo často slyšet
debatování nad zavřenými restauracemi, kolik se může a nemůže potkat
lidí. Přišlo nám, že se ale trochu pozapomnělo na ty, kteří si zaslouží úctu
a respekt nás všech. Na naše seniory.
Proto jsme se s dětmi rozhodli, že překvapíme babičky a dědečky z Domova

pro Seniory Naděje. Děti se celý týden
snažily a vymýšlely, co by mohly ještě vytvořit a namalovat. Výsledkem
byly tři plné tašky drobných dárků
nejen pro všechny klienty domova,
ale i pro každého zaměstnance. Věříme, že i maličkost pomohla alespoň
na chvíli vykouzlit úsměvy na tvářích
všech a že jsme tímto spustili tradici, která se bude opakovat i v časech
příjemnějších a klidnějších. Dovolte
nám na závěr popřát všem občanům
Bohunic do roku 2021 pevné zdraví
a pohodu všedních dní, a to jménem
všech zaměstnanců i dětí z mateřské
školy Pohádka.
 kolektiv zaměstnanců
MŠ Pohádka

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

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 31. 12. 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.
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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.

www.levnesporaky.cz
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

PRODEJ DOMÁCÍCH
HOTOVÝCH JÍDEL
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.
Nově v prodeji:
Davídkovo koření bez soli a glutamanu
Bylinky MicroGreens
Bezobalové potraviny – rýže, těstoviny, směsi
Domácí dobroty a další...
OBJEDNÁVEJTE:
domacikuchynejanca | Tel.: 723 193 928
WEB: Domacikuchynejanca.cz

Štefánikova 14, Brno-Ponava | po–pá: 11–17, so–ne: 11–13

Způsob platby: Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických.

značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub,
varných desek plynových i elektrických,
praček, myček, průtokových ohřívačů
vody, plynových topidel.

Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

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

VLASTIMIL POHAJDA

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

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz
„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně
případného sundání a pověšení záclon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce
v domácnosti,… to vše Vám nabízí
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem
se domluvíme.

 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz
Vrba tel: 603 438 707.
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POHŘEBNÍ SLUŽBA

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

HARMONIE
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.cz

MVDr. Jiří Žák

Zvemené, moderánrní
rodin é veterin
n
zařízeordinace.

Navštivte naši novou veterinární ordinaci na ul. Renneská 22.
Setkáte se u nás se vstřícným lidským přístupem
a profesionální péčí na vysoké odborné úrovni.

Ošetřujeme psy, kočky, ale i drobné savce
(králíky, morčata, činčily, potkany, křečky, myši aj.)
Nabízíme prevenci, očkování, vyšetření krve, ultrazvuk,
rentgen, chirurgické zákroky v inhalační anestezii,
hospitalizaci, ošetření zubů vč. komplikovaných extrakcí.

Renneská 22

Telefon: 732 876 442
REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

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

Noveěno!
otevVřás do nověé

Poradenství, návrh,
realizace na klíč
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Zastávka Vojtova
Křenová 52
Brno

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Rekonstrukce
a realizace interiérů
bytů a domů
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Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

klvana-interier.cz

