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Dubnová
Milí přátelé, jedno lidové přísloví
praví: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“.
V době, kdy píši tyto řádky, to
vypadá, že se pragnostika vyplní
dokonale. Ano, vypadá to tak, že
i nadcházející Velikonoce, které
jsou letos na začátku dubna, prožijeme opět bez přátel doma.
Nechci zde hodnotit, jestli a nakolik
jsou vládní opatření správná nebo
nikoliv. Jako představitel obce je dodržuji a prosím o to i Vás.
Chápu, že to, co v současnosti prožíváme, je frustrující a zatěžující. Ztrácíme
se ve změti různých opatření a nařízení. Obrací se na mě senioři s prosbou,
abych jim pomohl s registrací a žádostí o očkování. Ale i když zažíváme
těžkosti, neztrácejme naději, jednou to
jistě skončí. Nejhorší by bylo propadat
se do pocitů beznaděje.
Právě jsme vstoupili do nejkrásnějšího ročního období – jara. Všude
kolem nás se probouzí nový život.
Pučí a kvetou stromy a keře, ze semínek a cibulí vyrůstají květiny a obšťastňují nás svou krásou a barvami.

Bohunický kruhový objezd
brzy ožije předloni dobrovolnicky zasazenými narcisy a tulipány. Následovat
je bude voňavá levandule.
A zahrádkáři? Ti už prožívají
vrchol svého pěstitelského
vzrušení. Je přece čas zasít
mrkev, petržel, ředkvičky, hrášek, zasadit saláty, kedlubny, rajčata, papriky,
okurky, dýně, cukety… To ví zahrádkáři
nejlépe.
Ano, jaro je čas plný naděje a radosti.
Mám ho rád a moc se na něj těším.
Věřím, že vy také.
VYSOUTĚŽILI JSME
ZHOTOVITELE
Celou zimu jsme intenzivně pracovali
na přípravě nových akcí. Projektovali
jsme, žádali o stavební povolení, sháněli peníze… Tady zveřejňuji první část
našeho snažení:
Generální rekonstrukce školní
kuchyně na ZŠ Arménská. Nejnižší nabídku podala společnost OSS
Brno, s. r. o., s cenou 13.353.696 Kč.
Realizace bude probíhat letos o prázdninách. Akce je hrazena z dotace.

ANKETA O NÁZEV BUDOVY DPS
NA UL. POD NEMOCNICÍ
Děkuji všem za zaslané návrhy na pojmenování budovy. Celkový přehled

názvů najdete uvnitř zpravodaje.
Chcete‑li se zúčastnit ankety, vyberte
si ten, který se vám líbí, a svůj návrh
mi zašlete do konce dubna na email:
crha@bohunice.brno.cz.
REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ
COVID 19
Stále zůstává v platnosti moje nabídka
pro seniory, kteří by se chtěli nechat
očkovat a nemají možnost se sami
zaregistrovat. Nabízím vám pomoc.
Spojte se se mnou. Rád vás zaregistruji. Tel. 724 150 608.
Milí přátelé, udržujme si přes všechno těžké dobrou náladu, klidnou
mysl a radost ze života. Nechme se
občerstvit a povzbudit životodárnou
jarní přírodou. Je to nevyčerpatelný
a osvěžující zdroj energie, který nám
příroda dává každý rok zadarmo. Povzbuzujme se navzájem, pomáhejme
si, vydržme. Jaro nám přináší poselství
naděje a nového života.
Těším se na další setkávání s vámi.
 Antonín Crha, váš starosta

Velikonoční program farnosti

Sběr šatstva
V pátek 16. 4. 2021 od 1300 do 1900 hod.
a v sobotu 17. 4. 2021 od 900 do 1300 hod.
Místo: budova staré haly TJ Tatran Bohunice, Neužilova 35.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené
v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – nepoškozená
a v párech (svázané k sobě), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti,
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče.

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

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Bloková čištění komunikací�������������������� 3
Vinohrad v zahradnické škole����������������� 4

Nové hřiště při ul. Souhrady. Nejnižší nabídku podala
společnost Zemako, s. r. o.,
s cenou 4.386.426 Kč.
Termín zahájení - nejdříve
3. 5. 2021 a termín ukončení
nejpozději 11. 7. 2021. Akce
je hrazena z prostředků MČ
Brno‑Bohunice.
Rekonstrukce radnice. Nejnižší
nabídku podala společnost QDS
Group, s. r. o., s cenou 7.266.535 Kč.
Termín zahájení nejdříve 3. 5. 2021
a termín ukončení nejpozději
11. 9. 2021. Akce je hrazena z dotace.
Rekonstrukce a rozšíření kontejnerového stání na ul. Gruzínská.
Nejnižší nabídku podala společnost
Zemako, s. r. o. s cenou 349.977 Kč.
Termín v průběhu roku 2021. Akce je
hrazena z dotace.
O dalších akcích, které budeme letos
realizovat, vás budu informovat průběžně.

Květná neděle – 28. 3. 2021 – mše svaté v 7.30 hod. a v 10.00 hod.
Zelený čtvrtek – 1. 4. 2021 – mše svatá v 18.00 hod.
Velký pátek – 2. 4. 2021 – velkopáteční obřady v 15.00 hod.
Bílá sobota – 3. 4. 2021 – od 9.00 do 17.00 otevřen kostel k návštěvě
Božího hrobu a od 21.00 slavnostní mše svatá
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 4. 4. 2021 – mše svaté v 7.30 hod.
a v 10.00 hod
Velikonoční pondělí – 5. 4. 2021 – mše svatá v 7.30 hod.
Vše probíhá za dodržování stávajících protiepidemických opatření. Pro
účast na kterékoliv mši svaté je nutné se přihlásit na farních webových
stránkách. Nedělní mše svaté v 10.00 hod i během velikonočního třídení
(Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) budou přenášeny živě Televizí
Junior (odkaz na farních stránkách v sekci Ohlášky).

Anketa o název budovy DPS.................. 5
Zápisy do 1. tříd....................................... 6

Uzávěrka č. 5/2021
pátek 16. dubna 2021
ve 14 hodin

Nad dotazy občanů aneb Bohunické info
Jak to vypadá, zima opouští
svůj pomyslný trůn a o svou
moc se hlásí jaro. V mnoha
z nás jaro vyvolává kladné
emoce a pouští do žil energii,
která byla přes zimu v útlumu. I pro nás, vedení radnice,
nastává další období, kdy se
střídá fáze zimní údržby s jarním úklidem. V kostce můžeme říct, že co jsme si přes zimu vysypali
na chodníky a vozovky, musíme zjara co nejdříve
uklidit. A opět se tyto úklidy provádějí na základě
určitého harmonogramu. Vše má svůj řád, i když se
to někdy nezdá. Vždy bude některá ulice či chodník
uklizen dříve než ten druhý, tak to je a nikdo s tím
nic nenadělá. Celý katastr Bohunic uklidit najednou
prostě nejde, nejsou na to kapacity a ani dostatek
finančních prostředků. Někteří z vás možná namítnou, že jsme se chlubili, že letos máme historicky
nevyšší rozpočet, ano to je pravda, ale drtivá většina prostředků je určena na investice. No a když
jsme u investic, tak si můžeme jen v kostce říct, co
nás letos vlastně čeká. Nejvyšší investicí v letošním
roce bude zcela jistě kompletní rekonstrukce školní
jídelny při ZŠ Arménská. Tato investice vyjde na více
než sedm milionů korun. Součástí rekonstrukce bude
i nové vybavení nebo vzduchotechnika. Následovat
budou rekonstrukce dětských hřišť v hodnotě šesti
milionů korun, rozšíření radnice za více než deset
milionů korun, ale třeba i finanční příspěvek sedm
set padesát tisíc Kč na nákup nového hasičského
vozidla pro naše dobrovolné hasiče. I nadále budeme
pokračovat v demolici a budování nových kontejnerových stání, jak pro komunální, tak pro tříděný
odpad, a to v hodnotě více než jeden milion korun.
Zeleň a její údržba je nedílnou součástí každé městské
části a u nás tomu není jinak. Je jen rozdíl v tom, kdo
kolik zeleně má, a jak se o ni stará. Mohu konstatovat,
že naše městská část je na tom, co se týče množství

a rozmanitosti, poměrně dobře. Najdou se však oponenti a já s nimi komunikuji, kteří tvrdí, že se dá dělat
mnohem víc. Ano jistě se dá dělat víc, to snad vždy,
ale my jsme omezeni nejen finančními prostředky, ale
i prostory, kde je možné bez omezení stromy sázet.
Musíme se také zaměřit na obnovu naší zeleně. Mnoho stromů, ale i keřů je již za hranicí životnosti a musí
se počítat s jejich obnovou. Zde se nabízí možnost
tyto keře vysadit třeba ve změněném rozsahu, či do
jiného, vhodnějšího místa. Každý rok dojde i na kácení
některých stromů. Někdy se zdá, že je strom škoda
kácet, ale věřte, že než dojde k pokácení každého
stromu, předchází tomuto rozhodnutí vždy odborný
posudek s doporučením. Někdy stačí strom prořezat,
ale jindy je stanovisko jasně znějící, pokácet!

Parkování, parkování, parkování. Není v Bohunicích
motorista, který by mohl říct, nemám s parkováním
problém – ba právě naopak. Je mnoho způsobů, jak
řešit nedostatek parkovacích míst, ať to jsou třeba
parkovací domy či podzemní garáže. Nicméně tyto
formy parkování jsou velmi nákladné a náročné na
prostor. Jednou z možností je však výstavba tzv. parkovacích věží. Při minimálním prostoru cca 30 m2
– přesněji se jedná o základnu 6,37 × 4,86 m – lze
do této věže umístit až 12 vozidel. Problém je opět
v otázce, kde najít vhodný pozemek. Nicméně i zde se
dá počítat s jistou možností, a to v tzv. družstevní výstavbě. Konzultoval jsem tuto možnost s náměstkem
primátorky Jiřím Olivou. I když pan náměstek má
v gesci především bytovou politiku, jsem přesvědčen,
že i výstavba garáží do této gesce spadá. Vznesl jsem
tedy na pana náměstka Olivu dotaz, zda by se tyto
parkovací věže mohly stavět stejně jako družstevní
byty. Odpovědí mi bylo, že v podstatě ano. Hodlám
tuto myšlenku dále rozvíjet, ale především mě zajímá
váš názor, vážení spoluobčané, proto jestli se chcete
k tomuto typu parkování vyjádřit, napište mi prosím
svůj názor na hrdlicka@seznam.cz.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Pálení suchého rostlinného odpadu
Spalování suchého rostlinného odpadu je v k.ú.
Brno-Bohunice povoleno každou sobotu v době
od 8.00–20.00 hod. v území mezi ulicemi Kamenice a Vinohrady, v území jižně od vodního
toku Leskava (v oblasti sadů a zahrádkářských
osad) a východně od ulice Ukrajinská. A nově na
území celé městské části na zahradách rodinných
domů první sobotu v měsíci 8.00–18.00 hod.
v období 1. 3.–31. 10.

Jak třídit smysluplně odpad IV.
V uplynulých třech číslech našeho
zpravodaje jsem se postupně zabýval všeobecnými informacemi
k třídění odpadu, dále „žlutými“
a „modrými“ kontejnery. Dnes
bych se rád zmínil o kontejnerech
na sklo a textil.
Kontejnery na sklo máme v Bohunicích už téměř výhradně v podobě
tzv. „zvonů“, a to jednak vždy ve dvojici pro čiré a tmavé sklo, nebo uvnitř
dělené se dvěma otvory rovněž pro čiré
a barevné sklo.
Myslím, že je nám všem asi jasné,
co do těchto kontejnerů patří – jen
a jen sklo. Trochu jsem pátral, jak je to
s mastnými lahvemi – např. od olivového oleje. U skla mastnota nevadí, při
technologii jeho zpracování se totiž
sklo odmašťuje.
Je tomu tedy přesně opačně než u papíru a plastů, kde je mastnota hlavním
nepřítelem. Tyto mastné věci patří do
černého kontejneru.
Zajímalo mě také, jak je to s dělenými
2

„zvony“ při vysypávání. Často slýchám:
„My se s tím třídíme a svozová firma
to pak přece stejně nasype na jednu
vlečku a zase to smíchá“.
Ne, tak to není. Nádoby na sklo mají
dvoje otevíratelné podlahy. Tedy řidič
vyzdvihne zvon nad svozové auto, otevře nejdříve např. bílé sklo, vyprázdní
obsah. Poté otevře druhou podlahu

a obsah barevného skla vysype za přepážku na korbě vozu. Tak se zajistí, že
obsahy obou částí se v autě nepromíchají, tudíž třídění skla při separaci má
skutečně smysl.
Pokud máme doma nějaký přebytečný textil, většinou se asi jedná o obnošené oblečení, nebo oblečení, ze
kterého někdo z naší rodiny „vyrostl“.

Pak hledáme způsob, jak se ho zbavit –
ideálně, aby ještě někomu posloužilo.
V Bohunicích máme dvě možnosti.
Vždy na jaře a na podzim probíhá sběr
šatstva pro Charitu ve staré hale T. J.
Tatran Bohunice. Toto řešení je ideální
pro větší objemy oblečení.
Nebo je možné věci uložit do bílých
kontejnerů na textil, které jsou trvale rozmístěny po Bohunicích.
Pozor, do těchto kontejnerů nepatří výhradně oblečení, ale i použitelná obuv,
hračky a bytový textil. Věci musí být
čisté a suché, ideálně zabalené v plastovém pytli. Nepatří do nich koberce.
Kontejnery vyváží společnost SAKO.
Od ní berou obsah kontejnerů zpracovatelské společnosti, které se rozhodují, co se s ním stane. Část jde na
Charitu, část do 3. světa, část se recykluje. Zbytky, které nelze nijak využít, se
vrátí do spalovny a spálením se z nich
vyrobí teplo a elektřina.
Příště se zde dočtete o kontejnerech
na drobný elektroodpad a bioodpad.
 Antonín Crha, váš starosta

Termíny blokových čištění

Kalendárium
1. 4.–30. 4.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – bez přítomnosti dětí
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; info na www.zsarmenska.cz

1. 4.–16. 4.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – bez přítomnosti dětí
ZŠ VEDLEJŠÍ, Vedlejší 10; info na zapisdozs.brno.cz

12. 4.–5. 5.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 1. část blokového čištění s odtahem
vozidel v MČ Brno-Bohunice

16. 4.–17. 4.

SBĚR ŠATSTVA – Diakonie Broumov
TJ Tatran Bohunice – stará hala, Neužilova 35

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:
Blokové čištění č. 1:
Blokové čištění č. 2:
Blokové čištění č. 3:

12. 4. – 5. 5.
19. 7. – 23. 7. | 2. 8. – 9. 8.
13. 10. | 15. 10. –29. 10.

Blok č. 1 – termín čištění: 12. 4. | 19. 7. | 15. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci,
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

IV.

Blok č. 2 – termín čištění: 14. 4. | 20. 7. | 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

22. 4.
čtvrtek

Blok č. 3 – termín čištění: 16. 4. | 21. 7. | 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Pozvánka

Blok č. 4 – termín čištění: 19. 4. | 22. 7. | 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Ukliďme svět! Na Den Země i po
celý rok nás příroda potřebuje!

Blok č. 5 – termín čištění: 21. 4. | 23. 7. | 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice,
Lány (odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 6 – termín čištění: 23. 4. | 2. 8. | 22. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů,
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

„UKLIĎME SVĚT“ – dobrovolný úklid s Českým svazem
ochránců přírody. Více informací na www.uklidmesvet.cz

Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku
koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii
posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však
mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na
jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné
úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání
přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

Blok č. 7 – termín čištění: 26. 4. | 3. 8. | 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 28. 4. | 4. 8. | 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích,
Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 30. 4. | 5. 8. | 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Historické okénko

Blok č. 10 – termín čištění: 3. 5. | 6. 8. | 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Z historie Bohunic CXXXI.

Blok č. 11 – termín čištění: 5. 5. | 9. 8. | 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

V měsíci dubnu, přesně 25. 4. 1945, byly osvobozeny Bohunice. Při osvobozování naší obce tehdy zahynulo 7 vojáků Rudé armády.
Proto jsem pro dubnové sto třicáté první pokračování našeho historického
okénka vybral fotografii, kde jsou zachyceni bohuničtí občané spolu se
sovětskými vojáky.
Foto je z 9. května 1945 a bylo pořízeno na ulici Žlíbek.
 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archiv autora článku.

Mobilní svoz biologicky
rozložitelného odpadu
Stanoviště: Souhrady
3. 4.

1. 5.

5. 6.

3. 7.

7. 8.

4. 9.

2. 10.

6. 11.

12. 6.

10. 7.

14. 8.

11. 9.

9. 10.

13.11.

19. 6.

17. 7.

21. 8.

18. 9.

16. 10.

20. 11.

Stanoviště Neužilova
10. 4.

8. 5.

Stanoviště Lány
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Vinohrad v zahradnické škole na Lánech
V minulých dvou číslech zpravodaje NB vzpomínal ing. Jiří
Ptáček na 120. výročí vzniku bohunické zahradnické školy. K pěkně a přehledně popsané historii
bych chtěl doplnit, že součástí
zahradnické školy byl též vinohrad, který obdělávali žáci školy.
Navazoval na dlouholetou tradici pěstování vinné révy v Bohunicích, i když
se již nacházel na jiném místě, než
původní vinohrady. Ty se rozprostíraly na stráních směrem k Červenému
kopci a k dnešní bohunické nemocnici již od 14. století. Na přelomu 18.
a 19. století byla velká část evropských
vinohradů zničena révokazem a vinařství silně upadalo, samozřejmě také
v Bohunicích. Poslední a významná
zmínka o bohunickém vinohradnictví se váže právě na vinohrad zřízený
v zahradnické škole na Lánech. Zápis
o něm se nachází ve Vinařském obzoru, vydaném ve Velkých Pavlovicích
v roce 1912. Bohonice jsou zde uváděny v seznamu pokusných vzorných
vinic. Ty byly zřízeny zde, i v dalších

Vinohrad v roce 2015

Současný stav
4

12 vinařských oblastech Moravy, jako
doplněk státních a zemských révových
školek. Měly podpořit význam americké šlechtěné révy, jejíž podnože se
začaly používat po již jmenovaném
zničení vinic révokazem.
Školní vinohrad byl vysázen ve 4 řadách ve východní části areálu zahradnické školy. Měl více než 250 hlav
různých odrůd, jejichž skladba se
postupně měnila. Není mně známo,
zda úroda z něho se zpracovávala na
víno a kdo o něho eventuálně pečoval.
I když jsem bohunický rodák, vinohrad
jsem poprvé navštívil až v roce 2013.
U některých hlav bylo ještě čitelné
označení odrůdy, bylo ale patrné, že
réva nebyla několik roků udržována,
ani zelenými pracemi, ani ochrannými postřiky. Začal dominovat plevel
a náletové dřeviny. Každý následující
rok byla situace horší a révu bylo obtížnější v této džungli najít. Některé
hlavy se ale rozpomněly na to, že mají
příbuznost s révou lesní a dokázaly
se vysoukat i několik metrů do korun
ořešáků a akátů, a tam velmi slušně
rodit. Našel jsem hlavy svatovavři-

neckého, které v těchto nepříznivých
podmínkách dokázaly vyprodukovat
až 10 kilogramů hroznů. Zdravých, ale
malé cukernatosti. Zajímavé bylo i to,
že réva byla postupně odolnější vůči
houbovým chorobám, hlavně padlí
a peronospoře a některé roky se na
ní žádné tyto příznaky neprojevily.
Časem ale většina hlav odumřela.
Já jsem žádnou údržbu neprováděl,
bylo mi jasné, že v takto zarostlém
a zdegenerovaném vinohradě by to
bylo velmi obtížné, nákladné a neperspektivní. Jediný pokus jsem provedl
v roce 2016, kdy jsem po dobu dvou
dnů trochu schopné hlavy osvobozoval
od zeleného zajetí. Květnový mráz ale
tento rok zničil veškeré květní nasazení. Nyní jsou zbytky vinohradu řezány
tak, aby jeho vzhled nebyl důvodem
ke stížnostem…
Od roku 2013 se mi podařilo z vinohradu sklízet i nějakou úrodu. Byla

ovlivněna mnoha faktory vyplývajícími
z již popsaného. Při sběru jsem více
používal mačetu než sběrové nůžky.
Vína se podařilo vyrobit od několika
litrů, až po více než 100 litrů v roce
2015. Růžové víno z modrých hroznů
tohoto ročníku bylo dokonce v roce
2016 na výstavě vín v Brně Obřanech,
oceněno diplomem jako výtečné. Poslední sběr, ze kterého vzniklo víno,
červené i bílé a velice chutné, byl
v roce 2018.
Bylo by zajímavé dozvědět se o historii
tohoto poměrně významného kousku Bohunic více. Proto vás prosím,
máte-li o vinohradu v bývalé zahradnické škole na Lánech nějaké informace a chcete se o ně podělit, nechejte
u pana starosty nebo místostarosty
na sebe kontakt, ozvu se vám. Děkuji.
 Ladislav Konečný

Bohunické stromy (36)
VAZBY KORUNY
U vzrostlých stromů, které mají špatně založenou korunu,
může se projevit riziko selhání, tzn. odlomení kosterní
větve. Tomu lze předcházet bezpečnostními vazbami.
Dynamická vazba se umisťuje do horní poloviny koruny.
Lano v koruně bývá prověšené a slouží hlavně jako prevence. K instalaci se nejčastěji používají polyesterová lana.
Statické vazby se instalují do spodní poloviny koruny a jsou
tvořeny napnutými ocelovými lany či kovovými pruty.
Na snímku je vysoký jilm rostoucí před Arménskou 13. Pozornému oku neujdou
instalované dynamické vazby v koruně.
Seriál o bohunických stromech vychází také na facebookové stránce: Otevřené
Bohunice.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Čarodějnice na Lánech

Seniorské okénko
Může se stát, že se někdo z nás
dostane do tíživé životní situace,
a to aniž by se o to přičinil. Současná doba tomu nahrává. Jak je
všeobecně známo, v době prosperity byla velká poptávka po pracovní
síle z řad seniorů. Mnoho seniorů si
takto vylepšovalo svůj důchod a životní poměry. Jenže někteří senioři
si tímto zaměstnáváním zajišťovali
základní životní podmínky, protože
bez těchto příjmů by žili na hranici
chudoby. Současná situace, jak jsem
již výše uvedl, přispívá k tomu, že
senioři jako zaměstnanci jsou propouštěni jako první. Být chudší či
méně movitý není hanbou, svět je
tak postaven již od pradávna. Je
však dobře, že žijeme v době, kdy
je všeho hojně a najde se i mnoho
lidí, kteří jsou ochotni se o své rozdělit třeba tím, že věnují nějaké to
jídlo či drogerii potřebným. Možná,
že někteří z vás již tuší, kam tímto
směřuji. Ano jedná se o dnes již
dobře známou POTRAVINOVOU
BANKU. Pobočka potravinové
banky byla v Jihomoravském kraji
založena v roce 2014. A co je její
základní filozofií? Jejím cílem je
shromažďovat potravinové přebytky, skladovat je a následně je distribuovat organizacím pracujícím
s chudými a sociálně vyloučenými
lidmi. Kromě toho se soustředí na
osvětovou činnost a organizuje
veřejné debaty na téma plýtvání
potravinami. Toť stručně a výstižně
řečeno. Nedávno jsem byl osloven,
zda by MČ Brno‑Bohunice nenavá-

zala spolupráci a nezajištovala tuto
pomoc potřebným v Bohunicích.
A protože naše radnice nedisponuje
ani personálními, a ani prostorovými prostředky, ujali se této iniciativy členové bohunického spolku
PROBO. Jen pro informaci, název
tohoto spolku pochází z prvních
písmen PRO BOhunice. Náš spolek podepsal smlouvu s uvedenou
organizací POTRAVINOVÉ BANKY
a je připraven pomoci každému, kdo
bude potřebný, tedy nejen matkám
samoživitelkám či sociálně slabším
rodinám, ale i vám, vážení bohuničtí
senioři. Poskytnutí této pomoci je
zcela anonymní, nikde se neeviduje vaše jméno či bydliště, je to vše
o důvěře a morálce lidí, kteří tuto
pomoc přijímají, a těmi, kteří ji
poskytují. Máte‑li pocit, že by vám
tato potravinová pomoc pomohla
od problémů, v kterých se nacházíte, prosím neostýchejte se a zavolejte mi na telefon 778 542 492
nebo se zastavte osobně za mnou
na radnici. Spolu probereme vaši
situaci, a jestliže budete opravdu
potřební, rád vám tuto potravinovou pomoc ve formě balíku složeného z dlouhotrvajících potravin
i s hygienickými potřebami dovezu.
Opět opakuji, vše je anonymní a nikdo se, pokud nechcete, nedozví, že
tuto pomoc čerpáte.
Přeji vám, vážení bohuničtí senioři,
krásné jaro, mnoho zdraví a příště
na počtěnou.
 Milan Hrdlička,
váš místostarosta

Anketa o název budovy DPS
na ul. Pod Nemocnicí
Děkujeme vám všem, kteří jste nám zaslali návrhy na pojmenování budovy. Níže
najdete celkový přehled nominovaných návrhů.
Jak hlasovat? Vyberte si jeden název. Spolu se svým jménem a adresou jej zašlete
na některý z níže uvedených emailů.
Další možný způsob hlasování je pomocí níže připraveného anketního lístku.
Tento si vystřihněte a vyplněný vhoďte do schránky u vstupu na úřad naší
městské části.
Hlasovat můžete do konce dubna 2021. O výsledku ankety vás budeme informovat v některém dalším čísle zpravodaje.
 Antonín Crha		
crha@bohunice.brno.cz

 Milan Hrdlička
hrdlicka@bohunice.brno.cz

Nominované návrhy:
Bohunický start
Bohunka
Budoucnost
Centrum pro život
Dobromysl
Domov jistoty

Každý rok se na konci dubna začínají
v naší kotlině houfovat na svých košťatech kolem vysokých ohňů nejrůznější
čarodějky a čarodějnice. Poslední den
v měsíci pak začíná jejich rej, který
pravidelně postihuje i lužánecké pracoviště Lány.
Jak to bude vypadat letos? Přiletí vůbec
nějaké čarodějnice? Budou muset mít
před odletem všechny respirátor, nebo
bude stačit jen rouška? Budou se moci
čarodějnice houfovat, nebo letět každá
sama nebo jen se svou kamarádkou?
To jsou otázky, na které v tuto chvíli
nedokážeme odpovědět. V každém případě rej čarodějnic bude muset probí-

hat podle nejvyšších vládních nařízení
a pod dohledem těch nejbystřejších
dohlížitelů.
Za pracoviště Lány vám můžeme slíbit,
že si Čarodějnice určitě „uletět“ nenecháme a že pro vás bude připraven
zábavný program – ať už v podobě
oblíbených vycházkových tras, zábavných kvízů (Soutěžní Šestka) nebo
alternativní společenské akce. Bližší
informace najdete na našich webových
stránkách (lany.luzanky.cz) nebo na
sociálních sítích.
Za SVČ Lužánky – pracoviště Lány
vrchní čarodějka
 Lucie Stará

Parkovací dům
Jak je možné, že ještě někdo uvažuje
o výstavbě parkovacího domu v horní
části ulice Spodní? Tím někým myslím
vedení radnice Bohunice.
Proběhlá petice v roce 2020 jasně
odmítla tento záměr.
O takové záležitosti si musí rozhodnout lidé, kterých se to nejvíc dotkne.
To je prostě demokracie. Radnice má
za povinnost vůli lidí splnit.
Tento záměr předložil soukromý investor a v jeho zájmu je hlavně vydělat.
Parkovací dům má obsahovat mimo
parkovacích míst i garáže a malé obchody, ty se budou prodávat a pro-

najímat komukoliv. Takže místním
se s největší pravděpodobností ztíží
parkování a ještě za to budou platit.
V neposlední řadě jde o kvalitu bydlení, která by tímto krokem značné
utrpěla. Ulice Spodní, již tak zahuštěná od vlastní výstavby, by dostala
další ránu
v podobě betonového monstra, které
má být vysoké až 15 m.
Nynější stav parkování v dotčené lokalitě není zase tak špatný.
 Kročil František, člen komise
pro rozvoj MČ Brno-Bohunice

ANKETNÍ LÍSTEK

Hlasuji pro název: ...................................................................................................
Domov souznění
Fénix
Harmonie
Melodie
Meta
Mezičas

Novověk
Pohoda
Senior park
Tatranka
Spolu

Jméno a příjmení: ..................................................................................................
Bydliště: ..................................................................................................................
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Hlídání dětí
Lužánky jako středisko volného času jsou už více než rok z důvodu koronavirové
pandemie zavřené (s krátkou výjimkou letních táborů), a přesto v posledních
týdnech můžete v okolí lužáneckého pracoviště Lány pozorovat skupinky rozradostněných dětí. Jsou to děti zdravotníků a pracovníků IZS, o které se po
zavření mateřských a základních škol z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského
kraje staráme. Nejde jen o „hlídání“ dětí. Školáci se u nás účastní za pomoci
interních pedagogů běžné školní online výuky, po které následuje zasloužená
zábava. Hlavně na chvilku vyrazit ven, než bude oběd, po něm totiž čeká na
všechny spousta her, dovádění a tvoření.
Hluboce si vážíme práce všech zdravotníků – sestřiček, lékařů, záchranářů –
a rádi jim vypomáháme s hlídáním dětí. Obdobně se stejnou měrou těšíme i na
všechny ostatní děti (které nemohou do školy, do zájmových kroužků, ven za
sportem…), až budeme moci i pro ně připravovat volnočasový program. Z celého srdce si přejeme, ať je to co nejdříve – v každém případě doufáme, že letní
prázdniny nám vyjdou a my se budeme moci se všemi setkat na příměstských
a pobytových táborech!
 Lucie Stará, vedoucí pracoviště Lány

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd
na ZŠ Arménská
Opět je tu duben a s ním přichází čas
zápisů do základních škol. Na naší
škole bylo dobrým zvykem setkávat
se s předškoláky již v průběhu školního
roku. Vždy v prosinci jsme s nimi u nás
strávili předvánoční čas, spolu si něco
vyrobili a těšili jsme se na společné
zpívání.
Od ledna do dubna, jedenkrát za
měsíc, se usadili budoucí prvňáčci
do lavic a vyzkoušeli si, jaké to je být
školákem. Naši páťáci si pro ně v rámci
zábavného odpoledne připravili vždy
zajímavé úkoly, rodiče se mezitím
porozhlédli po škole, někteří z nich
i nostalgicky zavzpomínali na školní
léta strávená v naší škole a na chvíli
jsme se posadili do „kavárničky“, kde
jsme zodpovídali různé dotazy spojené
se školou a zápisem.
Bohužel již druhým rokem nemůžeme
budoucí prvňáčky z důvodu epidemiologické situace u nás ve škole před
zápisem přivítat, a tak jsme se rozhodli
alespoň tímto způsobem v krátkosti
naši školu představit:
„Cílem naší školy je nabízet žákům
kvalitní výuku v bezpečném prostředí,
což nevylučuje současně i otevřenost
školy všem.“
Vzdělávací a výchovný proces stavíme
na třech pilířích – kvalitní, bezpečná
a otevřená škola:
Kvalitní škola – ví, kam chce směřovat,
a jde úspěšně za svým cílem (inspiru-

jeme se doporučeními České školní
inspekce)
Bezpečná škola – dítě je zde v bezpečí
a cítí se bezpečně (spolupracujeme
s Asociací bezpečná škola)
Otevřená škola – je zdravá a motivující
(jsme členy Sítě brněnských otevřených škol).
Nabízíme:
Kvalitní výuku hlavních předmětů,
moderní technické vybavení tříd, výuku plavání od 1. ročníku pod vedením
trenérů Komety Brno (nový bazén),
moderní zázemí a vybavení pro výuku TV, kurzy bruslení pod vedením
odborných instruktorů ve 4. a 5. ročníku, lyžařské kurzy, školy v přírodě,
důslednou prevenci patologických
jevů, školní poradenské pracoviště
včetně psycholožky, individuální přístup k žákům s SVP, školní družinu pro
žáky 1. stupně v době 6.30–17 hodin,
širokou nabídku zájmových aktivit.
Více o životě na naší škole se dozvíte
ve školním časopise ARmixxx na www.
zsarmenska.cz, stejně tak zde naleznete i informace k zápisu.
Přáli bychom si alespoň v červnu
uspořádat krátké setkání, kde bychom
se vzájemně s dětmi poznali. Doufáme,
že nezůstane jen u těchto slov, a budeme se těšit na brzkou viděnou.
 Mgr. Alena Procházková,
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd v ZŠ Vedlejší na školní rok 2021/2022
Proběhne v souladu s doporučením MŠMT ve dnech 1. 4.–16. 4. 2021.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí – pouze odevzdáním žádostí
škole. Informace a žádost o přijetí: https://zapisdozs.brno.cz

 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.

 Nová prodejna na tramvajové
zastávce Švermova. Otvírací doba:
PO–PÁ 9:00–17:00 h. 100% OVČÍ
BRYNDZA – ŽÍNČICA – OŠTĚPKY.
SLOVENSKÉ PAŘENÉ SÝRY. ORIGINÁL
MAĎARSKÉ KLOBÁSY A DELIKATESY

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

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

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

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 26. 4. 2021 • 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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PROFESIONÁLNÍ VÝKON
PROFESIONÁLNÍ
VÝKON
BEZ HLUKU A EMISÍ
BEZ HLUKU A EMISÍ JARNÍ
AKCE
JARNÍ
AKCE

HUSQVARNA 520iLX

Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností,
vyvážeností
strunovou
hlavou otočnou
oběma směry a odolným bezkartáčovým
HUSQVARNA
520iLX
motorem.
Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností,
vyvážeností
■
Hmotnost
2,85otočnou
kg bez akumulátoru,
strunovou
hlavou
oběma směry a odolným bezkartáčovým
průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť,
motorem.
pro 2,85
maximální
dobu.
■ savE™
Hmotnost
kg bezprovozní
akumulátoru,

„Kdyby bylo
po mým,
tak to
v Bohunicích
už máme.“
Tak ať je po vašem.
Máte nápad?

průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť,

Akční
7 999provozní
Kč
savE™cena:
pro maximální
dobu.
Běžná cena: 8 499 Kč

Akční cena: 7 999 Kč

Běžná
cena: 8 499 Kčs.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
Gardentech

Navrhněte!
Dáme na vás.

damenavas.brno.cz

tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

Brno-21_PaRo_f1_inz_kdyby
bylo_bohunice
93x135.indd
 Kuchyňské
linky a vestavěné
skří-1

HUSQVARNA 520iHE3

Vysoce efektivní tyčový plotostřih. Žádné přímé emise, nízká
hlučnost
znamenají nejlepší možné pracovní
a nízké vibrace
HUSQVARNA
520iHE3
podmínky.
Komfortní
nastavení
úhluŽádné
střihací
hlavy.
Odolné
vůči
Vysoce efektivní tyčový plotostřih.
přímé
emise,
nízká
(IPX
4). znamenají nejlepší možné pracovní
vlivům
počasí
a nízké
hlučnost
vibrace
■
Hmotnost
4,15 kg bez
akumulátoru,
podmínky.
Komfortní
nastavení
úhlu střihací hlavy. Odolné vůči
4 000
střihů/min.,
(IPX 4).střihací lišta 55 cm,
vlivům
počasí
3,5 4,15
m, přepravní
režim,
■ dosah
Hmotnost
kg bez akumulátoru,
savE™
pro maximální
provozní
střihací
lištadobu.
55 cm,
4 000 střihů/min.,

ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz
Vrba tel: 603 438 707.
 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry 10/03/2021
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!

dosah 3,5 m, přepravní režim,

savE™cena:
pro maximální
provozní
Akční
10 499
Kč dobu.
Běžná cena: 10 999 Kč

Akční cena: 10 499 Kč

Běžná cena: 10 999 Kč
Navštivte naši prodejnu:
Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 16. 6. 2021.
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design,
Ceny
doporučené
včetně DPH.upozornění.
Akce platí do
16. 6. 2021.
speciﬁjsou
kacepouze
a vybavení
Husqvarna
je
bez předchozího
Odpovědnost
za tiskovéznámka.
chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
registrovaná ochranná
neustále
výrobků,
provádí
vývoj
a
proto
si
vyhrazuje
právo
změnit
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.design,
speciﬁkace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je
registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín
Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu,
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá ?

www.plicedomu.cz
milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

Křenová 52
Brno
ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY
❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

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

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

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.

Nesmírně vesmírný
optický internet
450 Kč

400 Kč
Rychlost

200
Mb/s

PRACANTI PO CELÝ ROK
Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz
8

Akce platí pro nové zákazníky do 31. 7. 2021.

539 01 01 01 | www.netbox.cz

