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Dům Pod nemocnicí č. 25 získal jméno „Bohunka“
Anketa o pojmenování multifunkčního
domu Pod Nemocnicí 25 skončila. Zúčastnilo se jí 56 hlasujících. V hlasování se objevila následující pojmenování: Bohunka
31×, Tatranka 5×, Pohoda, Harmonie a Centrum pro život každé 3×, Dobromysl 2×
a po jednom hlasu dostaly Fénix, Domov
souznění, Domov jistoty, Senior park, Budoucnost, Meta, Mezičas, Novověk a Bohunický start.
Jak sami vidíte, „Bohunka“ zvítězila poměrně jednoznačně. Radě městské části jsem předložil návrh,
aby byl napříště tento dům úředně označován jako
Bohunka a toto pojmenování se objevovalo i ve
veškeré dokumentaci ve spojitosti s tímto multifunkčním centrem.
Do bytů už se také nastěhovali první obyvatelé.
Ředitel ZŠ Vedlejší, společně s našimi úředníky,
pracuje na zprovoznění mateřské školky. Její otevření
plánujeme k 1. 9. 2021.
STAVEBNÍ PRÁCE
Ze tří staveb, které jsem zmínil minule, pokračuje
velmi rychle stavba hřiště při ul. Souhrady, která je
také veřejnosti velmi „na očích“. Hřiště bude hotové
do začátku prázdnin.

Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Arménská a rekonstrukce budovy radnice už
tolik vidět nejsou, ale i tady se stavařům
daří. Obě stavby jsou časově odhadovány
na 4 měsíce. Takže se bude stavět i během
celých prázdnin. Nový školní rok pak škola
zahájí již s novou kuchyní, včetně gastro
technologie – spotřebičů.
V minulém měsíci jsme vysoutěžili zhotovitele nového chodníku, který povede kolem psího výběhu
z ul. Pod nemocnicí k zastávce autobusu „Stará nemocnice“. Cena stavby je 968.320 Kč.
Z větších staveb pracujeme ještě na přípravě nového parkoviště u kotelny na ulici Švermova. Pokud
vše půjde podle plánu, mohlo by se začít v závěru
letošního roku.
ODSTÁVKA TRAMVAJE V BOHUNICÍCH
Jak jste jistě zaznamenali, je omezen provoz tramvaje
v Bohunicích. V tuto chvíli to není příliš komplikovaná věc, protože až do smyčky Švermova tramvaje
jezdí. Také autobusy „pendlují“ velmi často, a tak
náš cestovní komfort není zásadně komplikován.
Myslím, že přepravu lidí DpmB zvládá velmi dobře.
Horší situace však nastane od začátku prázdnin, kdy

Sběr železného šrotu

se práce přesunou i do prostoru zastávek Běloruská
a Krematorium. Podle informací, které mám, by
poté z hlavního nádraží do Bohunic neměla jezdit
žádná tramvaj.
Po dva prázdninové měsíce bude tramvaj nahrazena
autobusy. Jak a kde budeme nastupovat, se jistě
včas dozvíme.
REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ COVID 19
Stále zůstává v platnosti moje nabídka pro seniory,
kteří se chtějí nechat očkovat a nemají možnost se
sami zaregistrovat. Zaregistroval jsem již desítky
zájemců a rád pomohu komukoliv, kdo to bude potřebovat. Stačí se ozvat na tel.: 724 150 608.
Milí přátelé, po teplotně trochu rozpačitém jaru
přichází teplé léto. Alespoň v to doufám. Věřím, že
i nejrůznější, někdy těžko pochopitelná a rychle se
měnící omezení, kterými nás vytrvale zásobí vláda,
ustoupí normálnímu, běžnému životu. Zbavíme se
obav a stresu a začneme zase plnohodnotně, radostně žít.
Přeji vám krásné léto a těším se na další setkávání
s vámi.
 Antonín Crha, váš starosta

XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Železný odpad můžete ponechat od rána před vaším domem, ne
však v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.

Oznamujeme, že ve středu 23. 6. 2020 od 17.00 hod. se bude
v Bohunce, Pod Nemocnicí 25 konat XV. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice. Program zastupitelstva bude nejpozději sedm dnů
před zasedáním zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na internetové stránce
www.brno-bohunice.cz. Jednání zastupitelstva je veřejné.
www.brno-bohunice.cz/cs/informace-aktuality/

Kromě železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery, drobné
elektrospotřebiče

Pozvánka

pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu

19. 6. 2020 od 9 hodin

Po telefonické domluvě na tel. č. 603 306 450 vám rádi pomůžeme i s odvozem objemnějších kusů.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel vyhrazuje
možnost odložení termínu dané akce.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Den otevřených dveří na ZŠ Arménská 21����������������������3
Dětské odpoledne�������������������������������������������������������������8

Zveme občany které zajímá podoba nového Územního plánu města Brna,
na druhé veřejné projednávání, které se bude konat v pondělí 21. a úterý
22. června 2021 od 15.00 hod. Prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed, distanční
podoba proběhne formou online přenosu.
Více informací na https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/
podstatne-upraveny-navrh/

MINIGOLF BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 15.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 13.00–20.00

Uzávěrka č. 7–8/2021
pátek 18. června 2021
ve 14 hodin

Rok se s rokem sešel, aneb Územní plán města Brna
Na půl cesty, takto by se dal označit příspěvek, kterému se tentokrát chci věnovat.
O co se jedná? O již mnohokrát diskutovaný nový Územní plán města Brna, který se
bezprostředně dotýká i naší městské části.
Jak si jistě někteří z vás vzpomenou, před
rokem zplnomocnění jednotlivci podávali
tzv. námitky či připomínky k novému ÚP.
Tyto námitky měly být během roku odmítnuty či
zapracovány do nového ÚP a veřejnost s tím měla
být seznámena. Tento čas nastal právě nyní, a já
si vás dovoluji informovat o jeho stavu. Jakožto
zmocněnec jsem v rámci námitek k ÚP podal celkem 4 připomínky, a to k lokalitám Be-1, Be-4, Be-6
a Be-8. Pojďme si nyní ve stručnosti k jednotlivým
lokalitám něco říct.
Lokalita Be-1: jedná se o nejvíce diskutovanou lokalitu, která se nachází na pozemcích bývalé zahradnické
školy na ulici Lány a přilehlých zahradách rodinných
domů v západní části této lokality. Předpoklad investora, ale i orgánů města bylo dle platné studie
LÁNY vybudování obrovského komplexu bytových
a administrativních budov. Důsledky realizace této
ÚS již všichni dobře znáte. Jakožto zmocněnec, jsem
podal k této lokalitě zásadní námitku, která obsahovala podrobné zdůvodnění, proč a z jakých důvodů
odmítám v této lokalitě plánovanou výstavbu. Na
základě jistě nejen mnou podaných námitek bylo
rozhodnuto, že navrhovaná lokalita Be-1 se rozdělí
na lokality B-10 a B-9. Obě tyto lokality jsou zařazeny do tzv. územní rezervy. Jistě se budete ptát,
co je to ta územní rezerva. Územní rezerva předsta-

vuje pouze dočasné opatření, které může
trvat jen po dobu nezbytnou pro prověření možnosti využití území pro stanovený
záměr. Není však nijak časově vázaná či
omezená. Můžeme si v tomto případě na
rovinu říct, že bitvu jsme vyhráli, ale válku
ještě ne! Co je však důležité a na co jsem
se vždy dotazoval, je skutečnost, že jestliže
se nevyřeší současná kritická dopravní situace na
ulici Lány a přilehlých komunikacích, nelze v tomto
místě v lokalitách B-10 a B-9 realizovat výstavbu
v takové podobě, jak nabízí uvedená ÚS. Co se týče
plochy V/v3 a C/k4, tyto lokality zůstávají ve stejném
režimu jak doposud, tedy v současně platném ÚP.
Shrneme‑li navrhované změny v lokalitě bývalé zahradnické školy, získali jsme čas na přípravu dalších
podkladů pro to, aby tato lokalita zůstala i nadále určitým prvkem zeleně, která odděluje silnou
dálniční a železniční dopravu v jižní části katastru
od míst zástavby. V lokalitě Be-1 při ulici Dvořiště
jsem požadoval změnu z plochy B/v2 (bydlení volné
výšková úroveň 3-10 m) na B/r2 (bydlení rezidenční).
Zde mému požadavku bylo vyhověno.
Jednou z dalších velmi důležitých námitek byla lokalita Be-4 podél ulice Jihlavská. Tato atraktivní zeleň
plná vzrostlých borovic a keřů měla být zařazena do
plochy smíšené obytné s možností výstavby městské třídy. Zde na základě předložených argumentů
a občanského odporu, které jednoznačně požadovaly
a podporovaly ponechání současného stavu, tedy
zeleně, se podařilo, aby tato lokalita byla zařazena
do plochy městské zeleně. Zde musím podotknout,

že jednání byla velmi vypjatá a složitá. Avšak selský
rozum zvítězil, a můžeme se i nadále těšit z tohoto
významného kusu zeleně v Bohunicích.
Námitky k lokalitě Be-6 Červený kopec byly podány
v rámci úpravy výškových parametrů zástavby a dopravního napojení celé lokality. Zde bylo vyhověno
pouze zčásti a touto problematikou se budu zabývat
v rámci podávání námitek v druhém kole veřejného
projednávání.
Lokalita Be-8 Trťová: navrhovaný stav plochy pro
lehkou výrobu jsem požadoval změnit na B/r2 plochy
pro rezidenční výstavbu. Zde se nepodařilo tuto změnu prosadit, a to především z důvodu zvýšené zátěže
hlučnosti blízké železniční tratě a dálnice. V této
lokalitě se také promítá zakreslení komunikace, jež
je prodlouženou variantou ulice Traťové příčně přes
pozemky zahrad rodinných domů z ulice Lány. Mnozí
tito obyvatelé měli strach, že může dojít k vyvlastnění části těchto pozemků ku prospěchu výstavby
uvedené komunikace. Podrobně jsem se na tuto
možnost informoval a mohu říct, že k vyvlastnění
dojít nemůže.
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou poděkovat všem těm, kteří mi pomáhali s přípravou
námitek k ÚP, především vybraným členům pracovní
skupiny LÁNY, ale i právníkům z občanského spolku
PROBO‑Pro Bohunice, ale i vám, kteří jste mě
svým podpisem zplnomocnili k podávání námitek.
S pozdravem „Nic nekončí, bojujeme dál.“
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Jak třídit smysluplně odpad VI.
V uplynulých pěti číslech našeho zpravodaje jsem se postupně
zabýval tříděním plastů, papíru,
skla a textilu, drobného elektroodpadu a bioodpadu.
Dnes bych se chtěl věnovat „černým“
kontejnerům na směsný domovní
odpad. Když jsem se nad článkem
zamýšlel a když jsem o kontejnerech
na směsný domovní odpad komunikoval se společností SAKO, nabízela se
jednoduchá definice: patří do něj vše,
co nelze vytřídit jinam. Ale tak jednoduše bych to nerad odbyl, a proto

se přece jen o některých drobnostech
zmíním.
Nevím jak vy, ale já se občas zarazím s konkrétním předmětem v ruce
a přemýšlím: Kam s ním? Týká se to
hlavně hliníkových lahviček od sprejů
a deodorantů, dále konzerv, plechovek, hliníkových folií (alobal), víček
od zavařenin… Ti zodpovědnější z nás
tento druh odpadu třídí zvlášť a nosí
jej do ekodvora, do kontejneru na kov.
Přiznám se, že zatím mezi ně nepatřím. Doma jsme se už ale rozhodli, že
všechny tyto věci budeme skladovat
a jednou za čas do ekodvora nosit.

Pokud to ale máte jako dosud já, jistě
nepochybíte, když tyto kovové věci
vhodíte do černého kontejneru. Po
spálení v kotli je z popela speciální
technologie vytřídí a SAKO nabídne
jako druhotnou surovinu.
Do černého kontejneru patří i potravinové zbytky živočišného typu jako
maso a kosti. Možná bych je z důvodu
zápachu navrhoval vložit do plastového sáčku. Rovněž sem patří i oleje.
Doporučený postup je shromažďovat použitý olej do PET lahve a pak
uzavřenou lahev s olejem vhodit do
kontejneru. Ovšem správnější je jej

rovněž odevzdat do ekodvora. Jak
jsem psal v únorovém čísle, patří sem
i plastové sáčky a tašky, kelímky od
jogurtů a smetany, misky od zeleniny
a masa a jim podobné věci. Důvodem
je skutečnost, že na tyto věci není na
Brněnsku žádný zpracovatel. A tak,
když jej nesprávně vhodíme do žlutého
kontejneru, stejně je ve spalovně na
třídící lince vytřídí ke spálení. Tento
postup uvolní značný prostor v našich
žlutých kontejnerech a ty pak nebudou
přeplněné.
Příště se zaměřím na ekodvůr.
 Antonín Crha, váš starosta

VKLÁDEJTE BEZ IGELITOVÝCH
A PAPÍROVÝCH SÁČKŮ
DO NÁDOBY NA
BIOODPAD PATŘÍ:
kuchyňské zbytky
potravin rostlinného
původu
slupky a odřezky ovoce
a zeleniny, jádřinec
pokojové rostliny,
hlína z květináčů

BIO

NEPATŘÍ:
živočišné zbytky
(maso,
kosti, kůže), mlé
čné
zbytky (sýry, jog
urty,
mléko), kuchyňský
olej,
veškeré obaly, nov
iny,
pleny, kapesníky
,
cigarety, exkrem
enty,
uhynulá zvířata

NEZAPOMEŇTE, ŽE Z TOHOTO ODPADU MÁ VZNIKNOUT KVALITNÍ KOMPOST!
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXIII.
Letos je tomu právě 150 let od vysvěcení naší bohunické kaple. Proto bych
rád toto a příští číslo seriálu Z historie Bohunic věnoval její historii.
Kaple v Bohunicích má nade dveřmi letopočet 1871. Toho roku došlo k vysvěcení a od 7. července následujícího roku slouží svému účelu. Kapli postavila
obec Bohunice svým občanům, kteří zakoupili i vnitřní vybavení a potřeby
pro slavení bohoslužeb.
Je zasvěcena věrozvěstům sv. Cyrilu a sv. Metodějovi. Do roku 1880 se v ní
konaly jen menší pobožnosti. Teprve od tohoto roku bylo povoleno zvláštním
dekretem sloužit v kapli i mše svaté. Obec se 15. srpna 1880 usnesením
obecního výboru zavázala, že kapli zachová v dobrém stavu a že na slavení
bohoslužeb dodá vše potřebné. Prvním zvoníkem byl Antonín Štibar.
Dne 6. srpna 1893 nastal v Bohunicích slavnostní den. Rodnou vesnici
navštívil novokněz František Tošnar, první vysvěcený kněz z Bohunic. Jeho
primiční mše byla současně i vůbec první nedělní mší svatou slouženou
v nové kapli.
V roce 1905 se ukázalo, že dřevo věže je shnilé a že do kaple teče. K nutné
opravě darovali tašky V. Linka, pekař a hostinský p. Vysloužil. Tehdejší
majitel cihelny Czermak daroval na opravu kaple 1500 cihel.
V době první světové války byl v roce 1916 zabaven zvon pro válečné účely
na lití děl. Zvon o průměru 47 cm vážil 60 kg a pocházel z roku 1875. V roce
1917 ho nahradil nový zvon, ocelový.
Po zřízení starolískovecké farnosti a postavení kostela sv. Jana Nepomuckého
v roce 1926 se v kapli na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července konaly
každoroční slavnostní bohoslužby, často spojované s tradičními hody. Až
do 80. let 20. století se v kapli zvonívalo ručně. Tuto činnost a správu celé
kaple vykonával pan Kříž z Morávkova náměstí.
Dobové dokumenty se nijak podrobně nezmiňují o tom, co se v kapli dělo
v průběhu minulého století. Je však nepochybné, že kaple byla v 70. letech
zařazena na seznam budov, které měly být jako nepotřebné odstraněny
v rámci dostavby sídliště v 80. letech 20. století. Jednalo se o likvidaci
celého historického centra Bohunic. Jen řízením osudu k tomu nedošlo.
Demolici totiž zabránili pracovníci Odboru kultury Národního výboru města
Brna ve spolupráci s památkáři, kteří využili tehdy platného zákona o památkové péči a zařadili kapli na Seznam památek, které je zájem zachovat.
Pokračování příště.
 Antonín Crha
Obrázek je z archívu autora článku a je výřezem dobové pohlednice z roku
1901.

Kalendárium

VI.

1.–30. 6.

VÝSTAVA – Objevování naší vlasti –
s Janem Rybárikem; KJM, Lány 3

1.–30. 6.

VÝSTAVA – Jiří Mahen – život a dílo; KJM, Lány 3

1.–20. 6.

BOHUNICE MAJÍ SRDCE – zábavná trasa pro děti;
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3

6. 6.
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE – sportovní soutěže a opékání špekáčků; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 15.00 hod.

19. 6.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU –
pořádá SDH Brno-Bohunice; probíhá od 9.00 hod.

23. 6.
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – k 45. výročí otevření
základní školy; ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21;
od 15.00 do 17.00 hod.

Postrádáme vás i s našimi
knihami
Milí čtenáři, dveře Knihovny Jiřího Mahena jsou opět otevřeny, proto vás zveme,
abyste zavítali do našich prostorů a vybírali si literaturu přímo z našich polic. Také
vás chceme požádat, abyste vrátili všechny knihy, u nichž vypršela výpůjční lhůta,
jelikož výpůjčky již automaticky neprodlužujeme a od května se znovu účtují
sankční poplatky za nevrácené knihy. Čím dříve tedy budou knihy opět doma
v knihovně, tím méně vás to bude stát. Proto knihy, prosím, vraťte co nejdříve.
Ústřední knihovna a všechny pobočky jsou otevřené ve standardních otevíracích
hodinách, pro více informací se podívejte na web KJM. Těšíme se na vás!

Pozvánka

Den otevřených dveří
na ZŠ Arménská 21
Vážení rodiče, vážení absolventi, srdečně vás zveme na Den otevřených
dveří, který pořádáme k příležitosti 45. výročí otevření naší základní školy.

Kdy: středa 23. 6. 2021 od 15 do 17 h.
Děkujeme za vaši dlouholetou přízeň a budeme se těšit na viděnou.
Poznámka: z důvodu epidemické situace proběhne akce v komornější formě.
 za celý kolektiv Mgr. Petr Holánek, ředitel školy
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Příspěvky zastupitelů

Hřiště života
S manželkou v poslední době obrážíme
s naším čtrnáctiměsíčním synáčkem
bohunická dětská hřiště. Před časem
jsme takto dorazili i na hřiště na Souhradech a s překvapením jsme zjistili,
že právě probíhá rekonstrukce tohoto
hřiště. Syn tedy musel vzít zavděk běžnou procházkou za vášnivé disputace
obou rodičů.
Manželce se líbí hřiště ve Starém Lískovci a ocenila by, kdybychom měli
hřiště v takovém standardu i v Bohunicích. Proto rekonstrukci tohoto hřiště
uvítala. Tato bude spočívat v celkovém zregenerování a oživení prostoru

stávajícího hřiště včetně
zpevněných ploch. Navrženy jsou nové herní prvky,
pískové dopadové plochy,
pryžový vodopropustný
povrch, lavičky a další mobiliář a dále nová výsadba.
Já jsem naproti tomu kontroval náklady obětované
příležitosti. Tato veřejná zakázka s sebou
nese náklady ve výši téměř 4,4 mil. Kč +
DPH. Přitom, když jsem byl na hřišti na
Souhradech nedávno poprvé, připadalo
mi pěkné a v dobrém stavu. Rozhodně
by mě nenapadlo, že nutně potřebuje
celkovou rekonstrukci. Radnice uvádí,
že stávající herní prvky byly na hraně
životnosti a bezpečnosti a že použitel-

né stávající houpačky byly
nainstalovány na hřiště na
Okrouhlé. Jenže ono se v případě nynější rekonstrukce
nejedná pouze o herní prvky,
které jistě nejsou ze všeho to
nejdražší. Jde hlavně o celkovou rekonstrukci hřiště,
které mohlo po 15 letech
provozu ještě alespoň 5–10 let nadále
dobře sloužit svému účelu. Cílem této
rekonstrukce je proto dosažení vyššího
standardu hřiště.
A to vše souvisí s naším životním stylem. Chceme vyšší standard z hlediska
komfortu? OK, legitimní volba, pak se
ale vzhledem k „ekonomickým a ekologickým nerovnováhám“ nebude jed-

nat o udržitelný standard. A já osobně
chci pro svoje potomky udržitelnou
budoucnost, nic jiného nemá v životě
člověka takovou cenu. V tomto konkrétním případě bych raději osobně
náklady na rekonstrukci hřiště ušetřil
a protiinflačně zajistil nebo snad ještě
lépe investoval do vyššího pasivního
standardu budov ve správě naší městské části. Tyto „neviditelné“ investice
ovšem voliči tolik neocení a politik,
který je prosazuje, nemůže být populární. Ještěže nejsem kariérní lokální
politik. To bych se pak musel obávat
nejen o synovu budoucnost, ale i o to,
jestli zítra nebude mít hlad.
 Michal Kincl,
zastupitel ZMČ Brno‑Bohunice

Redakční uzávěrka pohledem bohunické „vrchnosti“
Určitě jste zaznamenali návrh některých zastupitelů na projednání důvěry
zastupitelstva panu místostarostovi
Milanu Hrdličkovi v souvislosti s jeho
prezentací „lyžařského výletu“ v době
tvrdých vládních opatření. V minulém
čísle Našich Bohunic tento návrh pan
místostarosta komentoval svým článkem, ke kterému bych uměl napsat
několik pádných vět. Ale nyní mně
jde o jinou věc.
Pan místostarosta ve svém článku
jmenoval (a ne zrovna pozitivně) některé zastupitele. Mimo jiné i mě. Podle
tzv. redakčního kodexu mám v takovém
případě právo na komentář.
Komentáře pana starosty Antonína
Crhy a pana místostarosty jsou běžně

dodávány po redakční uzávěrce a přesto vycházejí ve stejném čísle Našich
Bohunic vedle článků, na které reagují. Jinými slovy, občané a opoziční
zastupitelé musí dodržovat páteční
redakční uzávěrku. Ne však starosta
s místostarostou. Redakční komise
zasedá obvykle v pondělí po redakční
uzávěrce. Starosta s místostarostou
tak mají víkend na to, aby napsali své
reakce na články, které se jim nelíbí.
Redakční komise mě o zmínění mé osoby v článku pana místostarosty neuvědomila. Nejsem členem redakční komise a právo na reakci jsem proto nemohl
využít. Řekl jsem si, že asi zapomněli.
Obrátil jsem se tedy na předsedkyni redakční komise Lucii Starou (KDU‑ČSL).

Namísto omluvy za opomenutí mně
bylo sděleno, že reakci napsat mohu,
ale až do dalšího čísla Našich Bohunic.
Paní předsedkyně rovněž napsala, že
„Vedení radnice dodává případné reakce na články jiných subjektů ještě před
redakční uzávěrkou, proto je možné je
v aktuálních číslech uveřejnit.“ Toto
tvrzení ale není pravdivé. Vícekrát jsme
s kolegy odevzdávali článek natolik časově těsně před redakční uzávěrkou,
že starosta ani místostarosta nemohli
se svými reakcemi redakční uzávěrku
dodržet, ani kdyby se sebevíce snažili. „Byl jsem členem redakční komise
v minulém volebním období a mohu
potvrdit, že starosta s místostarostou
psali své komentáře zřejmě přes víkend

a předkládali je až v pondělí redakční
komisi rovnou na stůl,“ uvedl k tomu
zastupitel Jan Novotný (ANO), když
jsem se jej zeptal na názor.
Jak paní předsedkyně redakční komise
svou nepravdivou odpovědí dokazuje, v Bohunicích si nejsme ve vztahu
k právu na reakci rovni. Nejde tedy
o právo, ale o privilegium vyhrazené
pro starostu s místostarostou (a členy
jejich koalice). Je to další projev jejich
vrchnostenského nahlížení na opozici
a správu Bohunic vůbec.
 Robert Kotzian,
zastupitel za Brno Plus
(Pozn. redakční rady: Článek přišel po
redakční uzávěrce.)

Každá velká lavina začíná první malou vločkou
Ano, přemýšlet v létě o sněhu je nezvyklé. Ale…
Červnovýma očima je to daleko, zároveň ostře viditelné: Byl to právě
únorový nedostatek sebeovládání,
který přivedl v březnu nemocnice na
pokraj kolapsu.
Ano, „opozicí šikanovaný hrdinný
desperádo“ (pan místostarosta Hrdlička) technicky vzato nic neporušil. Kromě
doporučení Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva zahraničních věcí. Nena-

kazil sebe ani jiné. Naštěstí.
Ale nevyužil příležitost jít
coby veřejný funkcionář příkladem. Činy i slovy.
Soukromé lyžování samo
o sobě neřeším. Ani jsem
o něm nemusel vědět, že.
Když si nedokázal odpustit
adrenalin sjezdovky a adrenalin balancování na hraně zakázaného a epidemiologicky riskantního, je
to jeho věc. To mu neberu.

Rozhodně si však měl odpustit sebepropagaci svého
politického obličeje realizovanou videoreportáží, hojně sdílenou po facebooku,
i všude tam, kde jindy vystupuje coby představitel obce.
To už soukromá věc není,
tečka. Spoluvytvářet iluzi,
že v polském Zielenci a jinde ve světě je
v daný moment „vše v pořádku“, navíc
z pozice autority, bylo bláhové.

Tím v mých očích nedostál zodpovědnosti své funkce. Proto nemá
mou důvěru coby místostarosta. Na
jednání zastupitelstva, bohužel nenahrávaném, hovořil pan Hrdlička
s pokorou. V článku v minulém čísle
zpravodaje ale zvolil úplně jiný tón, se
snahou nasadit psí hlavu všem okolo.
Tím, a tajemným naznačováním rozsáhlého spiknutí, mou nedůvěru jen
prohloubil.
 Jan Novotný, zastupitel

Velké putování za poznáním Knihovny Jiřího Mahena
Cesta je cíl. A nejlepší je podniknout
takové cesty, které jsou nejen zábavné,
ale i obohacující. A přesně takové jsou
cesty, které vedou do Knihovny Jiřího
Mahena. Proto si v rámci oslav stoletého výročí knihovna připravila velkou
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poznávací hru s názvem Velké putování
za poznáním Knihovny Jiřího Mahena.
V rámci hry musí soutěžící navštívit
alespoň 12 poboček, a to v době od
1. 6. do 30. 9. 2021, splnit na každé úkol a získat za něj symbolický

znak. Ten mu bude následně vlepen
do osobního průkazu, který si může
založit v jakékoli z poboček nebo jej
stáhnout na webu knihovny. Každý,
kdo průkaz odevzdá, získá malý dárek
a bude mít šanci vyhrát větší cenu.

Mezi odevzdanými průkazy se bude
losovat v době od 4. 10.–10. 10. 2021
a bude vybráno 5 výherců. Cílem hry je
seznámit veřejnost se všemi pobočkami knihovny a jejich bohatým fondem
a pestrou činností.

ZŠ Arménská se zapojila do Jak učíme informatiku
projektu Srdce z kamínků
na ZŠ Vedlejší?
Projekt Srdce z kamínků vznikl jako
poděkování zdravotníkům a dalším
lidem v první linii, kteří neúnavně
bojují proti epidemii koronaviru. ZŠ
Arménská byla oslovena, zda by se do
tohoto projektu nechtěla zapojit také.
Věřte nám, že jsme se nijak dlouho nemuseli rozmýšlet! Výborný nápad, jak
alespoň touto cestou poděkovat všem
v nemocnicích, kdo již rok zachraňují
životy ostatních, nás ihned oslovil.
V atriu naší školy jsme i my namalovali srdce, do kterého jsme vkládali
namalované kamínky od našich žáků.
Zpočátku bylo srdíčko malé, jaké vidíte
na přiložené fotografii. Postupně se
ale zvětšovalo, když se do projektu
zapojovalo stále více žáků.
Na Zelném trhu nakreslili dobrovolníci velké srdce, do nějž pokládaly nama-

lované kamínky nejen školy, které se
do projektu zapojily, ale i kolemjdoucí
lidé. Kamínky ze srdíčka na Arménské
putovaly ve čtvrtek 25. března do velkého srdce na Zelný trh. Za naši školu
je tam vložili tři žáci ze 7. A společně
se svou třídní učitelkou, která naši
školu do projektu přihlásila. Ze srdce
na Zelném trhu byla část kamínků
uložena do okolí nemocnic, odkud si
je mohli zdravotníci vyzvednout a odnést domů.
Děkujeme všem žákům, rodičům i učitelům, kteří si našli čas a zapojili se do
projektu Srdce z kamínků. Věříme, že
kamínky za nás vyjádřily poděkování
a udělaly zdravotníkům radost.
 Mgr. Jolana Hůrková,
tř. učitelka ZŠ Arménská

Na ZŠ a MŠ Vedlejší si rádi hrajeme, a to i v rámci předmětu informatika. Naposledy jsme koupili
pro své žáky programovatelné
robotky. Dvanáct Ozobotů EVO
teď už jen čeká na svá jména. Mezi
první nápady dětí patřil Bob, Vally, Ozík nebo Homer.
S robotky si žáci pohrají nejen v informatice, ale také v jiných předmětech,
dětem pomůžou například s angličtinou nebo matematikou.
Programuje Vaše dítě rádo ve
Scratchi? Líbily se mu naše hodiny
s Code.org? Pak se může těšit na podobný vizuální program OzoBlockly
pro naše ozobotky, kdy se mu výsledky
vlastní práce doslova rozjedou a rozblikají pod rukama. Na plánovaném
informatickém kroužku pak třeba
postavíme rovnou celé robotí město,
kde se zároveň naučíme respektovat
pravidla silničního provozu.
I v naší informatice ale stále víme, že
zvládnout základy je třeba, a to i u žáků,
kteří si už prošli distanční výukou.
Proto neopomíjíme práci s textovými
procesory jako je Word či LibreOffice.
Při tvorbě vlastního harmonogramu
v Excelu pak děti pochopí výhodnost
tabulek a závěrečná obhajoba práce de-

vátých ročníků s oporou v PowerPointu
probíhá také tradičně bez zádrhelů.
Přesto stále více klademe důraz na
orientaci našich žáků ve světě dat, internetu a sociálních sítí. Porozumět
úskalím moderního světa pomáhají
našim žákům i odborníci, naposledy se
konala přednáška o kyberbezpečnosti
s představiteli IBM.
Své místo mají i výuková videa typu
V síti nebo #martyisdead, která se
rovněž zabývají problematikou bezpečnosti na internetu.
Oblíbenou klasikou na rozvoj logického myšlení a seznámení se s typy
příkladů, které mnohé žáky čekají na
přijímacích testech, je nejen luštění
šifer z učebnice nebo Bobřík informatiky, ale také třeba únikovky.
Děti, které rády tvoří, se mohou těšit
na naše hry na architekta vysněného
domu s 3D modelovacím programem
Tinkercad nebo tvorbu plakátů v grafickém programu Canva.
Naším cílem je tedy vytvořit žákům
podmínky k tomu, aby hravou formou
získali přehled o možnostech, které
současný kyberprostor nabízí, a dokázali se v něm, vybaveni nezbytnými
dovednostmi a znalostmi, bezpečně
pohybovat.
 Mgr. Veronika Šedovičová

Knihovna nabízí zajímavý
program
Závěrečné prezentace
devátých ročníků
na ZŠ Vedlejší
Ještě než naši školu opustí žáci devátých ročníků, čekají je v červnu závěrečné prezentace. Tyto prezentace jsou
na naší škole již tradicí a deváťáci při
nich ukážou své schopnosti a znalosti,
které získali během pobytu na základní
škole, a to nejen v předmětu informatika, ale také například v angličtině, a ukáže se také jejich schopnost
spolupráce.
Žáci prezentace zpracovávají ve skupinkách čtyř nebo pěti a slouží jim
k tomu program PowerPoint. Sami
si zvolí téma, které je zajímá a také
vedoucího z řad učitelů. Následně je
vybrána komise, která hodnotí jak
obsahové a formální zpracování, tak
samotný projev.
Jsme velmi rádi, že letos nám situace
dovolí uspořádat prezentace naživo

a žáci se s ostatními podělí o své výtvory, které jim daly spoustu práce.
Letošní témata prací jsou velmi různorodá. Některá témata patří mezi ta
lehčí, jedná se například o styl oblékání, tento námět si zvolila čistě dívčí
skupinka. Dalším „odpočinkovějším“
tématem jsou druhy relaxace nebo
gaming. Řada skupinek však zabrousila do závažnějších oblastí a budou
zpracovávat téma drogy, rasismus
v Americe, myšlení sériových vrahů
nebo dětské domovy.
Velmi se všichni těšíme na výkony našich žáků. Každý rok jsou práce propracovanější a propracovanější. Pokud by
vás zajímaly informace z vlastní prezentace, podívejte se na facebookové
stránky naší školy ZŠ Vedlejší.
 Mgr. Lenka Adámková

Milí čtenáři a příznivci knihovny,
s každým přibývajícím letním paprskem jsou dny veselejší a projasněné
a takový projasněný den se neobejde
bez té pravé knihy. A jaká je ta pravá
kniha na letní období? To vám rádi
poradíme, když se za námi přijdete potěšit do knihovny. V červnu jsme tady
pro vás ještě v normálním režimu, na
jaký jste byli zvyklí před uzavřením,
tak neváhejte a vyrazte k nám. Na
tuto cestu jsme pro vás přichystali
vskutku velké putování. A kam že
se to vlastně putuje? K příležitosti
100letého výročí založení Knihovny
Jiřího Mahena v Brně můžete při návštěvě jakékoliv pobočky i Ústřední
knihovny sbírat knihovní samolepky
a soutěžit tak o krásné ceny. Získat
takovou samolepku ovšem nepůjde
zadarmo. Nestačí do knihovny jen
přijít. Každá zapojená pobočka si pro
vás připravila unikátní úkoly, hry či
otázky a teprve po jejich splnění se
můžete pyšnit konkrétní samolepkou
ve svém deníčku. U nás v Bohunicích
jsme pro vás přichystali zapeklitou
šifru, kterou nebude snadné rozluštit,

ale pro opravdové Bohuničany to bude
hračka. Putovat za poznáním knihovny
můžete od začátku června do konce
srpna. Více o této akci zjistíte na našem Facebooku a webových stránkách.
Věříme, že nejen tímto vám zpestříme
nadcházející dny. V naší knihovně na
vás totiž mimo jiné čekají také hned
dvě výstavy. Ta první patří nadšenému cestovateli a fotografovi Janu
Rybárikovi, jenž nás ve své výstavě
Objevování naší vlasti provede dalším
putováním, tentokrát po krásách české
země. Další výstava, na niž se u nás
můžete podívat, mapuje život našeho
zakladatele Jiřího Mahena a nahlíží na
jeho soukromí stejně jako profesní život dosud neviděnou optikou. A nebyla by to ta pravá knihovna, kdyby pro
vás neměla i ty správné knihy. Těšit se
můžete na žhavé knižní novinky, jako
jsou Listopád od Aleny Mornštajnové
či třetí díl Kavárny u Anděla od Anne
Jacobsové. Knihovna tedy stále žije
a my se na vás již opravdu těšíme.
 Roman Pospíšil, Dagmar Vůjtová
Čižmářová, KJM pobočka Lány
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Online vzdělávání pro pěstouny Odpočiňte si v přírodních
Současná pandemie covid-19 zasáhla do života nás všech mimo jiné tak, že
zahradách Lipky
většina doposud samozřejmých osobních aktivit se přesunula do on‑line prostředí. Stejně jako žáci a studenti, tak i pěstouni, kterým zákon č. 359/1999 Sb.
o sociálně – právní ochraně dětí ukládá povinnost splnit 24 hodin vzdělávání
v průběhu 12 měsíců, byli nuceni přizpůsobit se novým podmínkám.
Centrum pro rodinu a sociální péči, které kromě jiných prorodinných aktivit také
doprovází pěstouny při výkonu pěstounské péče, se snaží v této složité době
umožnit jim splnění jejich povinnosti z pohodlí domova a dle jejich potřeb.
Nabízí on‑line vzdělávací kurzy, které mohou využít jak pěstouni, se kterými má
organizace uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, tak i ostatní pěstouni
nebo osoby, které by měly o kurzy s nabízenými tématy zájem a získané informace by využily v péči o děti. Mezi tématy jsou například: vývojové fáze dítěte,
attachment (vztahová vazba), výchova dítěte s ADHD, první pomoc dětem‑úrazy
i neúrazové stavy, prevence ve výchově s aspektem na sociální sítě, poruchy
přijmu potravy, práva dětí v náhradní rodinné péči a další.
Kompletní nabídku kurzů si můžete prohlédnout na webu: www.sluzbypestounum.
cz/vzdelavani/e‑learning/. Kontakt: eva.grunwaldova@crsp.cz, tel. 739 484 840
 Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno.

Bohunické stromy (38)
KŘÍŽOVKÁŘI ZNAJÍ
Domácí strom na tři, druhé
je „U“. Tak to může být DUB
nebo BUK, ale také MUK.
Málokdo ví, kdo poslouchá
hezké písničky, třeba tu
o dívce Ráchel se žlutou
hvězdou, že muk je domácí
druh jeřábu.
Jeřáb muk (Sorbus aria) je nízký strom,
kterému vyhovují vápenaté půdy a je
odolný vůči suchu. Velké listy mají lícovou stranu tmavě zelenou a rubovou
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bílou a plstnatou. Ve větru,
kdy se více ukazuje spodní
strana, vyniká zajímavý
barevný kontrast. Plody
muku – jeřabiny – nejsou
jedovaté, ale ani chutné.
Krásný muk roste na ul.
Spodní, mezi panelákem
č. 24 a orlovnou.
Seriál o bohunických stromech vychází
také na facebookové stránce: Otevřené
Bohunice.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Nebuďte zavření doma, pojďte radši do zahrad! Odpočiňte si od práce
i starostí a načerpejte energii z bující zeleně v přírodních zahradách
Lipky – v okolí lesů i uprostřed rozpáleného města. Během oslavy
Víkendu otevřených zahrad 12.–13. června čeká návštěvníky spousta
komentovaných prohlídek, hmyzí stezky pro děti a koberce květin, ale
užijete si třeba i táborák. Celé léto se můžete těšit na další semináře
a akce pod širým nebem.
Brány zahrad na Lipové, Jezírku
a Rozmarýnku se otevřou v sobotu
12. června od 10 hodin. V přírodní oáze
v centru Brna na Lipové jsme připravili
inspirační čtenářský koutek a aktivity
děti. Na osvěžení si společně vyrobíme
bylinkový nápoj. „Přijďte po dlouhé
zimě zrelaxovat nebo se dozvědět něco
nového o prvcích a principech přírodních zahrad. Vezměte s sebou i malé
děti. Ty si mohou užít samoobslužnou
stezku s hmyzím tématem,“ zve vedoucí Lipové Alena Uhříčková.
Ukázková zahrada Rozmarýnku v Jundrově seznámí zájemce s principy
permakulturního zahradničení. Pro
nejmenší bude připravená hravá zahradní stezka s úkoly a pozdravit se
budete moct se všemi zvířecími kamarády, které chováme. To zahrada Jezírka u Soběšic má nejblíže k lesnímu
biotopu, ale návštěvníci tu naleznou
i záhony trvalek a letniček a děti se
vyřádí na novém hřišti Veverčí stezka. Seniory čeká na Jezírku 14. června
speciální akce Léto v zahradě, kde nebude chybět ani tvoření z přírodních
materiálů.

V neděli 13. června vás rádi přivítáme
v zahradě U Řeky kousek od Kamenné. „Kromě komentovaných prohlídek
si můžete poslechnout expertku na
přírodní zahrady Hanu Pivečkovou
a zapojit se do komunitního vymýšlení dalších prvků rodící se klimatické
zahrady v prostoru okolo přístupové
lávky,“ láká zahradnice Dana Křivánková. Zvídaví návštěvníci můžou prozkoumat hmyzí hotel, vyzkoušet terapeutické prvky nebo jen tak odpočívat
v zeleni. Velkou premiéru čeká slámové
bludiště pro dobrodruhy všeho věku.
Pokud si přinesete dobroty k opékání,
oheň a náčiní budou k dispozici!
Během léta a podzimu ve specializovaných seminářích poradíme, jak na řez
ovocných stromů, mikroaranžmá nebo
vyvýšené záhony, zájemcům ukážeme,
jak přilákat do zahrady ptáky a umožnit jim bezpečné hnízdění, a nakonec
zahradu společně zazimujeme. Pokud
vše půjde dobře, budeme se moct venku potkat bez omezení, ale raději sledujte aktuální situaci na webu www.
lipka.cz/kalendar‑akci.
 Zuzana Slámová, Lipka

OREL jednota Brno-Bohunice, ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice

pořádá

STRÁŽNÁ U LELEKOVIC

v neděli 6. června 2021

DĚTSKÉ
ODPOLEDNE
od 15.00 hodin mezi kaplí a orlovnou

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

po skončení soutěží bude za orlovnou (Hraničky 5)

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

Tábor Záchranáři
Jak funguje lidské tělo?

31.7. - 7.8.2021

Poznej, jak funguje lidské tělo prostřednictvím her
Seznam se s kamarády, co mají společný zájem
Nauč se nové věci
Procvič si první pomoc
Ubytování ve skautské základně
Pro děti 8-15 let
Cena: 2.700,-

CENY A ŠPEKÁČKY PRO VŠECHNY DĚTI

www.orelbohunice.cz

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice
Akce se koná jen pokud počasí a epidemická situace dovolí.

Přihlášení na:
luzanky.cz
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Po stopách věhlasu bohunického zahradnického školství
Listujeme‑li stránkami dějin zahradnického školství v našich Bohunicích, jehož stodvacáté výročí vzniku si letos připomínáme, nemůžeme
také opomenout, že tu působila řada profesně fundovaných odborníků,
která se za svého plodného života význačnou měrou přičinila o věhlasný
zvuk zdejší výuky zahradnických oborů.
Z výčtu plejády je třeba nejdříve připomenout jméno Františka Suchého
(1860–191O), který stál v první linii
u zrodu zdejší zahradnické školy a nastartování jejího rozmachu v půvabném prostředí ulice Lány. Pocházel
z Mutěnic na Strakonicku. Do Brna se
trvale přestěhoval r. 1891 již jako velice známý a uznávaný zahradník mající za sebou úspěšné působení nejen
v naší vlasti, ale i v zahraničí, převážně
v Německu. S jeho osobností je spojen
nebývalý rozmach ovocnictví téměř
po celé Moravě, zakládání ovocných
školek, budování sušáren ovoce, vypracování nového systému ovocnické
evidence, organizování zahrádkářských
výstav, vzdělávání pěstitelů ovoce
a zeleniny, publikační činnost atd.
I přes toto pracovní vytížení byla v popředí jeho zájmu a snahy myšlenka založit zahradnickou školu s ryze českým
jazykem, což se mu za podpory skupiny
nadšenců a spolupracovníků podařilo. A tak r. 1901 vyrostla vzdělávací
instituce, která dlouhá desetiletí patřila k neodmyslitelným prvkům naší
městské části. František Suchý také
ukázal směr jejího dalšího budování
a získávání plně kvalifikovaných vyučujících i žáků. Stal se zde po zásluze
i prvním ředitelem.
V jeho šlépějích pak s plnou intenzitou
taktéž v ředitelské funkci pokračoval
Matěj Jan Cígler (1867–1917). Rovněž
vynikající odborník s dřívější úspěšnou praxí ve dvorní lužánecké zahradě
v Rakousku ve Vídni, ve dvorní schwarzenberské zahradě na zámku Hluboká, v zemském pomologickém ústavu
v Praze‑Troji a na dalších místech,
včetně učitelského působení na Vyšším hospodářském ústavu v Táboře.
Usiloval s úspěchem o vybudování
a povznesení jména svěřené školy na
stále vyšší úroveň, růst zájmu o zahradnické povolání a jeho další propagaci. Patřil u nás k předním znalcům
ovocnictví a zelinářství. Proto mu byla
svěřena i funkce inspektora ovocnictví
a zahradnictví českého odboru zemědělské rady moravské. Sledoval nové
trendy v oboru, plně se podílel na jejich uplatňování v praxi a nezištně předával zájemcům svoje poznatky a vědomosti jak před školními lavicemi, tak
i na četných přednáškách pro veřejnost
a formou publikační činnosti.
Zásluhu na tom, že v Bohunicích vyrostla škola, která získala a vykazovala

zvuk nejen v rámci širokého regionu,
měli i další zahradnictvím zanícení
odborníci. Z jejich bohatého výčtu
si v krátkosti připomeňme alespoň
některé.
František Markus (1876–1963) působil
jako ředitel školy v letech 1913–1925,
kde plně uplatnil své odborné, vědecké
a organizační schopnosti. Nemalou
měrou se přičinil o zvelebení stávajícího okrasného sadu, zelinářské zahrady,
školek, ovocných výsadeb. Zajistil také
doplnění chybějících objektů, zejména
skleníků, vznik plantáží zákrskových
tvarů ovocných stromů, ovocné komory atd. V pedagogické činnosti usiloval
o to, aby z mladých adeptů vyrostli
vzdělaní odborníci skutečně důkladně
připravení po teoretické a praktické
stránce. Za tímto účelem vytvořil
i vlastní vzdělávací systém tzv. Markusovu praktickou ovocnářskou školu.
Kromě řízení školy se podílel na řešení
aktuálních problémů ovocnictví a vinařství, intenzivně se zabýval šlechtěním cibule, všetatských okurek,
věnoval se modernímu způsobu výroby ovocných šťáv a vín. Neopomenul
ani činnost v odborných spolcích. Byl
např. členem Vinařského spolku pro
Mělník a okolí, Zemského ovocnického
spolku moravského. Pracoval i v Československé akademii zemědělské,
vyučoval jako docent na Vysoké škole
zemědělské v Brně. Napsal řadu odborných publikací, článků a pojednání.
Pro prospěch bohunické školy, potažmo i zahradnických věd, využil nejen
svůj široký aspekt absolvovaného
odborného vzdělání, ale i praktických
zkušeností z dřívějšího působení na
Vyšším vinařsko.ovocnickém ústavu
v Klosterneurburku u Vídně v Rakousku, Vyšší zahradnicko‑ovocnické škole
v Lednici, Vinařsko‑ovocnické škole
v Mělníku, v zahradnických firmách
v Olomouci a v neposlední řadě v německých Drážďanech.
Leon Theodor Steinblink (1896–1973).
Rodák z Moravského Slovácka vyrůstal v zahradnickém prostředí, což ho
zavedlo k zájmu o zemědělské zahradnictví, zvláště se specializací na technologii zpracování ovoce a zeleniny,
vinařství a sklepní hospodářství. Svoje
odborné studium zúročil v Bohunicích
zřízením školní a pokusnické stanice
na zpracování ovoce a zeleniny vybudované r. 1925, posléze pak pokusné
družstevní konzervační kuchyně jako

cvičného a demonstračního objektu, kde zkoušel i prototypy přístrojů
a konzervačních pomůcek vesměs
i vlastní konstrukce.
Jako ředitel školy, kterým byl jmenován r. 1937, rozšířil zdejší hospodářskou činnost o produkci mléka a masa,
čímž výrazně přispěl v období druhé
světové války ke zlepšení zásobování
pro školní kuchyni.Významný úspěch
zaznamenal i v zelinářském pokusnictví. Vypracoval novou metodiku polního pěstování a zavlažování rajčat, což
výrazně zvýšilo jejich produkci.
Kromě své pedagogické a organizační
práce se věnoval i osvětě a publicistice, v jejímž výčtu nechyběly spisy
o konzervaci ovoce, zeleniny, hub,
masa a masných výrobků, psal o ovocných vínech, ovocných bylinných likérech, přírodních ovocných šťávách,
moštech atd. Podílel se také r.1948 na
spolupořádání Slovanské zemědělské
výstavy v Praze. Z jeho širokého spektra těžili žáci bohunické školy mnoho
cenných poznatků.
Ing. Dr. Josef Peiker (1910–1985). Svůj
kontakt se zahradnickou bohunickou
školou začal r. 1937, kdy se tu stal
učitelem, jehož hlavním oborem bylo
ovocnictví. Svoji profesi již od počátků
plně spojoval s pokusnictvím, poradenskou a výzkumnou činností. Umně
spojoval teorii s praxí. Využíval i své
autorsky vyrobené učební pomůcky,
jako diapozitivy a diagramy, zejména pro předměty ovocnictví, ochrana
rostlin a zemědělská výroba. Neopomněl ani tvorbu vlastních učebních
textů, psal i učebnice, články svědeckých a odborných časopisů.
Výrazně se zapsal do sféry pokusnictví. Prováděl např. výzkum jahodníků
srovnáváním našich a zahraničních
odrůd. Jeho práce vyústila ve vznik
nové odrůdy jahodníku Zábřežanka.
Dlouhá léta také šlechtil ze semene
naše stáleplodící neodnožovací odrůdy
jahod a u jahodníků zkoušel i účinnost
stimulátorů.
Jméno Josefa Peikera je tak trvale spojeno nejen s úspěšnou prací pedagoga,
ale také jako našeho vynikajícího znalce na úseku pěstování jahod.
Ing. Dr. Karel Kuba (1920–1988). Přední český ovocnář působící v zahradnickém školství od r. 1962. Specializoval
se na ovocnářství a zušlechťování
ovocných dřevin. Prováděl vlastní fenologická pozorování v rámci celé jižní
Moravy a usiloval o to, aby pěstované
odrůdy co nejvíce vyhovovaly zdejším
přírodním a klimatickým podmínkám
a dávaly vysoké výnosy. Podařilo se mu
realizovat zušlechtění teplomilných
ovocných dřevin a podnoží – později

uznané odrůdy broskví Moravia, B‑VA
1-4, meruněk M‑VA1_4, broskví Gracia, ořešáku Jupiter, mandloní a vinné
révy. Podílel se na pracích regionálního střediska vědeckých, technických
a ekonomických informací. Zabýval se
i včelařstvím, aby přispěl k lepším výsledkům šlechtitelské práce u okurek,
papriky, cibule a řepky. Osobitou formou zasvěcoval své studenty do problematiky pěstování ovoce a vštěpoval
jim lásku k přírodě. Vyráběl vlastní
učební pomůcky, které byly ve škole
hojně využívány. Publikoval v odborném i denním tisku. Jeho cenné poznatky přispěly k dalšímu obohacení
vyučovacího procesu. Byl znalý svého
oboru. Trvale sledoval nejen domácí,
ale i zahraniční trendy, Umožňovala
mu to znalost několika jazyků. Hovořil
nejen německy, anglicky a francouzky,
ale i rusky a polsky.
Tolik střípek z bohaté škály vyučujících, jejichž zásluhou prošlo branami
bohunické zahradnické školy nespočet absolventů, kteří se výrazně
uplatnili v praxi a šířili věhlas této
vzdělávací instituce nejen u nás, ale
i v daleké cizině. Za mnohé si připomeňme v historickém kontextu jméno
jednoho z nich Františka Holoubka
(1883–1973).
Byl žákem bohunické školy v jejích
začátcích a ve svých vzpomínkách na
tuto dobu popisuje její vysoké kvality
již při založení díky kapacitě a integritě učitelů, i když mohou disponovat
jen nepatrnými učebními pomůckami,
zvláště pak učebnicemi a příručkami.
František Holoubek sice nezůstal věrný původnímu záměru povolání zahradníka a ovocnáře. Nabyté znalosti
mu však pomohly k velkým úspěchům
v životním povolání v oboru zahradní
architektury. Nadále se vzdělával a pln
nových poznatků se rozhodl uplatnit
na druhé straně zeměkoule v jižní
Americe. Vycestoval do Argentiny,
kde ve funkci městského architekta
v Buenos Aires spojil stavební architekturu se zahradnickými znalostmi.
Uvědomoval si, jak mu to již vštěpovali na bohunické škole, že v rozsáhlé
městské aglomeraci musí být věnována pozornost přírodním prvkům,
neboť doprovodná zeleň je plícemi
měst a budoucnost měst je spjata
s bytím světa rostlin. Nezapomněl,
jak ve svých spisech poznamenával,
že znalosti ze zahradnictví lze uplatnit
i v na první pohled odlišných podmínkách a dobré jméno našeho školství
šířit i mimo Evropu. Byl v podstatě
nadčasovým architektem.
 Ing. Jiří Ptáček
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Dluhy mají řešení
Začněme příběhem…
Slečna Petra se zamilovala. Její nový partner Jan
působil solidně, zval ji na večeře, kupoval jí dárky.
Začali plánovat společnou budoucnost a v ten mo‑
ment ji pan Jan požádal o půjčení peněz na nákup
pozemku. Petra pocházela z chudé rodiny, svoje peníze
neměla, a tak se rozhodla pro půjčku u banky. Jan
s penězi ovšem zmizel a Petře zůstaly dluhy. Se svým
platem nezvládala splácet půjčky, a proto věc řešila
tím, že si půjčovala další peníze u nebankovních
společností. Ovšem úroky rostly takovou měrou, že
se dostala do dluhové spirály a vůbec nevěděla, kudy
kam. Z původní dvousettisícové půjčky se její dluhy
kvůli úrokům vyšplhaly k milionu korun. Zdánlivě
bezvýchodná situace.
Řešení se našlo. Petra se obrátila na společnost,
která jí sepsala návrh na oddlužení, tzv. insolvenci.
Insolvence je určena pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za

podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Základní
podmínkou vstupu do oddlužení je, že má dlužník
pohledávky alespoň u dvou a více věřitelů a je jasné,
že své dluhy není schopný po delší dobu splácet.
Dále musí mít dlužník pravidelný příjem, ze kterého
může v insolvenci splácet (mzdu, důchod, dar apod.).
Je třeba sepsat a podat návrh na povolení oddlužení,
o kterém rozhoduje vždy krajský soud, v jehož obvodu
má dlužník bydliště či sídlo. Pokud soud oddlužení povolí, určí, jakým způsobem bude provedeno.
V úvahu přicházejí dvě varianty: a) prodat vše, co je
majetkem ve chvíli, kdy soud o oddlužení rozhoduje,
nebo b) splátkový kalendář – tento způsob dovoluje
uhradit část dluhů během následujících pěti let.
Soud také určí insolvenčního správce, který bude
proces oddlužení vést a podle potřeby by měl umět
i poradit.
Zákon počítá dvěma variantami oddlužení. Lidé,
kteří budou schopni zaplatit do 3 let alespoň 60 %
dluhů, mohou insolvenční řízení zdárně ukončit již
po 3 letech. Lidé, kteří budou schopni zaplatit do
5 let alespoň 30 % dluhů, budou oddluženi. U těch,

kteří uhradí méně, bude soud zkoumat, zda vynaložili
veškerou snahu (např. snažili se zajistit si příjem
prací apod.) a pokud zjistí, že se snažili dostatečně,
oddluží je také.
V Brně existuje několik akreditovaných organizací,
které vám zdarma poradí, zda právě pro vás je oddlužení vhodné, a pomohou vám sepsat návrh na oddlužení. Jedná se o tyto organizace a konkrétní lidi:
Diecézní Charita Brno, Bc. Jan Dvořáček, dluhový
poradce, 736 523 685, jan.dvoracek@brno.charita.cz
IQ Roma Servis, Silvie Elsnerová, 774 898 817,
silvie.elsnerova@iqrs.cz
DROM, Mgr. Barbora Karásková, 703 468 648,
barbora.karaskova@drom.cz
Podané ruce, Mgr. Alžběta Stromšíková, 773 770 885,
stromsikova@podaneruce.cz
Tyto příspěvkové a neziskové organizace klientům
s dluhy pomáhají mnoho let a podařilo se jim pomoci
i ve zdánlivě neřešitelných situacích.
Nebojte se požádat o pomoc, cesta z dluhů může být
snazší, než se na první pohled zdá.
 Mgr. Marie Jílková, zastupitelka MČ Brno‑střed

Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Arménské

Od 3. 5. 2021 začala na základní škole Arménská dlouho očekávaná rekonstrukce školní kuchyně. Jak můžete vidět z přiložených fotografií jedná se o rekonstrukci
kompletní, jejíž termín dokončení je konec srpna. V současné době jsou žákům a pedagogickému sboru dováženy obědy ze školní jídelny na nám. Svornosti a jsou
vydávány v prostoru školní jídelny, která je stavebně oddělena od prostor školní kuchyně.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

NÁBOROVÉ CENTRUM

KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Brno, ul. Vlhká 2
tel:
974 622 621- 4
email: naborbrno@pcr.cz
•

informace k možnosti uplatnění v rámci Policie ČR, resp. služby u Krajského
ředitelství Jmk

•

odpovědi na Vaše otázky týkající se podmínek přijetí, průběhu přijímacího
řízení, finančního ohodnocení, ale i možnosti karierního růstu

•

lze domluvit zcela nezávaznou účast na informační schůzce, kde se dozvíte vše
potřebné

420 724 187 391
Vítej u+ nás

+ 420 725 687 622

+ 420ŘEDITELSTVÍ
725 687 623
+ 420 727 932KRAJE
387
KRAJSKÉ
POLICIE JIHOMORAVSKÉHO
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ReUse centra opět otevřena!
Od pondělí 3. května opět
otevíráme provoz ReUse
a ReNab center, která
byla kvůli covidovým
opatřením dlouho
zavřená. Na šesti sběrných střediscích odpadu – SSO Dusíkova, SSO
Hapalova, SSO J. Svobody,
SSO Okružní, SSO Ukrajinská,
SSO Veveří – je tak znovu možné dávat nepotřebné, avšak stále funkční
zařízení domácností, jako například
kuchyňské nádobí, obrazy, vázy, dekorace, CD, knihy, časopisy, hračky,
sportovní vybavení či nábytek, jako
stoly, židle, skříně.
Použitelný nábytek je pak prostřednictvím Odboru sociální péče magistrátu
města Brna předáván sociálně potřebným občanům, zatímco ostatní vybrané věci jsou za symbolický poplatek
nabízeny dalším zájemcům, přičemž
veškerý výtěžek putuje na veřejnou
sbírku, podporující výsadbu a údržbu
květinových záhonků ve městě.
„I přes restriktivní omezení v průběhu
minulého roku se nám v rámci projektu ReUse podařilo získat bezmála 100
tisíc korun, celkově od začátku sbírky
pak už více než 700 tisíc korun, za něž
mohlo město osadit květinové záhony,
nakoupit osivo a zakládat květnaté

louky, a v rámci nábytkové
banky jsme za loňský rok
přijali 52 kusů nábytku.
Celkově mohlo město
díky projektu rozdat
nábytek již do 150
rodin,“ zdůraznil Filip
Leder, předseda představenstva SAKO Brno.
„Projekty ReUse i ReNab byly
pozastaveny na začátku října minulého roku, hned po vyhlášení nouzového
stavu. Jsem proto rád, že po tak dlouhé době opět mohou plnit svoji funkci, to znamená především předcházet
vzniku odpadu, ale také posílit výsadbu zeleně v Brně a zlepšovat dostupnost bydlení. Brno jako první město
v Česku začalo v roce 2016 projektem
ReUse systematicky předcházet vzniku
odpadu a dávat věcem druhý život. Za
tu dobu se podařilo zachránit 125 tun
knih, 50 tun porcelánu, 12 tun skla,
350 m3 nábytku a 1400 m3 vybavení
domácností,“ zdůraznil první náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl, že díky ReUse projektům Brno
předchází vzniku odpadu už pět let,
což snižuje náklady na odstraňování
odpadů, generuje pracovní místa a přispívá k ochraně životního prostředí.

 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.

 PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY
BARBORY ŠEBESTOVÉ 2021
Pořádáme tradiční příměstské kempy
pro děti 5–14 let. Místo konání: BrnoLesná. POŘADATEL: Barbora Šebestová, tel.: 774313410. INFO NA:
www.tenisbarbora.cz, sekce KEMPY.
Možnost trénování dětí i dospělýchceloročně.

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.
 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz
Vrba tel: 603 438 707.
 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!
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 SAKO Brno

Zahrada v ZUŠ na ul. Amerlingova je otevřena pro veřejnost každý den od
9 hod do 21 hod. Prosíme o udržování pořádku. V případě deštivého dne
zahrada bude zavřena.
Do zahrady není dovolen vstup se zvířaty, takže tráva by měla být čistá, bez
exkrementů.

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Rekonstrukce
a realizace interiérů
bytů a domů

Návrhy
interiérových
designérů

NABÍDKA PRÁCE
KOMPLETÁŘ jen pro OZP

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce VERVA GROUP
s.r.o. se sídlem v Moravanech u Brna přijme do hlavního
pracovního poměru na jednosměnný provoz kompletáře.
Fyzicky nenáročná práce. Pracovní náplní je lepení štítků
na výrobky, kompletace reklamních předmětů.
Jen pro OZP

Výroba
nábytku
na míru

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

klvana-interier.cz

NOVÁ PRODEJNA
SLOVENSKÉ a MAĎARSKÉ
DELIKATESY
na tramvajové zastávce

!!!

ŠVERMOVA

Prodej NEPŘERUŠEN ani

v době výluky tram. linek

!!!

Otevírací doba:
V případě Vašeho zájmu zasílejte své životopisy na
e-mail: kubi@kubi.cz nebo volejte na Tel: 736 530 212

www.vervagroup.cz
Verva Group s r.o.
Bohunická cesta 11
Moravany u Brna

PO–PÁ 9:00 – 17:00 h
100% OVČÍ NEPASTERIZOVANÁ BRYNZA
OŠTĚPKY – FARMÁŘSKÉ MÁSLO – OVČÍ JOGURT
SMETANOVÉ NITĚ ZE 100% NEODSTŘEDĚNÉHO
KRAVSKÉHO MLÉKA – pouze cca 1% SOLI
OVČÍ a KOZÍ ŽINČICE – SYROVÁTKOVÉ NÁPOJE
ORIGINÁL MAĎARSKÉ a SLOVENSKÉ UZENINY
MAĎARSKÉ PAPRIKY – PASTY – ČALAMÁDY
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
po
př
ed

• 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.

www.plicedomu.cz

Jste senior a Vaše
paměť
už není
jako
Jste
senior
a Vaše
dříve? už není jako
paměť
dříve?
Koho hledáme?

Koho
hledáme?
Do výzkumu
na Masarykově univerzitě hledáme
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními
Do výzkumu na Masarykově univerzitě hledáme
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními
u jejich vrstevníků.
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než
u jejich
Co
Vámvrstevníků.
účast ve studii přinese?
V rámci
vyšetření
Co
Vámvýzkumu
účast veprovedeme
studii přinese?
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.),
V rámci výzkumu provedeme vyšetření
magnetickou rezonanci mozku a
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.),
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci
magnetickou rezonanci mozku a
zaměřenou na zlepšení kognitivních schopností.
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci
zaměřenou
zlepšení
kognitivních
Za
účast ve na
studii
Vám vyplatíme
500schopností.
Kč.

547 221 591

www.stofcom.cz

V případě
zájmu
o účast
další informace
Za
účast ve
studii
Vámnebo
vyplatíme
500 Kč. nám
pište či volejte:
V
případě zájmu o účast nebo další informace nám
pupikovam@gmail.com
pište či volejte:

+420 549 498 818
pupikovam@gmail.com
+420 549 497 643
+420 549 498 818
+420 549 497 643

- 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

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

12 

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

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

Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

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

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

