
V měsíci květnu a červnu jsme si tak 
trochu „osahali“ jaké to je, když k nám 
do Bohunic nejezdí tramvaje, jak by 
měly a jak jsme zvyklí. Nijak zásadně 
nás to však zatím neomezilo.
Ale o prázdninách už tomu bude jinak. 
Jak jsem již zmínil v minulém čísle 
zpravodaje, díky rekonstrukci kolejo‑
vého svršku v celé délce na území Bo‑
hunic k nám žádná tramvaj nepojede.
A jak tedy budeme cestovat do centra?
Autobusy x6 a x8 nás dovezou k za‑
stávce tramvaje Ústřední hřbitov 
(u hlavního vchodu do hřbitova). Od‑
sud pak pojedeme tramvají č. 2, 5, 6 
nebo 8 dál do města. Pokud pojedeme 
do Bohunic, bude cesta opačná. Na za‑
stávce Ústřední hřbitov přestoupíme 
na autobusy x6 nebo x8.
Nebude to nic příjemného, ale je to 
naštěstí jen na dva měsíce. Odměnou 
nám bude zrekonstruovaná trať posta‑
vená již v technologii, která by měla 
být výrazně tišší než dosud.

NOVÁ TRAMVAJ DO BOHUNIC?
Jak jistě víte, probíhá výstavba tram‑
vajové tratě k bohunické nemocnici 
a ke kampusu. S tím je spojen odklon 

jedné ze stávajících linek 
tímto směrem. Tramvaje 
se rozdělí v místě posunuté 
zastávky Osová.
V návaznosti na tuto skuteč‑
nost probíhají jednání o při‑
dání celé jedné linky, která 
by jezdila až na konečnou 
do Starého Lískovce. Patrně ponese 
č. 10. Pokud se tak stane, jezdily by 
přes Bohunice tři tramvajové linky.
A kdy bude trať ke kampusu otevřena? 
Když půjde vše tak, jak má, svézt by‑
chom se mohli už na podzim příštího 
roku.

JINÁ ORGANIZACE 
TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK
S tím, co jsem napsal výše, souvisí 
fakt, že všechny bohunické tramvajové 
zastávky musí být upraveny tak, aby 
umožnily zastavení dvou tramvajo‑
vých souprav současně. Ve vzdálené 
minulosti tomu tak už bylo. Pak tato 
potřeba pominula a DpmB zbudoval 
přes koleje dočasné přechody. Tak to 
zůstalo dosud.
Budoucnost si však vyžádá změny. 
DpmB je nucen se vrátit k původní‑

mu projektu dvou tramvají 
současně na zastávce.
Pokud k tomuto plánu do‑
jde, co se změní?
Přechody přes koleje budou 
posunuty až na samý okraj 
asfaltové plochy nástupního 
ostrůvku ve směru z centra. 

Tramvaje už nebudou zastavovat tak 
elegantně proti sobě, ale zastávkové 
označníky budou vůči sobě vždy na 
opačném konci nástupišť.
Pokud bych použil příkladu zastávky 
Běloruská, tak označník a začátek ná‑
stupního ostrůvku do centra by byl 
v místě, kam byl přesunut během re‑
konstrukce minulé dva měsíce. Z cen‑
tra bychom jej našli naopak úplně na 
druhé straně v místě, kde začíná chod‑
ník nahoru na Uzbeckou ulici.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V DOMĚ „BOHUNKA“
Jak jsem psal v minulém čísle, multi‑
funkční dům na ul. Pod Nemocnicí č. 25 
získal ve veřejné anketě název Bohunka.
Takže už víme, jak se jmenuje, ale 
asi málokdo měl možnost se podívat 
dovnitř.

Tato možnost přichází. V  pondělí 
30. srpna 2021 v Bohunce proběh‑
ne den otevřených dveří. Začínáme 
v 10hod. Příchozí uvidí novou školku, 
komunitní centrum a bude ‑li možnost, 
tak nahlédneme i do některého z bytů. 
Samozřejmě bude k vidění i zahrada.

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
Bohunický hudební podzim 2020 byla 
jedna z mála kulturních akcí, které se 
podařily v loňském covidovém roce 
v Brně uskutečnit. Jsme za to rádi.
A počítáme s ní i pro rok letošní. Pro‑
běhne první dva čtvrtky v měsíci září, 
a to konkrétně 2. 9. a 9. 9. Podrobnosti 
akce a vystupující kapely najdete na 
této stránce v upoutávce dole.

STAVEBNÍ PRÁCE
Z důvodu rozsáhlých výluk v tomto 
a minulém roce, způsobených covi‑
dovou situací a  celosvětovým loc‑
kdownem, je na výrobním trhu kritický 
nedostatek řady materiálů. Nás tato 
skutečnost bohužel postihla v sou‑
vislosti s rekonstrukcí hřiště při ul. 
Souhrady. 
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Uzávěrka č. 9/2021
pátek 20. srpna 2021
ve 14 hodin

Hasičská zábava – Loučení s létem
Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na zábavné 
odpoledne pro děti a letní taneční večer pro dospělé, který proběhne za 
hasičskou zbrojnicí na cvičišti 

v sobotu  4. září  od 17.00 hod. 
Pro děti bude nachystaný skákací hrad a různé hry, pro dospělé je připravena 
od 20.00 hod. letní zábava.

Živá hudba – hraje kapela AKCENT
Vstupné: děti 30 Kč,dospělí 100 Kč

Více na www.sdhbohunice.cz; www.facebook.com/hasicibohunice.cz 
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel vyhrazuje možnost 
odložení termínu dané akce.

ZDARMA
/ 2021, ročník 31 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO‑BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

č. 7–8

2. září
16:00 Dana Fitz and GO 
18:00 ABBA revival
20:00 Papakult

9. září
16:00 Bene�t
18:00 The Fireballs
20:00 George and  Beatovens,
 Karel Kahovec  a Viktor Sodoma

hudební
podzimBohunický  #5

Srdečně Vás zveme! MČ Brno-Bohunice.

Přijďte
se pobavit s přáteli

a poslechnout si zároveň 
dobrou hudbu.

Akce jsou pořádány před 
radnicí na ul. Dlouhá 

vždy od 16:00 do 
21:30 h.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Upravený návrh územního plánu ........... 4
Termíny blokových čištění....................... 5

ZŠ Vedlejší pořádá sbírku knih ..............6
Prozkoumejte Brno .................................9
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Nad dotazy občanů
V minulém čísle NB jsem se vyjadřoval 
k situaci nového ÚPmB. Dostal jsem 
mnoho dotazů, ale proběhlo i několik 
osobních konzultací. Musím konstato‑
vat, že mnoho těchto dotazů se týkalo 
osudu společných garáží při ulici Pod 
nemocnicí. Nevím proč, ale z nějakého 
důvodu zde proběhla fáma, že tyto 
garáže mohou být zbořeny a na jejich 
místě má pokračovat výstavba západ‑
ní brány. Chci jednoznačně poukázat 
na skutečnost, že tato fáma je lživá 
a nezakládá se na relevantních infor‑
macích. Nový ÚPmB se zabývá bu‑
doucností a nepůsobí retrospektivně. 
Nemůže tedy svým rozhodnutím od‑
straňovat již legálně postavené stavby 
ani nutit majitele k prodeji. Dne 21. 
a 22. června se uskutečnilo veřejné 
projednávání nového ÚPmB, byl jsem 
přítomen na obou jednacích dnech, 
a právě hned na prvním dni jsem se na 
tuto problematiku uvedených garáží 
dotazoval. Jak již jsem uvedl, současní 
i budoucí majitelé mohou být v kli‑
du, o své garáže nemohou přijít, toto 

jednoznačně veřejně a do 
záznamu potvrdily zaměst‑
nanci jak OUPR, tak i KAM. 
V  druhém projednávacím 
dni jsem velmi tvrdě kriti‑
zoval současný stav přípravy 
nového ÚPmB, a to v lokali‑
tě Červený kopec. Nejen že 
návrh umožňuje likvidaci současných 
zahrádkářských kolonií na pozemcích 
města, ale svým megalomanským po‑
jetím, a to hlavně v části, která spadá 
pod Brno ‑střed, nás, Bohunice, ohro‑
žuje dopravním zatížením. Podíváme‑
‑li se na mapu této lokality, je evident‑
ní, že všechen provoz z lokality Sty‑3 je 
vyveden do ulic Kamenice a Jihlavská. 
Tedy přesněji řečeno, 10 000 nových 
obyvatel a 5 000 zaměstnanců bude 
směřovat své jízdy do Bohunic. Toto 
je pro nás absolutně nepřijatelné, jak 
jsem na tomto druhém projednávacím 
dnu uvedl, a se vším důrazem, Městská 
část Bohunice nemůže přistoupit na 
to, že Brno ‑střed si navýší své občany 
o 10 000, bude na ně pobírat vcelku 

velmi pěkný finanční pří‑
spěvek, ale problematiku 
dopravy si s  prominutím 
vyžereme my, občané Bo‑
hunic. Zde jsem jedno‑
značně a kategoricky tuto 
variantu odmítl. Pokud zů‑
staneme v oblasti dopravy 

promítnuté v novém ÚPmB, je katastr 
Bohunic snad nejvíce zatížen ze všech 
městských částí. S touto skutečností 
se nemůžeme smířit a je potřeba se 
připravit na tuhý boj. Dalším bodem, 
který jsem projednával na veřejném 
projednávání, byla lokalita Be‑11. Zde 
nám sice bylo částečně vyhověno, 
parkoviště jižněji bylo z této lokality 
vyjmuto a nyní se nachází jako veřej‑
né prostranství, což není problém, 
problém vidíme v severní části, zde 
nám bylo toto parkoviště zařazeno do 
kategorie komerční vybavenost výška 
3–10 m. Argumentace tvůrců ÚP, že 
by zde v případě výstavby parkovacího 
domu mohly být i služby s obchůdky 
a podobně, jsem důrazně odmítl! Upo‑

zornil jsem tvůrce na skutečnost, že 
již postavené objekty služeb při ulici 
Č. Růžičky mají problémy s udržením 
a časté uzavření těchto objektů jedno‑
značně svědčí o faktu, že tato lokalita 
již další služby nepotřebuje. Vážení 
spoluobčané, tvorba ÚPmB je proces 
vývoje, dokud není schválen, je vše 
otevřeno. Já, jako představitel obce 
a zmocněnec k podávání námitek, jsem 
vám slíbil, že budu bojovat za to, aby 
se v nejhorším případě vaše životní 
podmínky v Bohunicích nezhoršily. 
V tomto úsilí budu i nadále pokra‑
čovat a jsem velice rád a poctěn, že 
cítím vaši podporu. O průběhu tvorby 
ÚPmB vás budu i nadále průběžně 
informovat
Vážení spoluobčané, máme před sebou 
období prázdnin, přeji vám, aby vaše 
dovolená proběhla dle vašich představ 
a abyste se ve zdraví vraceli do domů 
do Bohunic, protože Bohunice jsou 
vždycky více.

 Milan Hrdlička váš místostarosta

Velká výluka tramvají 
v Bohunicích začíná
 1
V současnosti totiž chybí na staveb‑
ním trhu „železo“ a dřevěné lepené 
segmenty, ze kterých mají být vyro‑
beny herní prvky. Proto jsme nuceni 
posunout termín dokončení rekon‑
strukce minimálně do konce července. 
Všechny nás to mrzí, ale jiné řešení 
v tuto chvíli není.
Ke konci června byly zahájeny také 
práce na chodníku kolem psího výbě‑
hu z ulice Pod Nemocnicí k zastávce 
autobusu Stará nemocnice na Jihlav‑
ské ulici.

Milí přátelé, přichází asi nejočekáva‑
nější a nejoblíbenější období v roce 
– prázdniny a čas dovolených. Po roce 
restrikcí a omezení je to čas, kdy si 
snad budeme moci vydechnout, od‑
počinout si a nabrat nové síly. Ať už 
budete někam cestovat či trávit dovo‑
lenou doma, přeji vám krásné zážitky, 
radost a pohodu a samozřejmě šťastný 
návrat. A nezapomeňte: „Všude dobře, 
doma nejlíp“.
Přeji vám pohodové léto a těším se na 
další setkávání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

V uplynulých šesti číslech naše-
ho zpravodaje jsem se postupně 
zabýval tříděním plastů, papíru, 
skla, textilu, drobného elektrood-
padu a bioodpadu.

Dnes bych se chtěl ještě pro doplnění 
věnovat ekodvorům, zejména tomu 
našemu.
Bohunický ekodvůr se nachází na 
ulici Ukrajinská 2, za budovou hasič‑
ky. Patří bez nadsázky k těm nejlépe 
vybaveným, prostorným, a poté, co 
jsme opravili příjezdovou komunikaci, 
i k těm nejhezčím v Brně. Občanům 
nabízí maximum služeb, a  to zcela 
zdarma.
Je možné zde odevzdat:
Papír a lepenku, plasty, tetrapacky, 
plechovky, víčka a obaly od pochutin, 
sklo, oděvy, bytový textil, textil zne‑
čištěný nebezpečnými látkami, kovy, 
biologický odpad rostlinného původu 
ze zahrad a domácností, oleje v uza‑
vřených nádobách, nábytek (rozložený 
na desky), podlahové krytiny, textilní 
výrobky, matrace, dřevo, zářivky a žá‑

rovky, autobaterie, monočlánky, aku‑
mulátory, elektrospotřebiče (kuchyň‑
ské, zahradní i dílenské), nebezpečné 
odpady (např. barvy, oleje, kyseliny, 
zásady, rozpouštědla, pesticidy).
Od 1.  června  2021 díky iniciativě 
1. náměstka primátorky pana Petra 
Hladíka, tam můžeme zdarma ode‑
vzdat také pneumatiky (s diskem i bez 
disku). Dále zde lze uložit za poplatek 
1,20 Kč/kg suť.
Přesto zůstává odpad, který v našem 
ekodvoře neberou, a to je: azbest, eter‑
nit, bytová jádra a sádrokartony. Tyto 
věci však lze odvézt do ekodvora na ul. 
Líšeňská 35.
Náš ekodvůr je zařazen do projektu 
ReNab, kdy je možné sem odevzdat 
také nepotřebné věci, které by mohly 
sloužit dál. Jde o vybavení domácnos‑
tí, kuchyně, dílny (kromě čalouněných 
věcí a elektroniky). Tyto věci jsou dále 
prodávány novým zájemcům. Vybra‑
né peníze pak jdou na posílení zeleně 
v Brně. Za 5 let trvání projektu se tak‑
to vybralo skoro 800 tisíc Kč. Zánovní 
nábytek (stoly, židle, skříně, ložnice) 

Jak třídit smysluplně odpad VII.
jsou rozdávány lidem v nouzi.
Tímto příspěvkem celý seriál o smys‑
luplném třídění odpadu končí. Věřím 
a doufám, že vám byl a nadále bude 
k užitku. Moc vás prosím, abyste se 
v této oblasti chovali rozumně a zod‑
povědně. My všichni můžeme udělat 

něco pro naše prostředí, ve kterém 
žijeme.
Všech sedm článků o třídění odpadu 
najdete také přehledně na stránce: 
www.crha.cz.
 

 Antonín Crha, váš starosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXIV.
Pokračování z minulého čísla.
Komunistický totalitní režim církevním stavbám moc nepřál, a proto budova 
kaple chátrala. Značně ji poškodila i stavba panelových domů v jejím okolí, 
zvláště pak silné otřesy způsobené stavebními stroji a projíždějícími auty.
V Bohunicích bývala sloužena plných 100 let, a to i za nacistické okupace 
na svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje, v kapličce mše svatá. V roce 1972 však 
přišel komunistický zákaz sloužit tuto mši. Od té doby již kaple nemohla 
plnit svůj účel.
Nové vedení obce, které již vzešlo ze svobodných voleb v roce 1990, se roz‑
hodlo kapli zachovat a opravit. Jistým podnětem se stalo 120. výročí jejího 
vysvěcení. Generální oprava se prováděla v první polovině roku 1992. Protože 
se ve stěnách i klenbě vyskytly trhliny, bylo provedeno zpevnění základů
a stažení obvodového zdiva. Dále byla zrekonstruována i věž a zvonice, 
vyměněn střešní krov, podlaha, dveře a kryty oken. Došlo i na novou elek‑
troinstalaci. Kaple, bez jakéhokoliv vnitřního vybavení, pak byla předána 
duchovní správě ve Starém Lískovci.
Od druhé poloviny roku 1992 se zde konaly pravidelné bohoslužby. Do 
kopule věže byla vložena pamětní listina.
V roce 2002 získala kaple nový zvon. Pochází z dílny rodiny Dytrychů z Brod‑
ku u Prostějova. Požehnán byl 28. září 2002. Zvon nese jméno patronů 
Bohunic sv. Cyrila a Metoděje. Váží 61,5 kg, věnec má průměr 475 mm.
V roce 2013 byl pořízen nový obětní stůl, ambona a židle.
V roce 2021 pak byla opravena fasáda a kaple byla nově natřena.

 Antonín Crha

Na obrázku vidíte historickou pohlednici kapličky a jejího okolí z doby někdy 
kolem r. 1915. Je ze soukromé sbírky autora článku.

1. 7.–31. 8. VÝSTAVA – Malování je můj život – 
výtvarnice Zdeňka Klimešová; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. TIPY NA VÝLETY – Poznej okolí Brna –  
seznam zajímavých míst na výlet; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. SOUTĚŽ pro dospělé – Co jsem za knihu?
KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. SOUTĚŽ pro děti – Putování po Česku; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. AKCE – Ahoj knihovno! – pošlete pohled z dovolené 
a vyhrajte; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. AKCE – Ideální letní čtení – představení knižních novi‑
nek roku 2021; KJM, Lány 3

19. 7.–9. 8. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 2. část blokového čištění s odtahem 
vozidel; MČ Brno‑Bohunice

2. 9. a 9. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM # 5
náměstí před bohunickou radnicí; od 16.00 do 21.30 hod.

4. 9.
sobota

LOUČENÍ S LÉTEM a HASIČSKÁ ZÁBAVA
Areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 hod. 
zábava od 20.00 hod. Vpřípadě nepříznivé epidemické 
situace je možná změna termínu!

Kalendárium
7–8

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu

Stanoviště: Souhrady

3. 7. 7. 8. 4. 9. 2. 10. 6. 11.

Stanoviště Neužilova

10. 7. 14. 8. 11. 9. 9. 10. 13.11.

Stanoviště Lány

17. 7. 21. 8. 18. 9. 16. 10. 20. 11.

PŘEJEME VÁM

KRÁSNÉ LÉTO!

A těšíme se na viděnou 
na našich táborech.

(Průběžně aktualizujeme volná místa, můžete
se hlásit i během léta.)

Nabízíme také spoustu kroužků na nový školní rok.
Přihlašování a celá naše nabídka na:

LUZANKY.CZ



Pouhých 250 metrů za hranicemi Bohunic, u cyklostezky 
svažující se podél tramvajových kolejí od krematoria k Ví‑
deňské ulici, roste několik morušovníků. Možná, že dokonce 
tvoří alej, ale v tom hustém porostu z akátí a jiných náleto‑
vých dřevin se téměř ztrácejí. Vždycky na začátku prázdnin 
se moruše samy prozradí tím, že shazují své plody, čímž 
znečišťují prostor pod stromy.
Morušovník bílý (Morus alba) je nízký strom pocházející 
z Číny. Plodem morušovníku je moruše, která může mít 

bílou, červenou nebo černou barvu. 
Černé moruše se podobají ostružinám. 
Moruše jsou jedlé a příjemně sladké. 
Proto je morušovník považován za 
ovocný druh a dokonce je vyšlechtěno 
několik ovocných odrůd. Zajímavostí 
morušovníku je tvarová variabilita 
listů.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel

Bohunické stromy (39)
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Před rokem se Brno Plus podařilo 
nasbírat podpisy téměř tisíce bo‑
hunických spoluobčanů, aby nás 
zmocnili k podání obsáhlých námitek 
k návrhu nového územního plánu. 
Příprava nového územního plánu je 
několikaletý proces. Po roce měs‑
to zveřejnilo upravený návrh, který 
bylo možné znovu připomínkovat 
(do 29. 6.).
S upraveným návrhem územního plá‑
nu se můžete seznámit na interneto‑
vé adrese upmb.brno.cz. Jak dopadly 
hlavní řešené otázky?
Zahradnická škola – plochy nového 
bydlení sice odstraněny, ale nahra‑
zeny rezervou, jejíž zástavba bude 
řešena v budoucnu. Zůstala plocha 

smíšená (až 16 metrů vysoká zástav‑
ba mixu podnikání a bydlení na ploše 
cca 100 × 200 metrů) pod historickou 
budovou školy. My jsme navrhovali 
rodinné domky, což by problém navždy 
vyřešilo. Kromě uvedené zástavby je 
vyjednáno jen odložení do budoucna, 
ne skutečné řešení.
Plocha jižně od rodinných domů na 
Lánech 36 až 55 – původně zde měly 
být rodinné domy; změněno na mix 
podnikání a bydlení. Mohla zde být 
klidná ulička, ale nebude. Škoda.
Plocha v poli jižně od ulice Souhrady – 
původně bydlení ve výškové úrovni do 
22 metrů. Bohužel, změněno na mix 
podnikání a bydlení. To bude zname‑
nat poměrně čilý dopravní ruch. Nová 

komunikace mezi Souhrady a  ulicí 
U Leskavy zůstala.
Pás zeleně mezi ulicemi Pod Nemocni‑
cí a Jihlavská – původně bylo navrženo 
podnikání, nyní změněno na zeleň. To 
je úspěch.
Hasičské cvičiště – upravený návrh, 
stejně jako ten původní, v místě cvi‑
čiště počítá s tzv. Západním vstupem 
do hřbitova (parkování, služby apod.) 
a komerční zástavbou. Ani upravený 
návrh bohužel neobsahuje žádnou 
ochranu cvičiště.
Parkoviště před domy Ukrajinská 13–21 
– původní návrh zde počítal s až 16 
metrů vysokým parkovacím domem. 
Nový návrh s ním bohužel počítá také.
Parkoviště mezi ulicemi Spodní a Čeň‑

ka Růžičky – původně určeno ke ko‑
merční zástavbě. Jižní parkoviště je 
nyní označeno jako veřejné prostran‑
ství, a tím ochráněno. Severní plocha 
stále zůstává uvedena jako plocha 
komerční.
Vzhledem k uvedenému naše námit‑
ky podáváme znovu (najdete je zde: 
brnoplus.cz/bohunice/uzemniplan). 
Ve vedení města je tvorba územního 
plánu svěřena KDU ‑ČSL, tedy stra‑
ně, za kterou je zvolen i náš starosta. 
Doufejme, že využije svého postavení 
a vyjedná pro Bohunice více, než se 
podařilo v prvním kole.

 Robert Kotzian, Eva Duřpektová, 
Miloš Vrážel, zastupitelé

Vážení spoluobčané, dnešní příspěvek 
bych chtěl ladit opět trošku pohodově. 
Situace s koronavirem se pomaličku vrací 
do normálu, děti si přičichly ke školnímu 
režimu a my se pomalu, ale jistě vrací‑
me k normálnímu životu. Nerad bych to 
přechválil, ještě zřejmě nejsme zcela za 
vodou a na místě je stále určitá bdělost 
a ostražitost. Nicméně předpokládám, že 
většina z nás si ještě letos odpustí exotiku a stráví 
dovolenou v domácích luzích a hájích, kde je ri‑
ziko nakažení nějakou exotickou mutací koroňá‑
ku poměrně malé. Necháme se překvapit, jak se 
nám situace přes prázdniny vyvine a zda masivní 
proočkování dostatečně zabrání nějaké další vlně 
pandemie, která by na podzim mohla nastat. Moc 

bych si přál, aby hlavně děti mohly zase 
v září nastoupit do škol bez omezení, bez 
roušek a testování a mohly se věnovat 
výuce, však mají co dohánět. Každopádně 
budou mít na tento školní rok vzpomínku 
na celý život a jednou budou vyprávět 
svým dětem a vnoučatům, jak skoro celý 
rok nechodily do školy.
Chtěl bych ještě moc pochválit očkovací 

partu na výstavišti. Už jsem tam absolvoval oboje 
očkování a klobouk dolů, jak to mají zorganizované 
a jak jim to tam dobře funguje. Občas máme výhrady 
vůči mladým lidem, jak jsou neteční a neochotní, 
ale zde je vidět, že to není vždycky pravda. Většina 
dobrovolníků na výstavišti jsou mladí lidé a umím 
si představit, že celodenní služba při organizování 

očkování není snadná. Dusno, vydýchaný vzduch, 
respirátory, neustálý přísun očkovaných lidí, mi‑
nimální prostor pro oddech a všichni jsou veselí, 
ochotní a vstřícní. Měl jsem z toho moc dobrý pocit.
Nezbývá, než nám všem popřát krásnou dovolenou 
spojenou se zaslouženým odpočinkem. V žádném 
případě nezapomeňte doma plavky, košík na houby, 
nějakou pěknou detektivku nebo sborník křížovek 
a těm z vás, kteří tráví dovolenou trošku aktivněji, 
přeji ještě pořád nabitou baterii v elektrokole a dob‑
ře promazaná kolena při pěších túrách. V neposlední 
řadě přeji i krásné počasí, teplo, sluníčko a občasné 
přeháňky jen přes noc. Užijme si to a po prázdninách 
zase na shledanou, doufám že už v normálním světě.
 

 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Upravený návrh územního plánu

Vzhůru na dovolenou

Příspěvky zastupitelů



 5

Přijde nám to jako včera, když jsme 
poprvé překročili práh Základní ško‑
ly Vedlejší a nyní už máme základní 
školu za sebou a v září nás čeká úplně 
něco jiného a nového.
Jedna z prvních vzpomínek ze školy 
je na pana ředitele, který nám první 
školní den hrál na kytaru. Pan ředitel 
hrál na kytaru, přebrali jsme po něm 
štafetu v trochu jiném duchu – hráli 
jsme celých devět let také, ale učite‑
lům na nervy. My jsme se u toho bavili, 
ale oni občas neměli pro naši zábavu 
pochopení. A není se čemu divit. Na‑
příklad jsme se několik hodin dějepisu 
snažili přesvědčit paní učitelku o exis‑
tenci tažných slepic (není přece lepší 
tažné zvíře než slepice) a také o tom, 

že Země je placatá. Přesvědčit se nám 
ji nepodařilo, ale nám to nevadí. Učili 
nás, že máme právo mít svůj názor.
Během devíti let na škole jsme získali 
mnoho krásných vzpomínek. Naučili 
jsme se bez problémů vyjadřovat a vy‑
stupovat před lidmi, posbírali jsme 
mnoho znalostí a zkušeností.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
učitelům, kteří nás celé naše studium 
podporovali, motivovali a posouvali 
dopředu ve všech oblastech života 
a snažili se z nás dostat to nejlepší. 
Z  této školy odcházíme s  pokorou 
a dobře připraveni na to dobré i špat‑
né, co nás v životě může potkat.

 Žáci 9. B

Katastrální úřad pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Brno‑
‑město, Moravské náměstí 1, zahajuje 
revizi katastru nemovitostí v katas‑
trálním území Bohunice.
Předmětem revize katastru jsou ze‑
jména zápisy staveb, druhů pozemků 
a typů staveb a způsobu využití sta‑
veb. Dále se reviduje průběh hranic 
pozemků a  oprávněnost evidence 
sousedících parcel stejného vlastníka.
Cílem revize je dosažení co největšího 

souladu skutečného stavu se stavem 
evidovaným v katastru nemovitostí.
Neúčast Vlastníka není na překáž‑
ku provedení revize. Obecně je ale 
v záj mu vlastníka se v případě při‑
zvání revize účastnit, protože taková 
účast napomůže k lepšímu vysvětlení 
a k rychlejšímu vyřešení zjištěných 
nesouladů. Vlastník tím může přede‑
jít celé řadě komplikací souvisejících 
s nedodržením daňových, stavebních, 
katastrálních a dalších předpisů.

Legislativní změny zdražily ukládání odpadu na skládky. Z 500 Kč na 
850 Kč. A to jen pro letošek. Během následujících devíti let se část-
ka zvedne až na hodnotu 1 850 korun za tunu odpadu uloženého na 
skládku. To samozřejmě bude mít vliv na skladbu místního poplatku 
za komunální odpad, neboť obcím, které svůj svezený odpad dávají na 
skládky, citelně vzrostou náklady.

Město Brno je naštěstí tohoto tlaku 
ušetřeno. Letos patřilo k těm obcím 
republiky, které nechávají místní po‑
platek za komunální odpad na stejné 
výši a  stejnou částku bude město 
prosazovat také pro příští rok. Roční 
sazba pro Brno místního poplatku za 
komunální odpad by tak měla zůstat 
na hodnotě 670 Kč. Držet poplatek 
na stejné úrovni je možné i díky čin‑
nosti zařízení na energetické využívá‑
ní odpadu, které se nachází v areálu 
městské firmy SAKO Brno. Odpad z br‑
něnských domácností není díky jeho 
činnosti bezúčelně vyvážen na skládky, 
nýbrž se mění na teplo a elektrickou 
energii pro obyvatele města. Možná si 
to neuvědomujeme, ale zhruba každý 
třetí joule tepla v systému centrálního 
zásobování pochází z odpadu.
V Brně se můžeme chlubit zejména 
uceleným a soběstačným systémem 
odpadového hospodářství. „Na území 
města máme téměř všechna koncová 
a klíčová zařízení na zpracování odpa‑
du. Díky husté síti sběrných středisek, 
díky provozu vlastní dotřiďovací linky 
a díky činnosti svého zařízení na ener‑
getické využívání odpadu prakticky 
neskládkujeme. Zatímco ve zbytku 
republiky končí na skládce polovina 
komunálního odpadu, Brno ho umí 
zpracovat z více jak 97 %,“ zdůraznil 
Petr Hladík, první náměstek primá‑
torky.

Rozhodnutí nenavýšit poplatek za od‑
pad pozitivně ovlivnil také tradičně 
odpovědný přístup Brňanů k třídění 
odpadu. „I přes nepříznivou situaci 
zapříčiněnou restriktivními opatře‑
ními, kdy zejména uzavření obchodů 
a služeb s sebou přineslo vyšší tlak 
na odkládání obalových materiálů, 
narostl svoz směsného komunálního 
odpadu jen o necelá 2 %, zatímco ve 
stejném období jsme ze stanovišť tří‑
děného odpadu odvezli o 16 % plastu 
více a papíru v meziročním srovnání 
dokonce navíc o 28 %,“ podotkl Fi‑
lip Leder, předseda představenstva 
městské společnosti SAKO Brno 
a připomněl, že společnosti či obce 
v České republice, nemající dostup‑
né zařízení na energetické využívání 
odpadu, skládkují až 60 % komunál‑
ních odpadů, oproti tomu Brno jen 
necelá 3 %.
Brněnské zařízení na energetické vy‑
užívání odpadu v areálu SAKO Brno 
je jedním ze čtyř podobných zařízení 
v  republice. Pokrývá jednu třetinu 
spotřeby tepelné energie a teplé vody 
města Brna. V  roce 2020 vyrobilo 
z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu 
gigajoulů tepla a 65 tisíc megawatt‑
hodin elektrické energie. Dotřiďovací 
linkou prošlo 6 400 tun papíru a 4 100 
tun plastu. Tato technologie dokázala 
také separovat téměř 4 100 tun železa 
a 511 tun neželezných kovů.

Cesta Základní školou 
Vedlejší

Zahájení revize katastru 
nemovitostí

Brno nezdražuje poplatek 
za komunální odpad

Termíny blokových čištění

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

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

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

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

Blok č. 5 – termín čištění: 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, Vy-
hlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 2. 8. | 22. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 3. 8. | 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 4. 8. | 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 5. 8. | 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

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

Blok č. 11 – termín čištění: 9. 8. | 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par‑
koviště 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

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:

Blokové čištění č. 2: 19. 7. – 23. 7. | 2. 8. – 9. 8.
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.
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Na ZŠ Vedlejší rozšiřujeme školní knihovnu a napadlo nás, že téměř každý má 
doma knihu, na kterou se jen práší, a to je škoda. Pokud takovou knihu doma 
máte, pořádáme sbírku knih a budeme velmi rádi, když do ní přispějete.
Knížky můžete nosit do školy každý pracovní den od 8.00 do 15.00 a odevzdat 
je na vrátnici školy. Pokud máte knih více, pošlete nám prosím jejich seznam na 
e ‑mail marketa.mockova@zsvedlejsi.cz a my vybereme ty, které by se do naší 
knihovny hodily. Předem moc děkujeme.

 Mgr. Markéta Mocková

V článku „Hřiště života“ uveřejněném 
v Našich Bohunicích č. 6 se podivuje 
pisatel pan M. Kincl nad renovací dět‑
ského hřiště Souhrady. Musím říct, že 
i mě toto velmi překvapilo. Stávající 
vybavení tohoto hřiště a pískoviště 
bylo hojně navštěvované a  skýtalo 
různé atrakce pro děti různého věku. 
Bylo pěkně natřeno a písek se průběž‑
ně měnil. Z rozhovoru se známými ma‑
minkami jsem věděla, že i jim se tam 
líbí. Abych nebyla špatně pochopena, 
jsem pro to, aby si děti mohly hrát 
v pěkném prostředí. ALE hned vedle 
tohoto objektu je přístupová asfaltová 

cesta. V ní vystouplé 2 kanály a tak 
i děti, které jsou na odrážedlech nebo 
koloběžkách mohou na ně najet a zra‑
nit se. I maminky s kočárky kličkují, 
aby mohly bezpečně projet. V zimě je 
tato cesta opravdu jen pro kaskadéry.
A tak se tedy ptám, když už se investují 
takové horentní sumy, proč se neopra‑
ví tyto nedostatky a nezaplotí výběh 
pro psy? My ostatní bychom to uvítali. 
Jistě děti jsou naše nastupující gene‑
race, ale copak ti ostatní nemohou mít 
také trochu pohodlí a bezpečnosti?
Přeji všem krásné léto

 Alena Jandeková

ZŠ Vedlejší pořádá 
sbírku knih

Reakce na článek  
Hřiště života

Letos slaví ZŠ Arménská 45 let od své‑
ho vzniku, najde se však i další důvod 
k oslavám. Sportovní plavecké třídy 
na této škole slaví 25 let fungování, 
a to už je slušný důvod k ohlédnutí.
Sportovní třídy se starají o  závod‑
ní plavce od páté po devátou třídu. 
V uplynulých pětadvaceti letech jimi 
prošlo více než 500 plavců, z nichž ti 
nejlepší reprezentovali a někteří stá‑
le reprezentují naši školu, plaveckou 
Kometu a Českou republiku na mezi‑
národní úrovni. Mezi nejúspěšnější 
absolventy se řadí Klára Václavíková, 

Ondřej Kelbl, Matěj Vobořil, Jakub 
Kočař, Jakub Tobiáš, Monika Štěpá‑
nová, Kryštof Krejčí, Lukáš Hanák 
a nejnověji také Clementina Fraňková 
a Martin Moliš. Téměř všichni z těchto 
jmenovaných to dotáhli do juniorské 
či seniorské reprezentace ČR.
Přejeme naší škole a plaveckému od‑
dílu Kometa, aby jejich spolupráce vy‑
držela nejméně dalších 25 let a aby se 
jim společně podařilo vychovat mnoho 
dalších úspěšných plavců.

 Mgr. Josef Horký

Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
léto přichází v plném proudu a s ním 
i dilema, jakou knihu si vybrat na do‑
volenou. S tím vám pomohou naše 
hravé myšlenkové mapy, které nabíd‑
nou celou řadu tipů na to pravé letní 
čtení. V tomto rozhodování vás bude 
doprovázet i náš seznam míst, kam 
můžete vyrazit s rodinou či přáteli na 
výlety po Brně. Tento hravý workshop 
vám nabídne nejen nápady na cesto‑
vání, ale umožní vám i rovnou svůj 
báječný výlet naplánovat. A tím léto 
v knihovně teprve začíná. Čekají na 
vás také soutěže o pěkné ceny. V naší 
první soutěži stačí poslat do knihovny 
pohled nebo pozdrav z vašeho výletu či 
dovolené a na konci prázdnin z těchto 
pozdravů vybereme tři výherce. Ti od 
nás ke svému cestování získají naše je‑
dinečné výletní batůžky. Ať už si bude‑
te užívat léta doma nebo v zahraničí, 
ani tak nezapomínejte na svou knihov‑
nu. K naší další soutěži vám postačí 
jen to, abyste byli online a nažhavili 
své paměťové buňky. Další ročník sou‑

těže Co jsem za knihu je totiž věnován 
audio poslechu a hádání namluvených 
knižních úryvků. Jak dobře znáte staré 
osvědčené klasiky můžete prověřovat 
celé letní prázdniny z pohodlí domova. 
Hlavní cenou v této soutěži je knižní 
poukázka. Ať už jste soutěživí nebo 
máte rádi svůj klid s knihou, po celé 
léto vám pobyt v knihovně bude zpří‑
jemňovat i výstava výtvarnice Zdeňky 
Klimešové. Výstava Malování je můj 
život zachycuje bohaté tvůrčí období 
autorky. Její umělecký vývoj zachycují 
náměty, kterými se stala příroda, zvířa‑
ta, lidé, jejich různé podoby, sny a fan‑
tazie. Přehledný seznam všech našich 
akcí najdete v kalendáriu zpravodaje.
Tak si přijďte užít báječné léto s kni‑
hovnou, ale nezapomeňte na změnu 
naší otevírací doby. Prázdninová ote‑
vírací doba knihovny je pouze v úterý 
a ve čtvrtek od 10 do 18 h. Těšit se 
budou

 Roman Pospíšil
Dagmar Čižmářová Vůjtová

KJM pobočka Lány

25 let plaveckých tříd 
při ZŠ Arménská

Báječné léto v knihovně
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Dne 9. 6. 2021 prožily děti a jejich 
paní učitelky z naší školky úžasné do‑
poledne na místní hasičce. Přispělo 
k tomu i krásné počasí jako na ob‑
jednávku, takže vodní hrátky patřily 

mezi top aktivity. Děkujeme panu 
Soukupovi – místopředsedovi Spol‑
ku rodičů a přátel naší školy a jeho 
kolegyňce za bezvadnou organizaci, 
velkolepý příjezd vozu, jeho prohlídku, 

vysvětlení, co se čím hasí, sportování 
s překonáváním překážek a samozřej‑
mě stříkání hadicí. Myslíme, že některé 
děti to nadchlo natolik, že by z nich 
mohly být budoucí hasiči. Po této ná‑

vštěvě si všichni pamatují říkanku: 150 
hasiči – oheň jenom zasyčí.

 Za MŠ Amerlingova 
Mgr. Zdeňka Lederová

Nastal konec náročného školního roku, a proto bych 
velice rád na tomto místě poděkoval všem rodičům 
a žákům za jejich trpělivost, konstruktivní přístup 
a píli, kterou věnovali distanční výuce. Dále chci 
poděkovat všem vyučujícím, kteří složitou situaci 
zvládali a troufám si říci, že i velmi dobře zvládli. 
Nezapomínám ani na naše paní uklízečky a paní 

kuchařky, které se musely popasovat se všemi hygi‑
enickými a epidemiologickými opatřeními, o nichž se 
jednou budou naše děti s úsměvem učit v dějepisu. 
A nakonec celému vedení školy, včetně sekretariátu 
a p. školníka, kteří byli v zápřahu bez přestávky.
A pokud se chcete dozvědět, jak naše škola v tomto 
období fungovala a školní rok ukončila, na našich 

webových stránkách www.zsarmenska.cz naleznete 
nové dvojčíslo školního časopisu ARmixxx, který 
vše mapuje.
Přejeme pěkné prázdniny a zaslouženou dovolenou. 
A v září se budeme těšit na shledanou v normální 
době.  Mgr. Petr Holánek, ředitel 

ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.

Zážitek v místní hasičce

Poděkování rodičům, žákům, učitelům a všem 
zaměstnancům školy

POZOR NA LÉTO, JE ZRÁDNÉ
Nastal čas dovolených, a tím i zvýšené riziko nejen 
úrazů, ale třeba i úžehů či úpalů. Toto již dávno 
není doménou malých dětí, ale v poslední době 
i dospělých a pak i seniorů. Nechci zde poukazovat 
na prevenci, to jistě každý z dospělých ví, ale přece 
jen si tyto dva pojmy trochu rozdělme.
Úpal vzniká následkem přehřátí organismu v dů‑
sledku selhání jeho vlastní termoregulace. Nemusí 
být způsobený jen sluncem. Příčiny mohou být 
vnější i vnitřní, obvykle se ale jedná o kombinaci 
obojího.Jako vnější příčina je nejčastěji označován 
pobyt v prostředí se zvýšenou teplotou (zhruba 
kolem 35 °C a více), často též v kombinaci s vyšší 
vlhkostí vzduchu. K úpalu může dojít i při maso‑
vých akcích v prostředí, kde je vydýchaný vzduch, 
v dopravních prostředcích bez klimatizace, ale rov‑
něž v důsledku nadměrného nebo neprodyšného 
ošacení, které brání odvodu tepla z těla.Vnitřní 
příčinou bývá obvykle nedostatečný příjem tekutin, 
solí nutných pro tvorbu potu nebo zvýšená tvorba 
tepla (např. při onemocnění štítné žlázy). Organi‑
smus pak není schopen pomocí vlastní termore‑
gulace odvést nahromaděné teplo, které se v těle 
vytváří. To se šíří všemi orgánovými soustavami, 
které může vážně poškodit.
ÚŽEH Zatímco úpal je reakce organismu na jakou‑
koliv tepelnou expozici, úžeh vzniká při dlouhodo‑
bém pobytu na přímém slunci. Přímým slunečním 

zářením dochází k podráždění mozku a mozkových 
blan. Příznaky typické pro úžeh se mohou objevit 
až s časovým zpožděním po sluneční expozici (na‑
příklad v noci po opalování). Často bývá též příto‑
men úpal, takže příznaky si jsou velmi podobné. 
Na rozdíl od úpalu se navíc zpravidla objevuje 
poškození kůže slunečním zářením a ztuhnutí šíje 
jako u zánětu mozkových blan, postižený má ob‑
tíže zdvihnout z polohy vleže hlavu.Prevencí je 
opět dostatečný příjem tekutin. Nečekejte na pocit 
žízně, pijte častěji a po menších dávkách. Dále se 
doporučuje střídavé ochlazování (koupání, spr‑
chování, zvlhčování kůže a vlasů). Dobu pobytu na 
přímém slunci omezte a nevystavujte se mu v době 
nejsilnějšího slunečního záření. Nezapomínejte na 
pokrývku hlavy.

První pomoc při úpalu i úžehu
1. Postiženého dopravíme do chladné a stinné míst‑
nosti. Podložíme mu nebo zvedneme končetiny, 
v případě úžehu i hlavu. Pozor na prudké změny 
teploty, místnost by neměla být příliš chladná, též 
pozor na průvan!
2. Uvolníme oděv.
3. Ochlazujeme obklady, především hlavu.
4. Náhrada tekutin po malých douškách. Voda není 
příliš vhodná, ideální jsou iontové nápoje, případně 
trochu oslazený čaj. Tekutiny podáváme vlažné, ne 
příliš studené.

5. V případě bezvědomí uložíme pacienta do sta‑
bilizované polohy a zajistíme transport k lékaři. 
Kontrolujeme dýchání a činnost srdce, při zástavě 
je nutná okamžitá první pomoc pro obnovení zá‑
kladních životních funkcí (nepřímá masáž srdce, 
umělé dýchání).
Mnozí z vás si pamatují, že v minulém roce jsme 
rozdávali bohunickým seniorům I.C.E. karty. Jde 
o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných 
nebo svého praktického lékaře) vyplní základní 
údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně 
dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktic‑
kého lékaře. V tomto případě by měly být umístěny 
na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích 
lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Le‑
tošní novinkou je takzvaná cestovní I.C.E. karta. 
Tato karta je vytištěna ve zmenšeném rozměru a je 
uzpůsobena tak, aby dotyčný mohl tuto kartu mít 
neustále u sebe. Na kartě je mnoho zdravotních 
údajů, které pomohou záchranářům rozhodnout 
o vašem aktuálním stavu a optimální terapii přímo 
na místě. Jsem přesvědčen, že tato cestovní verze 
I.C.E. karty dodá mnohým z nás, jenž nejsme zcela 
zdrávi, jistý pocit bezpečí. Tuto kartu si můžete 
vyvednou každý úřední den na naší radnici u paní 
Marty Dvořákové na sociálním odboru. V článku 
jsou použity informace z veřejně dostupných sítí.
Vážení senioři, přeji Vám krásné a bezpečné léto!

 Milan Hrdlička váš místostarosta

Seniorské okénko
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Brněnská růže ve světle přínosu k vě‑
hlasnému bohunickému zahradnic‑
kému školství.
V historii zahradnického školství 
v  naší městské části Bohunice, 
jehož 120. výročí vzniku si letos 
připomínáme, sehrál významnou 
roli také pozoruhodný floristický 
projekt Brněnská růže, který již od 
svých začátků plně zaujal a vydobyl 
zdejší zahradnické škole věhlas ne‑
jen v České republice, ale i v zemích 
středoevropského regionu Evropské unie.
Přišel rok 1994 a s ním i impuls předního českého 
floristy a vedoucího školního zahradnictví Bohuslava 
Rabušice pořádat soutěžní přehlídky floristického 
umění pro studenty a absolventy zahradnických škol 
pod názvem Brněnská růže.
V té době existovala v rámci České republiky ve vázání 
a aranžování květin toliko jedna soutěž, a to Děčínská 
kotva. Potřeby praxe však ukázaly, že rozvoj floristiky, 
daný možnostmi po roce 1989, vyžaduje soutěžní 
klání rozšířit. V našem regionu bylo v tomto směru 
místo prázdné. Návrh Bohuslava Rabušice doznal ne‑
prodleně plné podpory ředitelství školy a vytvořený 
realizační tým svým pracovním úsilím dokázal, že již 
na sklonku roku 1994 se uskutečnil zkušební nultý 
ročník. Ten doslova nadchl a v podstatě odstartoval 

neodmyslitelně osobitou vysoce oce‑
ňovanou aktivitu zahradnické školy.
Tvůrci Brněnské růže se plně vy‑
mezili od stávajících forem sou‑
těže v  Děčíně, šli vlastní cestou 
originality a nových metod práce. 
Rozhodli se zadávat témata velmi 
náročná a výjimečná, často sahající 
až do oblasti volné umělecké tvorby, 
jako např. květina a sklo, květinový 
paraván, květinový obraz atd., čímž 
obohatili soutěžní škálu o  zcela 

nevšední vazačské a aranžérské úlohy. Dalším pů‑
vodním rysem se stalo hledání nových prostor pro 
každý rok – snaha umisťovat soutěže do různých 
historicky nebo architektonicky pozoruhodných 
objektů, např. budovy Staré a Nové radnice, Dům 
pánů z Kunštátu, hrad Špilberk, Konvent Milosrd‑
ných bratří aj.
Realizaci s povděkem přijaly jak naše zahradnické 
školy, tak i posléze jejich obdoby ze sousedních států. 
A tak se mezi soutěžícími objevili např. studenti ze 
Slovenska, Švýcarska, Rakouska aj. Kladný ohlas se 
nesl rovněž od českých zahradnických firem, a to i od 
těch, které se floristikou zabývaly toliko okrajově. 
Pozitivem soutěže se stala také skutečnost, že pro‑
bíhala ve dvou kategoriích – juniorské a seniorské. 
V té první se představovali studenti zahradnických 

škol, ve druhé pak absolventi, zástupci praxe.
Brněnská růže přinášela předvedení umu floristic‑
ké tvorby, vystižení atmosféry zadávaných úkolů, 
ukazovala i obraz nových trendů v oboru, stávala se 
také místem, kde se floristé z různých koutů mohli 
pravidelně setkávat, navazovat kontakty, vyměňovat 
si zkušenosti a prožívat nezapomenutelné zážitky. 
Plně zakotvila do povědomí zahradnického školství, 
profesionální a současně i laické veřejnosti, neboť 
zhotovené soutěžní práce byly prezentovány na ná‑
sledných výstavách.
Patřila k neodmyslitelné součásti života bohunic‑
kých zahradníků, do něhož se výrazně zapsala, 
a s potěšením můžeme konstatovat, že nezanikla 
ani transformací zahradnického školství v roce 2004.
Převzala ji nástupnická Střední zahradnická škola 
Rajhrad p.o. a má velkolepý zvuk i v současnosti. 
V nových dimenzích působí na naší floristické scéně 
v rámci spolupořadatelství Střední zahradnické školy 
Rajhrad p.o. a brněnské zahradnické firmy Slávek 
Rabušic, aranžování květin. Myšlenka uzrálá v Bo‑
hunicích tak neustále žije a píše každoročně další 
zajímavé kapitoly české floristiky. V roce 2020 se 
žel vzhledem k pandemické situaci nemohla konat, 
v roce 2019 však dospěla do 24. ročníku své existence 
a s řadou dalších inovací v duchu potřeb dvacátého‑
prvního století hledí do budoucna.

 Ing. Jiří Ptáček

Brněnská růže ve světle přínosu k věhlasnému 
bohunickému zahradnickému školství
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• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 2. 7. 2021 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno‑Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
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Prozkoumejte Brno
I když jsme informační a turistické centrum, 
věříme, že Brno není jen pro turisty. A proto 
pořádáme řadu prohlídek, přednášek i festi-
valů, které vzdělávají a baví i místní. Co tedy 
připravujeme v TIC BRNO na toto léto?

Tak jako loni vzbudily obrovský zájem nově otevřené 
Vodojemy na Žlutém kopci, věříme, že letos neunikne 
pozornosti vůbec poprvé zpřístupněný protiatomový 
kryt Denis pod Petrovem. Dobrodružné povahy ocení 
jeho surovou podobu, technické typy zase zajímavé 
původní vybavení. V parném létě se můžete ochladit 
i v dalších prostorách brněnského podzemí. Pro 
prohlídky jsou otevřeny již výše zmíněné Vodojemy, 
ale také Kostnice u sv. Jakuba, Mincmistrovský sklep, 
nebo Labyrint pod Zelným trhem, kde si navíc v re‑
álných kulisách můžete zahrát únikovou hru. (www.
brnenske ‑podzemi.cz)
Pokud se rádi procházíte, jsou tu pro vás komentova‑
né prohlídky města. Dozvíte se zajímavosti z historie 
i současnosti, a to z mnoha různých úhlů. Autentické 
prohlídky: Léto v Brně nabízejí jak nová cool témata 
pro mladší a otrlé, tak kratší a finančně zvýhodněné 

okruhy, které fyzicky a finančně zvládnou i starší roč‑
níky. Nechybí ani několik okruhů pro rodiny s dětmi 
nebo zcela nová běžecká trasa po brněnských památ‑
kách. (www.ticbrno.cz/autenticke ‑prohlidky ‑leto)
V pohodlí vyhlídkového minibusu si tento rok mů‑
žete projet hned pět různých tras. Okruhy jsou za‑
měřeny na brněnský funkcionalismus, slavné vily, 
paláce průmyslové aristokracie, brněnské vyhlídky 
a úplnou novinkou je sportovní trasa po legendár‑
ních místech brněnského sportu. (www.ticbrno.cz/
vyhlidkove ‑jizdy)
Slavnou industriální minulost města přibližuje 
projekt Brno INdustrial. Komentované prohlídky 
prozradí, proč se Brnu přezdívalo Moravský Manches‑
ter, a kde všude se nacházely textilní továrny. Pokud 
vás tato historie zajímá, nemusíte se ani vázat na 
průvodce a můžete si sami projít novou Industriální 
stezku kolem řeky Svitavy. Tématiku dále rozšiřují 
zajímavé přednášky pořádané ve spolupráci s Tech‑
nickým muzeem. (www.brnoindustrial.cz)
Třetí úhel pohledu na Brno otvírá náboženskou 
tématiku a zabývá se sakrální architekturou i his‑
torií. Projekt Brno a jeho chrámy zve k návštěvě 

vybraných kostelů v centru a nově také nejnovějšího 
kostela bl. Marie Restituty na Lesné a nejstaršího 
kostela sv. Jiljí v Komárově. Součástí projektu jsou 
samozřejmě procházky po náboženských místech 
s průvodcem. (www.ticbrno.cz/brnoajehochramy)
A do čtvrtice jsme oslovili lidi, kteří mají k nějakému 
konkrétnímu místu v Brně vztah. Osud tohoto místa 
jim není lhostejný, často se zasazují o jeho oživení, 
nebo ho milují třeba proto, že se zde narodili. Tyto 
osobní a ryze subjektivní výpovědi jsme zaznamenali 
do jednotlivých dílů audioguidu. Nezískáte ucelený 
historický a faktografický obrázek o daném místě. 
Dostanete autentický zážitek a pocit, že ho sami 
tak trochu znáte a máte rádi. A tak vznikl audio 
průvodce Poslouchejte Brno. (www.gotobrno.cz/
poznejte ‑brno/poslouchejte ‑brno/)
Objevujte neobjevená, neznámá i známá až proflák‑
nutá místa v Brně s rozmanitou nabídkou prohlídek 
a tras. A nebo si prostě jen lehněte na lehátko v cen‑
tru a zažívejte letní atmosféru.
Více na www.gotobrno.cz/kalendar ‑akci/

 TIC BRNO

Ať jsou omezení jakákoliv, příroda 
má otevřeno! Vydejte se v hor-
kém létě zchladit do skal a bující 
zeleně Moravského krasu. Lip-
ka – pracoviště Rychta připravila 
jednodenní prázdninové exkur-
ze pro rodiny s dětmi i zvídavé 
dospělé zaměřené na poznávání 
krás a tajemství zajímavých koutů 
v blízkosti Brna.

Pro všechny, kteří se chtějí vydat za 
dobrodružstvím, nachystala Rych‑
ta průzkumné výpravy s odbornými 
průvodci. „Nabízíme naučný program 
pro dospělé i dobrodružné dny pro ro‑
dinky s dětmi. Pokud se chcete volně 
nadechnout, přidejte se k nám,“ zve 
na výlety Zdeňka Jičínská z Lipky. Na 
exkurzích stráví účastníci přibližně pět 
hodin poznáváním přírody.
Dospělí se můžou těšit na naučné 
exkurze zaměřené na hlubší pozná‑
vání místa. Nakouknou do unikát‑
ního krasového Josefovského údolí, 

u propadání Říčky zase zabrousí do 
tajů botaniky a historie. Při návštěvě 
Ostrova u Macochy popřemýšlí, jak 
lidé působí na krasovou krajinu, jak 
ona na oplátku ovlivňuje jejich životy 
a proč tam nemá smysl kopat studny.
Ve skalách a  hlubokých jeskyních 
u Holštejna čeká rodiny s menšími 
dětmi hledání pokladu. Při srpnovém 
vodnickém pátrání budou objevovat 
nejen taje rostlin a živočichů rybníků, 
ale vyřeší i malou vodnickou záhadu. 
Putování s pračlovíčkem prozradí, kam 
v krasu mizí voda a čím v přírodě za‑
hnat hlad. Všechny exkurze najdete na 
lipka.cz/rychta ‑kalendar ‑akci.
Komu by přírodovědně zaměřené 
výletování nestačilo, může si přímo 
v Brně zahrát dobrodružnou venkovní 
online hru zaměřenou na objevování 
světa hmyzu, která bude aktivní až do 
podzimu (lipka.cz/zahmyzem) nebo se 
zkusit last ‑minute přihlásit na některý 
z letních táborů.

 Zuzana Slámová, Lipka

Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích 
odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneu‑
matik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky 
pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55 Kč za pneu‑
matiku s diskem a 30 Kč za pneumatiku bez disku.
Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky zdarma je 
prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo dostatečnou kapacitu 
středisek, které umožní najednou skladovat až 50 kusů pneumatik.

 SAKO Brno

Seznam sběrných středisek odpa-
du, kde lze odevzdat staré pneu-
matiky s diskem a bez disku:
Bohunice: Ukrajinská,
Brno ‑jih: Košuličova,
Brno ‑sever: Bieblova,
Brno ‑sever: Dusíkova,
Brno ‑sever: Jana Svobody,
Brno ‑sever: Okružní,
Brno ‑střed: Plynárenská,
Brno ‑střed: Veveří,
Brno ‑střed: Vídeňská,
Bystrc: Páteřní,
Bystrc: U Zoo,
Černovice: Mírová,

Chrlice: Zámecká,
Jehnice: Plástky,
Líšeň: Josefy Faimonové,
Medlánky: Rysova,
Nový Lískovec: Oblá,
Ořešín: Drozdí,
Slatina: Mikulčická,
Starý Lískovec: Vltavská,
Tuřany: Malínská,
Tuřany: Sladovnická,
Útěchov: Adamovská,
Žabovřesky: Korejská,
Žabovřesky: Sochorova,
Žebětín: Pod Kopcem,
Židenice: Lazaretní

Za krásou a tajemstvími 
Moravského krasu

Vybraná sběrná střediska 
odpadu v Brně odebírají 
staré pneumatiky zdarma

Elitní brněnský florbalový klub K1 Florbal Židenice hledá do svých řad 
děvčata a chlapce od 5 do 15 let Téměř 20 letá historie a tradice, více než 
20 trenérů, kompletní dívčí, ale i chlapecká struktura, spousta akcí pro členy 
i rodiče a hlavně super kolektiv, hromada zábavy a skvělé zážitky Chceš toho 
být součástí? Přidej se k nám a pojď na florbal! Trénujeme po celém Brně 
i během letních prázdnin. Pro více informací kontaktuj sekretářku klubu Šárku 
Starou (+420 608 409 062, sarka.stara@florbalzidenice.cz) #FlorbalZidenice 
#KdeFlorbalZnamenaVice

Nábor
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Po více než roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ 
života. S postupným rozvolňováním, kdy s radostí začínáme opět navště-
vovat kulturní zařízení, společenské a sportovní akce, cestujeme a méně 
se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit 
naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si 
v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 
16. června, připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Podle dlouhodobých statistických vý‑
stupů se pachatelé dostávají do obydlí 
nejčastěji překonáním vstupních dveří, 
přes balkon nebo okny, která nechávají 
lidé v době své nepřítomnosti často 
nezabezpečená. K nezvané návštěvě 
mnohdy napomáhá právě ponechání 
otevřené okenní ventilace či mikro 
ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho 
vykradení přes mikro ventilaci může 
pachateli trvat kolem jedné minuty. 
„Základem efektivního zabezpečení 
obydlí je proto zamykání a zavírání 
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk 
odejde z domova jen na moment pro 
něco do obchodu, nebo jde vynést od‑
padky. Je proto vhodné si návyk zamy‑
kání osvojit a zautomatizovat, protože 
samotné překonání obyčejných neza‑
mčených dveří trvá do 5 sekund, u bez‑
pečnostních nezamčených dveří trvá 
zloději otevření pouhých 15 sekund“, 
apeluje na důležitost základního za‑
bezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana 
Pidrmanová, vedoucí oddělení preven‑
ce Policejního prezidia ČR.

Přestože v období od 1. 1. 2021 do 
30. 4. 2021 evidujeme nižší počet pří‑
padů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 
případů, stejné období r. 2020 – 687 
případů) či rodinných domů (r. 2021 – 
667 případů, stejné období r. 2020 – 
763 případů) než za stejné období 
v  roce předchozím, doporučujeme 
obezřetnost a  důkladnou přípravu 
na zabezpečení obydlí zejména před 
odjezdem na letní dovolené.
Evropský den proti vloupání letos do‑
provází v členských státech Evropské 
sítě prevence kriminality (EUCPN) 
nový slogan: „Ujistěte se, že to bude 
pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer 
překvapí“. Nadále se bude zmiňovaný 
den prezentovat také sloganem z před‑
chozích kampaní: „Ať se z vysněné 
dovolené nestane noční můra“. „Byť 
počet vloupání do obydlí v celé Evropě 
v posledních letech klesá, a nejinak je 
tomu i v ČR, tak tato trestná činnost 
stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato 
kampaň upozorňuje na skutečnost, že 
na zabezpečení obydlí je třeba neustá‑

le myslet, protože pachatelé dokáží 
využít jak toho, že jste odjeli na do‑
volenou, tak i toho, že jste si odskočili 
třeba jen do restaurace nebo na nákup. 
A že zabezpečení je nejen o technic‑
kých opatřeních, ale zejména o našem 
běžném chování a zvycích“, říká JUDr. 
Michal Barbořík, ředitel odboru pre‑
vence kriminality Ministerstva vnitra.

RADY A DOPORUČENÍ
Prevence proti vloupání se rozhodně 
vyplatí, je proto důležité o  zabez‑
pečení obydlí přemýšlet ideálně již 
při jeho výstavbě. Pokud to již není 
možné, doporučujeme s  odborníky 
konzultovat vhodný systém bezpeč‑
nostních prvků pro Váš byt či dům. 
Kombinovat lze mechanické zabez‑
pečení (bezpečnostní dveře, zámky, 
bezpečnostní folie  apod.) s  prvky 
elektronického zabezpečení s ozna‑
mováním například na mobilní telefon 
(alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete 
nákup bezpečnostních prvků bez od‑
borné pomoci, rozhodně vždy volte 
certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova 
mějte stále na paměti pár základních 
pravidel.
1/Neupozorňujte nikdy na svou ne‑
přítomnost na sociálních sítích a ne‑
chlubte se ve svém okolí odjezdem 
z domova.

2/ Chraňte své cennosti (trezory, 
možnost úschovy…) a pocit osobní‑
ho bezpečí. Nenechte si vloupáním 
pachatele narušit integritu vašeho 
domova a soukromí.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým do‑
movem se sousedy, kteří vám na něj 
dohlídnou, pravidelně vybírají poštov‑
ní schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomá‑
hají. Ale nejdůležitější jsou opatření, 
která vás nic nestojí ‑ nezapomínejte 
uzamknout všechny vstupy, zavírejte 
okna, klíče nenechávejte volně do‑
stupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto 
zlodějům i v dnešní době stále ještě 
svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se 
k Vám někdo vloupal, nikdy nevstu‑
pujte sami dovnitř. Pachatel může být 
ještě na místě a Vy můžete znehodno‑
tit případné stopy. Neprodleně proto 
volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých ob‑
jektů je pro všechny zájemce k dispo‑
zici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ 
(zdarma ke stažení) nebo na webových 
stránkách http://www.stopvloupani.cz.

 kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
koordinátorka prevence

oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje

Evropský den proti vloupání 2021

Po dlouhém nicnedělání, zaviněném covidovou dobou, mohli hasiči uspořádat 
opět nějakou akci. A tou první byl sběr železného šrotu. Počasí bylo nádherné, 
a tak se hasiči sešli v mimořádně hojném počtu a objížděli všechna nahlášená 
místa svozu.
Za organizaci a perfektní zvládnutí této akce patří díky všem dobrovolným 
hasičům, včetně velké pomoci dětí a dorostu.

 Hasiči Bohunice

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

 ÚKLID DÍLENSKÝCH PROSTOR 
– NA ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK. 
Pracovní doba: 12.00–17.00 hod. (pří‑
padně 13.00–18.00 hod.). Platové 
podmínky: 120 Kč/hod. + bonus: oběd 
zdarma. VKV HORÁK s.r.o., Vídeňská 
256/142, 619 00  Brno. Zastávka tram‑
vaje č. 2 – Modřická cihelna. Kontakt: 
Tel. 543 421 770, e‑mail: tomanova@
hortech.cz.

 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!

 Elektrikář: instalace, opravy, revi‑
ze, 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.

 Doučím Mat/Fyz žáky 6.–9. tř. ZŠ. 
Info. tel.774 621 703, www.mat‑fyz.cz
 Pronajmu zahradu ve  Střelicích. 
Chatka, ovocné stromy, užitková voda, 
oploceno. Tel.: 722 910 500.

734 459 177

 Kuchyňské linky a vestavěné skří‑
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

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

jarek.sotek@volny.cz

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.

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

� husaliskovec

40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
20 % SLEVA

NA SLUNEČNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Netroufalky 838, Brno - Bohunice

703 189 035

WWW.GEMINIOPTIKA.CZ


