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Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Za pár dní, konkrétně 8. a 9. října 2021, proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Jen jednou za
4 roky máme možnost rozhodnout
o naší budoucnosti, o budoucnosti našich dětí a našich vnoučat.
Možná to někteří z vás tak nevnímají, ale je to tak.
Udělat si chvíli času, jít k volbám
a „hodit“ svůj hlas vybrané politické
straně, koalici, hnutí nebo uskupení,
rozhoduje o našem životě, o naší životní úrovni, životním prostředí i ochraně
našeho zdraví v době velkých epidemií. Ne, nechci zde kriticky hodnotit
minulost, poukazovat na chyby, které
se staly, a radit, koho konkrétně ve
volbách volit. Mé hodnocení je subjektivní a mé voličské preference předem
jasně odhadnutelné.
Jen bych vás chtěl povzbudit, abyste
k volbám opravdu přišli. Stále totiž zůstává cca 40 % lidí, kteří k parlamentním volbám nechodí. A to je škoda,
nechávají tak nejen o své budoucnosti,
ale i budoucnosti svých blízkých, dětí
a vnoučat, rozhodnout jiné.
Jestliže k volbám přijdete, nakládejte
prosím se svým hlasem moudře. Zodpovědně přemýšlejte, kde lze hledat
prosperitu naší země, jak ji nejlépe
ochránit před „projídáním“ naší budoucnosti a neúměrným zadlužováním. Nevěřte hloupostem, prázdným
slibům, nepodloženým výmyslům,
nepravdivým informacím, zkresleným
politickou reklamou a manipulací.
Budoucnost naší země a nás všech je
jen a jen v našich rukách. Tak ty ruce
a rozum prosím použijme. Přeji nám
všem šťastnou a moudrou volbu.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A JUBILANTI
Jak jistě víte, jeden a půl roku zákazu
scházení, shromažďování a pořádání
všech možných kulturních, sportovních a společenských akcí zastavil

i u nás v Bohunicích obvyklé oblíbené vítání občánků
a setkávání jubilantů. Často
se mě ptáte, kdy se zase tyto
dvě akce rozběhnou?
Původně jsme plánovali
začít znovu už v září. Možná jste si ale všimli, že na
radnici probíhá rekonstrukce, která
má skončit 20. září. Vzhledem k rekonstrukci slouží prostory obřadní místnosti (kde za normálních okolností
probíhá vítání občánků) a zasedací
sál (v němž se potkáváme s jubilanty)
jako dočasné kanceláře. Navíc, v první
polovině října budou tyto místnosti
upraveny a využity pro potřeby parlamentních voleb.
A tak nám nezbývá než přesunout první „Vítání“ a první „Jubilanty“ až na
druhou polovinu října. Vy, kteří jste již
nahlášeni, se znovu hlásit nemusíte.

Přihlášky začneme „vyřizovat“ v pořadí, ve kterém
jste se hlásili. Je mi jasné, že
některé děti se nám mezitím
už asi do kolébky nevejdou.
Ale to nevadí, už jsem vítal
i děti školou povinné. Určitě zvládneme i ty menší,
běhavé. V každém případě se na vás
všechny těším.
NOVÉ PARKOVIŠTĚ A ZELENÁ
STŘECHA
Když se něco nedaří a my vytrváme,
většinou dospějeme dříve nebo později k vytouženému cíli. Tak tomu je
i v případě nově připravovaného parkoviště na ul. Švermova, na sudé straně u kotelny. Asi tři, možná i čtyři roky
jsem sliboval místním obyvatelům, že
na ploše mezi malým a velkým parkovištěm vytvoříme cca 12 nových par-

kovacích míst. Prosadit tento projekt
přes velké množství byrokracie bylo
tentokrát extrémně složité. Nicméně
jsme konečně dorazili před cílovou
pásku. Ještě letos, pokud se nestane
nic mimořádného, stavbu zahájíme
a patrně i dokončíme. V tuto chvíli
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Na parkovišti bude i v pořadí druhá
dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Ta
první je na parkovišti prodejny Lidl.
Je rovněž pravděpodobné, že letos
zahájíme instalaci téměř 190 m2 „zelené střechy“ v ZŠ Arménská. Může se
ovšem stát, že povětrnostní podmínky
výstavbu zbrzdí či znemožní. Pak bychom ji dokončili na jaře roku 2022.
Milí přátelé, těší mě, že s mnohými
z vás se už brzy setkám na slavnosti
Vítání občánků nebo při Setkání jubilantů. A když jsem tentokrát v textu
vícekrát zmínil vás, naše seniory, přeji vám také k Mezinárodnímu svátku
seniorů (1. 10.) hodně pohody, zdraví,
štěstí a hlavně lásky vašich blízkých.
Všem pak samozřejmě přeji příjemné,
pohodové podzimní dny.
Mějte se krásně.
 Antonín Crha, váš starosta

XVII. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Setkání jubilantů, vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70,
75, 80, 85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých
jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ
Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné přihlášky. Rovněž
tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní přivítání svých dětí
u nás v Bohunicích. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru
(tel.: 547 423 835).
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Oznamujeme, že ve středu
27. 10. 2021 od 17.00 hod.
se bude v sále bohunické
rad
nice na Dlouhé 3 konat
XVII. 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/

Uzávěrka č. 11/2021
pátek 15. října 2021
ve 14 hodin

Z pokusu tradice
Když jsem v roce 2014 nastoupil
do funkce místostarosty, měl jsem
jeden velký sen přivést do Bohunic
více kvalitní kultury. Ovšem každá
„muzika“ něco stojí a i já věděl, že se
budu muset vejít do nějakého určitého rozpočtu. Další problém spočíval
v tom, jakou kulturu do Bohunic přivést. Tradici a lidové veselí zde v té
době zastupovaly akce jako Masopust
a Svatováclavské hody, jež společně
s Bohunickou chasou zajištovala Orel
jednota Brno-Bohunice. O zimní zábavu bylo postaráno ze strany našich
dobrovolných hasičů, a to Hasičským
plesem, a nemalý díl svého kulturního podílu přinesly i naši senioři, a to
v podobě Kateřinské zábavy, a následně i Plesem seniorů. Hodně dlouho
jsem přemýšlel, jak náš kulturní život

v Bohunicích rozšířit, co by
naše spoluobčany potěšilo,
a po pravdě, nic mě nenapadalo. Koketoval jsem i s letním kinem, ale potřebné
technické podmínky byly
tak náročné, že jsem od tohoto projektu upustil. Jenže
jak se lidově říká, vše už je vymyšlené,
jen o tom nevíme. Jednoho srpnového
dne mě známý pozval do Slatiny na
akci Slatinské kulturní léto, a musím
říct, že jsem byl mile překvapen. Ten
den vystupovaly dvě skupiny, a to
v žánru POP a Country. Tato akce mne
velmi nadchla a byl jsem rozhodnut
něco podobného uskutečnit i u nás.
S podrobnou myšlenkou jsem zašel
za panem starostou, vše mu přednesl a on se svým typickým úsměvem

řekl, když myslíš, pusť se do
toho! Výborně, svolení jsem
měl, teď už jen ten zbytek.
A hned tu bylo první dilema, kde sehnat kvalitní ale
finančně dostupné hudební
skupiny či interprety, jak se
vše zařizuje, co budou požadovat, otázek bylo stále více než
odpovědí a já postupně začal propadat panice. Štěstěna však stála při
mně a já potkal Savanu, tedy přesněji
řečeno Luďka Urbánka. Dali jsme řeč
a on jen stroze řekl, jestli chceš, tak
já vám tu muziku zajistím. Slovo dalo
slovo a za měsíc jsme již seděli nad
několika variantami. Každý z nás si
něco vybral, jak pan starosta, tak já,
ale i Savana a myslím, že výsledek
byl dobrý. Ještě bylo potřeba vybrat
název akce, hlavou mi probíhaly různé
názvy – Bohunice zpívají, Hudební
Bohunice či dokonce taková hloupost
jako Bohunický slavík. Ale zase přišla
náhoda, manželka četla nějaké noviny
a řekla: tady je to samá akce, to je
úplný hudební podzim, a název byl
na světě – Bohunický hudební podzim. Pamatuji si, že první ročník byl
na hraně, předpověď počasí nic moc,

problémy s elektřinou pro zvukaře
a další problémy. Jen pro zajímavost,
vzpomenete si, kdo zahajoval a kdo
končil první Bohunický hudební podzim v roce 2017? Byli to Rančeři, kteří
začínali, a Monika Bagárová zakončovala. Letos jsme „oslavili“ již pátý ročník této akce a já mohu s potěšením
konstatovat, že jen díky vám se opět
podařil. Přestože v průběhu let došlo
k několika změnám a v konečném důsledku i zkrácení ze čtyř týdnů na dva,
jeho kvalita nijak neutrpěla, ba naopak. I nadále vnímám vaše podněty
a slibuji, že se je budu snažit v dalších
ročnících zohlednit.
Hlavní poděkování však patří vám, vážení spoluobčané, vám, kteří si najdete
čas a navštívíte tento kulturní podnik,
dáte najevo svou spokojenost a svou
přízní nás motivujete do dalšího ročníku. Bez vás, bez vašeho potlesku a bez
vašeho „dík“ které slýcháme, by tato,
dnes již mohu říct tradice, nepřežila.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat
vám za vaši přízeň a za rok se těším
opět u Bohunického hudebního podzimu 2022 na shledanou.
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Dáme na vás realizuje
TJ Tatran Bohunice z.s.

nábor

HÁZENÉ
PODZIM 2021

Z participativního rozpočtu Dáme na
vás je zrealizováno již 19 projektů, které navrhovali sami obyvatelé Brna.
Nedávno tak byla slavnostně otevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena
„Na Křižovatce“ na ulici Křížová, kde
proběhla kompletní rekonstrukce. Za
zmínku určitě stojí také Industriální
naučná stezka u řeky Svitavy, jež na 11
panelech popisuje bohatou brněnskou
historii průmyslu a výroby.
Aktuálně je dalších 31 vítězných projektů v realizaci. Například díky projektu s názvem Stromy pro život je
vysazováno celkem 500 stromů napříč
různými městskými částmi. V rámci
projektu Nebýt na to sama – Ženy
v onko léčbě byla zprovozněna první
onkokosmetická poradna v ČR a od září

je možné navštěvovat pohybové lekce
onkojógu a terapii tancem.
V pátém ročníku participativního rozpočtu, který se nyní blíží do finále,
je opět navržena spousta zajímavých
projektů. Mnoho z nich bylo posouzeno jako proveditelných a postupují
tak do celoměstského listopadového
hlasování. Seznámit se s nimi můžete
v galerii na webu damenavas.brno.cz
nebo si je můžete prohlédnout na každoroční výstavě na náměstí Svobody,
kde budou vystaveny od 25. října do
9. listopadu.
O projektech, kterým bude z participativního rozpočtu rozdělena celková
částka 35 milionů korun, rozhodnete
v listopadu vy. Máte už své favority
do hlasování?

Nová mateřská škola
HRAJ HÁZENOU! NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!
HLEDÁME HOLKY I KLUKY ROČNÍK 2009 a mladší
Trénujeme od září, každé úterý a čtvrtek v našich sportovních halách v Bohunicích,
TJ Tatran Bohunice z.s., Neužilova 35, Brno-Bohunice.
Kontakt: MICHAL PETERKA, Tel. 602 970 979
WWW.TB-HANDBALL.CZ / INFO@TB-HANDBALL.CZ
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V úterý 1. září 2021 se uskutečnilo
slavnostní otevření nové mateřské
školy v ulici Pod Nemocnicí 25, do
které nyní dochází 25 dětí. Provoz
třídy pro skupinu nejmladších dětí
s názvem Bohunka funguje od 6.30
do 16.30 hodin. Den otevřených dveří
pro veřejnost se konal 30. 8. 2021.
Školka disponuje rozlehlou třídou
s francouzskými okny, venkovním
hřištěm se sportovními i herními
prvky, jako je například trampolína či

mlhoviště. Rovněž se zde nachází moderně vybavená výdejna stravy, která
se dováží z jídelny ZŠ a MŠ Vedlejší.
Stavbu financovalo město Brno, nákup
nutného vybavení zajistila Městská
část Brno‑Bohunice, za což jim velmi
děkujeme.
Je třeba zmínit, že školka sdílí nově
zrekonstruovanou multifunkční budovu s Domem seniorů, stává se tak
komunitním centrem napříč několika
generacemi.
 ZŠ Vedlejší

Termíny blokových čištění

Kalendárium

X

1. 9.– 31. 10. VÝSTAVA – Ateliér pro kočku v knihovně; KJM, Lány 3

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.
Blok č. 1 – termín čištění: 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: 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a
Blok č. 3 – termín čištění: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 4 – termín čištění: 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova –
úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 6 – termín čištění: 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: 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích,
Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 10 – termín čištění: 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci
Blok č. 11 – termín čištění: 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

1. 9.– 31. 10.

SOUTĚŽ – Teď to vidím jinak – Jižní Morava čte 2021;
KJM, Lány 3

1. 9.– 31. 10.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ – poznej Autora aneb o výročí narození
Jaroslava Seiferta; KJM, Lány 3

3. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Telnice – házená;
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15:00 hod.

3. 10
neděle

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN – dopravní hřiště mezi ul.
Rolnická a Spodní; SVČ Lány; od 15.00 do 17.00 hod.

5. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Králík je taky jenom člověk;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6. 10.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ – posezení
s promítáním fotografií; SVČ Lány, Lány 3, 1. patro,
v 9.00 hod. – ZDARMA

7. 10.
čtvrtek

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ prvňáčků na rytíře knih
a čtenáře knihovny; KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

7. 10.
čtvrtek

VERNISÁŽ – nové knihy Mileny Fucimanové Hnízda
v octu; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13.–29. 10.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 3. část blokového čištění s odtahem
vozidel; MČ Brno-Bohunice

14. 10.
čtvrtek

CESTOVATELSKÝ PODVEČER – Camino – cesta k sobě,
Mgr. H. Orálková; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

17. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : SK Kuřim – házená;
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

22. 10.
pátek

THAUMATROPIÁDA – výtvarný workshop pro děti
a rodiče; KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

30. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Újezd – házená;
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXVI.
V tomto měsíci jsou asi největší událostí parlamentní volby. A proto jsem
pro naše sto třicáté šesté pokračování seriálu Z historie Bohunic vybral foto
z voleb probíhajících v roce 1978.
Jak vidíte, za těch 43 let se způsob průběhu volby nijak nezměnil. Z mého
pohledu je zajímavostí snad jen strážce volební urny – mladý pionýr. Naštěstí se dnes už s těmito „zajímavostmi“ nepotkáváme.
 Antonín Crha
Zdroj: Soukromá sbírka autora článku.

Mobilní svoz biologicky
rozložitelného odpadu
Stanoviště: Souhrady
2. 10.

6. 11.
Stanoviště Neužilova

9. 10.

13. 11.
Stanoviště Lány

16. 10.

20. 11.
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Příspěvky zastupitelů

Sundat si roušku
Je to symbolem svobody?
Když píšu tento text, je
polovina září. Čísla nakažených a hospitalizovaných
s covidem se zvedají. Trochu se bojím, že než článek
vyjde, bude říjen, a lepší to
nebude. Navíc se teď mnozí
tváří, že jediná důležitá věc
jsou volby. Tak nám všem držím palce, aby to byla jen vlnka a ne vlna.
Chci se podělit o následující postřeh.
Jezdím veřejnou dopravou a v podstatě denně se opakuje stejná scénka: dveře šaliny se otvírají a všichni
vystupující strhávají respirátor z obličeje ještě dřív, než se jejich nohy
dotknou nástupiště. Pak kličkují
zastávkou, kde obzvláště v případě
mimořádných okolností náhradní
dopravy (např. na Běloruské) bývá
hlava na hlavě.
Já vždycky přemýšlím: Proč vlastně
respirátor v šalině nosíme? Jenom
proto, že je to povinné? Opravdu

pro to není žádný jiný
důvod? Nelze to ještě
minutu vydržet a udělat
pár kroků?
Ani nevím, jaké je k dnešnímu dni přesné znění
všech platných nařízení.
Ale dobře si vzpomínám
na formulaci, která v určité fázi dovolovala roušku odkládat
v případě, že je člověk alespoň dva
metry od ostatních. Chápete už, kam
mířím? Nikoho bych nenutil zakrývat
dýchací cesty při houbaření v pustém
lese. Ale ten paradox plné zastávky
mě den co den zarazí.
Kdyby někoho zajímalo, proč nosím
respirátor já – poctivě, v šalině, na
zastávce i ve společných prostorách
paneláku – není to ze strachu – vyjadřuji tím svou úctu ke zdraví lidí okolo sebe – a beru to jako to nejmenší,
co mohu udělat, abychom roušky
jednou s klidem odložili trvale.
 Jan Novotný, zastupitel

Bohunické stromy (41)
BUK S TÉMĚŘ ŠLECHTICKÝM RODOKMENEM
Na úvod mi dovolte malou hádanku. Jakému francouzskému rodu působícímu na našem území vděčí červenolistý
buk za svůj původ?
a) Buquoyové
b) Mensdorffové de Pouilly
c) Rohanové
Buky jsou typickými listnatými dřevinami našich lesů a často se také používají v parcích, kde zpravidla díky
své mohutné koruně tvoří dominantu.
Kromě původního lesního druhu se
v okrasném sadovnictví uplatňuje
celá řada zajímavých kultivarů, které
se mohou lišit charakterem růstu či
vzhledem koruny, barvou nebo tvarem
listů. První kultivar buku se zubatě
vykrajovanými listy červené barvy vysadil zámecký zahradník Vojtěch Mašek na Sychrově v severních Čechách
roku 1891.
Na zámku v Sychrově žil v té době kníže Kamil Rohan – významný dendrolog, jenž miloval botaniku a v Praze
vedl Českou společnost pro zvelebení
zahradnictví.
Červenolistý kultivar byl tedy pojmenován na počest knížete Rohana „buk
Rohanův“.
Mladý červenolistý kultivar buku roste
u dětského hřiště Gruzínská.
Seriál o bohunických stromech vychází
také na facebookové stránce: Otevřené
Bohunice.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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ZŠ Arménská má kuchyň
pro 21. století
Začátek školního roku 2021/22 byl pro
žáky i zaměstnance ZŠ Arménská zpříjemněn událostí, na kterou se všichni
skutečně těšili: zprovozněním nové
školní kuchyně. Rekonstrukce staré
školní kuchyně probíhala po dobu
téměř čtyř měsíců, od dubna do srpna 2021, stála 16,2 milionu Kč a byla
největší rekonstrukcí v celé historii
školy. Není se čemu divit, protože
předcházející rekonstrukce proběhla
před dlouhými dvaceti roky, bylo tedy
na čem zapracovat.
Veškeré letošní práce na školní kuchyni byly pojaty opravdu komplexně. Na
rozdíl od předchozí rekonstrukce přišla
tentokrát na řadu i původní zastaralá a již nefunkční vzduchotechnika;
nově byly zrekonstruovány rozvody
a všechny sítě, byla položena nová
dlažba i obklady. Za upravenými výdejními okny si můžeme od letoška
prohlédnout prostory kuchyně i její
zařízení: lesknou se zde nové sporáky,
kotle a konvektomaty, úplnou novinkou je regenerátor pro ohřev jídel nebo
režon sloužící k ohřívání talířů.
Práci našim kuchařkám usnadňují
i další stroje a přístroje – myčka na
tzv. černé nádobí, jak kuchaři označují všechny hrnce, pánve a další
kuchyňské nádobí určené k přípravě
jídel, pásová myčka stolního nádobí,
krouhače zeleniny… Zlepšení výdeje
stravy zase přinese nejen prosklená
vitrína na saláty a dezerty, ale hlavně moderní objednávací terminál.
Na něm si strávníci mohou vybrat ze

dvou jídel, z nichž první reprezentuje
tradiční českou kuchyni, druhé je inspirováno Zdravou školní jídelnou. To
vše je doplněno možností dopoledních
svačinek, které si našly oblibu mezi
žáky. Samozřejmostí v naší školní kuchyni je i možnost objednání obědů
pro strávníky s dietou, ať již bezlepkovou, bezlaktózovou, diabetickou aj.
Ve školní jídelně ZŠ Arménská se denně stravuje na 560 strávníků. Jsou to
nejen žáci a zaměstnanci školy, ale
také zájemci z řad veřejnosti, například
několik desítek seniorů, kteří k nám
přešli poté, co domov Naděje byl nucen omezit služby pro veřejnost. Věříme, že se jim naše nové prostory líbí
a že jim i nadále u nás bude chutnat.
Slavnostní otevření nové školní kuchyně proběhlo ve čtvrtek 9. září 2021;
zúčastnili se ho mj. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík, starosta MČ
Ing. Antonín Crha, vedoucí OŠML
MMB PhDr. Petr Hruška, MBA a další
milí hosté. Přítomni byli i zástupci
z řad našich učitelů a žáků i redaktoři
školního časopisu Armixxx.
Na závěr bychom rádi poděkovali
vedení MČ Brno–Bohunice i vedení
Magistrátu města Brna za realizaci celého projektu. Naše nová kuchyň sklízí
zaslouženou chválu a všichni uživatelé
i návštěvníci se shodují na tom, že ZŠ
Arménská má konečně KUCHYŇ PRO
21. STOLETÍ.
 Patricie Benešová,
Lenka Vašíčková,
ZŠ Arménská

Babičko a dědečku, pojďte
si hrát!
Paní učitelky a děti třetí třídy MŠ Vedlejší, která sídlí v tzv. Bohunce, uspořádaly
první mezigenerační setkání. V době, kdy se vazby mezi generacemi vytrácejí
a některé děti své babičky a dědečky příliš nevídají, ať už kvůli jejich zaměstnání
či vzdálenosti, a kdy i starší občané často zůstávají bez kontaktu s rodinou, je
více než nutné využít takovou šanci a poskytnout tak prostor pro nové zážitky
dětem i seniorům. Děti byly z prvního seznamovacího setkání nadšeny, zvaly
babičky k různým hrám, vzájemně se představovaly a daly babičkám papírová
srdíčka. Učitelky si s babičkami dohodly další setkání, hry na zahradě a vyprávění
pohádek dětem.
 Mgr. Petra Havlová, ZŘ pro PV, MŠ Vedlejší

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta MČ Brno-Bohunice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
– v pátek dne 08. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
– v sobotu dne 09. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Dlouhá, Uzbecká
ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Ukrajinská
ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Arménská, Běloruská
ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Gruzínská, Moldavská
ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Lány, Spodní 2–12, Traťová 3, 6, 8, Bohunice č. ev. v jižní části MČ
(oblast u potoka Leskavy)
ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Rolnická, Spodní 14–18
ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, Spodní 20 24, Tříčtvrtní
ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Humenná,

Lískovecká, Nové Nivky, Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou,
Zadní, Žlíbek
ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Jihlavská 2–19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové cestě, Netroufalky,
Neužilova, Studentská, Vohnoutova, Bohunice č. ev. v severní části MČ
(oblast Kejbaly)
ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí
ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Okrouhlá 2–28 sudá, Švermova 10–14 sudá
ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Okrouhlá 1–19 lichá, Okrouhlá 30–34 sudá, Vedlejší
ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,
ulice: Švermova 2–8 sudá, Švermova 1–25 lichá
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volební místnosti ve volebních okrscích 1001–1007 se nacházejí v patře,
volební místnosti ve volebních okrscích 1008–1013 jsou umístěny v přízemí.
Poznámka: Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel
(např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c).
 Ing. Antonín Crha, starosta MČ Brno-Bohunice

Knihovna hledá malé spisovatele
Milí čtenáři a příznivci knihovny, již
tradičně se začátkem září zapojujeme
do celokrajské soutěže Jižní Morava
čte. Tato soutěž je realizována za podpory Jihomoravského kraje Moravskou
zemskou knihovnou a přihlásit se do
ní můžete i prostřednictvím naší
knihovny. Zapojit se mohou děti od
4 do 15 let, a to v kategorii literární,
výtvarné nebo audiovizuální tvorby
a v jejich podkategoriích, jako je komiks, fotografie, krátký film a další.
Tématem letošního ročníku je „Teď
to vidím jinak“, jehož cílem je reflexe současné situace. V tomto duchu
připravujeme pro děti ve spolupráci
se ZŠ Arménská setkání s Radkem Ma-

lým, českým básníkem, překladatelem
a autorem řady dětských knih. Na ty
nejmenší pak čeká výtvarný workshop
provázený pohádkovým čtením pod
vedením Žanety Zieglerové z ateliéru
Artesvět. A nakonec si během celého
října mohou děti zasoutěžit v našem
tematickém kvízu. Věřím, že tak jako
v minulých letech se mezi dětmi najdou veliké talenty, které čekají na své
objevení. Více o projektu se dozvíte
přímo u nás nebo na webových stránkách soutěže.
V Týdnu knihoven vás také zveme na
Pasování prvňáčků na čtenáře, které
se uskuteční 7. 10. od 15–17 hodin.
Těšit se mohou i dospělí, protože pro

ně připravujeme na 7. 10. od 18.00
hod. vernisáž knihy Mileny Fucimanové – Hnízda v octu, která se bude
konat v netradičním představení a za
hudebního doprovodu významného
českého hudebního skladatele Daniela Forró. O týden později potěšíme
všechny dobrodruhy naším cestovatelským podvečerem s podtitulem Camino – cesta k sobě. Přednášet bude
Mgr. Helena Orálková, která tuto pouť
sama absolvovala a o své prožitky se
s vámi podělí 14. 10. v 18.00. Co více
se děje v knihovně, se můžete dočíst
na našem webu, facebooku a také kalendáriu zpravodaje.
Na všechny návštěvníky se velice

těšíme a věříme, že pro vás i nadále
budeme místem klidné a inspirativní
činnosti pro rozvíjení fantazie, zábavy
i vzdělávání v každém věku.
 Roman Pospíšil, KJM pobočka Lány
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
 ITALŠTINA – Doučím italštinu děti
i dospělé. Možná i výuka online. Tel: 777
595 892.
 Sun Studio – Výstavní 9, Brno
603 00. Kvalitní kolagenové a klasické
Solária. Různé druhy masáží Dámské,
pánské i dětské kadeřnictví. Pedikúra Telefon: 737 110 990. studiovystavni9.cz

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 1. 10. 2021 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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Pozvánka
Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, Základní škola a mateřská
škola Brno, Bosonožské náměstí 44, Základní škola Brno, Jasanová 2, Základní
škola Brno, Pavlovská 16, Základní škola Brno, Arménská 21, Základní škola
a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, Základní škola a mateřská
škola Brno, Horníkova 1, TJ Tatran Bohunice, Sbor dobrovolných hasičů
Brno-Bohunice, Ukrajinská 2b, Orel Brno-Bohunice, Taneční klub Martiny
Bartuschkové pořádají

TURISTICKÝ POCHOD
V sobotu 9. 10. 2021

Start trasy délky 11,2 km: od 8.30 hod. do 11.30
hod. Železniční zastávka Dolní Loučky
Vstup volný. Účastnit se může široká veřejnost, zveme hlavně děti s rodiči,
příbuznými a přáteli. Na startu rodina či skupina obdrží startovní průkaz
a vydá se na trasu podle plánku s cílem v Předklášteří. Pořadatelé pro
účastníky připravili vážné i nevážné úkoly na kontrolních stanovištích a malé
odměny na závěr.

Cíl: do 17.00 hod. Předklášteří,
prostranství před klášterem
Na start se můžete dopravit vlakem (odjezd z Brna – hlavního nádraží
v 7.53 nebo 9.53) nebo speciálně vypraveným autobusem, jehož jízdní řád
zveřejníme na webech pořádajících škol. Z Předklášteří se můžete dostat do
Brna linkovými autobusy, vlakem z Tišnova nebo objednanými autobusovými
spoji, které budou mít konečnou u Semilassa.
Při vyhlídce na naprosto mizerné počasí bude během čtvrtka 7. 10. v pořádajících školách akce zrušena.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
ve školním roce 2021/22

6

Připrav se na školní rok
s nesmírně vesmírným optickým internetem

Internet
od Brňáků
pro Brňáky
od roku 1998

Individuální
nastavení příchozí
a odchozí rychlosti
internetu

Vhodný
pro vícečlenné
domácnosti
a studentské byty

Aktivace a zrušení
zdarma, zákaznická
podpora a servis
7 dní v týdnu

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizace na klíč

539 01 01 01

www.netbox.cz

www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.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!

 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz
Vrba tel: 603 438 707.

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

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

 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.
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 husaliskovec

Efektivní a rychlé
řešení realitních
problémů za velice
rozumnou cenu.

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

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

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

NizkonakladovaRealitka.CZ
ÁKLADOVÁ
776 129 999

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
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Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

www.pohrby.cz

