
Na zasedání „velkého“ Zastupitel
stva města Brna v červnu letoš
ního roku byl zastupitelům před
ložen ke schválení návrh nového 
územního plánu. K jeho schválení 
však nedošlo.

Co to v praxi znamená a jaké to má 
důsledky?
Myslím, že celkově pro město Brno 
to dobré není. Ale pro Bohunice je 
to spíše pozitivní zpráva. Má to vliv 
na výstavbu na Červeném kopci, kte‑
rá zejména na straně Brna ‑středu tak 
nyní není možná. Velký vliv to však má 
zejména na námi negativně vnímanou 
zástavbu v areálu bývalé zahradnické 
školy. Přestože náš opakovaný ne‑
gativní postoj k zastavění areálu byl 
převzat i do nového územního plánu 
a  zastavitelná plocha byla výrazně 
zredukována, současně platný (starý) 
územní plán celý areál zastavět ne‑
dovoluje! To je pro nás dobrá zpráva.
Další problémovou oblastí je inves‑
torem obytného komplexu Leskava 
plánovaná výstavba dalších bytovek 
na poli pod ulicí Souhrady a vybudo‑
vání další silnice v zeleni za rodinnými 
domky Leskava a přes psí cvičiště. Na 
výše zmíněném jednání zastupitelstva 
města Brna bylo předloženo ke schvá‑
lení memorandum mezi developerem 
a městem Brnem o umožnění této 
výstavby. Proti memorandu jsem na 
jednání ZMB ostře vystoupil. Podařilo 
se mi přesvědčit potřebnou většinu 
zastupitelů, díky které toto pro město 
Brno a Bohunice nevýhodné memo‑
randum nebylo schváleno!
Tyto pozitivní kroky budou mít bezpo‑
chyby dopad na dopravu, která nebude 
houstnout vlivem nové zástavby.

VOLBY 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
Možná jste zaznamenali informaci, 
že v druhé polovině září proběhnou 
opět po 4 letech komunální „bohunic‑

ké“ volby. Tedy jak se má 
správně říkat volby do Za‑
stupitelstva městské části 
Brno ‑Bohunice. A nejen ty. 
Budeme volit také nové ve‑
dení města Brna a nového 
senátora našeho obvodu.
Oficiální informace k vol‑
bám najdete uvnitř zpra‑
vodaje.
Já bych se chtěl jen krátce zamyslet 
nad osobou zastupitele. Dovolil bych 
si k tomu použít slova Radima Jan‑
čury, majitele společností STUDENT 
AGENCY a RegioJet.
Jak vypadá dobrý politik budoucnosti?
„Je to člověk s hezkým lidským příbě‑
hem. Jsou to lidé, kdy již jejich život je 
tím nejlepším volebním programem. 
Je to jejich nezpochybnitelná referen‑
ce. Takoví, jací byli posledních několik 
let, takoví budou i další 4 roky. Tito 
lidé si chtějí stavět pomníčky, tj. chtějí 
být veřejně prospěšní. Dobrý politik 
Vás musí uhranout svojí slušností 
a hlavně skromností. Charakter člo‑
věka se postupně vykresluje do jeho 
obličeje. Věřte proto své intuici a vy‑

bírejte lidi, kteří jsou vám 
co nejvíce sympatičtí.
Pokud Vám něco na člově‑
ku nevoní, tak to smrdí.“
Já bych si dovolil doplnit 
jen maličko. Volme ty, 
kteří kolem sebe šíří pozi‑
tivní atmosféru a přináší 
pozitivní řešení. Výběr 
máme jistě velký. Nevol‑

me v Bohunicích ty, kteří hlásají roz‑
kol, hádky, zlobu a negativa. Starostí 
a potíží máme ve svém životě i bez 
toho dostatek. Když někdo šíří dlou‑
hodobě rozkol, „bude to dělat i další 
čtyři roky“, jak říká pan Jančura. Je to 
jeho způsob života, myšlení, uvažování 
a cítění.
Do všech tří zářijových voleb přeji nám 
všem šťastnou ruku.

EXKURZE V CENTRU 
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY JMK
Dne 20.  července  2022 jsem pro 
zá jemce uspořádal exkurzi v centru 
Zdravotnické záchranné služby JmK 
v Bohunicích, v areálu zdejší nemoc‑

nice. Prohlídka se setkala s  velmi 
pozitivním ohlasem. Dokonce se na 
všechny zájemce ani nedostalo.
Proto jsem rád, že se mi podařilo do‑
mluvit ještě jeden termín.
Komentovaná prohlídka proběhne 
21. září 2022 od 17 hod. Zájemci se 
mi mohou hlásit prostřednictvím 
e‑malu: crha@bohunice.brno.cz. Tě‑
ším se na vás.

STAVEBNÍ AKTIVITY
V době, kdy čtete tyto řádky, je již 
hotová rekonstrukce vnitřních pro‑
stor SVČ Labyrint, zelená střecha 
v ZŠ Arménská, rekonstrukce třídy 
v MŠ Uzbecká, vstupního prostoru 
MŠ Běloruská, kotelny MŠ Amerlin‑
gova, dětského hřiště na ul. Uzbecká 
i  opravy některých kontejnerových 
stání a chodníků.
V současnosti se pracuje na rekon‑
strukci asfaltového plácku mezi ulicí 
Spodní – Rolnická a obnově zeleně 
a  chodníků ve vnitrobloku na ul. 
Arménská. Brzy začnou i  práce na 
kompletní rekonstrukci dvorku MŠ 
Švermova.  2
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Uzávěrka č. 10/2022
pátek 16. září 2022
ve 14 hodin

XXII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
14. 9. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad nice na 
Dlouhé 3 konat XXII. zasedání 
Zastupitelstva MČ  Brno‑Bo‑
hunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za‑
sedáním zveřejněn na úřední des‑
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno‑bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je veřejné. 
www.brno‑bohunice.cz/cs/infor‑
mace‑aktuality/

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Svatováclavská zahradní slavnost ........3
Volby .................................................. 7–10

Den otevřených dveří v Labyrintu ....... 11
Koloběžkové závody ..............................12

1. září 2022
16:00 MONTY 
18:00 Michal Tučný
 revival
20:00 AG Flek

8. září 2022
16:00 Petr Kocman
 s country kapelou
18:00 Bohuš Matuš
20:00 Boney M revival

hudební
podzimBohunický  #6

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.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO‑BOHUNICE

www.brnobohunice.cz
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Rekapitulace
Něco končí a něco začíná, tato slova jistě znáte z písně od skupiny Chinaski, 
a je nad míru jisté, že se hodí i k mému článku. Letos v září mi končí mandát 
zastupitele pro naši městskou část, kde jsem vykonával již druhé volební 
období funkci místostarosty. A protože čtyři roky je vcelku dlouhá doba, 
i když rychle uběhne, je na místě zrekapitulovat, co se povedlo a co ne.

Současné vedení Bohunic 
nemá rozděleny gesce tak, že 

jak starosta, tak i místostarosta se zabývají sprá‑
vou Bohunic rovným dílem a veškeré rozhodování 
konzultují spolu a s výsledkem následně jdou před 
radu městské části, potažmo zastupitelstvo. Je však 
potřeba říct, že některé agendy jsou bližší mně a ně‑
které panu starostovi. Mně vždy byly blízko agendy 
kultury, dopravy, bezpečnosti, zeleně a především 
problematika tvorby nového Územního plánu města 
Brna. U posledně jmenovaného bych se rád pozdržel. 
Všichni si uvědomujeme, že Brno nový územní plán 
potřebuje, je však otázkou, zda by tento nový plán 
měl zásadně negativně zasahovat do života obyva‑
tel, a ještě k tomu způsobem, který zhoršuje jejich 
kvalitu života. Jak jsem již několikrát uvedl, nelze 
v Bohunicích z čtrnáctitisícové Městské části udě‑
lat třicetitisícovou, aniž by se řešila infrastruktura, 
a to především doprava. Zde se občané musí jasně 
ohradit a říct NE! Já jsem se na základě vašeho zpl‑
nomocnění, jež bylo čítáno na více než 1400 hlasů, 
této role ujal a jsem přesvědčen, že jsme dosáhli 
dobrých úspěchů. Slíbil jsem vám, že v lokalitě bý‑
valé zahradnické školy na Lánech se stavět nebude, 
a když se dnes podíváte, nic tam nestojí. Slíbil jsem, 
že uhájíme borovicový lesík při ulici Pod nemocnicí 
a převedeme jej ze stavebních pozemků do městské 
zeleně, také se podařilo, a mohl bych pokračovat 
dále. Co je však nemilé, že zastupitelé na velké rad‑
nici nový územní plán neschválili, proto si musíme 
pohlídat, aby to, čeho jsme dosáhli, nebylo nějakým 
způsobem změněno. Já jsem i nadále připraven zájmy 

občanů Bohunic chránit a bojovat za ně jak v pozici 
zastupitele, tak i jako běžný občan Bohunic.
Kultura je součástí vyspělé civilizace a dotýká se 
nás všech. Proto jsem se vždy snažil najít takový 
kompromis, aby si každý v Bohunicích našel to 
své. Jsem nadmíru rád, že se v Bohunicích akce 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM ujala a zkvalitňuje 
kulturní vyžití našich spoluobčanů. Další i když 
ne přímo kulturní akcí byla první BOHUNICKÁ 
ZABIJAČKA, již jsme zorganizovali v minulém roce. 
Tato akce měla obrovský ohlas a  já věřím, že se 
bude i letos opakovat a naváže tak na tradici zabi‑
jaček, jež před lety pořádali naši dobrovolní hasiči. 
Rád bych také do budoucna zkusil zorganizovat 
BOHUNICKÝ GULÁŠFEST. Byl jsem na několika 
takových akcích a věřím, že i v Bohunicích by se 
dalo do kupy několik týmů, které by si rády v této 
disciplíně zasoutěžily.
Bezpečnost je pro každého člověka zásadní, pocit 
ohrožení či nejistoty nám zhoršuje životní komfort, 
a proto je důležité realizovat veškeré možné a do‑
stupné kroky, které vám, spoluobčanům, zvýší pocit 
bezpečí. My jsme v Bohunicích vsadili na kamerový 
dohled – možná je to pro někoho určitý zásah do 
soukromí, já jsem však přesvědčen, že pokud kamera 
nesleduje někoho v bytě či na zahradě a je nastavena 
na veřejný prostor, může v oblasti prevence krimi‑
nality velmi přispět. Proto již nyní máme připraven 
projekt dalšího kamerového bodu, a to v oblasti 
vnitrobloku ulic Spodní a Rolnická, kde bude do‑
hlížet především na dětské hřiště. Následovat však 
budou i další lokality.

Zeleň, slovo, které se v dnešní době skloňuje v ně‑
kolika pádech. Jen v rychlosti: vysadilo se několik 
stromořadí, obnovily se keřové porosty a revitalizují 
se zelené plochy ve vnitroblocích, například na ulici 
Arménské, dosazujeme květiny, aby byl veřejný pro‑
stor barevnějším a přívětivějším. Nicméně z mého 
pohledu zde máme ještě velký dluh a já se budu sna‑
žit, abychom například realizovali projekt obecního 
ovocného sadu či multifunkční park nebo komunitní 
zahrady. Zde cítím velký dluh a budu šťastný, pokud 
jej budu moci v příštím volebním období splatit 
a uvedené projekty zrealizovat.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za důvěru, kterou 
jste mi po dobu mé funkce místostarosty dávali, 
a dá‑li osud, rád se s vámi opět sejdu.

 Milan Hrdlička váš místostarosta
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Milí přátelé, vždy na konci prázdnin 
je mi tak trochu smutno. Končí hezké 
období prázdnin a dovolených a roční 
období přechází pomalu do fáze „útlu‑
mu“. Jako by byla smutná i ta příroda. 
Přesto přináší „babí“ léto a podzim 
mnoho hezkého. A je stále na co se 
těšit. Třeba na náš Bohunický hudební 
podzim.

Doufám, že jste se ze všech prázdni‑
nových cest v pořádku vrátili, dobře si 
odpočinuli a nabrali hodně sil.
Přeji vám krásné, pokojné dny, prv‑
ňáčkům, a vlastně i všem ostatním 
žákům a studentům, dobrý vstup do 
nového školního roku a nám všem také 
šťastnou ruku při volbách. Těším na 
setkání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

Územní plán města Brna 
schválen nebyl

LIST, LÍSTEK, LÍSTEČEK
Stupňování zdrobnělin 
je jednou z gramatických 
vymožeností, která činí 
z naší mateřštiny tak bo‑
hatý a krásný jazyk. Příklad 
praktického využití všech 
tří tvarů slova poskytuje 
zajímavý strom, jehož listy včetně 
řapíku jsou dlouhé až jeden metr 
a jsou dvakrát zpeřené. To znamená, 
že metrový list se dělí na několik zpe‑
řených lístků a každý lístek se ještě 
dál dělí na několik lístečků. Strom 
je původem z Ameriky a u nás se mu 
vcelku daří. Nebývá však vysazován 
příliš často, protože má obrovskou 
nevýhodu, totiž tu, že po zimě začíná 
rašit někdy až začátkem června. Mezi 
ostatními olistěnými stromy vypadá 
jako nahý. Odtud jeho český název – 
nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus 
dioicus).
A ještě jednu zajímavost nahovětvec 
má. Jeho plody jsou lusky velké jako 
pouzdro na brýle. Ty vydrží v koruně 
skoro celou zimu.
Krásný nahovětvec roste v arboretu 

bývalé zahradnické školy na 
Lánech.
Seriál o bohunických stro‑
mech vychází také na face‑
bookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, 
zastupitel MČ

Statutární město Brno chce pro své občany vytvářet příjemné a zdravé prostředí, 
které bude odolné vůči extrémním výkyvům počasí. Lze toho mimo jiné dosáhnout 
tvorbou většího množství zelených ploch a jejich udržováním v dobré kondici. 
Prostřednictvím dotačního programu Vnitroblok! je možné revitalizovat nejen 
vnitrobloky, ale jakékoliv plochy přiléhající k bytovým domům nebo budovám 
veřejné vybavenosti. Jde například o předzahrádky a jiné plochy vhodné pro 
trvalé umístění zeleně. Díky programu Vnitroblok! můžete získat dotaci až do 
výše 250 000 Kč. Dotační program začíná 15. září 2022 a trvá do 31. října 2022. 
Podrobné informace k programu a dotační pravidla naleznete na stránce www.
ekodotace.brno.cz.  

 odbor životního prostředí MMB

Začíná nový školní rok a s ním i začátek dalšího cyklu 
lekcí angličtiny pro seniory. Nejen, že tím zaženete 
samotu, ale také začnete cvičit mozek, díky čemuž 
děláte aktivní kroky proti Alzheimerově chorobě.  
Se záměrem umožnit nenahraditelný kontakt vnou‑
čat a prarodičů začal také spolek spolupracovat 
s divadlem Navlnce, se kterým pořádá představení 
a ekologické workshopy. 
Další informace o divadlech, kurzech angličtiny nebo 
dalších aktivitách spolku můžete nalézt na webových 
stránkách www.sejdeme‑se.webnode.cz, stránkách 
lektorky www.jaroslavasobotkova.cz či divadla na 
www.navlnce.cz. Lektorku lze také zastihnout na 
telefonu 603 223 353 nebo na sejdemese@volny.cz.

 Karolína Stárková za spolek Sejděme se

Bohunické stromy (50)Ozeleň své okolí

Sejděme se
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLVI
Pro naše sto čtyřicáté šesté pokra‑
čování seriálu Z historie Bohunic 
jsem vybral ulici Vyhlídalovu. Je 
pojmenována po Janu Vyhlídalovi.
Jan Vyhlídal neměl s Bohunicemi 
nic společného. Je to hanácký spi‑
sovatel, duchovní, etnograf, náro‑
dopisný sběratel.
Narodil se 27. 4. 1861 v Hluchově 
u Prostějova. Absolvoval Slovanské 
gymnázium v Olomouci a zde byl 
roku 1886 také vysvěcen na kněze. 
Působil ve Velké na Moravském 
Slovácku, v Jaktaři u Opavy, v Dob‑
romělicích, v Hulíně, v Lobodicích 
u Tovačova, ve Švábenicích či ve 
Vyškově.
Během celého života se usilovně 
věnoval národopisnému studiu 
i praktické péči o folklór. Své náro‑
dopisné sbírky a lidovou slovesnost, 
které sesbíral, uložil do více než 
20 svazků knih. Ty zahrnují i četná 
beletristická díla, zejména humoris‑
tické povídky., např. Slezská svatba, 

Z hanáckých dědin a měst, Rok na 
Hané, Veselé obrázky z Hané aj. Ze‑
mřel 18. 6. 1937 ve Vyškově.
Na jeho počest byla ulice V příko‑
pech 25. 09. 1946 přejmenována 
na Vyhlídalovu.

 Antonín Crha

1.–30. 9. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Zpátky do lavic; KJM, Lány 3

1.,15.a 29.9.
čtvrtek

KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní  
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 do 12.00 hod.

1. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2022; MČ Brno‑Bohunice; 
náměstí před radnicí od 16.00 do 21.30 hod.

5. 9.–31. 10. VÝSTAVA – Hráškovi – od skici ke knižní ilustraci;  
KJM, Lány 3

5. 9.–31. 10. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – Jižní Morava čte 2022; 
KJM, Lány 3

8. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2022; MČ Brno‑Bohunice; 
náměstí před radnicí od 16.00 do 21.30 hod.

15. 9.
čtvrtek

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP – Ozoboti v knihovně;
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

16. 9.
pátek

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Králičkovo přání – čtení pro 
děti; KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

17. 9.
sobota

Tatran Bohunice – Jiskra Otrokovice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

22. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; MČ Brno‑Bohunice; náměstí před 
radnicí od 12.00 do 18.00 hod.

22. 9.
čtvrtek

FILMOVÝ KLUB – Projekt babička – filmové promítání;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

23. 9.
pátek

LITERÁRNÍ WORKSHOP – Co vypráví voda;
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

23.–24. 9. VOLBY – do Zastupitelstva a Senátu ČR;
MČ Brno‑Bohunice

24. 9.
sobota

SVATOVÁCLAVSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST; Orel jednota 
Brno‑Bohunice; od 15.00 do 21.00 hod.; ZUŠ Amerlingova 2 

25. 9.
neděle

Tatran Bohunice – JM Chodov; I. liga házené mužů; 
od 15.00 hod.

25. 9.
neděle

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY – Bohunických 222 metrů; 
Orel jednota Brno‑Bohunice; od 14.30 hod.; pod bohunickou 
kaplí

28. 9.
středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – otevíráme po rekonstrukci
SVČ Labyrint; Švermova 19; od 10.00 do 18.00 hod

Kalendárium 9

OREL jednota Brno-Bohunice srdečně zve na 
 

  

v sobotu 24.9. 2022 od 15:00 do 21:00 
v areálu zahrady ZUŠ,  

Amerlingova 2, Brno-Bohunice 
 

od 15:30 vystoupení Bohunické chasy 
od 17:30 zahraje cimbálová muzika Eliška 

  
Na místě prodej občerstvení, klobás a masa z grilu 

 
 
 

 
 

 
 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Vystupování Bohunické chasy je finančně podporováno statutárním městem Brnem. 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice. 
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Funkční období zastupitelstva končí, 
tak se sluší rozloučit se a poděkovat 
všem kolegyním a kolegům, kteří se na 
správě MČ podílí, za spolupráci.
Byly to úspěšné čtyři roky. Jejich pře‑
vážná část se ovšem odehrála za časů 
ekonomického růstu. Pohnout lodí je 
snazší, když do plachet fouká vítr. Vsa‑
dím se, že během příštího funkčního období zastu‑
pitelstva bude ekonomická situace přesně opačná. 
Vidím mnoho hrozeb a příležitostí poskrovnu. Rád 
bych se samozřejmě v této věci mýlil.
Současné vedení MČ (když bych to měl perso‑
nifikovat, pak pana starostu Crhu a pana mís‑
tostarostu Hrdličku) vnímám veskrze pozitivně. 
Řídit celek, jako je naše MČ, není snadné a ani 
příjemné (např. když „prudí“ opoziční zastupitelé, 

jako já). Nevybavuji si, že by se udál 
nějaký opravdu závažný kiks. Jako silnou 
stránku vnímám způsob komunikace 
s občany. To jistě musí stát mnoho úsilí 
a současně to považuji i za chvályhodné, 
když jde samospráva občanovi naproti.
Na druhou stranu vedení MČ vyčítám, 
že z investičního hlediska klade akcent 

na líbivé projekty, které jsou dobře vidět (to jsou 
např. ty mnou již mnohokrát kritizované rekon‑
strukce hřišť, které nebyly nutné, ale i pořádání 
lidových zábav). Jde vymyslet spoustu jiných pro‑
jektů, kde by peníze sloužily účelněji, byť méně 
viditelně (např.  realizace energetických úspor, 
rodilý mluvčí na našich ZŠ, další růst kapacity MŠ 
a mnoho jiných). Lidsky to chápu. Kariérní politik 
se chová tak, aby udržel svoji pozici. Politicky to 

nechápu a nechci na tom takto participovat.
Touto cestou bych Vás proto chtěl požádat o pod‑
poru naší kandidátky v nadcházejících volbách. 
Naše případné mandáty budou sloužit jako korektiv 
výše uvedené chybné politiky. Osobně jsem připra‑
ven do toho vložit své úsilí a profesní kvalifikaci na 
další funkční období. Na činnost ve veřejném zájmu 
jsem ostatně zvyklý: jsem pravidelným dárcem 
krve (držitel bronzové medaile Prof. MUDr. Jana 
Janského), dobrovolně jsem se stal vojákem v zá‑
loze, působím jako čestný fundraiser ve prospěch 
organizace pořádající letní dětské tábory, zejména 
pro bohunické děti.

 Michal Kincl, právník, zastupitel a předseda 
Kontrolního výboru ZMČ Brno ‑Bohunice

Vážení a milí čtenáři na‑
šich Bohunic, přemýšlel 
jsem, co napsat do po‑
sledního čísla, které vyjde 
na závěr tohoto volební‑
ho období. Budu psát 
o práci, která bude podle 
mého názoru prospěšná 
pro místní občany a firmy. Jde mi 
o to, jak ještě lépe a kvalitněji prová‑
dět bloková čistění v naší obci. Je to 
jedno z témat, se kterým se ucházím 
o podporu voličů do ZMČ v Bohuni‑
cích v příštím volebním období.
Nejdůležitější je navrhnout nej‑
vhodnější termíny blokového čis‑

tění. A  nyní k  samotné 
práci. Před každým blo‑
kovým čištěním nejprve 
vyčistíme naše chodníky 
a všechny veřejně přístup‑
né geigery. Pokud někdo 
neví, tak geigery jsou 
lapače střešních splave‑

nin, sloužící jako první filtrace pro 
sbíranou dešťovou vodu ze střech 
a okapových svodů. Na vlastní oči 
jsem se přesvědčil, že pokud jsou 
geigery zanesené (viz obrázek dole), 
tak se voda valí po chodnících a vo‑
zovce s nepředstavitelnou intenzitou 
a nekončí tam, kde má. Někdo může 

namítnout, že toto by si měl dělat 
každý majitel nemovitosti sám. Já 
si ale myslím, že pokud chce někdo 
někoho zastupovat, tak musí být 
schopen pro místní občany také 
něco udělat. Dále je nutné odstranit 
veškerou trávu na našich chodnících 
a kolem zídek domů. Abychom neo‑
hrozili další okolní zeleň, tak k tomu 
můžeme použít různé vypalovače trá‑
vy a plevele. Až tohle bude všechno 
hotové, tak potom lze přistoupit 
k  samotnému blokovému čištění. 
Jsem přesvědčen, že takové čištění 
pozvedne úroveň naší obce.

  Josef Juras, člen Rady MČ

Vážení občané Bohunic! Několik týdnů 
před řádným koncem funkčního období 
skončil z důvodu změny místa trvalého 
pobytu můj mandát člena zastupitelstva.
Chtěl bych zde říci, že mi bylo ctí praco‑
vat od podzimu 2014 do letošního léta ve 
prospěch městské části a jejích obyvatel.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se 
mi v průběhu těch osmi let snažili zpětnou 
vazbou pomoci, abych byl lepším zastupi‑
telem. Věřím, že určitý posun od původní‑
ho vyjukaného mladíka nastal. A doufám, 
že nabyté zkušenosti budu moci využít 
i v budoucnu.

Nebudu připojovat žádné knížecí rady tý‑
kající se blížících se voleb. To je vše na vás, 
voličích. Koho by můj názor zajímal, najde 
si jej – i cestu, jak mě případně kontakto‑
vat. Přeji všem spokojenost s budoucím 
vývojem, nejen v politice.

 Jan Novotný

Velice rád bych touto cestou podě‑
koval Vazební věznici Brno, a to jak 
vedení, tak odsouzeným za jejich 
ochotu a pomoc při malířských 
pracích, instalaci nových umyva‑
del a baterií, drobných pomocných 
pracích, úklidu atria a prořezech 
zeleně v  areálu Základní školy 
Brno, Arménská 21, p.o.
Práce si velmi vážíme, pomohla 
naše prostory významným způ‑
sobem zlepšit.
 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Závěrem

Bezpečnost a čistota v obci

Rozloučení

Příspěvky zastupitelů

Blíží se padesáté výročí budování prvních paneláků v Bohuni‑
cích. To byla sedmdesátá léta minulého století, kdy z poklidné 
zemědělské obce začalo vznikat brněnské předměstí. Toto 
od počátku výstavby neslo název sídliště Československo‑
‑sovětského přátelství.
Narodil jsem se v Bohunicích v šedesátých letech dvacátého 
století a vše si docela dobře pamatuji. 
Nechuť místních obyvatel k výstavbě, jejich ztrátě rodných 
domků, stěhování do nových bytů. Naprostá změna životního 
stylu. 
Nic jiného nám nezbývalo, než si zvyknout. Navíc začali při‑
bývat noví obyvatelé, kteří k Bohunicím už neměli takový 
vztah. V podstatě to brali jako noclehárny před odjezdem 
do zaměstnání.

Postupem času se utlumily různé rozepře mezi starousedlíky 
a sídlišťáky, protože obě strany zjistily, že se tady žije celkem 
dobře. Bylo tady hodně zeleně, občanská vybavenost se po‑
stupně zlepšovala, nádherná zahradnická škola a pod.
To byl ovšem minulý režim, jenž dodržoval normy pro po‑
volenou zástavbu daného území nebo ochranné pásmo od 
železnice i dálnice.
Od r. 1989 toto přestalo platit, je to velká škoda hlavně pro 
nás, co to bydlíme. Je nás v Bohunicích už prostě moc. To 
nejhorší nás ovšem čeká. Zástavba Červeného kopce nebo 
bývalého areálu zahradnické školy. Tímto přibudou další tisíce 
lidí a aut. Naprostá zahuštěnost v každém ohledu.
Co na to řeknou naši potomci, nechci ani domýšlet.

 Kročil František, místní rodák

Padesáté výročí
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Až budete číst tento článek, bude již 
začátek školního roku za námi. Snad 
jste všichni prožili nejen krásné prázd‑
niny, ale i hezkou a slunnou dovole‑
nou. Dva měsíce volna pro žáky utekly 
jako voda a je tu měsíc září, plný oče‑
kávání, jaký ten nový školní rok bude.
V tomto školním roce otvíráme tři prv‑
ní třídy, ve kterých je nižší počet žáků. 
Umožňuje to více se soustředit na in‑
dividuální práci s prvňáčky. Přechod 
z mateřské školy je pro ně vždy obtíž‑
ný. Musí si zvykat na jiný denní režim, 
nejde již jen o hru. V prvních dnech 
nesedí hned celý den v lavicích. Se‑
znamují se postupně se školou, aby se 
v ní dokázali dobře orientovat. Hledají 
nové kamarády a samozřejmě při tom 
všem jsou jim oporou i paní učitelky. 
Během školního roku je čeká spousta 
zajímavých akcí. Navštíví knihovnu 
na Lánech, kde jsou pak „pasováni na 
čtenáře“. Na přelomu měsíce března 
a dubna se všichni z 1. stupně těší na 
„Noc s Andersenem“. Je pro ně připra‑
veno i mnoho dalších akcí.
Novinkou v naší škole je otevření pří‑
pravné třídy, ve které může být až 15 
dětí. Cílem vzdělávání je připravit děti 
k bezproblémovému nástupu do 1. tří‑

dy a předcházet neúspěšným začátkům 
ve vzdělávacím procesu.
Pro žáky 6. tříd jsou organizovány 
adaptační výlety. A i pro 2. stupeň jsou 
naplánovány různé aktivity a soutěže. 
V listopadu čekáme, zda se uskuteční 
oblíbená akce „Noc bez drog“.
Nezapomínáme ani na sport – lyžař‑
ské výjezdy, školy v přírodě a na konci 
června pak „Ples deváťáků“. Nabídka 

různých programů je velmi pestrá, ne‑
zapomínáme při tom ani na vzdělávání 
a prevenci patologických jevů.
Na škole pracuje školní poradenské 
pracoviště. Všichni jeho členové (vý‑
chovná poradkyně, školní psycholožka, 
metodik prevence) jsou během roku 
velmi vstřícní a nápomocní nejen pe‑
dagogům, ale i žákům a jejich zákon‑
ným zástupcům.

Přeji nám všem, aby tento školní rok 
byl již bez různých „covidových opatře‑
ní“, abychom mohli během roku plnit 
vše, co jsme si naplánovali. Pokud se 
chcete blíže seznámit s naší školou, 
podívejte se na webové stránky nebo si 
pročtěte náš školní časopis „Armixxx“, 
kde se o nás dozvíte více.

 Mgr. Alena Procházková

Nový školní rok na ZŠ Arménská

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 2. 9. 2022 • 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.

Nová podoba Rámcového vzdělávací‑
ho programu pro základní vzdělávání 
(RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází 
k začlenění nové klíčové kompeten‑
ce – digitální – a nového vzdělávacího 
oboru informatika. Od školního roku 
2022/2023 bude i žáky 4. ročníku na 
ZŠ Vedlejší čekat nová informatika. 
Zakoupili jsme plno zajímavých ro‑
botických stavebnic, zapojili jsme se 

do projektu 3D tisk do výuky. Další 
příjemné změny nastaly pro žáky 9. 
ročníku. Nově si mohou vybrat jeden 
z povinně volitelných předmětů dle 
svého zaměření. Na výběr měli anglic‑
kou konverzaci, finanční gramotnost, 
přírodovědné praktikum nebo taneční 
a pohybovou výchovu.

 Mgr. Pavla Vintrlíková

Státní zámek Lysice se nachází ve stej‑
nojmenném městečku v okrese Blan‑
sko v Jihomoravském kraji. Zde můžete 
v sobotu 1. října 2022 od 11 hodin na‑
vštívit vernisáž výtvarných a keramic‑
kých prací žáků ZŠ Vedlejší na téma 
PROTIKLADY. Doprovodí ji vystou‑
pení divadelního souboru Vedlejšák. 
Po vernisáži budete moci vyrazit na 
turistický pochod, jehož pořadatelem 
je naše škola a další organizátoři. Pro 

více informací sledujte webové a face‑
bookové stránky ZŠ Vedlejší.
Výstava Protiklady se bude konat v re‑
nesančním salonku vedle návštěvnické 
pokladny a přístupná bude v otevíra‑
cích hodinách zámku. Kromě ní mů‑
žete navštívit také samotný zámek, 
který je v říjnu o víkendech otevřen 
od 10 do 15 hodin, nebo prozkoumat 
krásné okolí obce Lysice.

 Mgr. Markéta Mocková

Revize RVP ZV  
na ZŠ Vedlejší 

Výstava PROTIKLADY 
na zámku v Lysicích 
a turistický pochod
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PÁR SLOV O NÁS
Jsme dětský hudební soubor Muzikan‑
ti, který pracuje pod pionýrskou sku‑
pinou Galaxie. Naším cílem je rozvíjet 
děti v uměleckém směru, konkrétně 
tedy v hudbě. Našimi hlavními sídly 
jsou ZŠ Vedlejší v Brně Bohunicích 
a  ZŠ Bosonožské náměstí v  Brně 
Bosonohách, kde provozujeme celou 
řadu kroužků jako je muzikál, hra na 
klavír, flétnu, kytaru, ukulele, klarinet 
a mnoho dalšího. Během roku pořádá‑
me také spoustu akcí, například muzi‑
kálová představení, koncerty, hudební 
večírky, příměstské i pobytové tábory, 
serenády a pravidelná soustředění, na 
kterých se na akce připravujeme. Do 
kroužků přijímáme také děti z jiných 
škol. Podrobnější informace naleznete 
na www.muzikanti.org (Stránky jsou 
nové a průběžně je doplňujeme.).

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM 
ROKEM
V uplynulém školním roce jsme po 
dvou letech Covidu konečně mohli 
plně obnovit naši činnost. Děti z mu‑
zikálu připravily divadelní představení 

Noc na Karlštejně, které zdokonalovaly 
na pravidelných soustředěních, aby ho 
mohly 5. 6. předvést rodičům v bo‑
sonožské orlovně. Na konci školního 
roku jsme se společně všichni sešli na 
Muzikantský hudební maraton, kde 
vystoupily všechny děti z Muzikantů 
a předvedly rodičům, co se za rok na‑
učily. Foto a videa z těchto akcí, stej‑
ně jako z příměstských i pobytových 
táborů, můžete zhlédnout na našich 
stránkách.
 
CO NÁS ČEKÁ DÁL
V  následujícím školním roce plá‑
nujeme po covidové pauze obnovit 
Rozjezdové soustředění. Tradičně se 
koná ještě před zahájením kroužků, 
zhruba v polovině září. Je to skvělá 
příležitost, abychom se všichni sešli, 
stmelili se, zopakovali s dětmi hu‑
dební teorii pomocí her a pomalu, ale 
jistě začali trénovat na koncert. Ten 
jsme letos z původně jarního termínu 
přesunuli už na podzim, koncert i se 
soustředěním nás tento rok tedy čeká 
již 11.–13. listopadu.

Mateřská škola Vedlejší 10 se spolu s rodiči a příbuznými dne 16. 6. 2022 slav‑
nostně rozloučila s předškoláky. Letos je přijel pasovat sám Jack Sparrow se svými 
přáteli. Díky doprovodnému programu, hledání pirátského pokladu a světelné 
závěrečné show bylo rozloučení veselé i dojemné zároveň. Předškoláci dostali 
krásné šerpy, diplomy a knihy na památku. Přejeme našim předškolákům mnoho 
úspěchů v další životní etapě!

 Mgr. Petra Havlová a kolektiv mateřské školy

Milí čtenáři a příznivci knihovny, za‑
čátkem září vyhlašujeme již sedmý 
ročník celokrajské soutěže Jižní Mo‑
rava čte pro všechny mladé talenty. 
Tato soutěž je organizována pod pa‑
tronátem Moravské zemské knihovny 
za finanční podpory Jihomoravského 
kraje. Jejím cílem je rozvoj dětského 
čtenářství, ale také přiblížení kniho‑
ven jako míst, kde děti najdou nejen 
zábavu či hodnotné poznání, ale třeba 
i nové kamarády a příjemně strávený 
čas. Zapojit se mohou všechny děti od 
4 do 15 let, a to v několika různých ka‑
tegoriích jako literární, výtvarné nebo 
audiovizuální tvorbě a v jejich podka‑
tegoriích, jako je komiks, fotografie, 
krátký film a další. Letošním tématem 
ročníku, které dává soutěžícím prostor 
pro kreativní vyjádření fantazijního 

a snového světa, života lidem blízkého, 
ale zároveň vzdáleného, uchopitelné‑
ho i neuchopitelného, je Co vypráví 
voda. V pátek 23. 9. bude pro mladé 
talenty a nadšence probíhat první li‑
terární workshop, ve kterém si vyzkou‑
šíme, jaké to je psát literární práci, 
a využijeme k tomu různé kreativní po‑
stupy. Věříme, že tak jako v minulých 
letech se mezi dětmi najdou skryté 
talenty, které čekají na své objevení. 
Více o projektu se dozvíte přímo u nás 
nebo na webových stránkách soutěže 
www.jiznimoravacte.cz.
Dále se v knihovně můžete těšit na 
roboty. Ve čtvrtek 15. 9. pořádáme 
robotí hrátky, kde se můžete naučit 
základům jednoduchého programo‑
vání ozobotů. V závěru pak změříte 
své síly v robotím závodě. Tento hravý 

vzdělávací workshop je určen pro ro‑
diče a děti od 8 let. A konečně v září 
opět začíná naše oblíbené čtení pro 
nejmenší. Přijďte si s  nejmenšími 
poslechnout krásný příběh jednoho 
přání, který prostřednictvím jemných 
veršů a ilustrací děti nenásilně učí, že 
když někdy dají nesobecky přednost 
štěstí svých kamarádů, nakonec je 
může čekat větší odměna, než kdyby 
myslely jen na sebe. Po čtení proběhne 
i malá výtvarná dílnička.
V rámci brněnských dnů pro seniory 
připravujeme na 20. 9. filmové pro‑
mítání. Snímek Projekt babička za‑
chycuje tři mladé filmaře, kteří sdílí 
i  svůj velmi blízký vztah se svými 
babičkami. Společně se vydávají na 
netradiční pouť a  prostřednictvím 
příběhů svých babiček se dozvídají 

nejen o historii svých rodin, ale i to 
podstatné o sobě samých. Potěšíme 
i nadšence umění. Po celé září a říjen 
se můžete v knihovně těšit z výstavy 
Daniely Jaša Fišerové, skrývající se pod 
názvem Hráškovi – Od skici ke knižní 
ilustraci. Výstava návštěvníky prove‑
de procesem tvorby ilustrací k dětské 
knize Hráškovi, která vznikla v rámci 
oslav 200 let od narození Gregora Jo‑
hanna Mendela. Kompletní přehled 
všech probíhajících akcí naleznete také 
v kalendáriu zpravodaje, na facebooku 
a webu. Věřím, že i v září si u nás každý 
najde to své, třeba ve formě radosti, 
kterou si můžete odnést či prožít na 
některé z našich akcí.

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány 

Muzikanti

Rozloučení s předškoláky

Jižní Morava hledá mladé talenty
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb  

do Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice 
a do Senátu Parlamentu České republiky 

 

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a 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 
 

1. Volby do Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice a do Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční 

 

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
 

a v sobotu dne 24. září 2022 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, popřípadě státní občanství státu, jehož občané 

jsou oprávněni volit na území České republiky. 
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. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční  

dne 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 01. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. 
 

6. 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). 

 
V Brně dne 19.08.2022 Ing. Antonín Crha, v.r., starosta MČ Brno-Bohunice  
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VOLTE 

C. 

5

PLUS 
PRO 
BOHUNICE

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. 
kandidát na starostu

PhDr. Eva Duřpektová 
kandidátka 
do zastupitelstva

 brnoplus.cz/bohunice  brnoplusbohunice

 
ANO 2011  Brno - Bohunice 

 

Náš program: 
 

 Chceme preferovat především úspory, zateplování, nižší 
energetickou náročnost budov a spotřebičů a dále využití 
alternativních zdrojů, to jest solárních panelů a tepelných 
čerpadel. 
 Nesouhlasíme s návrhem nového územního plánu a jeho 
budoucím devastačním vlivem na oblast Bohunic a chtěli bychom co nejvíce 
omezit masivní rozšiřování počtu obyvatel bez zajištění dopravní 
infrastruktury a občanské vybavenosti. 
 Budeme podporovat spolkovou činnost občanů, zejména SDH, Orel a TJ 
Tatran,  především v oblasti sportovních, společenských a volnočasových 
aktivit. Velký důraz chceme věnovat podpoře práce s dětmi a mládeží. 
 Naši podporu budou mít mladé rodiny, zejména vytvářením dobrých 
podmínek pro maminky s dětmi 
 Nezapomeneme ani na seniory a jejich potřeby, především jejich možnosti 
zapojení se do veřejného života, sociální péče a vše potřebné pro 
důstojný život ve stáří 
 Budeme hledat možnosti zlepšování dopravní situace v Bohunicích, 
například prosazováním kruhových objezdů v kritických místech, hledáním 
vhodných lokalit pro vícepodlažní parkoviště a garáže, citlivým přechodem 
při zavádění parkovacích zón ve vybraných lokalitách a udržováním 
průjezdnosti hlavních bohunických dopravních linií 
 Důraz budeme klást na čistotu, pořádek a bezpečnost na ulicích a         
veřejných prostorách. Blokové čištění budeme organizovat promyšleně a ve 
vhodných termínech tak, abychom zbytečně neobtěžovali občany. 
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ZVOLTE SI  
SVÉHO STAROSTU

Ing. Antonín Crha
starosta Bohunic

Volte naši
kandidátku č.

Jistota v nejisté době

BOHUNICKÝ 
DEN PRO VŠECHNY
prostranství před radnicí MČ Brno-Bohunice
sobota 17. září 2022 | 14.00–18.00 hodin

•  Divadelní představení (15.00–15.30 hod.)
•  Skákací hrad a velkou nafukovací     
 skluzavku
• Cukrovou vatu a limonádu
• Výtvarnou soutěž – téma Bohunický   
 maskot
•  Kvízovou soutěž o ceny pro dospělé

•  Překážkovou dráhu pro nejmenší
•  Střelbu míčkem na plechovky 
•  Ochutnávkovou soutěž
•  Výrobu placek
•  Poznávačku starých Bohunic podle 

dobových fotografií (správné odpovědi 
budou slosovány)

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:

Na setkání zve společně se všemi kandidáty 
KDU-ČSL starosta Bohunic Ing. Antonín Crha

S podporou Sociální demokracie
Podpora rodin, stavba nové školky
  Zlepšování životního prostředí 
  Více bezpečí i komunitního života v obci
Řešení dostupnosti parkování a dopravy

Pozvánka
na rodinné odpoledne, které se bude
konat dne 11.9. od 14-18 h před radnicí
MČ-Bohunice. Čekají vás dětské
atrakce, hudba, občerstvení a spousta
dobré zábavy pro každého. Těšíme se na vás!

Pozvánka
na rodinné odpoledne, které se bude
konat dne 11.9. od 14-18 h před radnicí
MČ-Bohunice. Čekají vás dětské
atrakce, hudba, občerstvení a spousta
dobré zábavy pro každého. Těšíme se na vás!

S podporou Sociální demokracie
Podpora rodin, stavba nové školky
  Zlepšování životního prostředí 
  Více bezpečí i komuni
Řešení dostupnosti parkování a dopravy

S podporou Sociální demokracie

Pozvánka
na rodinné odpoledne, které se bude
konat dne 11.9. od 14-18 h před radnicí
MČ-Bohunice. Čekají vás dětské
atrakce, hudba, občerstvení a spousta
dobré zábavy pro každého. Těšíme se na vás!

www.probohunice.cz

Vol
ímčíslo

8P
ro

B
ohunice, kde se

do
bř
e
ži
je

Bezhlavý development a výstavba
  Neúnosná dopravní zátěž 
  Beton na úkor veřejné zeleně
Nárůst zplodin a hluku 

Milan Hrdlička,
místostarosta
MČ Brno
Bohunice
a kandidát
na starostu
s podporou
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Srdečně vás zveme k volbám 23. a 24. září 2022. 
Jsme tradiční a konzervativní strana, neměníme názory, 
postoje a tentokrát ani volební číslo.

ODS – vaše volba č. 6
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SPORT  Bohunice – tělocvična Arménská, Brno  625 00
Zahájení od 12. 9. 2022

Každé  školní období  pořádá: 

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
pro rok 2022/2023 

Cvičení se mohou účastnit děti od 3 let 
Kdy:  Každé  PONDĚLÍ  do 17.30–18.30 hod.
Kde:  na ZŠ Arménská – v tělocvičně 
Cena: školní rok pololetí 500,- Kč / rok 900,- Kč
 Jeden vstup 70,- Kč
Cvičitelka: Milana Ráczová tel.: 776 571 702

Během roku pořádáme i jiné akce, např. v sobotu  
- oddílové zápolení
- ke dni dětí různé hry a dovednostní  soutěže
- listopadové cvičení všech předškoláčků z Brna
- mikulášská nadílka
- další jiné akce (závody v atletice)

MČ BRNO-BOHUNICE přispívá na NÁJEM tělocvičny pro 
cvičení dětí a mládeže.

Přihlášku k vyplnění +GDPR a další informace na: 
www. sportbohunice.webnode.cz
Sport Bohunice pořádá i cvičení  pro ženy – každé úterý na 
ZŠ Labská

 
Orel jednota Brno-Bohunice     
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice 

 
 

 

v neděli 25. září 2022 
v parčíku pod bohunickou kaplí 

 

koloběžkové závody 
dětí a mládeže do 18 let 

 

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “ 
 
 

1430-1500 -  registrace závodníků, volný trénink 
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů 

  
 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA A PŘILBA 
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI 

 
 

 

 
www.orelbohunice.cz 

Změna programu vyhrazena.

SEMINÁŘE PRO SENIORY
PODZIM 2022BRNO

Vstup ZDARMA, rezervace nutná.
info@seniorpasy.cz
+420 725 534 865

ON-LINE NAKUPOVÁNÍ
Na co si dát pozor při nakupování 
přes internet a telefon.
Přednášející: Mgr. Pavel Prokop

NORDIC WALKING
Lekce správné techniky 
sportovní chůze s holemi.
Lektorka: Mgr. Zdenka Šardová

ČESKÁ ANTARKTIDA
Život a práce na polární základně, 
zážitky z vědeckých expedic.
Přednášející: Ing. Pavel Kapler, Ph.D.

15. září / 09.30
On-line nakupování
Městský úřad Brno - Řečkovice 
(Palackého nám. 11)

20. září / 17.30
Česká Antarktida 
ZŠ Brno - Kohoutovice 
(Pavlovská 16)

22. září / 10.00 a 12.00
Nordic Walking 
Brno - Maloměřice
(sraz na parkovišti před Billou)

04. říjen/ 17.00
Česká Antarktida
DSA Rubínek Brno - Žabovřesky 
(Pozňanská 2561/1)

11. říjen/ 09.00
Česká Antarktida
KS Omega Brno - Husovice 
(Musilova 2a)

12. říjen/ 17.00
On-line nakupování
DSA Rubínek Brno - Žabovřesky 
(Pozňanská 2561/1)

18. říjen/ 09.30
On-line nakupování
KS Omega Brno - Husovice 
(Musilova 2a)

25. říjen/ 09.30
On-line nakupování
SVČ Lampa Brno - Bohunice 
(Pod nemocnicí 25)

09. listopad/ 17.00
On-line nakupování 
ZŠ Brno - Kohoutovice 
(Pavlovská 16)

15. listopad/ 09.00
Česká Antarktida
SVČ Lampa Brno - Bohunice 
(Pod nemocnicí 25)

25. listopad/ 09.30
Česká Antarktida
Městský úřad Brno - Řečkovice 
(Palackého nám. 11)

ZÁ
Ř

Í
Ř

ÍJ
EN

LI
ST

O
PA

D

PROGRAM

PROJEKT FINANČNĚ
PODPORUJE MĚSTO BRNO.
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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

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

734 459 177

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

Přepni do stavu beztíže 
za tři, dva, jedna…
Optický internet vhodný 
pro studentské byty

www.netbox.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
ÚKLID DOMÁCNOSTI

MYTÍ OKEN

tel.: 792 466 199
www.azhospodyne.cz

Příjem inzerce do zpravodajů

Starý Lískovec,
Nový Lískovec, Bohunice
Černovice, Královo Pole, 

Brno-střed

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Vnitřní žaluzie
Rolety DEN a NOC 
Plisé žaluzie
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  
Vyměňte své staré žaluzie
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 Kuchyňské linky a vestavěné skří‑
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDROKARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno‑
‑hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 Pedikúra – provádím, mohu přijet 
kamkoliv – z pohodlí domova.
Tel.: 702 862 428, Klocová.
 Psí salon Čeníšek nabízí koupá‑
ní, česání, stříhání a trimování i vel‑
kých plemen psů na adrese Lány 7, 
Brno‑Bohunice. V nabídce také ši‑
roký výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 
607 126 523, www.psisaloncenisek.cz
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

Od letošního jara mohou obyvatelé 
Brna využívat občanské návrhy Dáme 
na vás jako další z participativních ná‑
strojů, které umožňují lidem zapojit se 
do správy a řízení města.
Do občanských návrhů Dáme na vás 
mohou obyvatelé města celoročně po‑
dávat veřejně prospěšné návrhy i bez 
konkrétní finanční částky či umístě‑
ní, návrhy regulativního charakteru 
či ideové myšlenky na zlepšení kvality 
života v Brně. Občanské návrhy slouží 
městu i jako zásobník dobrých nápadů, 
které mohou pomoci město dále roz‑
víjet. Podané návrhy sbírají podporu 
a ty, které dosáhnou minimální hrani‑
ce podpory, budou předloženy k pro‑

jednání vedení města. Rada města 
Brna následně rozhoduje, zda se bude 
návrh dále zpracovávat a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.dame‑
navas.cz je již podáno šest desítek 
návrhů, které mohou Brňané s trva‑
lým bydlištěm v Brně podpořit či od‑
mítnout prostřednictvím ověřeného 
účtu na Brno iD. Tento účet velká část 
Brňanů již využívá pro elektronickou 
šalinkartu či platbu za odpady, takže 
představuje velmi snadnou možnost 
hlasování.
Prohlédněte si občanské návrhy Dáme 
na vás a pojďte s námi vylepšit život 
v Brně!

 Tým Dáme na vás

Občanské návrhy Dáme na vás slouží ke zlepšení 
života v Brně

 Ženy a muže s OZP na pozice re‑
cepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel.: 
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz

 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY 
– SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie, ro‑
lety DEN a NOC, vertikální žaluzie, 
zastínění lodžie, sítě proti hmyzu. 
Akční sleva 20 %. Tel.: 605 374 881,  
www.domove.cz

 SERVIS a OPRAVA NOTE
BOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika 
ZDARMA. Vyzvednutí u Vás, rozumné 
ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, tel.: 608 880 107.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC‑
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné‑
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE‑
NÍ 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.

 Malíř pokojů, precizní práce 
s úklidem. Petr Slanina. 
Tel.: 723 867 844.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi‑
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
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Rádi bychom vás přivítali ve znovuotevřeném kadeřnictví 
na ulici Dlouhá 3 u Alberta

Pánské, dámské a dětské kadeřnictví za původní ceny, odteď však v novém krásném prostředí 
s možností založení věrnostního programu s bonusovým stříháním.

Otevírací doba 
PÁNSKÉHO 
A DĚTSKÉHO 

po–čt: 9:00–18:00
pá: 7:00–15:00

bez objednání
tel. 607 623 093

Dřívější provozovna byla rozdělena do dvou vchodů, nyní však pouze s jedním vstupem.
Přijďte za námi, budeme se na vás těšit.

www.bohunickekadernictvi.cz

Otevírací doba 
DÁMSKÉHO 

po–pá: 10:00–16:00
 
s nutností objednání 
na čísle 737 987 431

HORKOVOD Z DUKOVAN ZBAVÍ BOHUNICE TISÍCŮ TUN CO2

Vzhledem k dalším rozpracovaným 
projektům by tak nejpozději do deseti 
let domácnosti, ale rovněž školy, 
nemocnice či průmyslové podniky 
moravské metropole mohlo hřát 
z poloviny teplo vyrobené ze štěpky 
a z odpadu, zbývajících padesát procent 
by pak zajistil právě napáječ z Dukovan. 

S napojením horkovodu na městskou 
horkovodní soustavu se počítá v čerpací 
a směšovací stanici v Bosonohách, 
odkud bude teplo dál rozváděno. 
Napojení Bohunic hlavním přivaděčem 
je plánováno ze západu, těsně podél 
ulice Jihlavská. 

„V Bohunicích vybudujeme asi 6,3 km 
kilometru nového horkovodního rozvodu. 

Dukovanské teplo pak umožní odstavení 
všech 18 centrálních plynových kotelen 
v této městské části a jejich částečné 
nahrazení výměníkovými stanicemi,“ 
říká ředitel technického rozvoje 
a servisu Tepláren Brno Martin Šroubek. 
Výměníkové stanice budou potřebovat 
výrazně méně prostoru a uvolněné místo 
ve stávajících objektech centrálních 
plynových kotelen bude moci být využito 
například pro občanskou vybavenost, 
služby a obchod. 

Všechny nové developerské záměry 
v Bohunicích, ale také stávající objekty, 
které nejsou zásobovány teplárnami, 
pak rovněž dostanou možnost napojení 
na bezemisní teplo.

OSVOBODIT BRNO OD ZÁVISLOSTI NA PLYNU A ZÁSOBOVAT HO ČISTÝM TEPLEM 
Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY? S MYŠLENKOU ZNOVUOŽIVIT PROJEKT  
NA VYBUDOVÁNÍ NAPÁJEČE PŘIŠLA PRIMÁTORKA BRNA MARKÉTA VAŇKOVÁ LETOS  
NA JAŘE. JEN O NĚKOLIK TÝDNŮ POZDĚJI UŽ PODEPSALY TEPLÁRNY BRNO 
A SPOLEČNOST ČEZ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A V SOUČASNOSTI TÝM EXPERTŮ 
DOKONČUJE PODROBNOU ANALÝZU PROVEDITELNOSTI. KONKRÉTNĚ PRO BOHUNICE, 
KTERÉ JSOU JEDNOU Z LOKALIT VHODNÝCH PRO ZÁSOBOVÁNÍ TÍMTO BEZEMISNÍM 
TEPLEM, BY NAVÍC PŘEPOJENÍ ZNAMENALO ROČNÍ POKLES EMISÍ CO

2
 O 9 600 TUN. 
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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.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
BrnoZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Váš výrobce pneuma�k
www.bertholdbrno.cz

Podle § 13 zákona č. 542/2020 Sb. 
o výrobcích s ukončenou životnos�

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.

MASÉRSKÉ SLUŽBY Brno, Kamínky 3b (zvonek)

Cena masáže 
Masáž klasická a relaxační  1 hod. 600 Kč
Masáž lymfatická 1 hod.  600 Kč
Lifting obličeje 1 hod. 650 Kč
Refloxologie plosky nohou 1 hod.  500 Kč
Masáž na míru + konzultace 1,5 hod.  750 Kč

Objednání telefonicky
Jana Šiborová 603 442 580

Přijďte navštívit masérské studio, 
uvolnit své tělo a zrelaxovat.

Poznejte, jaké to je, 
KDYŽ NA VÁS V PRÁCI 

 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

STABILNÍ  

A JISTÁ  

PRÁCE

MOTIVUJÍCÍ 

MZDA VŽDY 

VČAS

702 221 580
saint-gobain.cz/kariera

SG GlassS nabor 93x87 mm inzerce.indd   1SG GlassS nabor 93x87 mm inzerce.indd   1 12.08.22   13:5112.08.22   13:51

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.


