
Na konci září proběhly obecní volby. Ti z nás, kteří jsme byli volit, 
to víme. Ti ostatní si toho jistě všimli na letácích a plakátech. A jak 
u nás volby dopadly?

KDU ‑ČSL získalo 36,56 % (9 mandá‑
tů), ANO2011 18.8 % (4 mandáty), 
Pro Bohunice s  podporou ČSSD 
11,36  % (2 mandáty), SPD 9,71  % 
(2 mandáty), Společně TOP09 7,76 % 
(2 mandáty), ODS 7,62 % (1 mandát), 
Brno+ 7,22 % (1 mandát), Restart pro 
Brno 0,98 % (0).
Předpokládám, že mohu jménem 
všech zúčastněných politických stran 
a uskupení poděkovat vám, kteří jste 
k volbám přišli a „někoho“ z nás volili. 
Bylo vás 4 703, to je 46,21 %.
A kdo bude novým bohunickým sta‑
rostou a místostarosty?
To se rozhodne na ustavujícím za‑
sedání zastupitelstva ve středu 
12. října 2022, kde proběhne volba 
nového vedení MČ. Termín je zatím 
jen předběžný, protože není jisté, 
jestli se proti výsledku voleb někdo 
neodvolá. Pak by se muselo čekat, jak 
rozhodne o odvolání soud, a termín 
by se posouval.

VELKÉ ZMĚNY V TŘÍDĚNÍ 
ODPADU!
V třídění odpadu ve městě Brně do‑
chází k další důležité změně. Nově se 
do žlutých kontejnerů budou dávat 
nejenom plasty, krabice od mléka 
a džusu, hliníkové plechovky od piva 
či limonád, ale už také konzervy od 
paštik a dalších potravin, plechovky 
od kávy a čaje, obaly od pitíček, dále 
zavařovací víčka a víčka od jogurtů, 
potravinové tácky, konzervy od jídel 
pro domácí mazlíčky – zkrátka takřka 
vše kovové, co použijeme v kuchyni 
během vaření.
Spolu s tím se v Brně začne postup‑
ně sjednocovat barevný vzhled všech 
kontejnerů na tříděný odpad. Všechny 
budou černé a odliší se pouze barev‑
ností víka.

VÝHODA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 
V BOHUNICÍCH
Čas od času se snažím uspořádat pro 
zájemce z  Bohunic různé exkurze. 
Už proběhlo několik ročníků exkurzí 
v bohunické vazební věznici, dále ve 
spalovně SAKO, nebo nově ve stře‑
disku zdravotnické záchranné služby. 
Tyto akce jsou sice pro veřejnost, ale 
jen pro občany s trvalým bydlištěm 
v Bohunicích.
To bývá často zdrojem kritiky od těch, 
kteří tu žijí, ale trvalé bydliště zde ne‑
mají.
Těmto kritikům rozumím a chápu je. 
Nicméně si myslím, že kromě před‑
nostního umístění dětí ve školkách 
a školách by občané s trvalým bydli‑
štěm „nějaké další výhody“ mít měli.
Proč? Je to dané financováním. Peníze, 
za které spravujeme Bohunice, dostá‑
váme jen za každého občana s trva‑
lým bydlištěm. To znamená, že pokud 
postavíme chodník, posečeme trávu, 
odhrabeme sníh, zajistíme provoz škol 
a školek, zbudujeme nová hřiště, je 

to díky těm, co zde bydlí 
trvale. A tak je určitě vhod‑
né a spravedlivé, aby měli 
nějaké výhody.

OTEVÍRACÍ DOBA 
ÚSTŘEDNÍHO 
HŘBITOVA V DOBĚ 
PAMÁTKY ZESNULÝCH
Od ředitelky Ústředního 
hřbitova jsem obdržel informaci, že ve 
dnech 28. 10.–2. 11. 2022 je otevírací 
doba na Ústředním hřbitově od 7.00 
do 19.00 hodin. Současně dochází 
k omezení vjezdu vozidel návštěvníků 
na pohřebiště. Ten bude umožněn od 
7.00 hod. do 16.00 hod. Toto omezení 
platí i pro vozidla návštěvníků s prů‑
kazem TP, ZTP a ZTP ‑P.
Paní ředitelka dále upozorňuje, že není 
vhodné si bez dozoru odkládat osobní 
věci, zejména svršky a tašky. V době 
Památky zesnulých je na veřejných 
pohřebištích velká koncentrace lidí, 
která dává prostor ke krádežím.

STAVEBNÍ AKTIVITY
Ke konci září jsme dokončili dvě vel‑
ké akce. „Mlhoviště“ mezi ul. Spodní 
a Rolnickou a I. etapu kultivace dvor‑

ních traktů ul. Arménská.
Letos jsme ještě zahájili re‑
konstrukci školního dvorku 
v MŠ Švermova. Tím naše 
letošní stavební aktivity 
končí.

Milí přátelé, začal nám 
podzim. Je to takový smut‑
nější čas, kdy se příroda 

ukládá ke spánku. K tomu přispívá 
i listopadový čas „dušiček“, kdy často 
se smutkem v duši vzpomínáme na své 
blízké, kteří nás předešli na věčnost.
Někdy mám pocit, že bych se k té usí‑
nající přírodě rád připojil a jako med‑
věd přečkal zimu v brlohu.
Tak to ale nepůjde. I  na podzim 
a  v  zimě nás čeká mnoho hezkých 
a zajímavých věcí.
Nám všem přeji, abychom si v usína‑
jící přírodě, stromech měnících barvu 
svého listí a v chladnějších dnech našli 
pro sebe kousek radosti, pokoje, oddy‑
chu, ztišení a sil do každého nového 
dne, který je nám dán.

Těším na setkání s vámi.
 

 Antonín Crha, váš starosta

Obecní volby v Bohunicích

Uzávěrka č. 11/2022
pátek 21. října 2022
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Knihovna .................................................4
Školy ................................................... 4–5

Pronájem prostor, pracoviště Lampy ....6
Pravidla inzerce ......................................6

ZDARMA
/ 2022, ročník 32č. 10

www.brno-bohunice.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO‑BOHUNICE

I. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
12. 10. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad  nice na 
Dlouhé 3 konat ustavu jící zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno‑
‑Bohunice. 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/
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S úctou a pokorou děkuji
Jak jistě víte, v měsíci září 
ve veřejném prostoru re‑
zonovalo především slovo 
volby. I  v Bohunicích jste 
mohli zaregistrovat, že 
předvolební kampaň probí‑
hala na plné obrátky. Jsem 
rád, že až na některé excesy 
probíhala volební kampaň korektně 
a bez problémů.
Výsledky voleb již jistě znáte a jsou 
zde v tomto periodiku zveřejněny. Pou‑
ze výsledky senátních voleb nebyly 
ještě do uzávěrky známy, protože se 
bude konat či konalo druhé kolo.
Vážení spoluobčané, dovolte mi po‑
děkovat všem, kdo naši kandidátní 
listinu podpořili. Chci vás ujistit, že 
vaši důvěru nezklamu, respektive ne‑
zklameme. I nadále budeme pracovat 
pro blaho naší městské části a snažit 
se o rozvoj Bohunic tak, aby nedochá‑
zelo ke zhoršování životního prostředí 
a podmínek pro kvalitní život. Čeká 
nás spousta práce. Máme před sebou 
opětovné projednávání územního 
plánu, který je pro Bohunice klíčový, 
musíme vyřešit dopravu, která začíná 
být v Bohunicích neúnosná, a s tím 
i parkování. Chci, abychom pokračo‑
vali v sázení nových stromů a tvořili 
nové stromořadí či parky. Optimali‑
zace chodníků, bude zcela jistě taktéž 

pokračovat. Samostatnou 
kapitolou bude obnove‑
ní činnosti klubu seniorů 
a  zlepšení spolupráce se 
spolky. V oblasti bezpečnos‑
ti chceme úzce spolupraco‑
vat s preventisty krimina‑
lity, ať už z řad PČR či MP 

Brno, ale i s našimi dobrovolnými ha‑
siči. V oblasti kultury hodláme pokra‑
čovat v dosavadních projektech, jako je 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM, BO‑
HUNICKÉ TRHY, či nově BOHUNICKÁ 
ZABIJAČKA, a pokud vše půjde dobře, 
chceme v příštím roce zorganizovat 
BOHUNICKÝ GULÁŠFEST.
V oblasti bezpečnosti máme před se‑
bou několik projektů, a to především 
rozšíření kamerového systému a zvý‑
šení počtu strážníků v našich ulicích.
Suma sumárum je toho na 4 roky vo‑
lebního období celkem dost, nicméně 
jsem přesvědčen, že staronová koalice, 
jež se na radnici rodí, se s úkoly, které 
má před sebou, dokáže vypořádat.
Vážení spoluobčané, vážení voliči, 
ještě jednou vám děkuji za vaši pod‑
poru, kterou jste nám dali, a chci vás 
ujistit, že zde nejsem jen pro ty, kteří 
volili PRO BOhunice, ale pro všechny 
občany, již žijí v naší krásné městské 
části Brno ‑Bohunice.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Termíny blokových čištění

Blok č. 1 – termín čištění: 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komuni‑
kaci, 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 komu‑
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrt‑
ní 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, Vyhlídalo‑
va – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 24. 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 komuni‑
kacích, Jihlavská parkoviště

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

Blok č. 10 – termín čištění: 31. 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 při‑
lehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Netroufalky a přilehlá parkovišťě, Student‑
ská – úsek s provozem MHD, Ukrajinská – úsek s provozem MHD a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

Blokové čištění bude probíhat v době 8.00–17.00 hod.

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2022:
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

2. 7. 1. 10. 15. 10.

 Stanoviště Neužilova

9. 7. 8. 10. 12. 11.

 Stanoviště Lány

23. 7. 22. 10. 26. 11.

BOHUNICKOU
ZABIJAČKU

PROBOz.s. vás ve spolupráci
s MČ Brno -Bohunice srdečně zve na pravou

Odnést domů si můžete ovar, tlačenku, 
sádlo, jitrnice, jelita, špek, slaninu, 

škvarky, salám, klobásy, uzené...
Přímo na místě si můžete
pochutnat na prdelačce,

zabijačkovém guláši, pečivu,
svařáku, grogu, čaji či kávě... 

Městská část
Brno-Bohunice

V pátek otevřeno od 10:00
do 18:00, v sobotu od 08:00
až do vyprodání zásob.
Místo: náměstí před radnicí. 

7.-8.
října

Prostě jen blíž lidem..



 3

Historické okénko

Z historie Bohunic CXLVII

Pro naše sto čtyřicáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázek strážního domečku u železničního přejezdu na cestě do 
Moravan.
Jednání o stavbě železnice se zástupci obce proběhlo na katastru Bohunic 
14. května 1853 a nebylo vůbec snadné. Obyvatelé pro stavbu tratě nechtěli 
poskytnout své pozemky.
Nicméně se nakonec výkup pozemků podařil a 27. prosince 1855 proběhla 
slavnostní komisionální jízda vlaku z Brna západním směrem.
Bohunický přejezd cesty na Moravany dlouhou dobu ochraňovaly mecha‑
nické závory. U přejezdu byl postaven i strážní domek, jediná železniční 
budova na území Bohunic. V roce 1995 rozhodla Rada MČ Brno ‑Bohunice 
o demolici v té době už polorozbořeného strážního domku.
Foto je ze 70. let minulého století
Více viz kniha Z historie Bohunic.

 Antonín Crha

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

4. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Hráškovi – čtení pro děti;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5. 10.
středa

SENIORSKÁ PROCHÁZKA ‑ sraz před ÚMČ v Jundrově, 
zast. Optátova (bus 44), pořádá SVČ Lány; od 8.30

6. 10.
čtvrtek

OVĚŘUJ! – seminář mediálního vzdělávání;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

7. 10.
pátek

PASOVÁNÍ PRO PRVŇÁČKY – zážitkové odpoledne pro 
prvňáčky; KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

11. 10.
úterý

KLIMA PRO BRNO – ekologická přednáška s debatou
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13.–31. 10. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č. 3 – čištění komunikací s odtahy 
vozidel na místě; MČ Brno‑Bohunice

20. 10.
čtvrtek

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

22. 10.
sobota

DÝŇOBRANÍ – oslava podzimu na dvorku a zahradě SVČ 
Lány; SVČ Lužánky‑pracoviště Lány, Lány 3; od 14.30 do 
18.00 hod.

6. 11.
neděle

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM – sraz na 
SVČ Lány v 17.45 hod.; SVČ Lužánky – pracoviště Lány, 
Lány 3; od 18.00 do 19.00 hod.

Kalendárium
10

Na tomto místě chceme poděkovat 
krajským hasičům, kteří ochotně 
a okamžitě pomohli a zapůjčili do naší 
mateřské školy několik vysoušečů. Jen 
pár dní před začátkem školního roku 
se v noci stala havárie, kdy praskla 
přívodní hadička u jednoho z dětských 
umývadel v horní třídě. Během chvíle 
se ze školky stal téměř krytý bazén 
a  nebylo jasné, zda budeme moci 

1. září školku pro děti otevřít. Nejvíce 
to totiž odnesla kuchyně. Díky oka‑
mžitému zapůjčení vysoušečů jsme 
vše zvládli a děti i rodiče mohli první 
školní den prožít přesně tak, jak se 
má. Moc děkujeme i panu starosto‑
vi Crhovi, který zapůjčení vysoušečů 
zprostředkoval.

 Simona Ulbrichová,
ředitelka MŠ Pohádka

Poděkování hasičům
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Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
školní rok nám pomalu začal a letošní 
prvňáčci si odnáší ze škol své první ne‑
docenitelné vědomosti. Ruku v ruce se 
vzděláváním ve škole jde i vzdělávání 
mimo ni a tady se o slovo hlásí knihov‑
ny. Role knihoven v této snaze je jed‑
noduchá. Poskytnout dětem dostatek 
motivace, knih a radosti s nimi spoje‑
né, aby na své cestě za vzděláním měly 
ty nejlepší opory. Rozvoj čtenářských 
dovedností patří totiž mezi nezbytné 
předpoklady k osvojování si klíčových 
kompetencí, zejména pak k učení. Vy‑
užijte tedy příležitosti a zaregistrujte 
své prvňáčky do knihovny. Ještě do 
konce října jsou totiž tyto registrace 
zdarma. Skvělou příležitostí k uvedení 
malých čtenářů do světa knih bude 
náš odpolední program Pasování 
prvňáčků v knihovně, které proběhne 
v pátek 7. 10. Rovněž připomínáme 
vyhlášení literární soutěže Jižní Mo‑
rava čte, do které se můžete zapojit 
také do konce října. Dále vás srdečně 
zveme na naše další veřejné čtení pro 
nejmenší, které realizujeme v rámci 
projektu Bookstart. Každé první úterý 
v měsíci v 16.30 můžete s dětmi přijít 
do knihovny a poslechnout si čtení 
z těch nejzajímavějších knih a něco 
hezkého si společně vyrobit.

A nezapomínáme ani na naše dospělé 
čtenáře. V první polovině října, 11. 10. 
v 18.00, pořádáme veřejnou přednáš‑
ku se společnou diskuzí na téma klima 
pro Brno. Dozvíte se zde, jak se řeší 
změna klimatu v Brně, jak lze ušetřit 
energie v domácnosti, co můžeme my 
sami udělat pro snížení emisí sklení‑
kových plynů a mnoho dalšího. Veče‑
rem v příjemné atmosféře vás prove‑
dou odbornice na toto téma Helena 
Továrková, Soňa Raszková a Dominika 
Tóthová společně s přírodní školou Na 
větvi z.s. O týden dříve se společně 
vydáme prozkoumat svět mediální‑
ho prostředí, který prověří, jak dobře 
umíte ověřovat informace, abyste se 
nestali obětí manipulací, dezinforma‑
cí či internetových podvodů. Přehled 
všech akcí najdete v kalendáriu zpra‑
vodaje a nově také v naší Facebookové 
skupině KJM Bohunice, kam se můžete 
připojit právě teď. Zde s vámi budeme 
sdílet veškeré informace, události, no‑
vinky a radosti z vaší knihovny.
Na všechny návštěvníky se velice 
tě šíme a věříme, že pro vás i nadále 
budeme místem klidné a inspirativní 
činnosti pro rozvíjení fantazie, zábavy 
i vzdělávání v každém věku.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

V rámci programu Erasmus+ školní 
vzdělávání – strategická partnerství 
pokračuje ZŠ Arménská v  projektu 
spolufinancovaném z Evropské unie, 
nazvaném „Cesty do Zelené Evropy“. 
Obsahem projektu je partnerství pro 
spolupráci na inovacích a  výměnu 
osvědčených postupů s partnerskou 
školou OS Naklo ve Slovinsku.
Do Slovinska v týdnu od 28. 5. do 
5. 6. 2022 vyjelo šestnáct žáků čer‑
pat zahraniční zkušenosti. Výjezdu 
se účastnili nejaktivnější členové 
Eko klubu (Květoslava Rozprýmová, 
Adam Fojtík, Nikola Hanušová, Veroni‑
ka Rozprýmová, Jaromír Pudil, Hubert 
Mareček, Magdalena Murčová, Hana 
Čížková, Žofie Struhařová, Tomáš Glo‑
tzmann) a školního parlamentu (Lu‑
káš Polanský, Anna Marie Dolinková, 
Natali Šindlerová, Taras Derzhytskyy, 
Adriana Loskorich), které doprovodil 
tým čtyř zkušených pedagogů (Mgr. 
Irena Lidmilová, Mgr. Karla Robko‑
vá, Ing. Helena Jedličková, Doc. Jiří 
Matyášek) a paní zdravotnice Helena 
Marečková.
Účastníci mobility se učili spolupra‑
covat vrstevnickou metodou ve věkově 
rozdílných dvojicích. Nebylo to vždy 
jednoduché a starším členům škol‑
ního parlamentu to přineslo nejednu 
pernou chvilku. Ukázalo se, že mladší 
partnery nelze podceňovat, protože 
mladší žáci mají také přínosné názo‑
ry, hodnotné vědomosti i dovednosti 
a umí si poradit při řešení problémo‑
vých úkolů. Pro žáky z prvního stupně 
bylo zase trochu obtížné dodržovat 
nastavená pravidla chování a podřídit 
se vedení starších členů z dvojice. Kaž‑
dá dvojice monitorovala dění určitého 
dne a při večerním „štěbetání“ shrnula 
časový sled událostí, hodnotila pro‑
žité aktivity a kladla otázky ostatním 
členům.
První dva dny probíhaly výukové pro‑
gramy v terénu v rakouském Institu‑
tu pro sociální kompetence Lifecamp 
Hinterstoder Schafkogelsee v přírodní 

rezervaci Tauplitzalm. Ochutnali jsme 
vysokohorské ovzduší i místní kulinář‑
ské speciality, viděli jsme překrásnou 
horskou krajinu, flóru i faunu, zažili 
jsme sluníčko, déšť i sníh.
Třetí den skupina navštívila Julské 
Alpy a Triglavský národní park. Na 
čtvrtý a pátý den připravili naši part‑
neři ve škole v Naklu terénní výuku 
i ukázky školní práce. Společně se slo‑
vinskými žáky probíhalo aktivizující 
učení zaměřené na vzájemné pozná‑
vání, historii, kulturu i výuku a pre‑
zentující realizované i připravované 
projekty, včetně Erasmus+. Jednou 
z  aktivit byla návštěva Lublaně  – 
hlavního města Slovinska, které žáci 
poznávali plněním úkolů zábavné hry.
Šestý den probíhala ekologie kraso‑
vých jeskyní a ukázky světového dě‑
dictví ve slovinském Krasu. V Cerknici 
v muzeu KEBE, u Cerknického jezera 
a v Postojenské jamě probíhala feno‑
logická pozorování a výukové progra‑
my v přírodě.
Poslední dny se čeští žáci věnova‑
li ekologii moře v Ankaranu, Pirani 
a v Portoroži. Zde ochutnali mořský 
vzduch a kulinářské speciality z moř‑
ských plodů. Společně jsme se se‑
známili se 4. průmyslovou revolucí 
a konceptem cirkulární ekonomiky pro 
„Zelenou Evropu“. Celá mobilita byla 
zakončena podrobným hodnocením 
všech aktivit.
Beze zbytku se podařil realizovat vý‑
stup projektu, a to na konkrétním pří‑
kladu předat žákům zkušenosti s me‑
zinárodní školní spoluprací v zrcadle 
strategie „Zelená dohoda pro Evropu“.
Program Erasmus+ na naší škole po‑
kračuje, připravují se další mezinárod‑
ní projekty. V současné době jsou ve 
Slovinsku žáci školního časopisu Ar‑
mixxx a členové Anglického klubu – ke 
sdílení jejich každodenních příspěvků 
Vás zveme na stránky naší školy.

 Mgr. Irena Lidmilová,
koordinátor EVVO 

při ZŠ Brno, Arménská

V loňském školním roce naši mateř‑
skou školu navštěvoval každý čtvrtek 
pan Antonín Brzobohatý, aby dětem 
přečetl před odpočinkem v postýlkách 
pohádku. Děda Tonda, jak ho děti oslo‑
vují, tak navázal na svoji mnohaletou 
tradici, která byla přerušena dobou co‑
vidovou. Děti se na čtení pohádek vždy 
moc těšily a nesčetněkrát malovaly 
obrázky, aby dědu za jeho návštěvu 

odměnily. Jsme moc rádi, že i tento 
rok pan Brzobohatý svoje pravidelné 
návštěvy přislíbil a děti tak budou mít 
možnost poslouchat krásné příběhy 
a občas i vyprávění z dědova života. 
Velmi si toho vážíme a za děti moc 
děkujeme.
Za kolektiv MŠ Pohádka 

 Simona Ulbrichová, ředitelka

Pasování prvňáčků 
na čtenáře knihovny 

Druhá zahraniční 
skupinová mobilita žáků 
ZŠ Arménská do Slovinska

Mezigenerační čtení 
ve školce
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Ve čtvrtek 1. září 2022 se po letních 
prázdninách otevřely brány školy pro 
naše žáky a začal nový školní rok. Mno‑
zí žáci už netrpělivě čekali na otevření 
školy od 7.15 hodin. Letos do školy 
nastoupilo 72 prvňáčků, pro které byl 
dnešní den významným mezníkem 
v jejich životě. Slavnostního zahájení 
školního roku se ujal jako již tradičně 
pan starosta Ing. Antonín Crha.
Náš pedagogický sbor jsme doplnili 
o čerstvé absolventy pedagogických 
fakult. Pevně věříme, že tato nová 
krev nás obohatí o nápady na kvalitní 
a poutavou výuku. Vedle ní chystáme 
v průběhu celého školního roku řadu 
zajímavých akcí. Hned v sobotu 1. říj‑
na to bude turistický pochod v okolí 
zámku Lysice, na kterém proběhne 

výstava prací žáků ZŠ a MŠ Vedlejší, 
před Vánocemi zopakujeme projektový 
den Adventní dílny a vánoční výlet 
do Vídně. Sedmáci se mohou těšit na 
tradiční lyžařský kurz v Herlíkovicích. 
Novinkou mezi akcemi bude Spole‑
čenský večer 24. února, jenž zahájí 
žáci 9. ročníků společným tancem. 
Žáci 8. a 9. ročníků si mohou v květ‑
nu vybrat mezi jazykově ‑poznávacím 
pobytem do Anglie a  sportovně‑
‑turistickým zájezdem na Blanensko 
či na Vysočinu. Umělecky nadaní 
žáci 1. stupně dostanou příležitost se 
předvést v květnu na výstavě výtvar‑
ných děl spojené s kavárnou. V novém 
školním roce 2022/23 přejeme všem 
našim žákům mnoho úspěchů.

 Mgr. Markéta Mocková

Na začátku září se spousta dětí těší do 
školy na kamarády. Co ale když jste ve 
škole noví a nikoho neznáte? Nevadí, 
seznámíte se na adaptačním pobytu 
v Jedovnici pod vedením p. uč. Jirás‑
kové. Třídní kolektivy se stmelovaly 
pomocí sportovních her, na vodě na 
paddleboardech, při aktivitách se škol‑
ní psycholožkou i ve volných chvílích. 
Nechyběla ani stezka odvahy, táborák 

a diskotéka. Velkou zásluhu na zdár‑
ném průběhu akce měli naši deváťáci, 
kteří se svědomitě chopili role organi‑
zátorů, žákům se vším pomáhali, moti‑
vovali je a vytvářeli skvělou atmosféru 
akce. Takže se nová přátelství tvořila 
nejen mezi šesťáky, ale napříč ročníky. 
Moc děkujeme!

  Mgr. Eva Šůstková
ZŠ Brno, Vedlejší

V domě s pečovatelskou službou se 
několik týdnů plánovaně opravoval 
jediný výtah, který dvoupatrová bu‑
dova se seniory a vozíčkáři má. Paní 
vedoucí Domu Naděje, Arménská 2, 
Mgr. Ing. Zuzana Blažková nad rámec 
svých povinností po mnohých telefo‑
nátech a kontaktních schůzkách zajis‑
tila zapůjčení schodolezu – zařízení, 
se kterým předem zaškolený personál 
umožní překonat schody osobám, kte‑
ré by vlastními silami nebyly schody 
schopny zdolat. Velké poděkování 
patří nejen paní vedoucí Blažkové, 
ale i řadovým pracovnicím, které byly 
na zajišťování samotného provozu 
zaškoleny – zatímco jedna pracov‑
nice zajišťovala jízdu na schodolezu, 

druhá snášela nebo vynášela chodítka 
a jiné kompenzační pomůcky senio‑
rů tzv. po svých. Jen díky obětavosti 
personálu tak nemuseli být senioři 
doslova uvězněni po několik týdnů ve 
svých bytech. Poděkování patří také 
radnici, zejména panu starostovi, kte‑
rý zajistil spolufinancování zapůjčení 
schodolezu. Nevšední nasazení per‑
sonálu Domu Naděje ve spolupráci 
s radnicí pomohlo udržet bohunické 
seniory v jejich obvyklých pohybových 
aktivitách. Zejména v seniorském věku 
souvisí s pohybem nejen kvalita živo‑
ta, ale i samotná existence. Obyvatelé 
domu opět pocítili, že je o ně dobře 
postaráno.

 Zdeňka Ciompa

Letošní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) se opět 
konalo v Brně v areálu Pod Palackého vrchem druhý týden v září. O nominaci 
našeho týmu, který čekal na svoji šanci z pozice náhradníka, jsme se dověděli 
na poslední chvíli.
O to větší bylo naše nadšení a odhodlání ve finále ukázat, že náš výkon v kraj‑
ském kole nebyl náhodný. Finále se zúčastnil osvědčený tým ve složení Barbora 
Dokoupilová a Valerie Vlková z 9. B, Julie Marková, toho času Gymnázium Brno, 
Vídeňská, Ema Zatloukalová ze 7. B (v pořadí jednotlivkyň devátá), Adam Dastych 
a Šimon Melichar z 9. B, Adam Řiháček z 8. B(v pořadí jednotlivců dvanáctý) 
a Francesko Polák z 8. C.
V republikovém klání bojovalo celkem 654 dětí ze všech koutů naší země 
a 45 družstev. K velkému úspěchu celého finále přispěl i doprovodný program, 
autogramiáda úspěšných olympioniků ČR a vůbec skvělá atmosféra, kterou tato 
akce každoročně přináší. Všichni naši žáci podali úžasné výkony a zasloužili se 
o konečné výborné 16. místo v celkovém hodnocení družstev a 1. místo v Brně, 
když jsme díky skvělému finiši v bazénu na poslední chvíli přeskočili ZŠ Novo‑
městskou. Velká gratulace a poděkování pro naše „olympijské“ naděje!

 Mgr. Jaromír Krejčí, učitel ZŠ Arménská

Škola volá! 

Adaptační pobyt 6. tříd 

Poděkování Naděje

ZŠ Arménská opět zářila 
na Republikovém finále 
OVOV v Brně

ŽIVÁ FOSÍLIE
V arboretu bývalé zahradnické školy 
najdeme strom se zajímavým příbě‑
hem. Do poloviny minulého století 
byla metasekvoje známa pouze jako 
zkamenělina v podobě hnědého uhlí. 
Ale co se nestalo! V létě roku 1943 
objevil čínský botanik v centrální Číně 
živé stromy. Po pěti letech intenzivní‑
ho bádání bylo vědeckými autorita‑
mi potvrzeno, že se jedná o týž druh 
a metasekvoje čínská (Metasequoia 
glyptostroboides) byla označena za 
„živoucí fosílii“. Metasekvoje je opada‑

vý jehličnatý strom, který v domovině 
dorůstá výšky až 35 metrů.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (51)
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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.

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 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!

 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

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

 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.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi‑
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Opravy a servis počítačů a note‑
booků. Chcete zrychlit počítač, zachrá‑
nit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, 
wi‑fi, internet? Se vším Vám ochotně 
poradím a přijedu. 
Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, 
e‑mail: novotnymir@volny.cz

 Pedikúra – provádím, mohu přijet 
kamkoliv – z pohodlí domova.
Tel.: 702 862 428, Klocová.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava 
oděvů. Ukrajinská 15. Tel. 728 231 973.

 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

Vnitřní žaluzie 

tel: 605 374 881
www.domove.cz

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIEVYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIE

Cena vč. dopravy, montáže a DPH

Pro byt 2+1 -    8 500 Kč
Pro byt 3+1 -    9 900 Kč

Zastínění lodžie
Vertikální žaluzie 3,6 m - 7 500 Kč

Sítě proti hmyzu
Dveřní síť - 7 500 Kč

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
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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.cz

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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.

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

�  .netbox.cz

Hledáme projektanta
pozemních staveb

Rosice

Vítáme praxi 5 let a více

•  Mzda 45 000 Kč 
 až 60 000 Kč za měsíc.
•  Firemní auto i pro 

soukromé účely.
•  5 týdnů dovolené.

Více informací na
www.qualitygroup.cz

či na telefonu
+420 736 105 226

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.

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
ÚKLID DOMÁCNOSTI

MYTÍ OKEN

tel.: 792 466 199
www.azhospodyne.cz

Prodáváte byt nebo dům 
a nevíte zda s realitkou 

nebo bez realitky?

Zkuste mít 
výhody obou.

Tel. 776 129 999.
NÍZKONÁKLADOVÁ


