
Jak jsem již informoval v minulém čísle zpra-
vodaje, dne 12. října 2022 proběhlo ustavující 
zasedání bohunického zastupitelstva. Na něm 
jsem byl opět zvolen starostou, 1. místostaros-
tou byl zvolen pan Milan Hrdlička a druhým, 
neuvolněným, místostarostou pan Josef Juras. 
Spolu s místostarosty jsme si rozdělili kompe-
tence a zodpovědnost. Pro větší přehlednost vám 
je představuji.

Starosta bude zodpovědný za ob-
lasti:
financí a rozpočtu, finanční a interní 
kontroly, hospodaření příspěvkových 
organizací, za oblast školství, rodinné 
politiky, vnitřních věcí (pojištění ma-
jetku, oblast informatiky, právní věci, 
vymáhání pohledávek, Czech POINT, 
úřední deska) a za oblast parkování. 
Dále za záležitosti investic a oprav, 
účelových komunikací, dopravu a do-
pravní značení, krizové řízení a požární 
ochranu.
1. místostarosta bude zodpovědný 
za oblasti:
správy majetku a dispozice se svěře-
ným majetkem, místních poplatků, 
rozvoj MČ, územní plánování, kultu-
ru, sport, bytové hospodářství, oblast 
péče o zeleň, ochranu přírody, čistotu 
ovzduší a kamerové systémy.
2. místostarosta bude zodpověd-
ný za oblasti:
úklidu a čistoty, odpadů a odpadového 
hospodářství, správu mobiliáře, bloko-
vé čištění a údržbu komunikací, oblast 
zdravotnictví a sociálních služeb.

O PODZIMNÍM BLOKOVÉM 
ČIŠTĚNÍ
Je zcela zřejmé, že činnost blokového 
čištění a s ní spojené odtahy nepatří 
u veřejnosti k těm oblíbeným. Jak jistě 
víte, máme během roku tři. Není to 
nijak moc, jsou městské části, které 
jich mají nepoměrně více.
V průběhu podzimního „blokáče“ mě 
oslovil jistý muž s připomínkou, že 
blokové čištění v říjnu nedává smysl, 

protože ještě není spadené všechno 
listí. Ano, tento argument slýchám 
často. Ovšem, okolnosti nepřejí tomu, 

aby byl podzimní blokáč o moc poz-
ději. Proč? Termíny blokových čištění 
se stanovují v prosinci předcházejí-
cího roku – tedy 10–11 měsíců před 
podzimním blokovým čištěním. Při 
rozhodování o termínech je třeba vzít 
v potaz i faktory počasí, jako jsou mráz 
a první sníh. Za takových povětrnost-
ních podmínek by blokové čištění pro-
běhnout nemohlo. Dalším faktorem je 
vyhláška, která stanoví, že by blokové 
čištění mělo skončit před zahájením 
zimního období. To začíná 1. listopadu. 

Proto s blokáčem končíme obvykle ke 
konci října.
Ale nekončíme s úklidem listí. Firma, 
která pro nás blokové čištění zajišťuje, 
provádí i zimní údržbu. A k té patří 
také podmínka, že pokud nemusí vy-
jíždět z důvodu sněžení, musí uklízet 
listí. Proto se nám každý rok daří bě-
hem zimy listí pohodlně uklidit.

SBĚRNÝ DVŮR, TZV. EKODVŮR
Podobně jako v případě předchozího 
článku, také toto téma mi navrhl jis-
tý muž, se kterým jsem se „srazil“ na 
chodníku.
Dotazoval se mě na ekodvory v Bo-
hunicích. Důvodem byla skutečnost, že 
se stále vyskytují nezodpovědní lidé, 
kteří své nepotřebné věci z domácnos-
ti volně odloží, kde je napadne.
Slíbil jsem mu, že na těchto stránkách 
představím náš bohunický ekodvůr.
Najdete jej na adrese Ukrajinská 2a – 
tedy v areálu, kde sídlí naši dobrovol-
ní hasiči. Můžete sem dovézt cokoliv, 
co doma najdete – od skříní, křesel, 
postelí až po nepotřebnou plechovku 
s barvou. 
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Vedení radnice si rozdělilo kompetence

Uzávěrka č. 1/2023
pátek 16. prosince 2022
ve 14 hodin

II. ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
7. 12. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad nice na 
Dlouhé 3 konat II. zasedání Za-
stupitelstva MČ Brno-Bohuni-
ce. Program zastupitelstva bude 
nejpozději sedm dnů před zase-
dáním zveřejněn na úřední desce 
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:
Bohunické vánoční trhy .........................2
Silvestrovská zábava ..............................3

Orelské vánoční turnaje ........................ 7
Jak s odpadem o Vánocích .................... 8

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz
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Nad radostí trochu 
smutku
Blíží se čas vánoční a mě napadá, že se mi do tohoto článku může 
hodit věta, jež je všeobecně známá, a to, že sliby se mají plnit nejen 
o Vánocích. 

Na jaře tohoto roku jsem 
vás v tomto periodiku in-
formoval, že připravujeme 
výsadbu stromořadí při ulici 
Čeňka Růžičky, a to tak, aby 
navazovalo na již vzrostlé 
stromy, které zde byly před 
léty vysazeny. Dnes již mohu 
s radostí konstatovat, že jedenáct no-
vých stromů na ulici Čeňka Růžičky 
je vysazených a k nim ještě přibylo 
105 ks keřů. Dovoluji si předpokládat, 
že vás bude zajímat, co to bylo vysa-
zeno za stromy. Dva kusy stromů na 
krajích stromořadí jsou platany (Pla-
tanus acerifolia) a ty ostatní stromy 
jsou javory (Acer campestre, Elsrik). 
K tomu byly vysazeny ještě keře tavol-
níku (Spirea vanhouttei) a keře šeříku 
(Syringa hybrida). Výsadbou těchto 
stromů náš projekt zcela jistě nekon-
čí, v této době, kdy čtete můj článek, 
věřím, že jsou už vysazeny i stromy ve 
vnitrobloku Spodní – Rolnická, vedle 
trafostanice. Zde se bohužel vešly jen 
pouhé dva stromy, protože prostor je 
velmi „zasíťovaný“. A co se vysadilo 
zde? Opět platan doplněný o sophoru. 
Třetí lokalitou, kde vysazujeme stro-
my, je prostor mezi ulicí Ukrajinskou 
a  budovou Domu s  pečovatelskou 
službou. Zde bude vysazeno celkem 
5 ks stromů a to Ginkgo Biloba, slivoň 
mirobalán (Prumus cerasifera, nigra) 
a v neposlední řadě opět platan. Toť 
je ta první část z mého článku, a to ra-
dost. Trochu smutku mi přináší reakce 
některých lidí na vysazené stromy při 
ulici Čeňka Růžičky, s komentářem „, 
to zas bude bordelu z listí a kdo to 
bude odklízet ze zaparkovaných aut“, 
tím mě někteří opravdu rozesmutněli.
Vzhledem k tomu, že jako 1. místosta-
rosta mám ve své gesci oblast péče 
o zeleň a ochranu přírody vám mohu 

slíbit, že se budu snažit ze 
všech sil, aby v  katastru 
Bohunic přibylo co nejvíce 
stromů i  ostatní zeleně. 
Společně s neziskovou or-
ganizací SÁZÍME STROMY, 
připravujeme projekty, které 
by měly Bohunice ještě více 

zazelenit. Součástí těchto projektů je 
i  projekt s  pracovním názvem Bo-
hunický ovocný sad. Představa je ta-
ková, že chceme vysadit větší množství 
ovocných stromů v rozličných druzích, 
jejichž úrodu byste mohli sklízet vy, 
naši spoluobčané. Ovocné stromy by 
byly doplněné i o ovocné keře, jako 
například angrešt, rybíz a pod. Dru-
hým připravovaným projektem je Bo-
hunický park. Ač se to nezdá, Bohunice 
nemají svůj oficiální park. Jsem pře-
svědčen, že si park zasloužíme, a proto 
budu usilovat o jeho vytvoření.
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás 
opět vyzvat touto cestou ke spoluprá-
ci. Máte -li tip, kde by se mohl vysadit 
nějaký keř či strom, zavolejte mi či 
napište a uveďte místo, rád si s vámi 
osobně prostor projdu a po prověření 
možnosti výsadby zařídím, aby zde 
strom či keř byl vysazen. Již v minu-
losti se na mou výzvu ozvalo několik 
spoluobčanů s tipy na prostor k vý-
sadbě, bohužel po kontrole, zda jsou 
zde vedeny nějaké sítě, byla většina 
tipů zamítnuta, ale i přesto se nám 
podařilo něco vysadit.
Vážení, dovolte mi touto cestou po-
přát vám krásné svátky vánoční, mno-
ho porozumění, zahoďte shon a raději 
zkuste vnímat své blízké a přátelé, pro-
tože, jak říká moje maminka, získat si 
přátele a lásku příbuzných je daleko 
těžší, než udělat bramborový salát.
Vše nejlepší do nového roku vám přeje 
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

 1
Ovšem, kromě azbestu, bytových jader, eternitu a sádro-
kartonu. Tyto lze za poplatek odevzdat ve sběrném dvoře 
Líšeňská 35.
V našem ekodvoře je vše, včetně pneumatik (do 4 ks), ode-
bíráno zdarma. Jen za stavební suť se něco málo platí. 
Přirozeně je třeba velké věci typu skříň apod. rozložit na 
desky. Dobře se to pak přepravuje a do kontejneru se vejde 
více odpadu.
Otevřeno je každý den mimo neděli a  pondělí v  čase  
9.00–13.00 a 13.30–17.30. Tel. číslo je: 606 914 792.
Další ekodvory najdete na ul. Točná nebo Oblá.

Milí přátelé, začíná krásný, tajemný, adventní čas plný 
očekávání nadcházejících vánočních svátků. Měl by to být 
čas radostného obdarování. Dárek nemusí být jen něco 
koupeného za velké peníze. Někdy více potěší maličkost: 
milý pohled, pohlazení, hezké slovo, kterými obdarujeme 
své nejbližší, přátele, sousedy…
Pojďme společně darovat naději, že na Vánoce s námi bude 
narozený Ježíšek. Ať jsou naše srdce naplněna láskou a po-
kojem – nejen o Vánocích, ale v každém všedním dni… 
Těším na setkání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

Vedení radnice si rozdělilo 
kompetence

Poděkování 
našim 
voličům

Všechno nejlepší do nového roku
přeje čtenářům

redakční rada 
Našich Bohunic

Chtěl bych Vám poděkovat za podporu 
v letošních komunálních volbách. 
Do bohunického zastupitelstva jsme 
se za SPD dostali dva kandidáti.
S kolegou jsme na těchto postech no-
váčci a náš výkon funkce zastupitelů 
bude lepší a lepší.
Moc děkujeme. Nezklameme.

 Kročil František, zastupitel

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. 

11.-12.
listopadu

Prostě jen blíž lidem..

9.–10.
prosince

BOHUNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY
22. a 23. prosince
12.00–18.00 hod.
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLIX
Rozloučení se seriálem Z historie 
Bohunic.
Milí přátelé, všechno jednou skončí. 
Myslím, že po více než 13 letech je 
čas ukončit i tento seriál. Provázel 
náš zpravodaj od březnového čísla 
roku 2009. Snad vás za ty roky ale-
spoň trochu zaujal a přiblížil vám 
historii naší obce.
V tomto posledním čísle bych rád 
představil bohunickou historickou 
pečeť a znak.
Bohunický znak je odvozený z do-
chovaného otisku pečeti, která je 
datovaná rokem 1617. Na ní je vyob-
razen klíč a hrozen. Hrozen proto, že 
se zde vínu vždy dobře dařilo. Klíč 
značí přináležení k brněnské svato-
petrské kapitule. Klíč je totiž nej-
častějším atributem svatého Petra.
Otisků této pečeti najdeme na sta-
rých dobových listinách více. Níže 
uvedený červený otisk se nachází 
na starém urbáři z roku 1789. Je 

uložen v Moravském zemském ar-
chívu, kde jsem měl možnost si jej 
osobně nafotit.
Tímto se s vámi a s touto rubrikou 
loučím.
Od lednového čísla se můžeme tě-
šit na nový seriál, který připravuje 
naše radní Mgr. Stará. O čem bude? 
Nechme se překvapit.
S přáním všeho dobrého

 Antonín Crha

1. 11.–31. 12. VÝSTAVA – Andělské Vánoce – výstava vánočních 
pohlednic; KJM, Lány 3

27. 11.–23. 12. SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE – Co je pod stromečkem?
KJM, Lány 3

1. 12.–27. 12. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Malý vánoční kvíz – soutěžní kvíz;
KJM, Lány 3

6. 12.
úterý

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

8. a 22. 12.
čtvrtek

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

13. 12.
úterý

VÝTVARNÝ WORKSHOP – Ježíškova dílna;
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

17. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Šachy děti a mládež;
Orel jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

17. 12.
sobota

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – tvorba vlastnoručně 
vyrobených dárků; SVČ Lužánky-pracoviště Lány, Lány 3; 
od 9.30 do 15.00 hod.

17. 12.
sobota

VYPEČENÉ VÁNOCE NA LABYRINTU;
SVČ Labyrint; Švermova 19; od 9.30 do 16.00 hod.

18. 12.
neděle

VÁNOČNÍ TURNAJ – Šprtec; Orel jednota  
Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 10.00 hod.

22.–23. 12. BOHUNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY; MČ Brno-Bohunice; 
náměstí před radnicí od 10.00 do 18.00 hod.

23. 12.
pátek

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – v bohunické kapličce; 
SVČ Lužánky-pracoviště Lány, bohunická kaplička; 
od 17.00 hod.

23. 12.
pátek

ZPÍVÁNÍ KOLED – u bohunické kapličky; SVČ Lužánky  – 
pracoviště Lány, bohunická kaplička; od 18.00 hod.

27. 12.
úterý

VÁNOČNÍ TURNAJ – Nohejbal muži; Orel jednota 
Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

28. 12.
středa

VÁNOČNÍ TURNAJ – Stolní tenis muži, ženy;  
Orel jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

31. 12.
sobota

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA na hasičské zbrojnici;
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

Kalendárium 12

Poděkování za spolupráci 
Vazební věznici Brno

Bohuničtí hasiči ve spolupráci  
s MČ Brno-Bohunice opět pořádají 

 
SILVESTROVSKOU 

ZÁBAVU 
 

Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra 
a příchodu nového roku do hasičské zbrojnice 

na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice 

 
Cena lístku včetně místenky, malého 
občerstvení a láhve sektu 0,33l / osoba   

            350,- Kč 
 
  Živá hudba – kapela 
    APEIRON DUO 

 
Předprodej lístků: od 7. 11. 2022, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3  

pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
podatelna – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 13 

 
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel 

vyhrazuje právo zrušení dané akce. 
 

Velice rád bych touto cestou poděkoval Vazební věznici Brno, a to jak vedení, tak 
odsouzeným za pomoc při úklidu atria a prořezy zeleně v areálu Základní školy 
Brno, Arménská 21, p.o. během listopadu.  
Práce si velmi vážíme.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ
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Na zastupitelstvu dne 23. 2. 2022 (den 
po vstupu vojsk Ruské federace na Don-
bas) jsem navrhnul a prosadil usnesení 
v následující podobě:
I. V důsledku protiprávní a nyní již ne-
skrývané invaze vojsk Ruské federace na 
území suverénní Ukrajinské republiky 
ze dne 22. 2. 2022 bude na budově 
radnice MČ Brno-Bohunice symbolicky při nejbližší 
možné příležitosti vyvěšena ukrajinská státní vlaj-
ka, a to na dobu 7 dní ode dne vyvěšení.
II. Zastupitelstvo MČ Brno -Bohunice schvalu-
je symbolické vyvěšení ukrajinské státní vlajky 
na budově radnice MČ Brno -Bohunice po dobu 
30 dnů v případě, že na základě informací ČTK 
vojska Ruské federace rozšíří svůj akční rádius 
oproti stavu ke dni 23. 2. 2022 na další území 
Ukrajinské republiky.
Následující den 24. 2. 2022 se stalo něco, co dr-
tivou většinu z nás překvapilo svou brutalitou 
a rozsahem tak, že jsme si to před tím ani neuměli 

představit. A tento stav trvá dodnes.
Vlajka prve vyvěšena byla. Poté byla 
odstraněna, ačkoliv rada mohla roz-
hodnout o jejím ponechání na místě 
(tj.  k  vyvěšení vlajky není nezbytné 
rozhodnutí zastupitelstva).
Nyní zastupitelstvu (moje mailová pros-
ba vedení MČ totiž nebyla vyslyšena) 

navrhuji vylepení ukrajinské vlaječky na dveře 
radnice do odvolání s následujícím odůvodněním:
Ruská federace podniká vůči Ukrajinské republice 
útočnou válku a hromadně se dopouští porušování 
základních lidských práv na svém i okupovaném 
území. Tím Ruská federace koná v rozporu s mezi-
národním právem, morálkou i obecnou slušností.
Ruská federace Českou republiku považuje za sou-
část svého zájmového prostoru, požaduje návrat 
před rok 1997, kdy Česká republika ještě nebyla 
členem NATO (informace je dostupná na webu 
Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace).
Rusko nám jinými slovy chce přikazovat, co mů-

žeme a nemůžeme dělat. Rusko totiž uznává naši 
suverenitu jen do té doby, dokud to vyhovuje jeho 
vlastním zájmům. Rusko se v mezinárodních vzta-
zích nehodlá řídit mezinárodním právem, vyznává 
pouze „právo silnějšího“. Rusko tudíž představuje 
pro Českou republiku a její občany reálnou, in-
tenzivní a akutní hrozbu. Stejnou hrozbu tedy 
představuje i pro občany MČ Brno -Bohunice.
Ukrajinská obrana proti ruské agresi de facto zna-
mená i naši obranu proti ruské hrozbě. Tento pří-
spěvek do naší státní suverenity si zaslouží z naší 
strany akt uznání. Akt uznání, který bude setrvalý 
po celou dobu války, neboť je nezbytné si konti-
nuálně připomínat oběti, které ukrajinská strana 
i v našem zájmu podstupuje. Tímto aktem uznání 
může být třeba neinvazivní vylepení ukrajinské 
vlaječky na všech vstupních dveřích vedoucích do 
budovy radnice.

 Michal Kincl,
zastupitel ZMČ Brno ‑Bohunice

Vážení spoluobčané, v  následujícím 
článku bych vás chtěl stručně seznámit 
s úkoly, možnostmi a složením kontrol-
ního výboru v novém volebním období.
Kontrolní výbor je podle Zákona 
č.  128/2000 Sb., o  obcích zřizován 
zastupitelstvem obce, v našem přípa-
dě městské části. Jeho úkoly jsou dle 
tohoto zákona následující:

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
a rady obce, je -li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostat-
ními výbory a obecním úřadem na úseku samostat-
né působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo za-
stupitelstvo obce.

Výbor sám o  sobě nemá pravomoc 
ukládat úkoly, a to ani úřadu městské 
části, ani jednotlivým zaměstnancům. 
Stejně tak nemůže realizovat jakákoliv 
opatření, to je ve výlučné pravomoci 
zastupitelstva městské části. Jeho vý-
stupem je zápis o provedené kontrole, 
který obsahuje, co bylo kontrolováno, 

jaké nedostatky byly zjištěny, a návrhy opatření, 
směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepi-
suje předseda, případně člen výboru, který provedl 
kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 
týkala. Zápis předloží kontrolní výbor zastupitel-
stvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu nebo 
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
V novém volebním období bude kontrolní výbor 
pracovat v následujícím složení:

Předseda: Ing. Antonín Brzobohatý
Místopředseda: František Kročil
Člen: MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Tajemník:  Mgr. Jan Liščinský
E -mailová adresa je VyborKontrolni@bohunice.
brno.cz
Zápisy ze zasedání kontrolního výboru je možné 
najít na stránkách Úřadu městské části https://
www.brno -bohunice.cz/
Obecně lze tedy říci, že kontrolní výbor provádí kon-
trolu nad dodržováním zákonnosti ze strany ÚMČ.
Na kontrolní výbor se mohou v rozsahu jeho pů-
sobnosti se svými podněty obracet také bohuničtí 
občané. Kontrolní výbor se musí každým podnětem 
zabývat, vyšetřit jej a závěry uveřejnit v zápise.

 Ing. Antonín Brzobohatý

Ukrajinská vlajka

Kontrolní výbor v novém volebním období

Příspěvky zastupitelů

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Z Brna do Bohunic vedla v minulosti cesta osázená 
třešňovou alejí. Legendární „třešňovka“ je vidět ještě 
na starých mapách z doby těsně před zahájením 
stavby sídliště. Na fotografii z roku 2019 je torzo 
asi posledního stromu z původní aleje.
Třešně jsou cizosprašné stromy, to znamená, že 
k oplodnění květů vyžadují pyl jiné odrůdy. Ale 
u třešní je to ještě trochu složitější, protože některé 
odrůdy se mezi sebou nesnášejí. Tomu se odborně 
říká „inkompatibilita“ (česky vzájemná neslučitel-
nost). V třešňovém sadu, kde se nachází mnoho 
různých odrůd, dochází k velmi komplikovaným 
vztahům, které se dají přirovnat k dívčímu kolektivu 
v mateřské škole.
Majdalénka by chtěla kamarádit se všemi děvčaty 
s výjimkou Apolénky. Veronika kamarádí s Věrkou, 
Zdenkou a Majkou, ale nasnáší Majdalénku. Len-
ka nesnáší Moniku a Kláru. Hančí kamarádí pouze 

s Majdalénkou a Bárou. Mančí (už nevím, čí) se ne-
snáší s Veronikou a Apolénkou.
Seriál o bohunických stromech vychází také na face-
bookové stránce: Otevřené Bohunice.

 Vlastimil Halfar

Bohunické stromy (53)
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V letošním roce do naší základní školy nastoupili nejen prvňáčci, ale 
nově i předškoláci, pro které byla otevřena přípravná třída.

Program v přípravné třídě je podobný 
jako v posledním ročníku mateřské 
školy. Děti se učí dovednostem, které 
budou potřebovat ve škole, a to hra-
vou formou. Pomocí různých didak-
tických her, pracovních listů, obrázků 
a pohybových, hudebních, pracovních 
a výtvarných činností rozvíjíme u dětí 
nejrůznější oblasti jejich osobnosti – 
sluchové a zrakové vnímání, prostoro-
vou a časovou orientaci, matematické 
představy, sebeobslužné a sociální do-
vednosti, hrubou i jemnou motoriku.
Děti mohou využívat vše, co jim na-
bízí škola. Navštěvují školní družinu 
a kroužky, které jsou nabízeny v rámci 
školy a školní družiny. Navštěvujeme 
knihovnu, chodíme na procházky 
i krátké výlety, během přestávek vy-
užíváme různé didaktické hry.
V  září naše přípravná třída spolu 
s 1.C vyrazila na Jižanský dvorek v Ko-

márově. Protože nám počasí přálo, 
prohlédli jsme si zvířátka, zahráli 

společně hry a nakonec jsme si dali 
zmrzlinu. V říjnovém týdnu jsme na-
vštívili naši knihovnu Lány, která si 
pro děti nachystala program „Vzhůru 
na palubu“. Protože máme celoroční 

motivační hru „Piráti“, nebylo toto 
téma dětem cizí. Děti si měly jako 
piráti vybírat materiál, který si vez-
mou s sebou na loď. Hledaly podle 
mapy truhlu s pokladem a naučily se 
pirátskou písničku. Při pobytu venku 
děti stavěly domečky pro skřítky, ve 
škole z krepového papíru vyráběly mu-
chomůrky, z listů skřítka Podzimníč-
ka, z papírových ruliček ježky, tvořily 
z plastelíny, z kostek měly postavit 
stavbu dle vlastních nápadů.
Nesmím zapomenout na oslavu Hallo-
weenu a strašidelné učení, na které se 
děti moc těšily. V hodině vypracováva-
ly strašidelné pracovní listy a vyráběly 
pavouka. Na konci jsem si společně 
s prvňáky z 1. C zahráli hry v tělocvičně 
a proběhla i promenáda kostýmů.
Podzim je pomalu za námi a my se už 
společně těšíme, jaké další výzvy nám 
přípravný školní rok přinese.

 Ivana Cupalová,
učitelka ZŠ Arménská

Přípravná třída na ZŠ Arménská:  
„Hravá cesta do školy“

V rámci Dne pro školu měli ně-
kteří žáci II. stupně ZŠ Vedlejší 
možnost setkat se s cestovatelem 
Matoušem Vinšem. Projekt Den 
pro školu je zajímavý tím, že sdru-
žuje komunitu lidí z praxe napříč 
profesemi, kteří chtějí pomáhat 
žákům a studentům najít svoje 
vášně.

O svůj životní příběh se s námi přijel 
podělit právě pan Vinš, podnikatel, 
fotograf a kreativec, jenž již v 18 le-
tech projel Skotsko křížem krážem 
s budgetem 3500 Kč na měsíc. Při-
vydělával si hraním na ulici jako mu-
zikant. Cestování ho natolik nadchlo, 
že se vydal po škole do Asie. Od roku 
2014 žil v Thajsku, Vietnamu, na Srí 
Lance, v Austrálii, Portugalsku nebo 
v Japonsku.
Dnes bychom pana Vinše označili za 
digitálního nomáda (člověk, který 
cestuje a pracuje odkudkoliv). Jaké 
to je, pracovat a u toho cestovat po 
světě? O tom přišel povyprávět dne 
14. 11. na naši školu. Svoje know -how 
vydal se svým kamarádem Petrem 
Novákem v podobě knihy Travel Bi-
ble. Našli byste v ní praktické tipy, 
jak cestovat chytře a levně. Důkazem 
jeho úspěchů je také vlastní značka 
vyrábějící v Portugalsku barefoot boty 
značky Grave. Co autor knihy a podcas-
tu Travel Bible radil žákům, aby mohli 

být svobodní nejen v práci a žít podle 
sebe? „Na začátku musíte mít velký 
sen. Nesmíte se bát ho uskutečnit. 
Každá překážka na cestě je krok, který 
je třeba překonat.“

 Mgr. Markéta Mocková

Žák 6.A David Kasal v rámci taneční 
soutěže Brno Open dne 30. 10. 2022, 
kde se konalo historicky první Mis-
trovství České republiky v kategorii 
dětí (děti do 12 let), získal se svojí 
taneční partnerkou Sárou Odstrčilo-
vou titul mistrů České republiky ve 
standardních tancích. Taneční pár 
v silné konkurenci 12 nejlepších párů 
z ČR získal vítězství ve všech 4 tancích. 
V tancích latinskoamerických se tento 
pár probojoval do finále, kde obsadil 
krásné šesté místo.
David se Sárou začali svoji taneční 
kariéru v kurzech tanečního studia 

v Tuřanech, které v současné době 
připravuje žá ky devátých tříd na náš 
ples a má v režii tanečně pohybovou 
průpravu na prvním stupni. V součas-
né době pár spadá pod křídla Taneční-
ho klubu Dvectis DSP Kometa, který je 
aktuálně nejlepším tanečním klubem 
v České republice.
Věříme, že se nejedná pro Davida 
a Sáru o poslední mistrovský titul, 
a přejeme jim mnoho úspěchu a pro-
tančených dnů!
Ještě jednou moc gratulujeme!

 Mgr. Klára Vavrušková

Den pro školu  
s Matoušem Vinšem 

Taneční soutěž  
BRNO OPEN 
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Dne 9. 11. 2022 se konal tradiční Svatomartinský lampio-
nový průvod. Sešli jsme se v hojném počtu na sportovním 
hřišti ZŠ a MŠ Vedlejší. Po přivítání všech zúčastněných-
děti mateřské školy utvořily velký kruh, ve kterém nechy-
běl ani Martin s bílým koněm, a za doprovodu učitelek 
vystoupily s pásmem básniček a písniček. Po vystoupení 
jsme se všichni vydali na krásnou procházku s rozsvícenými 
lampiony a lucerničkami kolem areálu základní a mateřské 
školy. Průvod byl velmi dlouhý a byl ukončen opět před 
vchodem do školky, kde na cestu domů dostaly děti na 
památku dřevěnou podkovu. Děti se na tuto akci moc 
těšily a pečlivě se připravovaly. Děkujeme všem za účast 
a těšíme se na další společné setkání.

 Mgr. Petra Havlová, 
Zástupce ředitele pro PV, ZŠ a MŠ Vedlejší

Jmenuje se Lukáš Polanský, je žákem 9. třídy na Základní škole Arménská. V úterý 18. října 
promítali v sále bohunické radnice jeho první samostatný film nazvaný Stop. Není dlouhý, za-
bývá se aktuálním tématem – šikanou. Vzbudil značný ohlas, je přístupný na YouTube (https://
youtu.be/EPL6le0h3cI) a rozšiřuje se po základních školách. Vybaven je anglickými titulky. Také 
slovinskými, protože škola má partnerské kontakty se školou OS Naklo ve Slovinsku. Tam také 
film odeslali, odezva je velmi kladná.

Snímek má znaky profesionality. Hned v úvodu čte-
me varování a poučení: Film obsahuje nadávky, uráž-
ky, ignoraci a napadání. Pokud se vy nebo váš blízký 
potýkáte se stejnými problémy, vyhledejte pomoc.
Lukáš se již dříve zúčastnil práce na studentském 
filmování, tentokrát to byl jeho první samostatný 
opus. Produkčního mu dělal tatínek Petr, asistent-
kou režie byla Adriana Nečasová. Lukáš byl zároveň 
scénáristou, kameramanem a obstaral střih. Na závě-
rečných titulcích je kromě jmen herců uvedeno, kde 

všude se natáčelo. Především ve škole na Arménské, 
která mladého filmaře podpořila. Natáčelo se od 
poloviny března 2021 do června 2022. Film v téměř 
profesionální zkratce líčí příběh dospívající dívenky 
z osmé, deváté třídy, ostatně všichni herci byli tehdy 
ještě osmáci nebo o rok starší již bývalí spolužáci. 
Učitelka ve filmu nemá hlavní hrdinku zjevně v ob-
libě a zvláště spolužáci dávají své spolužačce najevo 
pohrdání. Ústně i fyzicky, když do ní strkají, podrazí 
nohy, v jídelně předběhnou a pak si od ní odsednou, 

posílají ponižující SMS zprávy, ze školní lavice jí 
shazují předměty. Tyto deprimující sekvence jsou 
ve filmu nejdelší a nejpůsobivější. Dívenka utíká do 
samoty a medituje. „Už nemá smysl dál se trápit…,“ 
říká si a objevuje se na okraji vysoké skály. Sděluje, 
že dál nepůjde…… pak je zlom a chlapec vyzývá 
všechny, kteří procházejí šikanou, aby se obrátili na 
příslušné instituce (jsou vyjmenovány i s kontakty), 
případně na chápajícího učitele, kamaráda.
Film tedy přímočarý, nicméně provedený se zauje-
tím pro téma i pro filmovou práci. Ostatně Lukáš 
Polanský jako starší žák rovněž fotografuje, letos byl 
nominován v této kategorii v soutěži Czech Photo 
Junior za kolekci snímků Bohoslužba v katedrále 
sv. Víta a Václava. Našim Bohunicím řekl, že se bude 
hlásit na obor Filmová tvorba a animace na Střední 
škole uměleckomanažerské v Brně.  Jan Trojan

Mateřská škola Amerlingova se nachází na stejnojmenné ulici v městské 
části Brno -Bohunice. Pojmenovaná je po Karlu Slavoji Amerlingovi 
(1807–1884), který byl lékařem, filozofem, ale především učitelem.

V roce 1842 (před 180 lety) založil 
školu podle pansofismu Jana Amose 
Komenského (všeobecná moudrost, 
univerzální poznání všeho) a stal se 
jejím ředitelem.
Bohunická MŠ byla uvedena do pro-
vozu v září 1982, tedy před 40 lety. 
Výstavba nebyla jednoduchá, neboť 
základní kámen byl položen již v roce 
1974. Na její stavbě se podíleli i mnozí 
bohuničtí občané, rodiče tehdejších 
dětí.
Do roku 1990 školu vedla paní ředi-
telka Oldřiška Jůzová, po té do roku 
2003 paní Jitka Kandrnálová, do roku 
2018 paní Bc. Věra Karásková, kte-
rá předala „žezlo“ paní Mgr. Zdeňce 
Lederové.
Velmi si zakládáme na tom, že naše 
MŠ byla třetí MŠ v ČR nesoucí název 
„Mateřská škola podporující zdraví“. 

A to od školního roku 1997/98. Letos 
jsme opět tento titul obhájili.

V letech 2012–22 prošla škola velkou 
proměnou. Městská část investovala 
do kompletní rekonstrukce umýváren 
a toalet, šaten, výměny oken, zatep-
lení budovy, rekonstrukce příprav-
ných kuchyněk a celé školní kuchyně. 

Následně došlo k přeměně bývalého 
školnického bytu na keramickou dílnu, 
kancelář, sociální zařízení a letos v létě 
bylo nutné nahradit v kotelně staré 
kotle novými.
Brankou školky prošlo za těch 40 let 
mnoho dětí. Vždyť zpočátku bývalo 
ve třídách 30–35 dětí. Pracovaly zde 
učitelky, kuchařky a provozní zaměst-
nankyně, které zde zpravidla setrváva-
ly až do odchodu do penze. Bohužel už 
některé nejsou mezi námi.
Ve čtvrtek 1. prosince se těšíme na se-
tkání s bývalými pracovnicemi, které 
navštíví a prohlédnou si MŠ, a na jaře 
2023 plánujeme pro širokou veřejnost 
„Den otevřených dveří“ a výstavu dět-
ských prací.
Do dalších let si přejme hodně spoko-
jených dětí a rodičů a možnost praco-
vat i nadále v duchu pedagogických 
zásad K. S. Amerlinga a J. A. Komen-
ského.
Za MŠ Amerlingova

 Anna Budirská

V úterý 25. října se vybraní žáci pátých ročníků 
zúčastnili tradičních plaveckých závodů na ZŠ 
Jasanová v Jundrově. V soupeření osmnácti br-

něnských škol si naši plavci vedli bezkonkurenčně 
nejlépe.
V kategorii dívek zvítězila Vendula Urbánková, 
Adéla Strnadová obsadila 16.  místo a Kristýna 
Dastychová skončila na 32. místě z celkového 
počtu 56 soutěžících děvčat.
V kategorii chlapců jsme byli také velmi úspěš-
ní. Vojtěch Poláček vybojoval stříbrnou medaili, 
Marek Vrážel obsadil 5. místo a Viktor Polcar se 
umístil jako osmnáctý z celkového počtu 59 zá-
vodníků.
Závěrečnou kategorií byly čtyřčlenné štafety. Zde 
naši plavci opět zazářili a vybojovali zlaté medaile 
a pohár.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Yvona Vráblíková,
učitelka ZŠ Arménská

Svatomartinský 
lampionový průvod

Deváťák jako úspěšný začínající filmař

Kulatiny MŠ Amerlingova

ZŠ Arménská boduje v plavání
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Náš spolek již více než šest let pro-
vozuje takzvanou bezplatnou právní 
poradnu, která je především určena 
vám, bohunickým občanům. Podle zá-
znamů, které máme, byly již základní 
informace k jejich problémům podány 
více než 180 občanům. Protože i tyto 
údaje podléhají určitému utajení, mů-
žeme sdělit, že se jednalo především 
o informace ohledně převodu majetku, 
dědického řízení, ale i v oblasti ob-
čanského soužití a bohužel i domá-
cího násilí. Po celou dobu existence 
bezplatné právní poradny s vámi ko-
munikoval náš dlouholetý člen Mgr. 
Ivan Nezval. Jeho citlivý přístup ke 
každému, kdo potřeboval poradit, byl 
všeobecně znám a tato právní poradna 
byla v poslední době hojně využívaná. 
Bohužel vám musím oznámit, že do 
odvolání přerušujeme činnost bez-
platní právní poradny PROBO, a to 

z důvodu náhlého úmrtí našeho kolegy 
a přítele Mgr. Nezvala. Dovoluji si tou-
to cestou panu Nezvalovi poděkovat 
za vše, co pro občanský spolek PRO 
Bohunice udělal, ale i za to, co dělal 
pro vás spoluobčany.
Vážení spoluobčané, vzhledem 
k tomu, že bezplatná právní poradna 
byla opravdu hojně využívána, do-
voluji si oslovit ty z vás, kteří máte 
právnické vzdělání a  jste ochotni 
bezplatně převzít tuto již zavedenou 
aktivitu našeho spolku. Budeme rádi 
za každou nabídku, ať jste již zkušený 
právník v důchodu, či absolvent práv-
nické univerzity – důležité je mít chuť 
pomáhat lidem ve svém okolí.
Vážení, přeji vám krásné svátky vá-
noční, vše nejlepší do nového roku 
a světu mír!

 Milan Hrdlička, předseda
spolku PRO BOhunice

S koncem listopadu došlo i na konec 
podzimní fotbalové části pro naše 
týmy v Bohunicích, a tady je krátké 
ohlédnutí, jak se dařilo našim týmům. 
Nejviditelnější byl úspěch A -mužstva, 
které se jako nováček po postupu do 
Moravskoslezské divize, 4. nejvyšší fot-
balové soutěže, umístilo na 2. místě, 
což je historicky nejlepší umístění pro 
Bohunice ve fotbalových soutěžích. 
Dorost v I. třídě obsadil po podzimu 
3. místo a je na dostřel čela tabulky. 
Další prvenství si připisují starší žáci, 
kteří s  těsným náskokem jednoho 
bodu vedou I. třídu. Mladší žáci drží po 
podzimu krásné 2. místo. U kategorií 
přípravek nejde tolik o výsledky, ale 
primárně o rozvoj pohybových a fot-
balových dovedností našich malých 
hráčů a hráček, a naši trenéři nešetří 
chválou, jak se našim nejmenším daří 
a jak se každý trénink a zápas zlepšují. 

Nyní během zimní pauzy probíhá na 
Tatraně rekonstrukce povrchu fotbalo-
vého hřiště, o které Vás budeme ještě 
informovat. Na závěr nám dovolte 
poděkovat za vaši přízeň v uplynu-
lém roce a popřát Vám klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný vstup do 
nového roku!

TJ Tatran Bohunice

Je neděle ráno. Připravuji müsli tyčinky, 
dostatek vody, buchtu pro rodiče a „slad-
kou“ odměnu v podobě řízku nakonec… 
Dále „floorbalku“, vhodnou obuv a dobrou 
náladu. Společně se synovým spoluhráčem 
a jeho maminkou odjíždíme směrem na 
první floorbalový turnaj přípravky Jednota 
Orel Brno -Bohunice.
„Sedm statečných“ se svými rodiči a trené-
ry se schází v místě konání turnaje. Děti se 
převlékají do dresu a je cítit napětí. Všichni 
jsme plni očekávání z průběhu jednotlivých 
zápasů. Pro všechny z nás se jedná o pre-
miéru. V 10.50 hod začíná první zápas. 
S  každou další hrou cítíme narůstající 
adrenalin a fandíme ze všech sil.
Je úžasné sledovat, jak i každý další gól 
v dětech zvyšuje nadšení a sílu do hry. Zá-
roveň oba trenéři svými radami a podporou 
utužují tým.
Přípravka začala znovu fungovat v tomto 
sestavení, po nucené dvouleté odmlce, 
od září roku 2022 pod vedením manželů 

Pudilových. Pan Pudil se tréninku starších 
žáků věnuje již mnoho let a s vedením pří-
pravky pomáhá jeho paní. Děti v přípravce 
jsou i za tak krátkou dobu dobře sehrané 
a při zápase, v trenéry zvolených trojicích, 
fungují týmově. Na každý zápas byla radost 
pohledět. Tým při závěrečném ceremoniálu 
získal diplom a „zlatou medaili“ v podobě 
fidorky. Ten pocit, který si z turnaje odná-
šíme my rodiče a hlavně naše děti, by nebyl 
možný bez obětavé práce hlavního trenéra 
pana Ladislava Pudila, který ji vykonává na 
úkor vlastního volného času.
Touto cestou si dovoluji panu Pudilovi po-
děkovat a vyjádřit obdiv za jeho neskonale 
trpělivou práci s dětmi, díky které rozvíjí 
jejich lásku ke sportu, hravosti, týmovému 
duchu a disciplíně.
Společně se synem se těšíme na další 
pravidelná čtvrteční setkání a věříme, že 
v následujícím turnaji se přípravka sejde 
v plném počtu.

 Michaela Zapletalová – maminka

PRO BOhunice Ohlédnutí za fotbalem

Děti a floorball v Bohunicích

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 

 

Vánoční turnaj 
ve stolním tenisu mužů 

středa 28. 12. 2022 

 

  
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5 
Prezence: 8.30 hod – 9.00 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod 
Startovné: nečlenové Orla 100 Kč, členové zdarma 
Účast: turnaj je otevřený pro veřejnost do úrovně KP 
S sebou: každý přinese cenu pro hráče 
 

 
 Přihlášky předem nutné na: Vladimír Musil, tel. 732 176 481 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 

 

Vánoční turnaj dětí a mládeže 
ve stolním tenisu 

sobota 17. 12. 2022 

 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5, Brno 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma, turnaj je veřejný, hráči a hráčky 
narození 2004 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno, S sebou: sportovní přezůvky 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 
 

   Přihlášky a dotazy: zavadil@orelbohunice.cz 
 

www.orelbohunice.cz 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 
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Orel Brno Bohunice pořádá pro děti 

ŠACHOVÝ TURNAJ 
 

Datum konání:   sobota 17.12. 2022 
 

     zahájení v 9.00 hod a ukončení do 13.00 hod 
 

Místo konání: orlovna, Hraničky 5, 
Brno Bohunice, 625 00 
herna šachy – vchod zezadu 

      
Právo účasti:   pouze pro děti ročník 2007 a mladší  
 
Řídí:     Lapúník Pavel 
Prezence:    při startu 
Hrací materiál:   zajistí pořadatel 
Ceny: pro všechny účastníky turnaje (zajistí pořadatel) 
 
Startovné:    zdarma  
 
 
 
INFORMACE: Šachový kroužek na orlovně každé pondělí, 15.00 - 17.00 hod. 
       info - Lapúník Pavel tel.: 775 227 648, pavellapunik@gmail.com 
       Mohou přijít i úplní začátečníci od 5 let (umět číst, psát není nutné). 
 
 
 Na provoz orlovny finančně přispívá MŠMT, statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

Drahé energie vrací mnohé domác-
nosti od vytápění plynem a elektřinou 
ke kamnům na dřevo, uhlí či brikety. 
Různé druhy tuhých paliv mají jedno-
ho společného jmenovatele – nesho-
řelé zbytky topiva, tedy popel. Topná 
sezóna ještě pořádně ani nezačala 
a od žhavého popílku chytlo několik 
plastových popelnic a rozehřátý ob-
sah jedné kovové popelnice dokonce 
málem poškodil i popelářské auto. 
A to nikoliv auto obyčejné! Pohotoví 
hasiči dohašovali doutnající obsah 
kuka vozu, který jezdí na elektřinu, 
stál 12 milionů a v republice je zatím 
jediný. Mimochodem, jeho provoz na 
elektřinu nám dává velký smysl, pro-
tože SAKO Brno elektřinu vyrábí – jak 
z fotovoltaických panelů, tak i z od-
padu – takže jen tak zbytečně si ho 
nechat shořet by byla určitě škoda…
Kam tedy s popelem? Do směsného 
komunálního odpadu samozřejmě pa-
tří. Vždyť i slova „popelnice“ a popelá-
ři“ vznikla tak, že dříve se z domácností 
svážel především popel. Ale vždy popel 
náležitě vychladlý.
V této souvislosti připomínáme hlavní 
bezpečnostní zásadu – nedostatečně 
vychladlý popel nepatří do žádné ná-
doby na odpad! Nepatří do plastové 
a nepatří ani do kovové popelnice. 
Popel ukládaný do popelnic a kontej-
nerů musí být vyhaslý a studený. Jak 
nás hasiči poučili, plastová nádoba 
už po minutě působení teploty okolo 
250 stupňů Celsia ztrácí mechanickou 
odolnost a začne se tavit. Při vystavení 
teplotě okolo 400 stupňů Celsia hoří. 
Řešením pro ukládání nedostatečně 
vyhaslého popela nejsou ani kovové 
popelnice, o jejichž zapůjčování nyní 
SAKO Brno a brněnský magistrát evi-
duje zvýšenou poptávku. Horký popel 
ničí pozinkovanou vrstvu a urychluje 
tak degradaci nádoby zrezivěním. Kov 
zpomaluje vychládání popela a zvyšuje 
nebezpečí zahoření odpadu uvnitř svo-
zového vozidla. Za určitých podmínek 
vydrží žhavé uhlíky teplé až několik dní 

a uložením do popelnice se neuhasí. 
Pokud se žhavý popel naloží do kuka 
vozu, může dojít k zahoření obsahu 
vozidla, k jeho poškození a v krajním 
případě i k přímému ohrožení posádky 
vozidla na životech. Celkové následky 
mohou být nedozírné, pokud by se po-
pel rozhořel v zásobníku odpadu SAKO 
Brno, což je opravdu veliká a hluboká 
jáma o kapacitě pět tisíc tun.
Rada pro nakládání s  neshořelý-
mi zbytky topiva je prostá. Vždy se 
přesvědčte, zda je popel vkládaný do 
popelnice již vychladlý a zda se v něm 
nenacházejí částice s teplotou, schop-
né zapálit odpad. Doporučujeme popel 
skladovat v kovové nádobě (např. starý 
kastrol, kýbl) a do popelnic vkládat 
až po několika dnech. Nemáme -li 
takovou možnost, je lépe popel před 
vsypáním do popelnice zchladit, na-
příklad kropenou vodou. (Jestliže se 
v odpověď ozve zlověstné syčení a do 
nebe začne stoupat pára, nehledejte 
v tom nic spirituálního a kropte tak 
dlouho, až syčení přestane. Teprve 
poté může popel do odpadu.) Dobrým 
tipem také je, že pokud topíte výhrad-
ně dřevem, představuje popel levné 
a docela hodnotné hnojivo. Ostatně, 
tzv. žárové zemědělství, kdy pravěcí 
lidé kultivovali budoucí pole požárem 
dřevin, má ve střední Evropě pořádně 
dlouhou tradici. Jestliže tedy máte za-
hradu a topíte dřevem, sypejte popel 
na zryté záhony, případně vkládejte 
do připravené díry a na jaře použijte 
při přípravě zahrady na letní sezónu.
Ale nevychladlý popel do odpadových 
nádob prostě nesmí přijít! Předejde se 
tím nejen zahoření Vaší odpadové ná-
doby, ale také požáru svozového vozi-
dla či poškození technologií a majetku 
Vaší oblíbené městské firmy. Nemusím 
připomínat, že jakékoliv omezení pro-
vozu brněnského SAKO by znamenalo 
potíže při svozu komunálního odpadu 
a omezení výroby tepla a elektřiny.

 Mgr. Michal Kačírek, 
tiskový mluvčí SAKO Brno

Milí čtenáři a příznivci knihovny, ad-
ventní čas nám pomalu začal a s ním 
vás srdečně zveme k načerpání svá-
teční atmosféry u  nás v  knihovně. 
I knihovna totiž rozdává dárky pod 
stromeček. V naší adventní soutěži 
se můžete těšit na jedinečné knižní 
balíčky, které ukrývají ty nejoblíbe-
nější knihy. Po splnění čtenářské vý-
zvy a zodpovězení soutěžní otázky si 
můžete udělat radost znovu a přijít 
si pro další balíček. Soutěžit můžete 
o jedinečné knihovní odměny. Děti si 
mohou také zasoutěžit a zúročit své 
znalosti v našem Malém vánočním kví-
zu. Do konce prosince si rovněž můžete 
prohlédnout výstavu Andělské Váno-
ce Žanety Zieglerové. Výstavu tvoří 
originály obrazů, které byly použity 
na vánoční pohlednice, jejichž poří-

zením podpoříte projekt SOS Dětské 
vesničky Brno. Rodiny s dětmi zveme 
také 6. prosince v 16:30 na zážitkový 
podvečer čtení pro nejmenší. Připravili 
jsme adventně laděné čtení z knihy 
Lenky Rožnovské Zachráněné Vánoce. 
A nejen to, těšit se můžete i na dárečky 
od Mikuláše. Vánoční atmosféru pak 
završí Ježíškova dílna, kam jsou zváni 
všichni, co mají rádi tvoření všeho dru-
hu. Společně si budete moci vyrobit 
hned několik druhů vánočních deko-
rací, kterými si můžete vyzdobit svůj 
domov a navodit v něm vánoční atmo-
sféru. Věříme, že s knihovnou budou 
vaše svátky zase o něco svátečnější, tak 
přijďte a prožijte je společně s námi.

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány

Jedlička v květináči už vám zdobí obývák, ale sváteční atmosféře ještě něco chybí? 
Zkuste si vyrobit vánoční ozdoby ze sody a škrobu z dílny Lipky. Nejenže jsou 
šetrné k přírodě, ale i něžné, jemné a na chvojí krásně vyniknou. Materiál na ně 
je navíc běžně dostupný v každé kuchyni a výroba velmi jednoduchá – zabaví se 
při ní i děti. Až se vám ozdoby omrzí, můžete je dát na kompost nebo vyhodit 
do bioodpadu.
K výrobě domácích ozdob potřebujete jen jedlou sodu, kukuřičný škrob a vodu.
1. Na nepřilnavou pánev dejte stejné množství jedlé sody, kukuřičného škrobu 
a vody. My jsme dali vždy půl hrnečku a vyrobili jsme 18 ozdob.
2. Na mírném plameni neustále míchejte.
3. Jakmile se vytvoří kompaktní hmota, odstavte a nechte chvilku vychladnout.
4. Poté hmotu rukama vypracujte.
5. Na dřevěném prkénku vyválejte z hmoty placku a vykrajujte ozdoby. Dírky do 
ozdob tvořte špejlí, ale až za pár hodin, kdy ozdoby postupně vysychají. Hotové 
ozdoby nechte vyschnout při běžné pokojové teplotě. Trvá to zhruba dva dny.
Tip: Placaté ozdoby je lepší občas otočit, zabráníte tak jejich kroucení. Pak už 
jen zbývá ozdobit stromeček a vychutnat si Vánoce, které jsou šetrné k přírodě!

 Krásné svátky přeje Lipka

Jak se vyváží odpad během vánočních svátků? A kdy na sběrné středisko?
Letos nám Ježíšek nadělil Štědrý den na sobotu, což znamená, že první svátek 
vánoční připadá na neděli a druhý na pondělí. Popeláři vyjedou hned po svátcích, 
tedy v úterý 27. prosince, a zkrácený pracovní týden si protáhnou do soboty. 
V úterý budou svážet lokality, které se jinak sváží v pondělí, ve středu přijdou 
na řadu úterní ulice, ve čtvrtek středeční a tak dále až do soboty 31. prosince.
Nový rok – tradiční volno popelářů – letos připadá na neděli - takže šestá ho-
dina ranní v pondělí 2. ledna 2023 bude z hlediska svozu odpadu již normální, 
obyčejný pracovní den a svoz proběhne podle běžného harmonogramu.
Co se týče sběrných středisek odpadů - i mezi vánočními svátky fungují dle stan-
dardní otevírací doby, zavírají pouze na státní svátky(sobota, neděle, pondělí), 
na Silvestra a Nový rok (sobota, neděle).
Vyhledávač a další informace ohledně svozu směsného i separovaného odpadu 
z Vaší ulice a okolí najdete na webových stránkách www.sako.cz.

UŽITEČNÉ ODKAZY
• kdy se sváží černé popelnice: https://www.sako.cz/harmonogram -svozu/cz/
• kdy se sváží tříděný odpad: https://www.sako.cz/sberna -strediska -a-kontejnery/cz/
• otevírací doba sběrných středisek: https://www.sako.cz/pro -brnaky/cz/1080/
sberna -strediska -odpadu/

 Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno

S popelem do popelnice? 
Ano, avšak opatrně

Adventní čas s knihovnou

Vyrobte si ty nej ozdoby 
pro vás i pro přírodu

Jak s odpadem o Vánocích

Orel Brno Bohunice pořádá pro děti 

ŠACHOVÝ TURNAJ
Datum konání: sobota 17. 12. 2022, zahájení v 9.00, ukončení do 13.00 h.
Místo konání: orlovna, Hraničky 5, herna šachy – vchod zezadu
Právo účasti: pouze pro děti ročník 2007 a mladší
Řídí: Lapúník Pavel / Prezence: při startu
Hrací materiál: zajistí pořadatel / Startovné: zdarma
Ceny: pro všechny účastníky turnaje (zajistí pořadatel)
INFORMACE: Šachový kroužek na orlovně každé pondělí, 15.00–17.00 hod.
Info – Lapúník Pavel tel.: 775 227 648, pavellapunik@gmail.com
Mohou přijít i úplní začátečníci od 5 let (umět číst, psát není nutné).
Na provoz orlovny finančně přispívá MŠMT, statutární město Brno a MČ Brno‑Bohunice

Pozvánka
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17. 12. 202217. 12. 2022
9:30-15:009:30-15:00

VYPeČeNé VáNOCe
Na LaBYRiNTU

Sobota 17.12.2022

Pečení perníčků 

Divadelní dílnička

Vánoční vystoupení

 
 

9:30 - 11:30 

11:30 - 12:30 

14:00 - 16:00  
Podrobnosti 

a přihlášení zde

labyrint.luzanky.cz/akce
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Za jeden provaz. V bytových domech je totiž potřeba, aby se do úspor 
vzhledem k současným pravidlům rozpočtu úhrad za teplo zapojily 
ideálně všechny domácnosti. Kampaň Tepláren Brno Topme chytře! 
se proto zaměřila také na pomoc bytovým družstvům a společenstvím 
vlastníků.

KUDY A JAK PROUDÍ TEPLO?
Nejprve trochu fyziky: Teplo se vždy šíří z teplejšího prostoru do chladnějšího. 
Při rozdílu teplot sousedních bytů tedy dochází k přestupu tepla stěnami. Nejen 
to. Současně teplo „putuje“ vertikálním systémem stoupaček. Jinými slovy: když 
zapne někdo topení ve vyšším patře, teplá voda proudí trubkami i přes ostatní 
byty pod ním, které jsou tak částečně vytápěny, i když mají vypnuté topení. Ve 
starších domech navíc vzhledem k cirkulaci topí stoupačky i bez otevřeného 
radiátoru.
Pravidla pro rozúčtování se sice snaží právě podobným nespravedlnostem 
zamezit, nicméně nemohou zohlednit vše. A jak vidíte z následujícího grafu, 
spotřeba ve vytápěném bytě může stoupnout skutečně výrazně v závislosti na 
vnitřní teplotě v nevytápěných bytech.

Graf závislosti spotřeby tepla ve vytápěném bytě při snižování teploty 
v okolních bytech

Zdroj: TZB číslo 4/2022, strana 26. „Nižší topné teploty v bytech a jejich reálný 
dopad na energetickou bilanci bytového domu“, autoři doc. Ing. Rastislav Ingeli, 
Ph.D. a Ing. Peter Buday, Ph.D.

KDO ROZÚČTOVÁVÁ?
Pro měření tepla, dodaného do objektu, se používá tzv. kalorimetr instalovaný 
na patě objektu. Na základě tohoto měření posílají Teplárny Brno fakturu za 
teplo pro celý vytápěný objekt, například pro bytový dům.

Rozdělení přivedeného tepla na teplo přivedené do jednotlivých bytových jed-
notek je složitější záležitost. Rozúčtování na jednotlivé byty je již v kompetenci 
společenství vlastníků či bytového družstva. „Teplárny Brno provádějí rozúčtování 
na konečné spotřebitele pouze u domů, s nimiž mají na tuto službu podepsanou 
smlouvu,“ upřesňuje mluvčí Tepláren Brno Zuzana Novotná.

PLATÍ I TI, KTEŘÍ RADIÁTORY NEPUSTÍ
Teď trocha matematiky: Podle vyhlášky 269/2015 Sb, která stanovuje pravidla 
pro rozúčtování, jsou celkové náklady na vytápění při rozúčtování rozděleny na 
základní a spotřební složku. Ta základní v zúčtovací jednotce se odvíjí podle 
započitatelné podlahové plochy bytů a činí 30 až 50 %, přesnou výši určí posky-
tovatel služeb. Teplárny Brno nechávají toto rozhodnutí na odběrateli. Spotřební 
složka je pak určena podle naměřených hodnot na měřičích (indikátorech), které 
musí být v každém bytě instalovány. Výpočet bere v potaz například i umístění 
bytu v domě nebo to, zda je situovaný na jih, či sever. Velmi zjednodušeně lze 
říci, že spotřební složka se musí vejít do rozmezí od minimálně 80 % až do 
dvojnásobku průměrné ceny tepla na metr čtvereční v daném objektu, a proto 
platí i ti, kteří netopí. Přesně tato pravidla určuje již zmíněná vyhláška 269/2015 
v paragrafu 3 odst. 2a.

TEPLÁ VODA MÁ SVÁ VLASTNÍ PRAVIDLA
Pro teplou vodu pak vyhláška stanovuje, že základní složka nákladů na teplo 
spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 %, spotřební pak 70 % nákladů. 
Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 
0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

TEPLÁRNY BRNO PORADÍ
Proč je lepší, budou -li nájemníci postupovat jednotně, a co ještě je možné 
v bytových domech zlepšit, radí odborníci z Tepláren Brno na informativních 
seminářích. „Nabízíme zástupcům družstev či SVJ také bezplatné konzulta-
ce ohledně optimalizace nastavení otopné soustavy vzhledem k venkovním 
podmínkám nebo kolem nastavení smluvních parametrů dodávky teplé vody. 
U bytových domů, kde je to technicky možné, můžeme po domluvě poskytnout 
rovněž měsíční sledování spotřeby pro lepší přehled, než dává obvyklé roční 
vyúčtování,“ upřesnila Zuzana Novotná a dodala: „V současné energetické krizi 
je situace vyhrocenější než dřív. Je nutné, aby družstva a společenství chránila 
své obyvatele před pádem do platební neschopnosti, a i my jim v tom chceme 
maximálně pomoci.“

Teplárny Brno: Jak na rozúčtování nákladů za teplo? 
Nájemníci musí táhnout za jeden provaz
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 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

 Pravidelný úklid domácností 
Brno-Bohunice. Více na: http://uklid-
-ivancice-brno.zombeek.cz

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

 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

 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.

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

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

Veselé Vánoce, pevné zdraví, 
hodně štěstí a lásky v novém roce 

přeje všem svým zákazníkům
Josef Juras, trafikant

 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.

 Zpracuji externě účetnictví, 
včetně mezd a veškerých přiznání, 
praxe v oboru 29 let, samozřejmostí 
je pečlivost, jako bonus  měsíc vedení 
zdarma. Tel: 733 719 875

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. 12. 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.

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

klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze
 do 31. 12. 2022.

Realizace
interiérů bytů
a domů

Vytvoříme
ho pro Vás...

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno
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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

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

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

www.tzbcentrum.cz

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

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

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


