
Myslím, že každý nový rok asi většina z nás chápe jako něco přelomové-
ho, jako nějaký nový začátek. Já to tak rozhodně mám. Je čas zhodnotit 
uplynulý rok, a tak nějak popřemýšlet o tom, co nás čeká roce novém.

NOVÉ VĚCI A NOVÉ 
PROJEKTY
V polovině prosince minu‑
lého roku jsme v bohunic‑
kém zastupitelstvu schvá‑
lili rozpočet naší MČ na 
nový rok 2023. Poměrně 
opatrný rozpočet počítá na 
stráně příjmové i na straně 
výdajové s částkou 96.208.000 Kč. 
To znamená, že tak jako i jiné roky si 
nic nepůjčujeme a nikde se nezadlu‑
žujeme.
Moc mě potěšilo, že většina bohunic‑
kých zastupitelů má k rozpočtu pozi‑
tivní přístup a hlavně společenskou 
zodpovědnost. Rozpočet podpořili 
a schválili. Patří jim za to dík. Věřím, 
že rozpočet a níže uvedené potřeb‑
né investiční akcí příště podpoří i ti 
tři, kteří s podporou dosud váhají. 
Rozpočet zahrnuje mimo jiné i řadu 
investičních věcí.
Jednou z akcí, kterou asi uvítají ze‑
jména děti z MŠ Švermova, je kom‑
plexní přestavba a rekonstrukce školní 
zahrady v částce 8,1 mil.Kč. Na tuto 
investiční akci jsme dostali dotaci od 
města Brna 6 mil.Kč. S pracemi jsme 
sice začali již v závěru roku 2022, ale 
dokončení a platba stavební firmě pro‑
běhne až v letošním roce. Ve stejné 
školce provedeme i rekonstrukci ko‑
telny, která je na hranici své životnosti 
(odhadovaná částka rekonstrukce činí 
3.5 mil. Kč, z toho dotace 700 tis.Kč).
V  ZŠ Arménská nás nutí havarijní 
stav provést kompletní opravu a re‑
konstrukci rozvodů tepla. Bez opravy 
totiž hrozí, že ve škole přestane téct 
teplá voda a nebude tak možné to‑
pit (odhadovaná částka rekonstrukce 
3.5 mil.Kč).
V letošním roce proběhne také kom‑
pletní přestavba asfaltového plácku 

mezi kapličkou a ul. Spod‑
ní. Místo, na kterém, jak 
si asi někteří z nás pama‑
tují, kdysi stával památ‑
ník T.G. Masaryka. V rámci 
projektu budou přiznány 
a  zachovány cesty, které 
jsou veřejností využívány. 
Odhadované náklady činí 

6,5 mil.Kč. Na tento projekt jsme zís‑
kali dotaci 3,7 mil.Kč.
Jako každoročně počítáme také s opra‑
vou účelových komunikací. Vyčleněná 
částka je 968 tis.Kč.
A opravíme i některá kontejnerová 
stání v objemu 750 tis.Kč.

Jako již několik předešlých let, i letos 
rozmístíme dalších cca 25 ks nových 
laviček.
To jsou pro vaši představu některé pro‑
jekty, které se chystáme zrealizovat 
v roce 2023. Těším se, že se nám poda‑
ří tyto plány přeměnit ve skutečnost.

BOHUNICKÉ TRAMVAJE
Vaší pozornosti jistě neunikla skuteč‑
nost, že po dvou a půl letech staveb‑
ních prací je hotový projekt nové tram‑
vajové linky do bohunického kampusu 
a k fakultní nemocnici. Myslím, že je to 
dobrá zpráva. Již není třeba přesedat. 
Cesta tramvají č. 8 trvá pár minut a je 
velmi pohodlná.
Spolu s touto novou trasou jsme zís‑
kali další tramvajovou linku. č. 7. Ta 
k nám sice v minulosti už jezdívala, 

ale končila ve smyčce Švermova. Nyní 
zajíždí až do Starého Lískovce. Sed‑
mička jezdí k nádraží, a pak dále přes 
Malinovského náměstí na Lesnou.
V souvislosti s výstavbou tramvaje do 
kampusu byla posunuta a přestavěna 
i zastávka Osová. Zde došlo k zajímavé 
kuriozitě. Hranicí katastru mezi Bo‑
hunicemi a Starým Lískovcem je totiž 
silnice Osová. Přesněji, pravý obrub‑
ník, jedeme ‑li směrem do kopce. A tak 
se stalo, že nástupiště tramvaje na 
zastávce Osová ve směru DO centra 
města je na katastru Bohunic, protější 
„perón“ Z centra je ale již ve Starém 
Lískovci.

NADĚJE
S každým novým rokem přichází i nová 
naděje, že bude lepší než ten minu‑
lý. Vím, že si každý z nás pod slovem 
„lepší“ představí něco jiného. Někdo 
více peněz, jiný zase pevnější zdraví, 
další narození dítěte nebo usmíření ve 
své rodině. Naději můžeme vidět v do‑
končeném studiu, v setkání s milým 
člověkem, v získání vlastního bydlení, 
auta, ve změně zaměstnání…
Ale NADĚJE je něco víc. Naděje je na‑
dechnutí ve chvíli, kdy už to nejde dál. 
Naděje je otevření cesty v okamžiku, 
kdy už selhaly všechny prostředky. Na‑
děje mi zůstává, i když mě opustil ně‑
kdo blízký. Je to naděje, kdy po dnech 
těžkých přijdou znovu dny hezké, že po 
válce přijde mír, po temnotě světlo, po 
zlu dobro…
Milí přátelé, tuto hlubokou a krásnou 
naději vám přeji na začátku nového 
roku. Nevíme, jaký bude. Ale víme, 
že s NADĚJÍ „v zádech“ a v srdci jsme 
schopni překonat všechno, co nás 
potká. Tento velký dar vám z celého 
srdce přeji.
Moje naděje je i v tom, že budu mít 
možnost se s vámi setkávat a být na‑
blízku i v roce 2023.

 Antonín Crha (KDU-ČSL), 
váš starosta

Nový rok je tady

Uzávěrka č. 2/2023
pátek 20. ledna 2023
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Jsme to, co dýcháme Nabídka spolupráce 
s občany Název mého příspěvku 

může znít trochu zmateně 
ale v konečném pohledu je 
pravdivý. Není sporu o tom, 
že životní prostředí, potaž‑
mo čistota ovzduší, má na 
naši tělesnou schránku zá‑
sadní vliv. Z krátkodobého 
hlediska to nemusí být poznat, z toho 
dlouhodobého zcela jistě. Bohunice 
jsou svou polohou bohužel předurčeny 
právě k té horší variantě. Velké zatíže‑
ní exhalacemi a polétavým prachem 
se nabízí už jen z dopravní zátěže. Je 
pravdou, že nemáme v našem katastru 
žádný těžký průmysl, ale nadměrná 
doprava, jež je vedena v jižní části dál‑
nicí a v severní části ulicí Jihlavskou 
vše v negativním slova smyslu vyna‑
hradí. To, že Bohunice jsou exhalacemi 
silně zasaženy, je bezesporu pravdou, 
stačí se pobavit s rodiči, kteří mají děti 
ve školkách či v základních školách. 
Příchodem období, jež má přívlastek 
inverzní, se tyto neduhy okamžitě 
projeví na zdravotním stavu našich 
nejmenších, ale i nás dospělých. Čas‑
té záněty dýchacích cest bývají na 
denním pořádku a dusivý kašel je pro 
jejich organismus velmi zatěžující.
Nechci jen rekapitulovat to, co většina 
z nás ví, chci proti tomuto stavu aktiv‑
ně bojovat! Tak, jak se ve vojenské ter‑
minologii říká, poznej dokonale svého 
nepřítele a máš větší šanci zvítězit – to 
se dá aplikovat v přeneseném slova 
smyslu i na znečistěné ovzduší. Z to‑
hoto důvodu jsem bezmála rok usilo‑
val o umístění pojízdné měřící stanice 
ovzduší, jež bude po dobu nejméně 
tří měsíců monitorovat skutečný stav 
hladiny látek, jež zatěžují naše nej‑
bližší prostředí. V současné době je 
tato mobilní jednotka umístěna na 
ulici Lány u kotelny. Možná někteří 

z vás namítnou, že nedale‑
ko od tohoto místa je sta‑
cionární měřící stanice. Já 
však říkám, tato stanice je 
umístěna bezmála sto me‑
trů od rušné komunikace, 
a navíc pod příkrovem husté 
zeleně, a proto si myslím, 

že výsledky z této stanice nemůžeme 
brát jako relevantní. Výsledky měření 
z mobilní stanice se vyhodnocují po 
měsíčních intervalech a já vás, vážení 
spoluobčané, jistě budu podrobně 
informovat. Chci jen upozornit, že 
mobilní stanice není napojena na 
městský měřící systém, tudíž ji nelze 
sledovat v reálném čase a on ‑line. Jak 
již jsem zmínil v úvodu tohoto člán‑
ku, Bohunice jsou dopravně zatíženy 
jak z jihu, tak i severu, a proto budu 
usilovat o to, aby měření proběhlo 
i v „horní“ části Bohunic. V současné 
době hledám ideální místo, aby mo‑
nitorování bylo smysluplné.
Vážení spoluobčané, jakožto první mís‑
tostarosta mám na starosti životní pro‑
středí a udělám vše pro to, aby se v Bo‑
hunicích životní prostředí zkvalitnilo. 
Nejde jen o to, odstraňovat následky 
třeba zvýšenou výsadbou stromů či 
keřů nebo tvorbou zelených střech, ale 
především omezit příčiny, a to z mého 
pohledu je právě nadměrná doprava. 
Jsem přesvědčen, že se nenajde člo‑
věk v Bohunicích, který by akceptoval 
takové stavy, kdy jsou naši nejmenší 
otravováni exhalacemi „zásluhou“ 
obřích developerských projektů, které 
za sebou přivádí právě zhoršení život‑
ního prostředí a snižují kvalitu života 
ve svém okolí. Já osobně udělám vše 
pro to, aby se tak nestalo, a věřím, že 
většina z vás mě v tom úsilí podpoří.

 Milan Hrdlička (ČSSD),
váš první místostarosta

Vážení a milí občané Bo‑
hunic, jsem velmi rád, že 
budu moci přispět k lepší 
čistotě v naší krásné obci. 
Mrzí mě však, že někteří ob‑
čané dělají v naší obci ne‑
pořádek. Komu co odpadne 
od ruky, tak to odhodí na 
zem. O vyplivnutých žvýkačkách, které 
udělají na chodnících černé hrbolky, 
ani nemluvím.
O dalším znečištění jsem psát ani ne‑
chtěl, ale napíši to. V minulém roce 
v září jsem uklízel po občanech, kteří 
se neumějí opravdu chovat. Abychom 
mohli nastoupit do šaliny na zastávce 
Běloruská, tak jsem musel zasáhnout. 
Šesti kbelíky teplé vody jsem spláchl 
zvratky na nástupním ostrůvku a při‑
lehlé lavičce. Další překvapení na mě 
čekalo o  několik dní později, a  to 
v podobě „velké“ naproti ÚMČ. Po‑
chopitelně jsem to také uklidil. Někdo 
by řekl, že toto přece místostarosta 
nemá dělat. Já ale nejsem člověk ná‑
denické práce se štítící. Sehnat ně‑
koho, kdo by to ihned udělal, by bylo 
obtížné. Já než bych někomu říkal, 

aby to uklidil, tak to raději 
udělám sám.
Jednak si myslím, že by ná‑
prava trvala velmi dlouho 
a  nebyla by podle mých 
představ. A mohl bych se 
také dočkat různých vý‑
mluv, že nejsou lidi. Lidi 

nejsou, protože mnozí umřeli, mnozí 
omarodili a mnozí se ještě nenarodili. 
To je známá věc. Pokud někoho oslo‑
víte, tak to nebude zadarmo. Prostě 
od té doby, co existují peníze, mi ne‑
musíte za nic děkovat. Asi takových‑
to odpovědí bych se dočkal. Proto to 
udělám sám a zadarmo, pokud to bude 
v mých silách. Někteří z místních obča‑
nů mě již oslovili a s mojí prací, která 
se týkala úklidu, byli spokojeni. Lepší 
jsou malé skutky než velká slova. Takže 
stačí napsat: Pepo, koukni na to. Můj 
e‑mail na radnici je juras@bohunice.
brno.cz, nebo mi zavolejte na moje 
osobní číslo 724 037 073.
Děkuji mnohokrát a těším se na spo‑
lupráci.

 Josef Juras (ODS), 
váš místostarosta

STÁŘÍ STROMŮ
Odhadnout věk člověka pouhým po‑
hledem je těžké a v případě žen také 
velmi ošemetné. Odhadovat stáří 
stromů není o nic jednodušší, ačkoli 
používáme různé sondy, rozbory a mo‑
derní radiokarbonové metody.
Uvádí se, že nejstarší strom na světě 
je borovice osinatá „Metuzalém“ ros‑
toucí v USA, jejíž stáří se odhaduje na 
bezmála 5000 let. Za nejstarší strom 
v Euroasii se považuje olivovník ev‑
ropský „Noemova sestra“ v Libanonu 
(4000 let). Nejstarším stromem České 
republiky je tis červený „Vilémovický 
tis“, okr. Havlíčkův Brod (2000 let). Za 

nejstarším stromem na území města 
Brna bychom museli zajet do Bystr‑
ce, kde roste lípa srdčitá „Strom roku 
2000“ (400 let).
Nejstarší strom v Bohunicích nemů‑
žeme hledat na sídlišti, protože tyto 
pocházejí z 80. let minulého století. 
Původní jsou dva smuteční jasany, 
které rostly u vstupu do zrušeného 
hřbitova (horní část Havelkovy), ale 
ty asi nebudou nejstaršími stromy 
v Bohunicích. Osobně se domnívám, 
že nejstarším stromem v Bohunicích je 
asi stoletý buk, který roste v arboretu 
bývalé zahradnické školy.

 Vlastimil Halfar

Bohunické stromy (54)
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3.–31. 1. SOUTĚŽNÍ KVÍZ – Poznej autora aneb koho 
navštívila liška Bystrouška; KJM, Lány 3

9. 1.–28. 2. VÝSTAVA – výtvarných a literárních děl žáků 
ZŠ Arménská; KJM, Lány 3

11. 1.
středa

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

12. 1.
čtvrtek

PŘEDNÁŠKA – Treky v Nepálu;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13. 1. a 14. 1.
27. 1. a 28. 1.

VOLBA – prezidenta České republiky;
Volební místnosti v MČ Brno‑Bohunice

19. 1.
čtvrtek

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

Kalendárium
1

Milí přátelé, v minulém čísle Našich 
Bohunic mně pan starosta předal po‑
myslný štafetový kolík a já bych vás 
ráda přivítala u prvního dílu nového 
seriálu o bohunických hřištích a spor‑
tovištích. Nekladu si tak vysoké cíle, 
abych nabídla seriál s tak zajímavou 
náplní jako bylo Z historie Bohunic, 
a ani si nemyslím, že máme v Bohuni‑
cích 150 sportovišť, přesto se pokusím 
vám některá představit.
Popravdě – dlouho jsem přemýšlela, 
jaké hřiště či sportoviště představit 
jako první. To, které je nejhezčí, nej‑
novější, největší či raději postupovat 
podle abecedy a  využít názvy ulic, 
u kterých se sportoviště nacházejí? 
Nakonec zvítězilo hledisko věku a já 
vybrala „hřiště“, které je v Bohunicích 
to nejstarší. Trošku mi s výběrem po‑
mohlo i prosincové počasí, kdy na kon‑
ci minulého roku byly celé Bohunice 
několik dní krásně zasněžené (věc po 
mnoho let téměř nevídaná).
Dle mého názoru jsou tím nejstarším 
hřištěm všechny zasněžené kopce 
a kopečky v Bohunicích, kde si každý 
místní kluk i holka mohli dovolit vzít 
starý pytel nebo igelit, vyběhnout ven 
a zajezdit si na nejbližším kopečku, 
kterých je v naší městské části víc než 
dost.
V současnosti můžete sáňkovat nebo 
bobovat za dobrých sněhových pod‑
mínek před ZŠ Arménskou, na sva‑
zích okolo fotbalového hřiště Tatra‑

nu, u neoploceného psího výběhu na 
Souhradech. Odvážlivci si to mohou 
střihnout i  z  kopečku u bohunické 
kapličky nebo se vydat za trať na pole 
u Moravan. Jedinou podmínkou dob‑
rého sjezdu je dostatek sněhu, a tak 
to mnohdy vypadá, že po napadnutí 
jemného sněhového poprašku ihned 
vytahujeme zaprášené boby a vyráží‑
me s dětmi na „svah“, abychom si té 
ledové nádhery užili dříve, než roztaje.
Mohu ‑li hodnotit toto první hřiště: 
svahů, kde se dá sáňkovat, je v Bo‑
hunicích hodně (máme výhodu, že se 
Brno nachází v kopcovité krajině) – 
nevýhodou je fakt, že sníh napadne 
max. 3× do roka a sněhová pokrývka se 
neudrží dlouho. Přesto všechna tato 
„hřiště“ mohu doporučit, protože po‑
skytují skvělé zimní radovánky.
A tak přeji všem dětem (a nejen jim), 
ať v roce 2023 ještě aspoň jednou po‑
řádně napadne sníh a můžeme si tato 
přírodní hřiště do sytosti vyzkoušet.
Pokud si z řad bohunických rodáků 
někteří pamatujete, kde všude se 
kdysi sáňkovalo či lyžovalo, napište 
mi prosím své vzpomínky na e‑mail: 
luci.stara@email.cz nebo přidejte 
svůj příspěvek na facebookové strán‑
ce: Bohunická hřiště a  sportoviště 
(https://1url.cz/jrhCJ).
Předem moc děkuji a za měsíc se budu 
těšit na virtuální setkání na dalším 
bohunickém hřišti.
 Lucie Stará (KDU-ČSL), radní MČ

Bohunická hřiště 
a sportoviště (1)

Vánoční přáníčka pro seniory
Letošní rok byl pro všechny velmi 
náročný, zvláště pro seniory. Učitelky 
a děti naší mateřské školy se proto 
rozhodly udělat radost těm, kteří jsou 
v této době nejvíce osamělí. Děti vy‑
robily různá vánoční přání a předaly 
je organizaci Maltézská pomoc, která 
pomáhá seniorům a osobám se zdra‑

votním postižením. Věříme, že úsměv 
na tváři vykouzlí všem seniorům stejně 
tak jako dětem, které je tvořily.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce 
2023 přeje kolektiv MŠ Vedlejší.

 Mgr. Petra Havlová, 
zástupce pro PV, MŠ Vedlejší
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Dobrý den, vážení spoluob‑
čané, v době, kdy jsem psal 
tento článek, tak teprve vr‑
cholily přípravy na Vánoce 
a oslavy Silvestra, zatímco 
nyní, když jej čtete, tak už 
to máme všechno šťastně 
za sebou a smiřujeme se s tou všední 
posváteční prózou. Pevně věřím, že 
jste tyto svátky strávili v přítomnos‑
ti svých nejbližších, v pohodě, klidu 
a míru a nepodlehli jste démonu kon‑
zumu, který nám tyto krásné duchovní 
svátky občas kazí.
Nu, a do nového roku 2023 bych vám 
chtěl ze srdce popřát několik věcí. Ze 
všeho nejvíc si přeji mír, ukonče‑
ní zabíjení, ničení hodnot a návrat 
k mírovému dialogu. Jako další přeji 
všem to zdravíčko, aby nám sloužilo 
a chodili jsme k  lékařům a do ne‑

mocnic co možná nejméně. 
V neposlední řadě přeji také 
dobré mezilidské vztahy, 
lásku, úctu, přátelství, po‑
chopení, umění pomáhat 
a  umění dělat si radost. 
Divíte se, proč nepřeji bo‑

hatství a peníze? Inu, přece proto, 
že nejsou důležité. Naopak, honba za 
bohatstvím a penězi bývá nezřídka 
živná půda pro všechna zla, lumpárny 
a darebáctví. Pravé bohatství spočívá 
v něčem úplně jiném, než jsou tučná 
konta a luxusní věci. Ale to jistě už 
všichni dávno víte.
Proto ještě jednou – v roce 2023 
přeji všem jen to nejlepší a ať nám 
tady v Bohunicích panuje dobrá vůle, 
soudržnost a dobrá nálada!

 Ing. Antonín Brzobohatý 
(ANO 2011)

Kolega Michal Kincl v mi‑
nulém čísle informoval 
o  naší snaze o  vylepení 
ukrajinské vlaječky na 
dveřích radnice. Já sám 
jsem původně navrhoval, 
abychom se zasadili rovnou 
o vyvěšení ukrajinské vlajky tak, jak 
byla z jara původně na jeho návrh 
vyvěšena. Ostatně stejně tak, jak to 
dodnes je na Nové radnici Magistrátu 
města Brna. Nicméně i vylepená vla‑
ječka je pořád lepší než nic.
Úspěch se ovšem nedostavil. Zastupi‑
telstvo odmítlo návrh podpořit, ukra‑
jinská vlaječka vylepena nebude. Na 
jednání padlo mnoho argumentů pro‑
ti a nemá smysl je zde všechny uvádět. 
Je to pro nás s kolegou Kinclem ale 
důležité téma a myslím, že v dnešní 
době je stále potřeba dávat najevo, 

za kým jako stát, město, či 
městská část v této válce 
stojíme. Máte ‑li stejný ná‑
zor, optejte se svých zastu‑
pitelů, ve které máte důvě‑
ru, jak se k tomu na jednání 
postavili a případně proč 

náš návrh nepodpořili a vyslovili se 
proti vylepení ukrajinské vlaječky.
Za nás mohu jen říci, že symboly mají 
smysl! Dáváme tím jasně najevo, co 
si jako městská část myslíme. Staří 
latiníci ne nadarmo říkají: Verba mo‑
vent, exempla trahunt. Tedy v překla‑
du: slova podněcují, příklady táhnou. 
A i to, že Bohunice se ústy většiny 
svých zastupitelů záměrně vyjádřily 
toto nepodpořit, je určitý symbol.

 Tomáš Aberl (TOP 09)
zastupitel ZMČ Brno -Bohunice, 

člen Rady města Brna

Jsem konzervativní člověk a nemám 
moc rád moderní trendy, kterými 
jsme v  poslední době zahlcováni. 
Nelíbí se mi, že co bylo v nedávné 
minulosti vybudováno, je často ha‑
nobeno a je velebeno jen to nové.
Určitě žijeme stále ještě v relativním 
blahobytu, ale za ten nemůže jen po‑
sledních třicet roků. K němu nám 
dopomohly generace našich předků 
svoji usilovnou prací a v převážné 
většině vírou v Boha. Ta je vedla k po‑
koře a úctě ke všemu dění na Zemi.

Proto bych rád toto připomněl našim 
dětem, a to formou stálého vyvěšení 
sv. kříže, např. při vstupu do školy. 
Netrvám na tom, aby kříž visel v kaž‑
dé třídě. Děti si musí uvědomit, že 
naše dějiny, převážně kladně, ovliv‑
ňovalo křesťanství.
Jedná se o základní školy v Bohuni‑
cích, na které má vliv naše radnice.
Budu se snažit tento požadavek vlo‑
žit do programu na nejbližším zase‑
dání zastupitelstva MČ k projednání.
 Kročil František (SPD), váš zastupitel 

Celkem 25 plavců z naší školy se no‑
minovalo na vrcholné soutěže zimní 
sezóny – Poháry Moravy deseti a je‑
denáctiletého žactva a Mistrovství 
dvanáctiletého, třináctiletého a čtr‑
náctiletého žactva. Na všech těch‑
to akcích dosáhli krásných výkonů, 
především osobních rekordů, ale také 
medailových umístění.
Na Poháru jedenáctiletých jsme 
z  Prostějova dovezli 17 medailí, 
o které se zasloužili: Albert Hynek, 
Jan Kos, Viktor Vopálka, Martin Spo‑
ner a Jan Švanda. Z MČR dvanáctile‑
tých v Prostějově byla nejúspěšnější 
plavkyní Ema Zatloukalová, která se 
umístila celkem pětkrát a přispěla 
tak 5 medailemi. Z MČR třináctile‑
tých konaného v Trutnově 11 medailí 
přivezli Adam Řiháček a Oliver Hy‑
nek. Na MČR čtrnáctiletých v Mladé 
Boleslavi bohužel nemohli z důvodu 
nemoci odjet Valerie Vlková a Ro‑
man Hlávka, ale i tak ostatní plavci 
dovezli pěkná umístění a osobní re‑
kordy. V závodech štafet se Komeťáci 

umístili celkem pětkrát a přivezli tak 
5 medailí.
Dohromady tedy naši plavci vyplavali 
na vrcholných akcích zimní sezóny 33 
medailí, z toho 8 bronzových, 10 stří‑
brných a 15 zlatých, za což jim patří 
velký dík a také gratulace. Za tyto 
úspěchy byli odměněni i panem ředi‑
telem, který jim osobně poblahopřál.

 Tomáš Doubrava,
trenér, ZŠ Arménská

Jako bývalý žák ZŠ Armén‑
ská jsem chodil do výbě‑
rové jazykové třídy. Nyní 
denně pracuji jako právník 
u  svého zaměstnavatele 
s kolegy cizinci v angličti‑
ně. Domluvím se pohodlně, 
ale jsem si vědom všech svých jazy‑
kových nedostatků. Kdo se domluví 
lépe, ten s větší pravděpodobností 
prosadí svoji vůli a bude pravděpo‑
dobně i úspěšnější a lépe zaplacen. 
Mně osobně nezbude nic jiného, než 
postupně pomalým tempem praco‑
vat na zlepšení. Ale pro svoje děti si 
přeji něco lepšího. Až půjdou moje 
děti také na Arménskou, nebude je 
již čekat výuka angličtiny přeučeným 
ruštinářem jako v mém případě. To je 
fajn, ale nestačí to. Jazyk je potřeba 
zažít v běžném komunikačním provo‑
zu. Toho se dá docílit tím, že s dětmi 
někam na dlouhou dobu vyjedeme 
(avšak zde máme rodinu a já práci) 
nebo prostřednictvím doplňující vý‑
uky rodilým mluvčím. Pro naprostou 
většinu z nás bude schůdná právě 
a pouze druhá varianta řešení.
Jedna ze dvou našich základek by 
o rodilého mluvčího stála. Anglicky 
mluvící rodilý mluvčí však obvykle 
pochází ze země s vyšší kupní sílou, 
a tak podstatným problémem jsou 
finance. Tabulkový plat učitele musí 
doplnit jiný zdroj financování. Při 

projednávání rozpočtu na 
letošní rok na zastupitel‑
stvu přišla paní kolegyně 
Stará s nápadem, že do fi‑
nancování lze zapojit spe‑
cifický dotační titul MŠMT. 
Je jasné, že po skončení to‑

hoto dotačního titulu by financování 
zůstalo pravděpodobně na bedrech 
rozpočtu MČ, neboť má smysl rea‑
lizovat pouze trvale udržitelný pro‑
jekt. Paní kolegyně Stará mi veřejně 
na zastupitelstvu slíbila, že si tuto 
záležitost vezme jako radní za svou 
a  kontaktuje ohledně koordinace 
oba ředitele škol (věřím, že nakonec 
budou mít zájem obě základky). Rád 
na tom budu participovat. Tento kon‑
struktivní přístup jsem velmi přivítal 
a její slib je pro mě zárukou, že se 
tak stane. Ostatně, dovolil bych si 
na tomto místě učinit tip, že paní 
kolegyně Stará bude jednou příští 
starostkou.
Takto pozitivně naladěn jsem násled‑
ně jako gesto dobré vůle podpořil 
radou navržený rozpočet na letošní 
rok. Tím ale moje kritika rozpočtu 
neustává. Stále zbytečně utrácíme 
za lidové veselice, přitom mohu na‑
jít sto a jeden projekt, kde by tyto 
peníze mohly sloužit účelněji. Ale 
o tom až příště.

 Michal Kincl (TOP 09)
zastupitel ZMČ Brno -Bohunice

Všechno nejlepší v roce 2023!

Ukrajinská vlajka II

Návrat ke kořenům,  
sv. kříž do škol

Plavci z Arménské na 
vrcholných závodech sezóny 

Rodilý mluvčí na základky
Příspěvky zastupitelů
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání   

volby prezidenta České republiky 
 

starosta MČ Brno-Bohunice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 
 

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 

 
v případě konání II. kola volby se tato uskuteční 

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
     

2. Místem konání voleb  
 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Dlouhá, Uzbecká 

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Ukrajinská 

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Arménská, Běloruská 

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Gruzínská, Moldavská 

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Lány, Spodní 2–12, Traťová 3, 6, 8, 
Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u potoka Leskavy) 

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Rolnická, Spodní 14–18 

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 
Spodní 20–24, Tříčtvrtní 

 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek 

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 2–19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 
Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí 

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 2–28 sudá, Švermova 10–14 sudá 

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 1–19 lichá, Okrouhlá 30–34 sudá, Vedlejší 

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Švermova 2–8 sudá, Švermova 1–25 lichá 
 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).  

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky pro I. kolo volby. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

5. V případě konání II. kola volby obdrží volič hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. 
6. Volební místnosti ve volebních okrscích 1001–1007 se nacházejí v patře, volební místnosti ve volebních okrscích 1008–1013 jsou umístěny v přízemí. 
 

 
 
V Brně dne 19. 12. 2022 Ing. Antonín Crha, v.r. 
 starosta MČ Brno-Bohunice  
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Exkurze do vánoční Vídně 
pro žáky II. stupně ZŠ Vedlejší

Na hory a do knihovny

Vánoční jarmark v MŠ Pohádka

Městské kolo závodů v plavání

Prvoligoví házenkáři TJ Tatran 
přezimují v tabulce na 3. místě

TJ Tatran Bohunice z.s.

Dne 30. 11. jsme se vydali na exkurzi 
do Vídně. Hned po odjezdu z Brna nám 
paní učitelky rozdaly pracovní list 
s úkoly, které jsme měli plnit během 
dne. Před příjezdem do Vídně jsme po‑
slouchali historická fakta a zajímavos‑
ti o Vídni a jejích osobnostech. Díky 
tomu jsme se například dozvěděli, 
že František I. Josef slavnostně ote‑
vřel Přírodovědné muzeum ve Vídni, 
v němž jedním z nejcennějších arte‑
faktů je Willendorfská Venuše stará 
29 500 let. Právě do muzea směřovaly 
i naše první kroky. Tam jsme si kro‑
mě prohlídky ověřovali naše znalosti 
němčiny při krátké konverzaci, když 
jsme zjišťovali jména hlídačů, což byla 
jedna z otázek v kvízu.
Poté jsme vyrazili na Stephansplatz 
(Štěpánské náměstí), kde jsme měli 
rozchod, abychom si prohlédli Ste‑
phansdom (katedrála sv. Štěpána). 

Asi o  hodinu později jsme vyrazili 
na vánoční trhy, kde si každý koupil 
nějaký suvenýr. I když nás ceny tro‑
chu nepříjemně překvapily, trhy byly 
moc pěkné. Po trzích nás čekala cesta 
domů. Posledním úkolem na naší ces‑
tě bylo vymyslet v autobuse 8 veršů 
o dnešním dni, ve kterých jsme měli 
použít slova: euro v kapse, vánoční 
punč, Marie Terezie, svačina od mam‑
ky, jako dinosaurus živý a katedrála. 
Asi 45 minut před koncem cesty jsme 
je recitovali do mikrofonu. Bylo po‑
měrně veselé poslouchat 20 origi‑
nálních básní. Správní řešitelé kvízu 
a nejlepší tvůrci básniček získali slad‑
kou odměnu. Pak nám paní učitelky 
pustily hudbu do reproduktorů a my 
si zpívali vánoční koledy. Výlet jsme 
si velmi užili, jelikož nás příjemně 
vánočně naladil.

 Jasmin Miklášová, žákyně 9. C

Milí čtenáři a příznivci knihovny, nej‑
prve bychom vám chtěli do nového 
roku popřát vše nejlepší a především 
zdraví i pohodu ve vašich domovech. 
Tuto pohodu se snažíme přinášet 
i všem, kteří se k nám vypraví, neboť 
knihovna není místem, kde bychom 
měli sedět jako myšky v  zašedlém 
koutu. V moderní knihovně si můžete 
sednout v pohodlném křesle nebo se 
s dětmi natáhnout na koberci a zahrát 
si třeba deskovou hru. Nemusíte si ani 
nic půjčit. Pokud jen chcete ukrátit 
chvíle čekání, můžete se u nás začíst 
do knížky nebo jít na Wi ‑Fi a brouzdat 
po sociálních sítích či sledovat nějaký 
seriál ze streamovací služby. Buduje‑
me pro vás příjemné prostředí a váš 
čas naplňujeme různými aktivitami. 
Můžete si s přáteli přijít jen popoví‑
dat, zahrát hru nebo navštívit jeden 
z našich workshopů, čtení pro děti či 
přednášek a  setkání se zajímavými 
osobnostmi. Toto a další pro vás bu‑
deme i v nadcházejícím roce udržovat 
a podporovat, abyste se stále měli na 
co těšit. V lednu jsme pro vás kupříkla‑

du připravili setkání s velkou cestova‑
telkou a zkušenou horskou průvodkyní 
Mgr. Marií Lollok Klementovou alias 
Děvčetem z hor. Představí vám jedny 
z nejkrásnějších treků v nepálském 
Himálaji, kde na fotografiích a na vi‑
deu, můžete vidět její cesty v Nepálu 
a Himálaji. Společně se ZŠ Arménskou 
jsme připravili i výstavu výtvarných děl 
žáků za minulý rok a rovněž i výsledné 
práce, které odevzdávali v krajské sou‑
těži mladých spisovatelů a tvůrců – 
Jižní Morava čte. Těšit se můžete i na 
naše pravidelné čtení, které vám 11. 1. 
v 16.30 představí oceňovanou novinku 
mladé britské spisovatelky a ilustrá‑
torky Sandry Dieckmann. Toto a další 
akce naší knihovny najdete i v přehle‑
du kalendária, na webových stránkách 
kjm.cz nebo facebookové skupině KJM 
Bohunice, kde pravidelně přidáváme 
nejen nabídku akcí, ale i zajímavosti 
z knihovny.
Přejeme vám krásný sněhobílý čas 
plný zážitků a jak jinak než taky ra‑
dosti z toho správného čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

Začátkem prosince se v MŠ Pohádka uskutečnil vánoční jarmark, který i přes 
mrazivou zimu přilákal na vyzdobenou zahradu školky mnoho dětí i dospělých. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit krásné vánoční dekorace, které 
vytvářely děti pod vedením paní učitelek. Svými výrobky přispěli rovněž rodiče, 
kteří dodali spoustu nádherných rukodělných výtvorů lahodících nejen oku, ale 
také určených ke konzumaci. Na akci jste tak mohli ochutnat vanilkové rohlíčky, 
nazdobené perníčky nebo pravý valašský frgál a při tom se zahřát svařákem či 
voňavým horkým moštem. Tu opravdovou sváteční atmosféru dotvořily děti, 
které všem nakonec zazpívaly koledy u rozsvíceného vánočního stromečku. 
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli a samozřejmě 
i těm, kteří na jarmark zavítali a podpořili naši MŠ. Podařilo se získat zajímavou 
finanční částku, za níž se pořídí sportovní vybavení, hry a hračky pro naše děti.
Za Spolek rodičů a přátel mateřské školy Pohádka

 Anna Ješetová

V úterý 29. listopadu se v bazénu naší 
školy konalo městské kolo závodů 
v plavání žáků a žákyň 3. až 5. roční‑
ků, kterých se zúčastnilo 7 základních 
škol a celkový počet soutěžících byl 
104 dětí.
Naši školu reprezentovalo 18 nejlep‑
ších plavců a na jejich výsledky v této 
soutěži můžeme být právem hrdí.
V kategorii 3. ročníků nejlépe uspěl 
Simeon Lozanov, který zvítězil v ka‑
tegorii kraul, a Hubert Mareček, který 
získal zlatou medaili v kategorii prsa. 
Z  dívek byla nejúspěšnější Marie 
Bartoňová, která zvítězila v kategorii 
kraul. V kategorii štafet jsme získali 
bronzové medaile. Z žáků 4. roční‑
ků byl nejúspěšnější Hugo Honek 
v kategorii prsa, když obsadil krásné 
3. místo. V kategorii dívky kraul i prsa 
získala stříbrné medaile Sofie Ludko‑

vá a bronzové Barbora Horká. Štafeta 
4. ročníků se umístila na 2. místě.
Nejstarší závodníci, tedy žáci 5. roční‑
ků, předvedli vynikající výkony: V ka‑
tegoriích kraul i prsa zvítězil Vojtěch 
Poláček, 2. místo obsadil Marek Vrážel 
a bronz získal Viktor Polcar. V kate‑
gorii dívky kraul zvítězila Vendula 
Urbánková, která získala také stří‑
brnou medaili v kategorii prsa před 
Janou Dvořákovou s medailí stříbrnou. 
Štafetu 5. ročníků naši žáci s velkým 
časovým náskokem vyhráli.
Všem šikovným plavcům gratuluje‑
me ke skvělým výkonům, děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a přejeme 
další sportovní úspěchy. Poděkování 
patří také všem organizátorům a roz‑
hodčím z řad pedagogů naší školy.

 Mgr. Yvona Vráblíková, 
učitelka ZŠ Arménská

Bohunickým sportovním týmům se 
daří neskutečně v aktuální probíha‑
jící sezoně 2022/2023! Házenkáři TJ 
Tatran chtěli být před sezonou jako 
nováček celostátní soutěže dravou 
štikou a  tento cíl se prozatím daří 
bezesporu naplňovat. Po podzimní 
části jim s bilancí 6 výher, 1 remízy 
a 4 porážek patří skvělé 3. místo ve 
velmi vyrovnané tabulce. Za zmínku 
stojí, že mužstvo má s 269 brankami 
nejlepší obranu celé soutěže. Během 
podzimní části si mužstvo získalo hned 
několik nových fanoušků.
Tímto bychom Vás rádi pozvali na naše 
nejbližší domácí utkání s týmy z vrchní 
části tabulky: neděle 5. 2. 17.00 Tat‑
ran Bohunice – Sokol Šťáhlavy, neděle 

19. 2. 17.00 Tatran Bohunice – Tatran 
Litovel.
Pojď se taky přidat a zjisti, jak skvělým 
sportem házená je. Náš klub jako je‑
diný v Brně sdružuje jak mužskou, tak 
i ženskou složku, takže pokud nevíte, 
co by mohlo Vaše dítě bavit, zkuste 
házenou! Sportovní činnost probíhá 
v areálu TJ Tatran na Neužilově ulici 
a vítány jsou všechny děti a mládež‑
nici od 6 let! Případní zájemci kontak‑
tujte paní Lucii Machovou na telefonu 
732 704 370 nebo na e‑mailu info@
tbhandball.cz
Za TJ Tatran Bohunice přeje úspěšný 
a šťastný nový rok

 Ing. Jan Bavlnka

Vážení spoluobčané 
Bohunic a  příznivci 
sportu, dovoluji si 
Vás touto cestou in‑
formovat o probíhající 
rekonstrukci fotbalo‑
vého hřiště TJ Tatran 
Bohunice. Rekonstrukce 
se týká odvodnění, nového 
zavlažovacího systému a vybu‑
dování hřiště, na kterém bude po‑
ložen nový povrch „hybridní trávník“, 
což znamená kombinace a propojení 
přírodního a  umělého travnatého 
povrchu.
Výše uvedenou investiční akci rea‑
lizuje renomovaná firma, která byla 

vybrána v řádném výbě‑
rovém řízení, jedná se 
o PROSTAVBY, a.s. se 
sídlem v Otnicích.
Celkové finanční nákla‑

dy na výše uvedenou in‑
vestiční akci jsou vyčísleny 

na částku 9 952 000 Kč.
Na tomto místě si dovoluji po‑

děkovat jménem Tělovýchovné 
jednoty Tatran Bohunice z.s. Národ‑
ní sportovní agentuře, Statutárnímu 
městu Brnu za poskytnutí finanční 
dotace na výše uvedený projekt.

 Lubomír Němec,
místopředseda TJ Tatran Bohunice
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 SERVIS a OPRAVA 
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. 
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí
u Vás. Rozumné ceny, rychle
a spolehlivě, 25 let praxe.
Bednář, tel.: 608 880 107

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

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

 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

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

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

 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

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

Bilancování hasičů
Jak už bývá zvykem, je konec roku 
časem k bilancování, a tak i já zde 
zmíním pár čísel. V  roce 2022 
se jednotka SDH Brno Bohunice 
zúčastnila 41 zásahů – například 
13 požárů, 4 čerpání vody, 1 odstra‑
ňování stromu, 3 likvidace obtížné‑
ho hmyzu. U zásahů jsme strávili 
55 hodin, odškolili 50 hodin, na 
specializačních kurzech strávili 
32 hodin a zúčastnili se 5 taktic‑
kých cvičení. Údržbou techniky jsme 
strávili 65 hodin. K zásahům jsme 
ujeli celkem 350 km. Jednotka měla 
ke konci roku 22 členů, 3 zásahová 
vozidla. Pořídili jsme nové zásahové 
přilby a doplnili dýchací techniku 
o prostředky pro evakuaci osob.
Z výše uvedeného vyplývá, že ani 
v roce 2022 jsme nezaháleli. V roce 

2023 se nám snad povede zlepšit 
výbavu a taktické schopnosti naší 
cisterny a doplnit zásahové oděvy.
Jednomu z  našich dlouholetých 
členů se dostalo velké pocty. Bý‑
valý velitel jednotky pan Ladislav 
Soukup byl při slavnostním aktu 
odměněn generálním ředitelem 
Hasičského záchranného sboru ČR 
medailí za celoživotní spolupráci.
A tak nakonec nezbývá než podě‑
kovat všem členům za jejich práci 
a jejich rodinám za podporu. Ne‑
smím opomenout poděkovat i MČ 
Bohunice za podporu svých hasičů.
A  všem občanům Bohunic přeji, 
ať se potkáváme maximálně při 
radostných příležitostech.

 Radek Pilný, velitel jednotky

klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze 
do 28. 2. 2023.

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.

 

 

MMeezziinnáárrooddnníí  ssppoolleeččnnoosstt  zzaabbýývvaajjííccíí  ssee  vvýýrroobboouu  aauuttoommaattiicckkýýcchh  zzaařříízzeenníí  pprroo  
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 Hledáme do našeho týmu nové kolegy 

▪ Vývojový technik – elektro, software
▪ Technik testovacího centra
▪ Konstruktér – Designer
▪ Servisní technik 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info.czechia@ecoclean-group.net
Tel. 546 123 701.
Chtěli byste se dozvědět více o naší společnosti? Navštivte naše stránky na  
www.ecoclean-group.net/jobs.

Benefity:
▪  Jednosměnný provoz: 
▪ Flexibilní pracovní doba / Homeoffice 
▪ 13. plat
▪ 5 týdnů dovolené
▪ Příspěvek na dojíždění

▪ Příspěvek na stravování
▪ Možnost profesního růstu
▪ Jazykové kurzy
▪ Firemní společenské aktivity
▪ Plynulá doprava
▪ Parkování v areálu

 

Netopte pánu bohu do oken Větrejte krátce průvanem

 

Pro větrání platí jednoduché pravidlo – krátce, ale intenzivně. 
Postačí dvakrát až třikrát denně po dobu 6 minut.

Při větrání vypněte topení.

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

Příjem inzerce do zpravodajů

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

Brno-střed

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz


