
Milí přátelé, asi vám není třeba připomínat, že máme v Bohunicích 
kontejnery na domovní odpad a dále také cca 200 odpadkových košů 
na odhození drobného odpadu pro kolemjdoucí, které vyvážíme 3× 
týdně. Myslím, že každý z nás používá oba tyto typy.

Ale zamysleli jsme se někdy skutečně 
nad tím, k čemu slouží a případně, kdo 
jejich údržbu a vývoz platí?
Většina z nás jejich rozdílné použití 
chápe. Všichni bohužel ne.
Černé kontejnery, případně i ty barev
né na tříděný odpad, slouží k odlože
ní odpadů, které nám vznikají doma, 
v bytě. Za ně každý z nás platí měs
tu Brnu 670 Kč ročně. Město si pak 
u společnosti SAKO za vybrané peníze 
objednává vývoz a likvidaci odpadu, 
který do kontejnerů dáváme.
A jak je to s pouličními odpadkový
mi koši? Jejich vývoz a instalaci platí 
naše městská část. Z uvedené částky 
670 Kč, kterou ročně platíme za vý
voz kontejnerů, na vývoz uličních košů 
nejde ani koruna. Někdy slýchám: „Já 
si platím 670 Kč, tak si můžu dávat 
domovní odpad, kam chci.“ Právě tak 
to není. Pytlík s odpadky z našeho 
domácího koše do pouličního koše 
opravdu nepatří.
Prosím tedy ty, kteří svůj domovní od
pad dávají do košů, aby to nedělali. 
Koše se nám tak rychle ucpou, nebo 

přeplňují (viz obrázek níže) a další 
odpad pak končí na zemi. Je škoda si 
takto poškozovat prostředí, ve kterém 
žijeme.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ SILNIC 
V ROCE 2023
Do minulého čísla tohoto zpravodaje 
se nám vloudil „tiskařský šotek“ a ter
míny blokových čištění, na které jsem 
zde v textu odkazoval, chyběly. Nic se 
nestalo, času je dostatek. Věřím, že 
tentokrát je uvnitř zpravodaje nalez
neme. Opište si prosím termíny, které 
se vás týkají, ať nedojde k nevítané
mu problému s nutností manipulo
vat s vaším autem. Stojí to zbytečně 
peníze, čas i nervy.
Současně doporučuji stáhnout si 
osvědčenou aplikaci Brněnských ko
munikací o plánovaných i probíhají
cích blokových čištěních určenou pro 

počítače i chytré mobily. Tak 
budete včas informováni, až 
se bude čistit právě u vás.

ZVĚTŠÍME PARKOVACÍ 
MÍSTA?
V  roce 2015 proběhla na 
bohunické radnici beseda, 
kde jsme za účasti veřejnosti řešili 
problematiku šířky parkovacích míst. 
Toto téma se opakovaně objevuje mezi 
dotazy a připomínkami, se kterými se 
na mě obracíte.
Pro uvedení do problematiky je dobré 
vědět, že v našem sídlišti máme dva 
typy parkovacích míst. Novější, jejichž 
šířka je cca 2,5 m, a starší, původní, 
které se dlouhých 30 let nezměnily. 
Ty mají šířku kolem 2,2 m (v někte
rých případech i pouhé dva metry). Je 
jasné, že auta, která dnes mají šířku 
1,6–1,8 m, se na parkovištích jen těžko 
rovnají.
Dochází tak k situacím, kdy se řidiči 
obtížně soukají do svého vozu a auta 
se vzájemně „otloukají“. A to úplně 
pomíjím skutečnost, že rodiče nesoucí 

své malé dítko v přenosném 
„vajíčku“ ho úzkým pro
storem do auta nemohou 
vůbec dostat a připoutat. 
Často dokonce musí křičící 
dítě odložit na chodníku, 
povyjet autem, dítě zabez
pečit na sedadle a konečně 

pokračovat v jízdě.
Mě by opět, po osmi letech, zajímal 
váš názor. To znamená názor řidičů, 
kteří parkovací místa denně používají. 
Je to nezbytné k případnému rozhod
nutí, jestli je přemalovat na širší, či 
nechat tak, jak jsou.
Jen připomínám skutečnost, že rozší
ření je možné pouze na aktuální plat
nou normu 2,5 m. Tím by současně 
vznikl velký úbytek parkovacích míst. 
V  případě zvětšení stávající dvou
metrové šířky na 2,5 m by došlo na 
každých 5 místech ke ztrátě jednoho – 
tedy při padesáti parkovacích místech 
by 10 parkovacích míst ubylo. V celých 
Bohunicích by tak mohlo jít o stovky 
parkovacích míst.
Uvítám, když mi svůj názor, zda roz
šiřovat, či ne pošlete do e-mailu: 
Crha@Bohunice.Brno.cz.

Milí přátelé, měsíc březen patří v po
sledních letech jednoznačně mezi 
teplejší měsíce. Měsíce, kdy se začíná 
probouzet příroda. Objevují se první 
sněženky, krokusy, tulipány, narcisy… 
Květiny nám zlepší náladu, protože 
tohle ze své podstaty prostě umí. Vě
řím, že podobně jako v minulém roce 
budeme mít pestrobarevný „kruháč“ 
plný tulipánů a narcisů, a že květiny 
prozáří naše všední dny v našem okolí 
i doma. Přeji vám krásné jaro naplněné 
novou nadějí.
Mějte se hezky a společně s květinami 
si rozdávejme dobrou náladu a radost 
ze života. To je to, co mi dává velký 
smysl.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, Váš starosta

Pouliční odpadkové koše kontra kontejnery

Uzávěrka č. 4/2023
pátek 24. března 2022
ve 14 hodin

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOBOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

ZDARMA
/ 2023, ročník 33č. 3

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice pořádá v sobotu

11. 3. 2023 od 9.00 hodin

Sběr železného šrotu
Železný odpad můžete ponechat od rána před vaším domem, ne však 
v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.

Kromě železného odpadu můžete přinést: autobaterie, sporáky, 
elektromotory, pračky, bojlery, drobné elektrospotřebiče

Po telefonické domluvě na tel. č.  603 306 450 vám rádi pomůžeme  
i s odvozem objemnějších kusů. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme 
na uvedeném telefonním čísle.

    Vaši dobrovolní hasiči

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Hraj házenou...........................................3
Termíny blokových čištění.....................4

Orli z Bohunic jsou mistři ČR 2022 .....4
Úklid jako Brno.......................................9



2 

BOHUNICE letem světem

Bohunická hřiště a sportoviště (3)

Již několik dní dostávám dotazy na 
blížící se rekonstrukci, respektive 
rozšíření dálnice D1, která zasahuje 
do našeho katastru. Někteří z vás si 
stěžují, že informace, jež se objevují 
ve veřejných médiích, jsou kusé a ne-
dostačující.

Dovoluji si tedy ve stručnosti shrnout, jak budou jed
notlivé etapy realizovány dle projektu ŘSD. Tak jak 
jsem uvedl, v médiích se začaly objevovat informace, 
že již započala rekonstrukce dálnice D1 v okolí Brna. 
Jako první etapa je plánována dílčí část, která se 
nachází mezi MÚK Brno západ a MÚK Brno centrum. 
(MÚK – mimoúrovňová křižovatka). Součástí této 
etapy bude i rozšíření dálničního mostu, jenž vede 
nad železniční tratí. Zahájení stavby bylo plánované 
na rok 2022 a uvedení do provozu celé etapy by 
mělo být v roce 2025. V roce 2023 by taktéž měla 
začít stavba úseku MÚK Brno jih a celý úsek by měl 
být uveden do provozu v roce 2026. Zbývající etapy 
budou postupně následovat a o jejich realizaci vás 
budu informovat v reálném čase. Co se týče etapy, 
jež vede katastrem Bohunic, a to od MÚK Brno západ 
a MÚK Brno centrum, zde je realizace plánována 
v rozmezí roku 2027 až 2030.
Kultura, toť odvětví, které se mě jako prvního mís
tostarosty přímo dotýká, jelikož ho mám ve své gesci. 
Zaregistroval jsem několik dotazů především na 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2023. Příprava 
a výběr hostů převážně z hudební branže není nic 
jednoduchého už proto, že na celou akci máme vy

hrazeny omezené finanční prostředky a do 
nich se prostě musíme vejít. Proto jsme 
již tradičně výběr interpretů ponechali 
na našem kulturním poradci, kterým není 
nikdo jiný než Luděk SAVANA Urbánek. 
Dovoluji si vám tedy představit pracovní 
nástřel interpretů letošního BOHUNIC
KÉHO HUDEBNÍHO PODZIMU. Produkce 

opět proběhne v prvních dvou čtvrtcích měsíce září, 
začínáme 7. 9. ZZ TOP re., následovat budou Synkopy 
61 a tento čtvrtek zakončí Magda Malá, populární 
a muzikálová zpěvačka. Týden nato, 14. 9., to hned 
od začátku rozpálí Papakult rock and roll, násle
dovat bude Miroslav Šmajda (účastník Superstar) 
a celý hudební podzim zakončí skupina Queen revival 
Princess. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 
Tímto zcela jistě nekončí výběr kultury pro rok 2023, 
chceme pokračovat v úspěšném projektu BOHUNIC
KÉHO DĚTSKÉHO DNE, který by se měl uskutečnit 
na rozmezí měsíce května a června. Společně se 
spolkem PRO BOhunice chceme zorganizovat první 
Bohunický gulášfest. V jednání je uspořádání výstavy 
historických vozidel a motocyklů a v neposlední řadě 
se snažím zajistit na letní měsíce malé letní kino.
V minulém čísle se můj příspěvek týkal výhradně 
nešvaru rozježděných travnatých ploch. Oslovil jsem 
vás, naše spoluobčany, a poprosil o spolupráci. Jsem 
nesmírně rád, že nejste lhostejní ke svému okolí, 
a díky tomu již mám mnoho podnětů k nápravám. 
Měl jsem však i několik telefonátů, kde jste mi sdělili 
jistou obavu, že pokud budou na určitých místech 
osazeny kameny, které brání v rozježdění zeleně, že 

se k vám nedostane sanitka apod. Mohu vás všechny 
ujistit, že před samotnou aplikací kamenů bude vždy 
pečlivě prozkoumána možnost příjezdu vozidel před 
jednotlivé vchody, a to nejen pro IZS, ale i údržbářské 
vozy apod. Již nyní se můžete na stránkách www.
probohunice.cz podívat na fotografie míst která 
jsou rozježděna a kde požadujete osazení kamenů. 
Každou žádost a podnět hodnotíme samostatně 
a s veškerou náležitostí tak, aby nedošlo k zhoršení 
již stávajícího stavu a někde budeme muset přikročit 
i k určitému rozšíření části chodníku tak, aby sanitka 
či jiný oprávněný dopravní prostředek mohl najet ke 
vchodu domu, aniž by poškodil zeleň.
Ekologie/ekonomika, obě odvětví jsou v dnešní době 
propojená natolik, že již tvoří jeden celek. I  já se 
snažím v rámci investic či různých staveb již na tuto 
věc myslet. Společně s vedením radnice jsme začali 
prověřovat možnosti instalací solárních panelů na 
střechy našich objektů. Vzhledem k tomu, že naše 
objekty mají převážně střechy ploché a jsou směřová
ny jižním směrem, jeví se mi jako ideální tyto výhody 
využít. V současné době prověřuji, zda je výhodnější 
zapojit se do Městského projektu, jenž realizuje firma 
SAKO solar, či jít cestou napřímo, tedy vlastní reali
zací. Pečlivě prověříme dané možnosti a rozhodneme 
se podle toho, co bude pro Bohunice výhodnější.
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou podě
kovat vám za spolupráci. Budu nesmírně rád, pokud 
se na mě budete i nadále obracet s vašimi poznatky 
či návrhy, jež se dotýkají Bohunic či věcí veřejných.

 Milan Hrdlička váš 1. místostarosta

V našem třetím díle seriálu o bohunických hřištích bych vás ráda se-
známila s hřištěm, které nově vzniklo v roce 2020 v prostoru zastávky 
MHD Běloruská. 

Využívá trojúhelníkovou 
plochu pod mostem, kte
rá je ohraničena ze všech 
stran přístupovými chod
níky k zastávce tramvaje. 
Impulzem ke vzniku hřiště 
byla celková rekonstrukce 
drážního tělesa v délce od 
kopce za zastávkou Celní až do smyč
ky na konečné tramvaje ve Starém 
Lískovci. Původně se na daném místě 
nacházely vzrostlé borovice a velké 

kameny, které poskytovaly 
dětem při čekání na tram
vaj mnohdy i velmi nebez
pečnou zábavu.
Na základě projektu Ing. 
Aleše Drlého zde od břez
na roku 2020 začala firma 
ZEMAKO, s.  r. o. renovaci 

prostoru zastávky, který patří do ma
jetku naší obce, a tak jsme se po letech 
nejen mohli svézt „šalinou“ po nových 
kolejích, ale na jedné z nejfrekvento

vanějších bohunických zastávek vznik
lo i nové dětské hřiště U Mamuta.
Dominantou celého prostranství 
u zastávky je multifunkční prolézačka 
z akátového dřeva ve tvaru pravěkého 
zvířete, jež obsahuje částečně krytou 
skluzavku a lezecí stěny. Hřiště je ur
čeno pro věkovou skupinu 3–14 let 
a doplňuje ho pružinové houpadlo 
v podobě ponorky pro 2 děti. Dopa
dová plocha hřiště je tvořena litým 
pryžovým povrchem a  je doplněna 
novým mobiliářem (4 lavičkami a 2 
odpadkovými koši). Úprava prostoru 
se dotkla i místní zeleně – pokácena 
byla nakonec jen jedna z pěti borovic, 

která byla ve velmi špatném stavu, 
ostatní stromy zdobí stromové mříže 
se sedátky.
Jelikož je většina prostoru hřiště 
kryta konstrukcí mostu, jenž spojuje 
protilehlé ulice Dlouhou a Uzbeckou, 
je možné toto hřiště využívat celo
ročně. Děti zde naleznou stejně jako 
před lety možnost zabavení se, která 
je nyní jistě zábavnější i bezpečnější. 
Ostatní čekající na MHD zajisté potěší 
více prostoru na sezení a hezká úprava 
zeleně v celém prostoru.
GPS lokace: 49.1706114, 16.5808972

 Lucie Stará, radní MČ

před rekonstrukcí po rekonstrukci
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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. 

Prostě jen blíž lidem..

31. 3. / 1. 4.

9. 1.–31. 3. VÝSTAVA – Dalda chce chodit; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – pohádky výtvarnice Zdeňky Klimešové;
KJM, Lány 3

1. 3.–31. 3. SOUTĚŽ – Knižní šifra; KJM, Lány 3

1. 3.–31. 3. KVÍZ PRO DĚTI – Co víš o morčatech? KJM, Lány 3

2., 16., 30. 3.
čtvrtek

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

5. 3.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol Vršovice;
I. liga házené mužů; od 15.00 hod.

7. 3.
úterý

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

11. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉNO ŠROTU – pořádá SDH BrnoBohunice;
od 9.00 hod.

15. 3.
středa

TRÉNINK PAMĚTI – trénování a cvičení paměti;
KJM, Lány 3; od 10.00 hod.

17. 3.
pátek

KREATIVNÍ WORKSHOP – pletení Scoubidou přívěsků;
KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

18. 3.
sobota

Tatran Bohunice – Házená Kynžvart;
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

31. 3.
pátek

ODPOLEDNE S ANDERSENEM – zábavné odpoledne 
pro rodiny s dětmi; KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

1. 4.
sobota

Tatran Bohunice – Sokol Kobylisy;
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

1. 4.
sobota

Tatran Bohunice – HBC Jičín B;
I. liga házené mužů; od 15.00 hod.

Kalendárium 3

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit 
setkání organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ BrnoBohunice, Dlouhá 
3 k sepsání a podání písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte 
zájem o slavnostní přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá 
kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v  přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

Provoz v březnu:
Pondělí: 9 - 12 hod.; 15 - 18 hod.
Úterý:     9 - 12 hod.
Středa:  9 - 12 hod.; 15 - 18 hod.
Čtvrtek: 9 - 12 hod.; 14 - 16 hod. 
Pátek:    9 - 12 hod.;

DĚTSKÁ
HeRNa 

Vstup: 50 Kč/ dítě

lampa.luzanky.cz
lampa@luzanky.cz

Těšit se můžete na výbornou kávu a čaj.
Prostory i sortiment budeme postupně
doplňovat. 
KDE: 
Nové lužánecké pracoviště Lampa
Pod Nemocnicí 25, Brno-Bohunice
(budova Bohunka)
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Stolní hokejisté z brněnských Bohunic 
vyhráli titul mistra ČR družstev kate
gorie billiard hockey šprtec. Největší 
týmovou trofej získala osmičlenná vý
prava poslední listopadovou sobotu 
na půdě obhájců Dobré Vody u Čes
kých Budějovic, kterou ve vzájemném 
střetnutí o titul porazila 16:7.
Brněnský celek nesoucí název Dou
deen Team vrátil do Bohunic tuto nej
slavnější týmovou trofej po 22 letech 
a zajistil si tím účast v poháru mistrů 
Evropských zemí. To bude hostit v po
lovině roku 2023 Švédsko.
K výročí 30 let šprtce v brněnských 
Bohunicích si tak lepší dárek dát ne
mohli. V rámci tohoto jubilea uspořá

dají Orli z Bohunic 20. května 2023 
mezinárodní turnaj CZECH OPEN na 
ZŠ Arménská. Všichni jste zváni!
Kroužek stolního hokeje probíhá 
v  bohunické orlovně každý čtvrtek 
od 18 hodin a je vhodný pro mladší 
i starší hráče a hráčky.
Stolní hokej, kategorie billiard hockey, 
je tradiční českou hrou s volně ulo
ženými hracími kameny, uváděnými 
do pohybu malou hokejkou. Hra svou 
podstatou rozvíjí jak manuální zruč
nost, tak i schopnost rychlé analýzy 
situace.
Na provoz oddílu i orlovny přispívá 
Statutární město Brno a MČ Brno
Bohunice

Již tradičně se vás v těchto příspěvcích 
snažím informovat o činnosti našeho 
spolku. Ani tentokráte tomu nebude 
jinak. Jen v počátku chci zmínit to, že 
v reakci na poslední příspěvek, který se 
týkal potravinové banky, jsme zaregis
trovali další dvě potřebné rodiny, které 
obdrží naši pomoc. Přestože v prvních 
chvílích žadatelé byli mírně stydliví, 
po krátkém rozhovoru a představení 
činnosti potravinové banky jsme se 
domluvili. Jen chci znovu zdůraznit, 
že pomoc potravinové banky, již náš 
spolek zabezpečuje, je absolutně ano
nymní.
Blíží se jaro, a to je spojeno s vyšší 
aktivitou sportovních činností. Tak 
jako již tradičně připravujeme i letos 
na jarní měsíce ověřenou a úspěšnou 
akci pro bohunickou veřejnost s ná
zvem Kolo Kola Kolečka, již pracovně 
nazýváme 3 K. Tato akce se zaměřuje 
především na bezpečnost, a to s ohle
dem na technický stav převážně jízd

ních kol, koloběžek, skateboardů, či 
kolečkových bruslí. Každému, kdo se 
na akci dostaví s uvedeným sportov
ním nářadím, bude provedena tech
nická kontrola se základním seřízením 
a vyhodnocením technického stavu. 
Co lze opravit, opravíme na místě 
a pokud se jedná o zjištěné závady 
závažnějšího typu, vždy poradíme, 
kde se dá tato závada nechat odstra
nit. Součástí akce bývá i doprovodný 
program pro děti, jako například ská
kací hrady a různé soutěže. Nedílnou 
součástí je i občerstvení. Pokud máte 
zájem o sdílení informací o činnosti 
občanského spolku PRO BOhunice, 
můžete se stát členy naší facebookové 
skupiny Pro Bohunice a budete mít 
vždy nejčerstvější informace, nebo 
sledujte naše stránky www.probo
hunice.cz
Přeji krásný a pohodový březen.

 Milan Hrdlička, 
předseda spolku Pro Bohunice 

Orli z Bohunic  
jsou mistři ČR 2022

PRO BOhunice

Zleva: Martinčič J., Chytil J., Martinčič M., Foltýn J., Vrána M., Franěk M., Majer Z., 
Nešpor P.

Termíny blokových čištění

Blok č. 1 – termín čištění: 12. 4. | 21. 7. | 18. 10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 14. 4. | 24. 7. | 19. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komuni
kaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 17. 4. | 25. 7. | 20. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 - termín čištění: 19. 4. | 26. 7. | 23. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 21. 4. | 27. 7. | 24. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, 
Lány (odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vy-
hlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 24. 4. | 28. 7. | 25. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 26. 4. | 14. 8. | 26. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko
munikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 28. 4. | 15. 8. | 27. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 3. 5. | 16. 8. | 30. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 5. 5. | 17. 8. | 31. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 10. 5. | 18. 8. | 16. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25 - 59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky a přilehlá parkoviště, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2023:

Blokové čištění č. 1: 12. 4.–10. 5.
Blokové čištění č. 2: 21. 7.–28. 7. | 14. 8.–18. 8.
Blokové čištění č. 3: 16. 10. | 18. 10.–31. 10.

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4. 6. 5. 20. 5. 3. 6. 17. 6.

 Stanoviště Neužilova

11. 3. 8. 4. 13. 5. 10. 6. 8. 7. 12. 8. 9. 9. 14. 10.

 Stanoviště Lány

25. 3. 22. 4. 27. 5. 24. 6. 22. 7. 26. 8. 23. 9. 28. 10.
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POD ZÁKONEM

Každý člověk ve vyspělé společnosti 
prochází určitým přerodem, kdy pře
stává být dítětem a stává se občanem 
s  veškerými právy a  povinnostmi. 
V některých kulturách je toto histo
ricky spojeno s různými iniciačními 
obřady. U nás je hlavním předělem 
dosažení věku 18 let.
Lze takový předěl vystopovat i  ve 
společenství sídlištních stromů? 
Kupodivu ano! Každý nově vysazený 
strom je chráněn pouhým majetko
vým právem. Zjednodušeně řečeno, 
majitel pozemku, na kterém mladý 
stromek roste, může si s ním naložit, 
jak uzná za vhodné. Pokud však mladý 
strom doroste určité velikosti, dostane 
se automaticky ze zákona pod státní 
ochranu a nikdo, ani vlastník pozem
ku, ho nemůže svévolně skácet nebo 
jakkoli poškodit. Ke kácení dřevin je 
nezbytné povolení orgánu ochrany pří
rody (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, § 8 odst. 1).
A jak se u stromů stanovuje ona hra
nice? Jednoduše. Pokud obvod kmene 
v prsní výšce dosáhne 80 centime
trů, získává strom zákonnou ochra
nu. V říjnu roku 2014 vysadilo SVJ 

Arménská 13 před domem pavlovnii 
plstnatou jako připomínku kompletní 
revitalizace domu. Od loňského roku 
je pavlovnie „dospělým stromem“, ne
boť obvod jejího kmene při posledním 
měření dosáhl 93 cm.

 Vlastimil Halfar

Poleskavský krojovaný ples se stal nedílnou součástí kalendáře příz-
nivců folklórních tradic (nejen) městských částí a obcí v povodí potoka 
Leskava. 

Po vynucené tříleté pauze jsme se tě
šili na první únorovou sobotu a připra
vovali se na vystoupení. Ples je kon
cipován jako putovní, tentokrát jeho 
pořádání zajistila městská část Nový 
Lískovec ve spolupráci s místní orel
skou jednotou a dobrovolnými hasiči. 
Úroveň plesu se od jeho „pionýrských“ 
začátků stále zvyšuje, přidávají se dal
ší zájemci o jeho pořádání a letošní 
ročník, v pořadí již osmý, doputoval 
zpět do zakládající městské části. Ze 
stísněných prostor pubu Okruh, kde 
se ples konal první rok, se přemístil do 
ZŠ Kamínky. Prostředí školy nabídlo 
oddělené zázemí pro dechovou hudbu 
a cimbálku a každý si tak mohl vybrat, 
co se mu líbí. Samozřejmě nechybělo 
ani občerstvení a tombola. Čas ubíhal 
rychle – krojované chasy zatančily Mo
ravskou besedu, děvčata z Nového Lís

kovce si připravila krásné pásmo „Když 
jsem šla na trávu“, zpěvem potěšil mu
žácký sbor ze Žatčan. I my jsme přispěli 
svým vysloupením, Bohunická chasa 
předvedla tanec Šotyška. A  skvěle 
jsme se bavili při tanci i zpívání až 
do půlnoci, kdy došlo na předávání 
pořadatelského práva pro příští rok. 
Starostka Nového Lískovce Jana Drá
palová jej předala starostovi Starého 
Lískovce Vladanovi Krásnému. V roce 
2025 nás čeká jubilejní 10. ročník, kte
rý by se měl konat u nás, v Bohunicích. 
Věříme, že za rok si pořadatelské právo 
převezme náš starosta a společně při
pravíme nezapomenutelný zážitek pro 
všechny budoucí účastníky. Bude to 
výzva, laťka je nastavená vysoko, ale 
příležitost ukázat naše krásné kroje, 
tance a písně z Brněnska se neodmítá.

 Bohunická chasa

Milí čtenáři a příznivci knihovny, tradičně se v tomto měsíci zapojujeme 
do akce na podporu četby a čtenářství s názvem Březen – měsíc čtenářů. 

Tato akce má v Česku již čtrnáctiletou 
historii a díky ní se po celé republice 
knihovny probouzejí po dlouhé zimě, 
aby uspořádaly řadu zajímavých akcí, 
soutěží a besed na podporu čtenářství. 
V rámci měsíce března byl vyčleněn 
i jeden týden speciálně určený k pro
pagaci čtení s názvem Týden čtení, 
který vyvrcholil známým projektem 
Celé Česko čte dětem. Zlatým hřebem 
tohoto měsíce se stala další tradiční 
akce s  názvem Noc s  Andersenem, 
kdy děti přespávají v knihovnách či 
školách.
A součástí toho všeho můžete být i vy. 
Pro všechny soutěživé návštěvníky 
jsme připravili čtenářskou šifru, kte
rá po celý měsíc prověří vaše znalosti 
knih a literárních příběhů. Rovněž vás 
zveme na pravidelné čtení pro děti. 
Tentokrát představíme knížku Tma od 
české autorky a komiksové ilustrátorky 
Kláry Tellnerové. Akce se koná v rámci 
projektu Bookstart.
V polovině měsíce 15. 3. v 10.00 vám 
trenérka paměti Michaela Nešporová, 
která se dlouhodobě věnuje trénování 
paměti pro veřejnost a zejména pro 
seniory, ukáže praktické rady a návo
dy, jak nejlépe paměť trénovat a cvi
čit. Jen upozorňujeme, že zájemci 
se musí nahlásit dopředu na mail 

lany@kjm.cz nebo telefonicky na 
547 211 746. V tomtéž týdnu se můžete 
těšit na další výtvarnou dílnu, ten
tokrát o pletení scoubidou přívěsků. 
Jedná se o výrobky z tenkých a dutých 
plastových provázků, tzv. bužírek. Jsou 
různých délek, barev a provedení, tak
že přímo lákají k pletení náramků nebo 
přívěsků. Pokud máte chuť, přijďte se 
k nám tuto techniku pletení naučit.
A jak už jsme avizovali, na závěr měsí
ce se můžete těšit na Odpoledne s An
dersenem plné soutěžních úkolů na 
motivy kouzelného světa čar a kouzel 
Harryho Pottera. Dozvíte se, do které 
kouzelnické koleje patříte, nebo se 
seznámíte s tajemstvím výroby kou
zelnické hůlky a sesíláním zaklínadel. 
Toto hravé odpoledne pro rodiny 
s dětmi bude probíhat 31. 3. od 13.00 
do 15.00. Na děti ještě čeká nový sou
těžní kvíz, ve kterém prověříme zna
losti péče o domácí zvířátka. Všechny 
knihovní akce najdete buď na naší 
facebookové skupině KJM Bohunice, 
nebo přímo v kalendáriu zpravodaje. 
Věřím, že si společně s námi měsíc 
čtenářů naplno vychutnáte. Přejeme 
vám, jak jinak, než dny s dávkou toho 
správného čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Aby bylo přímo veselo,
Hlavně nesmí býti smutno,
Natož aby se brečelo. [text: Z. Svěrák]

Smutek, pláč a osamělost jsou do
provodnými znaky naší rozvinuté 
společnosti a  trpí jimi především 
starší lidé. Ti už totiž nemají tolik 
příležitostí najít si k sobě blízkého 
člověka, s nímž by mohli sdílet své 
radosti, postěžovat si na to, co se ne
daří, nebo společně zavzpomínat nad 
starými fotografiemi. Vlastní rodina 
to má k osamělému seniorovi daleko 
a sousedé v domě často ani netuší, 
kdo žije za panelovou stěnou. To lze 
jednoduše změnit! V Brně žijí a pracují 
stovky lidí ochotných ve svém volném 
čase zdarma pomáhat tím, že za opuš

těnými stařečky zajdou na návštěvu. 
Během ní si dobrovolníci s dědečky 
a  babičkami povídají, zpívají, hrají 
deskové hry, věnují se ručním pracím, 
třeba si vaří něco dobrého nebo jen 
společně sledují oblíbený seriál. Když 
je hezké počasí, mohou spolu ven na 
procházku, a to i tehdy, když je senior 
odkázán na kolečkové křeslo.
Proč to dobrovolníci dělají a co z toho 
mají? Především dobrý pocit, protože 
jinak by to nedělali.
Pokud máte zájem o společnost dob
rovolníka nebo byste se sami chtěli 
stát dobrovolníky, stačí kontaktovat 
Dobrovolnické centrum ADRA Brno: 
733 598 494, brno@adra.cz

 Vlastimil Halfar, Brno Bohunice

Bohunické stromy (56)

Poleskavský ples Březen měsíc čtenářů

Není nutno, není nutno…
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V pondělí 23. ledna 2023 kuřátkovou 
třídu na MŠ Amerlingova navštívili 
lektoři z organizace Akademie mla
dých vědců, která má svou provozovnu 
ve vzdělávacím centru Smart Bricks.
Společně s našimi učitelkami uspo
řádali projektový den – Moje zdravé 
město. Program byl připraven na celé 
dopoledne, kdy si děti hrály a pracova
ly s kostkami stavebnice LEGO® Edu
cation. Dozvěděly se, kdo je architekt, 
a vyzkoušely si jeho práci.
U dětí jsme rozvíjeli klíčové kompe
tence v oblasti polytechnického vzdě
lávání a environmentální povědomí. 
Během kooperačních aktivit jsme se 
zaměřili také na podporu podnikavos
ti, kreativity, kritického a logického 
myšlení, včetně řešení problémů. 

V  poslední části programu si děti 
městečko zaplnily panáčky různých 
profesí a simulovaly skutečný život ve 
městečku. Děti pracovaly samostatně 
i v kolektivu, měly také prostor pro 
individuální prezentaci. Program 
probíhal ve třídě i venku na zahradě 
školky, kde byly připraveny další po
lytechnické hry s velkými kostkami. 
Při závěrečném hodnocení dne děti 
vymyslely i velmi příhodný název měs
tečka z kostek – Legáčkov.
Spolupráci se vzdělávacím centrem 
Smart Bricks hodnotíme velmi pozi
tivně. Nabízí svoje aktivity nejenom 
školám, ale i rodičům s dětmi.

 Za MŠ Amerlingova
Mgr. Zdeňka Lederová

Druhý únorový týden prozářily školní družinu ZŠ a MŠ Vedlejší barvy karnevalu. 
Velmi nás potěšilo nadšení dětí, které si ho tradičně užily v pestrých kostýmech. 
Ve vyzdobených hernách je čekalo mnoho zábavy při mnoha soutěžích a pochut
naly si také na voňavém popcornu.
Jsme rádi, že se naše karnevalové odpoledne setkalo u dětí s velkým úspěchem. 
Už se těšíme na jeho příští ročník i dobrou náladu, kterou všem znovu přinese.

 Vychovatelky ŠD ZŠ Vedlejší

V únoru se na pracovišti Lány konal 
celý týden dětský karneval, na kterém 
se bavily děti z předškolních kroužků 
i Macešky.
Nejen děti, ale i rodiče si užili skvě
lou atmosféru, společně si zatančili, 
vytvořili masky a zasoutěžili. 
Celkově měl dětský karneval na pra
covišti Lány velký úspěch a těšíme 
se na další podobné akce – například 
hned v dubnu nás čekají Čarodějnice 
na Lánech, kde budou mít děti opět 
možnost převléknout se do kostýmů, 
tentokrát čarodějnic a čarodějů. Těší
me se na viděnou!

 Petra Goczalová

Projektový den Moje 
zdravé město v naší MŠ

Karneval na Vedlejší 

Karneval na Lánech

Dne 22. 1.–27. 1. se žáci ze 7. A, 8. A, 
8. B a 8. C Základní školy ZŠ Vedlejší 
zúčastnili lyžařského výcviku, který se 
konal v Krkonoších v obci Herlíkovice. 
Naše cesta započala velmi brzy ráno. 
Cestou jsme se stavili na malé ob
čerstvení v KFC a do chaty Mlynářky 
jsme dorazili až po poledni. Čekalo nás 
odpolední lyžování na svahu poblíž 
chaty. Začátečníci si poprvé nazouvali 
lyžáky a pokročilí s nadšením sjížděli 
kopec a řadili se do skupin. Další dny 
jsme jezdili skibusy do areálu Bubákov 
a Nažalí. Začátečníci už zvládali sjíždět 
kopce a ti, co neviděli svah poprvé, 

se už také zlepšovali. Na chatě si pro 
nás učitelé každý večer připravili zá
bavný program. Zúčastnili jsme se 
soutěže Tvoje tvář má známý hlas, 
nebo nás naše paní učitelky vyslaly 
na misi s jablkem, které jsme měli za 
úkol vyměnit za něco cenného (mezi 
asi ty nejlepší úlovky patří funkční 
kávovar). Poslední den na svahu nás 
všechny čekal slalom. Lyžák jsme si 
užili a děkujeme paním učitelkám za 
to, že s námi byly ochotné strávit ten
to necelý týden na horách.

 žákyně 7. A
Aneta Šiborová a Ema Šimíčková

Lyžařský výcvik 2023  
na ZŠ Vedlejší 
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Stejně jako v letech předešlých se od 
září 2022 začali opět scházet členové 
Žákovského parlamentu naší školy. 
Jsou aktivní, předkládají podnětné 
nápady, připravují ve spolupráci s ve
dením školy a učiteli rozmanité akce, 
spolupodílí se na neustálém zvelebo
vání školního prostředí, zapojují se do 
projektů a komunikují postřehy žáků 
školy. Proto považuji za nezbytné in
formovat o jejich činnosti.
V  první řadě děkuji všem členům 
za jejich přínosnou práci a upřímný 
zájem o naši skvělou školu. Jelikož 
jsme s odchodem loňských devátých 
ročníků přišli rovněž o vedení z řad 
studentů, bylo zapotřebí zvolit nové. 
Předsedou se stal Lukáš Polanský 
(žák 9. A), první místopředsedkyní 
Anna Marie Dolinková (žákyně 9. B) 
a druhou místopředsedkyní Adriana 
Loskorich (žákyně 9. C). Své nové role 
se zhostili na výbornou a všichni jim 
přejeme hodně úspěchů v další práci.
Jako škola jsme se zapojili již potřetí 
do projektu participativního rozpoč
tu města Brna. Děti práce bavila, 
přicházely s  inovativními náměty 
a demokraticky zhodnocovaly jejich 
přínos a realizovatelnost. Následně 
si připravily i jejich propagaci. Vznikl 
tak soubor několika návrhů, o jejichž 
finální realizaci po schválení vedení 
školy rozhodovali všichni žáci. Nej
větší počet hlasů získaly antistreso
vé pomůcky do všech tříd na I. i  II. 

stupni a  jejich autorka Miroslava 
Willmannová (5. C) se stala vítězkou 
letošního kola. Velmi gratulujeme! 
Na dalších místech se umístili Kryš
tof Ingr (9. A) a Lukáš Polanský (9. A) 
s držáky toaletních papírů, Kristýna 
Stará (7. C) se stolním hokejem na 
respiria II. stupně, Tomáš Pacek (9. C) 
a Lukáš Polanský (9. A) s hrou Šprtec 
na respiria, Kristýna Fišerová (5. A) 
s koberci na chodby pro I. stupeň, 
Adriana Loskorich (9. C) s lavičkami 
k šatním skříním na II. stupeň. Všem 
zúčastněným děkujeme za zapojení 
a kreativitu! Nyní pokračujeme v re
alizaci projektu, spočívající v nákupu 
jmenovaných předmětů na 1. až 3. 
pořadí, až do výše dotace města Brna 
(35 000 Kč).

Žákovský parlament je přímo zapo
jen do dění ve škole, jeho členové 
se účastnili například slavnostního 
otevření školního klubu, vítají hosty 
školy, podíleli se na výběru židlí do 
jídelny, předkládají náměty na zpes
tření jídelníčku v rámci tematických 
týdnů a  sestavují plán akcí školy. 
V prosinci proběhl pod záštitou paní 
učitelky Čapkové a paní učitelky Hůr
kové turnaj v přehazované, do něhož 
se zapojili i žáci 9. D. V lednu a březnu 
nás čekají dva lyžařské kurzy pod ve
dením pana učitele Krejčího a pana 
učitele Rossiho. V únoru se můžeme 
těšit na láskyplného „Valentýna“, 
kterého nám připraví paní učitelka 
Coufalová spolu se svou třídou 9. C. 
Na konci března budeme seznámeni 

s novinkou v podobě „Dne bez bato
hů“. Už nyní se těšíme, co nám třídy 
9. A a 9. C pod vedením svých třídních 
učitelek Coufalové a Hůrkové připraví. 
Zájemci o poznávání nových krajin se 
mohou vydat v květnu s panem uči
telem Melichárkem do Anglie. Jelikož 
jsme školou se spoustou pohybově 
nadaných dětí, nelze opomenout ani 
aktivity tohoto typu. Sportovní nad
šenci mohou již v  dubnu vyhlížet 
turnaj ve vybíjené, který pod dohle
dem pana učitele Rossiho připraví 
žáci 9. C. Červen bude ve znamení 
„Vlajkované“, Jejíž zdárný průběh 
bude zajištěn panem učitelem Krej
čím a panem učitelem Rossim. Závěr 
roku patří vždy našim nadaným žákům 
a jejich nezapomenutelným výkonům. 
Paní učitelka Hůrková nám spolu se 
svou třídou 9. A umožní zhlédnout 
nezapomenutelnou show „Arménská 
má talent“ v tělocvičně školy. A tak 
se budeme moci rozloučit s letošním 
školním rokem obdivnými pohledy na 
naše žáky a s úsměvy na rtech.
Závěrem byl chtěla poděkovat všem 
žákům za jejich iniciativu a snahu za
chovat příjemné klima a prostředí naší 
školy. Velké díky panu řediteli, vedení 
školy a všem zaměstnancům za jejich 
trpělivost, nápady, čas a ochotu s námi 
spolupracovat.

 Mgr. Ing. Laura Stávková, 
učitelka ZŠ Arménská

Činnost Žákovského parlamentu na ZŠ Arménská

Dětské karnevaly v bohunické orlovně již tradičně 
mívají jednotící téma některé známé pohádky. Námě
tem letošního, na který přišlo 80 dětí doprovázených 
svými rodiči či babičkami, byla pohádka o Budulínko
vi, která se odehrála v první části karnevalového od
poledne. Dědeček s babičkou opět úspěšně pochytali 
lišku i s malými liščátky, která byla vybrána do svých 
rolí přímo z dětských návštěvníků. Po pohádce s hu
debním doprovodem se děti rozprchly po orlovně na 
jednotlivá stanoviště, kde se naučily poslepu oddělit 
hrášek od jiných luštěnin, povozily se na skluzavce 
a na liščím ocásku po lavici, bloudily temnou liščí 
norou, aby z ní přinesly schovaná vajíčka, zdolaly 
překážkovou dráhu a poskládaly si rozbitý obrázek 

lišky. Kromě obvyklého balíčku sladkostí za splnění 
všech úkolů si každý navíc odnesl vymodelované 
srdíčko z lásky a doufáme, že i dobrý pocit z příjemně 
prožitého odpoledne. Samozřejmě si všichni užili 
spoustu tancování, liška s liščaty se věnovaly výuce 
veselých tanečků, známý rozhlasový moderátor Sava
na opět řádil jako utržený ze řetězu a děti se náramně 
bavily, že se jim nakonec vůbec nechtělo domů. Při 
odchodu jsem zaslechl z úst jednoho chlapečka větu, 
kterou bych přál slyšet všem pořadatelům: „To bylo 
kouzelný“. Za pořadatele mohu říct, že my jsme si 
odnesli radost z dobře odvedené práce a nápady, co 
zase příští rok vylepšit. Veselý dětský smích je pro 
nás motivací k pořádání dalších orelských akcí pro 

veřejnost. Úplně zas taková legrace to není, vždyť 
jen na přípravě těch pár hodin karnevalu pracovalo 
celkem 30 lidí, všichni zdarma ve svém volném čase. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pořadate
lům za obětavou práci, dětem, že přišly a s nadšením 
se pustily do všech úkolů, které jsme jim nachystali 
a rodičům za krásné maškarní kostýmy, které dětem 
připravili. Samozřejmě jsme na závěr neopomenuli 
ohodnotit nejhezčí či nejzajímavější masky. Vždy 
máme nejraději, když se jedná o vlastní tvorbu a ne 
jen o kostým z půjčovny. Už se začínáme těšit na 
další setkání s vámi, třeba hned druhou červnovou 
neděli na tradičním dětském odpoledni za orlovnou.

 Václav Zavadil

Karneval s Budulínkem
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V letošním roce slaví bohuničtí hasiči své 
velké jubileum. Letos uplyne totiž přesně 
100 let od založení dobrovolného hasičského 
sboru v Bohunicích. Stalo se tak na začátku 
března 1923 v hostinci u Vršků. 

Již 25. 3. 1923 proběhlo první zasedání přípravného 
výboru. Počátky sboru nebyly jednoduché, hasiči se 
potýkali s řadou problémů, ale jejich myšlenka byla 
tak silná, že vše společně zvládli. Naše tradice není 
sice tak dlouhá jako v jiných sborech, ale o to větší 
je naše nasazení. Bohuničtí hasiči od té doby nejen 
pomáhají bojovat s ohnivým kohoutem, či jinými 
živly, ale také pořádají besedy, přednášky, a hlavně 
jsou nositeli kulturních a společenských tradic nejen 
v Bohunicích či blízkém okolí, jejich činnost dokonce 
sahá až za hranice města Brna. V návaznosti na tak 

významné narozeniny bych vás, bohunické občany, 
rád jako starosta sboru pozval na kulturní akce, 
které se celý tento rok ponesou v duchu 100. výročí 
založení.

NA CO VŠECHNO SE MŮŽETE LETOS 
V RÁMCI OSLAV TĚŠIT?

 – Již 25. 2. proběhl tradiční hasičský ples, za který 
všem návštěvníkům, sponzorům a  organizáto
rům velmi děkuji

 – 30. 4. proběhne tradiční „PÁLENÍ ČARODEJNIC“ 
a májová zábava s živou hudbou

 – V květnu 13. 5. proběhne dětská soutěž v požár
ním sportu

 – Oslavy vyvrcholí v červnu, kdy pro spoluobčany 
bude připravena naučná stezka po význačných 
místech Bohunic spojených s hasičskou historií 

(informace najdete v  bohunickém zpravodaji, 
nebo na www.sdhbohunice.cz a  facebooku SDH 
Bohunice)

 – 10.  6. proběhnou na našem cvičišti oficiální 
oslavy pro veřejnost, spojené s taneční zábavou 
a doprovodným programem

 – Na září plánujeme dovednostní soutěž pro do
spělé

 – V říjnu se budete moci přijít podívat na závody 
historických požárních stříkaček PS 8

 – Významný rok zakončíme mikulášskou nadílkou 
a rozsvěcením vánočního stromečku

Tímto také děkuji všem, kteří nás podporují. Hlavně 
našim rodinám, obci, spoluobčanům. Přijďte s námi 
oslavit naše jubileum, těšíme se na vás!

 starosta Ing. Dušan Murčo

Bohuničtí hasiči jsou zde pro VÁS již 100 let

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ BrnoBohunice • Úřad městské části BrnoBohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • email: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 3. 3. 2023 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části BrnoBohunice • 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.

SEZNAM  DODAVATELŮ  
TOMBOLY

Hasiči Bohunice
ÚMČ BrnoBohunice
p. místostarosta Josef Juras
Gabon, s.r.o. – výroba nábytku
René Jašek –  revize hasicích přistrojů
PEMM Brno – autorizovaný pro
dej  servis aut
Pneuservis Bílý a syn 
Starez sport Brno
Květinářství Šustr
Boutique Olivie
Blanka Králová – Dortyvbrně
pí. Šmídková – svatební koláčky
Kosmetiika a permanentní make up – 
salon Andrea 
Restaurace Kalinka
Surfin s.r.o.
Eva Osvaldová – masáže
Masáže pí. Hovorková 
Masáže  pí. Kozubíková 
p. Buček – celostní fyzioterapie
TJ Tatran Starý Lískovec – paní Ryšavá
PM AGRI s.r.o. – prodejna okrasných 
dřevin, MO, VO, realizace
Restaurace Švejk – p. Jantač
Restaurace – Bohunický cajk
Renata Soukupová  tupperware
Vinotéka transvin – pod Abertem
Kadeřnictví u Alberta – Hana Mičán
ková
Butik – Moda di Giulia  (u Alberta)
Autokosmetika automax – Jiří Soukup
Střední zahradnická škola Rajhrad
Zapa Unistav
Alena a Ladislav Soukupovi
Petra a Dušan Murčovi
Anas servis
Vlastimil Knotek
Daniel Švehla
Kateřina a Radek Pilní
Jiří Bártek
Optika Valore 
Fides trade

Všem dodavatelům tomboly hasiči 
moc děkují
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čtvrtek 6. dubna 2023 | 8.00 - 16.30

VeLiKONOCe

VeLiKONOCe
Na LáNeCH

TROCHU JiNaK

Příměstský tábor 
s návštěvou hvězdárny

Příměstský tábor
 s výtvarnou dílnou 

Cena: 500 Kč

Cena: 500 Kč

luzanky.cz/lany

VÝTVARKA
PRO RODiČe S DěTMi

STŘeDa OD 16:00 DO 17:00

PONDěLÍ  OD 9:00 DO 11:30

DUPLOHRáTKY

luzanky.cz/labyrint

VÍCe iNFORMaCÍ
a PŘiHLaŠOVáNÍ Na 
JeDNOTLiVé TeRMÍNY

PRaViDeLNé aKCe Na LABYRINTU
PRO RODiČe S DěTMi
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Kam v Brně s dětmi? Vyrazte na hon za poznáním 
přímo do ulic. Hledačka Brněnská zvířena provětrá 
vaše mozkové závity a odhalí nečekané zajímavosti 
o Brně. Stačí si předem vytisknout materiály, sbalit 
tužku a dobrodružství může začít.
Hledačka z dílny střediska ekologické výchovy Lipka 
provede luštitele centrem Brna tak, jak jej nejspíš 
neznají. Odhalí zvířata nebo zvířecí motivy, kolem 
kterých často chodíme a možná jsme si jich nikdy 

nevšimli. Kdo vyluští celou hledačku, získá odměnou 
tip na pozoruhodný výlet do divoké přírody na okraji 
Brna, která není zákonem chráněná, a přesto se zde 
vyskytují desítky chráněných druhů zvířat.
„Děkujeme za výborné zpestření procházky po Brně 
s dětmi! Oceňuji vtipné, různorodé a zároveň jed
noduché šifry vhodné pro začátečníky – na všechny 
přišly děti (11 a 13 let) samy,“ recenzuje spokojený 
táta David Neckař.

Hledačka je určena pro začátečníky, ideálně rodiče 
s dětmi. Měří 2 km, je možné ji absolvovat kdykoliv 
a je k dispozici zdarma. 
Do terénu se bude hodit tužka a předem vytištěné 
podklady. Jejich součástí je i mapa a sada nápověd 
pro každé stanoviště. Najdete je na: www.lipka.cz/
hledacka. Úspěšný lov!

 Zuzana Slámová, Lipka

Úklid jako Brno

Brněnská zvířena: Oltec, jak ho neznáte

Poslední listopadový den loňského 
roku skončilo hlasování, které určilo 
vítězné nápady 6. ročníku participa
tivního rozpočtu Dáme na vás. 
Celkem 13 123 Brňanů svými hlasy 
rozhodlo, že si přejí realizovat tyto 
projekty: NEBÝT NA TO SAMA – Ženy 
v onko léčbě, Onkologicky léčené děti 
v Brně – II., Klubovny pro děti i seniory 
v Medlánkách, Stromy II, Dětské hři
ště AKÁTKY, Activity Park BRNOcity 
a Chodník z Anthroposu do Nového 
Lískovce.
O zájmu Brňanů podpořit děti i dospě
lé nejen během náročné onkologické 
léčby, ale také v průběhu následujícího 
období, které rovněž není pro onko
logické pacienty a pacientky snadné, 
svědčí první dva vítězné projekty, jež 

jsou pokračováním úspěšných projek
tů z minulých ročníků.
Klubovny pro děti i seniory v Med
lánkách umožní rozšířit volnočasové 
aktivity pro děti a současně zde najdou 
místo pro scházení i medlánečtí senio
ři, kteří vítají nové prostory pro svou 
činnost v docházkové vzdálenosti od 
svého bydliště.
Cílem projektu Stromy II je navázat 
na úspěšný projekt z 3. ročníku parti
cipativního rozpočtu Stromy pro život 
a pomocí výsadby několika set stromů 
přispět ke zlepšení kvality ovzduší, 
půdy, vody i života obyvatel Brna.
Mraveniště, Veverčí stezka a Jezevčí 
brloh jsou části vítězného projektu 
Dětské hřiště AKÁTKY, který chce za
traktivnit a zlepšit stávající hřiště v le

soparku mezi Židenicemi a Vinohrady.
Lákavé hřiště zejména pro děti školní
ho věku s lezeckým balvanem, balanč
ní a ručkovací dráhou, skluzavkami, 
zemními trampolínami, to vše a ještě 
další originální herní prvky nabídne 
projekt Activity Park BRNOcity v br
něnských Bosonohách.
Na pohodlí a bezpečnost chodců myslí 
sedmý vítězný nápad z 6. ročníku s ná
zvem Chodník z Anthroposu do Nové
ho Lískovce, jehož cílem je vybudování 
chodníku podél stávající komunikace 
mezi zastávkami Anthropos a Lesní.
Díky participativnímu rozpočtu bylo 
od jeho počátku v roce 2017 dokon
čeno již 35 projektů za 63 milionů 
korun a u dalších téměř tří desítek 
projektů probíhá realizace. Všechny 

tyto nápady jsou vylepšeními, která si 
přáli a odhlasovali sami občané Brna.
„Mám radost z trvajícího zájmu Brňanů 
o projekty i hlasování v participativ
ním rozpočtu Dáme na vás. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří dali svoje hlasy 
finálovým projektům, a samozřejmě 
i navrhovatelům za jejich aktivitu,“ 
uvedl Marco Banti, vedoucí Odboru 
participace Magistrátu města Brna.
Se všemi vítěznými projekty se Brňané 
mohou seznámit na webových strán
kách paro.damenavas.cz.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do 
hlasování v participativním rozpočtu 
a rozhodli, jaké projekty město zre
alizuje!
Tým Dáme na vás

 Mgr. Veronika Singrová

Brno zná vítězné projekty participativního rozpočtu

Na sobotu 1. dubna se chystá jubilejní 
10. ročník celorepublikové dobrovol
nické akce Ukliďme Česko a město 
Brno bude jeho součástí. Akce je ur
čena pro nejširší veřejnost, proto se 
k velkému jarnímu úklidu našeho okolí 
může přidat opravdu každý.
Pokud se rovnou nerozhodnete, že si 
zorganizujete svůj vlastní úklid, pak 
stačí, když se připojíte k některému 
z již naplánovaných úklidů ve vašem 
okolí, který si vyberete z mapy na www.
uklidmecesko.cz/map/.
Pokud víte o lokalitě, která by si za
sloužila uklidit a zatím se k tomu ni
kdo neodhodlal, naplánujte si vlastní 
úklidovou akci. Kontaktujte pracov
níka životního prostředí Vaší městské 

části pro koordinaci s výběrem lokality 
a svozem sesbíraného odpadu a zare
gistrujte Váš úklid na stránkách pro
jektu www.UklidmeCesko.cz. Pokud 
tak učiníte do 15. března, můžete si 
zde požádat díky podpoře od společ
nosti SAKO Brno o úklidové pomůcky 
(pytle, rukavice, tričko a samolepky 
pro účastníky), které vám doručí kurýr 
(pokud svou akci zaregistrujete pozdě
ji, můžete si úklidové pomůcky před 
akcí vyzvednout osobně v sídle spolku 
Ukliďme Česko v Brně Jundrově).
Každý kousek odpadu se počítá, a čím 
více dobrovolníků se zapojí, tím větší 
kus našeho okolí se podaří společnými 
silami uklidit. Pojďte do toho 1. dubna 
s námi!
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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.

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

 Přepisy videokazet na USB disk.
Tel: 604 422 892.
 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

 Pravidelný úklid domácností 
BrnoBohunice. Více na: http://uklid
ivancicebrno.zombeek.cz

 SERVIS A MONTÁŽ ŽALUZIÍ 
A SÍTÍ. Doprava za 1,Kč! Žaluzie, ro
lety, sítě. Tel.: 607 558 230. 
www.zaluziekubon.cz

 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!

 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

 Cestovní agentura KORADO 
TOUR pořádá jednodenní výlety do 
termálních lázní, zábavních parků, ná
kupy v Polsku a jiné. Kompletní nabíd
ku naleznete na www.koradotour.cz
tel. číslo 731 408 257.

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

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

 Prodám byt OV 2+kk v Brně 
Bohunicích, ulice Spodní. Nabídky 
posílejte na email: bytbohunicespod
ni@seznam.cz

AGZ INSTAL
Voda, topení, odpady
Instalatérské práce 

Opravy drobné i větší.
Zavolejte, přijedu, 

opravím.

Tel. 737 737 881

Od 1. února bude opět možnost podávat žádosti v dotačních programech na 
podporu zachytávání srážkové vody a výstavbu zelených střech. Dotace na zachy
távání srážkové vody je určena pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci dotačního 
programu SFŽP Nová zelená úsporám: Dešťovka – dešťová a odpadní voda. Město 
Brno přispívá 50 % dotace SFŽP, celkově je tedy možné na projekt získat až 75 % 
celkových nákladů. Program Zeleň střechám! je pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit 
tepelnou stabilitu svého domu a žít v trvale udržitelné výstavbě. Z dotace lze 
získat mezi 700 až 1400 Kč za metr čtvereční. Více informací k dotačním titulům 
naleznete na stránkách ekodotace.brno.cz.

Zeleň střechám! 
a Nachytej dešťovku!

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

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

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

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

Pořiď si výhodnou 
kombinaci optického 
internetu a chytré 
telky Kuki

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem

Vnitřní žaluzie
Rolety DEN a NOC 
Plisé žaluzie
Zastínění lodžie
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  
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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.

www.plicedomu.cz

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

tel.: 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

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

před čištěním po vyčištění

Psí salón ČENÍŠEK nabízí koupání, česání, stříhání 
a trimování i velkých plemen psů na adrese 
Lány 7, Brno Bohunice. V nabídce také široký 

výběr šampónů, hřebenů a pamlsků.

Tel. 607 126 523     www.psisaloncenisek.cz 
Facebook psi salon čenišek.

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

734 459 177 www.podlahyslezak.cz

Kompletní podlahářské 
práce včetně materiálu

Slezák  724 738 924
PODLAHÁŘSTVÍ

RENOVACE PARKET
broušení, tmelení, lak

395 Kč/m2


