
V minulém čísle zpravodaje jsem na titulní stránce ote-
vřel téma případného rozšíření kolmých parkovacích míst 
z 2,2 m na 2,5 m. Na můj email a dotaz uvedený v článku 
odpovědělo 17 z vás.

Vždy mě znovu a znovu překvapuje 
malý zájem veřejnosti o to, co se má 
dít v okolí místa, kde žijeme. Mobi-
lizovat se a začít protestovat, až se 
přistoupí k realizaci už bývá pozdě. Na 
základě vašich dodatečných připomí-
nek nelze dosáhnout změny. Na úvod 
takový malý povzdech.
Z těch sedmnácti odpovědí 6 z vás 
chtělo parkoviště rozšířit, 8 ponechat 
tak jak jsou. Tři pisatelé pak odpově-
děli na něco jiného. Většinou překlo-
pili odpověď na téma rezidentního 
parkování.
Přirozeně takové malé množství od-
povědí nemůže určovat budoucí vývoj. 
Předpokládám proto, že minimálně 
tento rok k žádné změně nedojde.

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY
Jako každý rok i letos budeme reali-
zovat různé stavební aktivity. Z těch 
venkovních jich asi nebude tolik, jako 
jiné roky, protože velké opravy si ak-
tuálně vyžadují naše školská zařízení.
Nicméně letos určitě přebudujeme 
nevzhledný asfaltový plácek pod 
kapličkou při ulici Spodní na úrovni 
bytových domů č. 18 a 20. Je to místo, 
kde v minulosti stával památník s bus-
tou T.G. Masaryka. Opravíme další dvě 
kontejnerová stání a několik poškoze-
ných chodníků.
Proběhne komplexní oprava a přebu-
dování kotelny v MŠ Švermova, která 
je na hranici životnosti.
Velké výdaje na nás letos čekají v ZŠ 
Arménská. Musíme zde vyřešit pro-
blém s rozvody teplé vody a výměníků, 
které bohužel dosloužily. Odhad ceny 
rekonstrukce je téměř 3.000.000 Kč. 
Nečekaný problém se zde objevil 
i s kanalizací, která přestala odtékat. 
Ukázalo se, že kanalizace vede ve vzdá-

lenosti cca 3 m od kmene 
velké lípy v  atriu školy. 
Kořeny lípy ji v průběhu 
let zcela ucpaly, a to tak masívně, že 
kanalizaci nešlo nijak pročistit, ani 
kořeny odfrézovat. Proto bylo nutné 
ji v hloubce cca 3,5 m ručně obnažit 
a vyměnit. Tato záležitost nás spolu 
s pročištěním ostatní ucpané kanaliza-
ce v obou křídlech školy, neplánovaně 
stála 800.000 Kč.
Další problémy, které na této škole 
řešíme jsou prosakující vnější voda 
do prostoru místnosti s bazénovou 
technologií a prasklé dešťové svody 
vedoucí středem budov ve stěnách. 
Jejich opravy jsou rovněž velmi složité 
a nákladné.
ZŠ Vedlejší čeká instalace okenních 
žaluzií na jednom jižních pavilónů.
Tento měsíc by měla začít výstavba 
příčného prahu na ulici Havelkova 

před odbočením na ulici 
Neužilovu. Po jeho do-
budování budeme řešit 
neutěšené a neukázněné 
parkování na této ulici, ze-
jména v její střední části, 
kde se parkuje po obou 
stranách a silnice tak bý-

vají často zúžena pod předepsané 3 m. 
Tento stav pak brání průjezdu vozidel 
IZS a SAKO.
Dále budeme také pokračovat v insta-
laci nových laviček. Tentokrát na ulici 
Pod Nemocnicí a Okrouhlá.
Čekají nás také „energetické akce“. 
Rádi bychom na střechy budov v naší 
správě instalovali fotovoltaické pane-
ly. Začneme s SVČ Lány, protože jeho 
střecha je pro instalaci nejvhodnější. 
Po schválení zákona o sdílených ener-
giích by tyto panely měly zásobovat 
ZŠ Arménská. Tato škola je na tom 
energeticky ze všech našich budov 
(díky bazénu) nejhůře a rádi bychom 
ji takto aspoň trochu pomohli. Je však 
možné, že se tento projekt v letošním 
roce nepodaří dokončit.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ SILNIC 
V ROCE 2023
Tradičně opět připomínám, že tento 
měsíc začínají bloková čištění. Zapište 
si prosím termíny, které se vás týkají, 
ať nedojde k nevítanému problému 
s nutností manipulovat s vaším au-
tem. Stojí to zbytečně peníze, čas 
i  nervy. Všechny termíny najdete 
uvnitř zpravodaje. Nikdo z nás na rad-
nici nemá zájem na tom, abyste měli 
jakékoliv problémy. Z této činnosti 
nemá městská část žádný finanční 
příjem nebo profit.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
A SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 
S JUBILANTY
Je všeobecně známou věcí, že na bo-
hunické radnici pořádáme Slavnostní 
setkání s jubilanty a Vítání občánků. Již 
méně známým faktem je skutečnost, že 
je třeba se k účast na těchto slavnos-
tech přihlásit. Vím a chápu, že to může 
být někomu trapné nebo nepříjemné 
a že byste čekali, že budete radnicí 
pozváni. To ovšem nejde. Zákony nám 
nedovolují zjišťovat vaše osobní úda-
je a věk. Nemáme tedy informace, že 
se někdo nově narodil, a nemůžeme 
zjišťovat, jestli se někdo z vás nedožil 
významného seniorského jubilea.
Prosím vás tedy, nebojte se přijít a na 
tyto oslavy se nahlásit. Paní Marta 
Dvořáková v přízemí radnice se vám 
bude ráda věnovat.

Milí přátelé, měsíc duben je měsícem, 
kdy probouzení přírody nabírá na in-
tenzitě. Čekají nás velikonoční svát-
ky. Věřím, že to budou svátky pokoje, 
radosti, míru a hlavně nové naděje 
pro nás i všechny lidi dobré vůle na 
celém světě.
Mějte se krásně. A  nezapomínejte 
darovat někomu úsměv a radost ze 
života.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, váš starosta

Zvětšíme parkovací místa?

Uzávěrka č. 5/2023
pátek 14. dubna 2023
ve 14 hodin

Pálení čarodějnic a Májová zábava
Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kouzelný 
večer, který proběhne za hasičskou zbrojnicí na cvičišti

v neděli 30. dubna od 17.00 hod. 

Kromě vatry s opravdovou čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na opé-
kání špekáčků, spousta her a krásných cen. Všichni, co přijdou v maskách 
čarodějnic a čarodějníků, dostanou špekáček zdarma.

Pro dospělé je připravena 

od 19.00 hod. Májová zábava

Živá hudba – hraje skupina bezKOFEINu. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 
100 Kč. Více na www.sdhbohunice.cz; www.facebook.com/hasicibohunice.cz 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Sběr šatstva ............................................3
Termíny blokových čištění.....................4

Den otevřených dveří na ZŠ Vedlejší ....5
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Bohunice, křížem – krážem 

Čistota musí být prioritou

V předminulém čísle jsem vás, vážení spoluobčané, informoval a žádal 
o spolupráci při řešení nešvaru, jenž nám nejen znehodnocuje travní 
porost, ale ještě zvyšuje prašnost v našich ulicích. Jedná se o vyježděné 
rohy chodníků, jež jsou rozježděny především od vozidel zásilkových 
firem. 

Jsem velmi vděčný těm, 
kteří se na mou výzvu ozva-
li a  doporučili mi místa, 
kde se tento nešvar nachá-
zí. Dnes mohu říct, že se 
mi sešlo více lokalit, kde 
je opravdu potřeba situaci 
řešit. A protože se snažím 
řešit věci vždy co možná nejrychleji, 
první místo máme již osazené kameny, 
a to na ulici Švermova 17. Postupně 
budou následovat další místa. Ještě 
jednou vám všem, kteří jste mi zaslali 
své tipy, děkuji – velmi si vaší spolu-
práce vážím.
A znovu moje oblíbené, či spíše ne-
oblíbené téma, a to je územní plán. 
Protože navrhovaný územní plán ne-
byl bývalou politickou reprezentací 
přijat, někteří investoři přistoupili 
k možnosti, jež se nazývá obsah změny 
územního plánu města Brna pořízené 
zkráceným postupem. Co se týče Bo-
hunic, nás se dotýká celkem pět změn, 
o které je žádáno. Některé změny jsou 
v minimálním rozsahu, ale některé se 
nás opět zásadně týkají. Mohu zmínit 
především změnu č. P94 v  lokalitě 
u kampusu, kde měla být postavena 
nová atletická hala, se kterou se již ne-
počítá, a nová představa využití by se 

měla zaměřit na oblast vědy, 
výzkumu a inovací v kombi-
naci s bytovou výstavbou 
(včetně vysokoškolských 
kolejí) a  další obslužnou 
smíšenou zástavbou včet-
ně návrhu zajištění ploch 
veřejného prostranství. Co 

je pro nás však stěžejní, je změna ÚP 
vedená ve zkráceném řízení pod ozna-
čením B344 p428 22. Znovu se dostá-
váme do problematiky bývalé Střední 
zahradnické školy na ulici Lány. Zde 
však musím konstatovat, že se patová 

situace, která trvala doposud, částeč-
ně změnila. V polovině března nás 
oslovil investor s žádostí o schůzku 
s možností hledání kompromisu. Vždy 
jsme uváděli, že jsme otevřeni jednání, 
které však musí mít jisté parametry 
a mělo by směřovat k dosažení takové-
ho kompromisu, který bude přijatelný 
pro obě strany, a hlavně pro občany 
Bohunic, jež zastupujeme. Jednání 
proběhlo a já mohu konstatovat, že 
v korektním duchu. Jak budou jednání 
pokračovat, se teprve uvidí, ale již nyní 
mohu slíbit, že se budeme držet stej-
ných požadavků jako doposud.
Po chodníku, vchod. Trochu s nadsáz-
kou a humorem, ale k věci. V úvodu 
jsem vás informoval o problematice 
vyježděných rohů chodníků, ale máme 
zde další podobnou věc, a to jsou vy-

šlapané cestičky. Všichni si uvědomu-
jeme, že plánování vedení chodníků 
bylo provedeno od rýsovacího prkna, 
a ne z reality. Člověk je ve své podstatě 
tvor líný, a proto si vytváří různé zkrat-
ky apod. To, že večer chodí po bytě 
a snaží se splnit denní limit kroků, je 
věc jiná a trochu absurdní. Smysluplné 
plánování chodníku by bylo takové, že 
by se nechaly vyšlapat cestičky a poté 
na těchto místech vybudovaly chod-
níky. Nicméně my již chodníky máme 
léta vybudované a jejich přeložení je 
nereálné. Co je však reálné a z mého 
pohledu nenáročné, je provést vy-
dláždění těchto vyšlapaných cestiček 
tak, aby se alespoň částečně zpevnily 
a daly používat nejen bezpečněji, ale 
v období dešťů i  čistěji. A protože 
jsem zjistil, že vám bohunickým ob-
čanům nejsou lhostejné věci veřejné, 
dovoluji si vás opět požádat, abyste 
mi zaslali vaše tipy, kde by se mohly 
vyšlapané cestičky zpevnit. Jestliže se 
rozhodnete a budete mi chtít dát tip, 
prosím uveďte co nejpřesněji polohu 
dané cestičky a v případě možnosti 
i fotografii. Pokud nejste technicky 
vybaveni možností elektronické komu-
nikace, můžete mě kontaktovat na tel: 
778 542 492 anebo e -mail: hrdlicka@
bohunice.brno.cz.
Vážení spoluobčané, dovoluji si vám 
popřát krásný jarní duben a mějte se 
prima.

 Milan Hrdlička, váš I. místostarosta 

Vážení občané, děkuji mnohokrát za vaši podporu. Velmi si toho vážím. 
Jednou z věcí, kterou mám na starost je úklid a čistota v obci. V této 
věci se snažím dělat maximum, což můžete někdy vidět na Facebooku. 

Své příspěvky uveřejňuji na 
stránce Otevřené Bohunice. 
Takže mi dovolte vás na ni 
pozvat. V oblasti úklidu se 
snažím vyplnit místo a dě-
lat ty práce, které naše firma 
nedělá. Nedělá je z toho dů-
vodu, že se nám stará pouze 
o údržbu chodníků a veřejnou zeleň, 
případně opravu mobiliáře. Pokud 
bychom tuto firmu požádali o něco 
navíc, museli bychom ji zaplatit více-
práce. Myslím tím například úklid na 
soukromých pozemcích, které ÚMČ 
Brno -Bohunice nemá uklízet. Ono je 
potřeba do této problematiky také 
trošku vidět. Já se to pokusím krátce 
vysvětlit. Firma, která se nám stará 
o údržbu chodníků a veřejnou zeleň 
byla vybrána na základě nejlevnější ce-
nové nabídky. Firmy, které dělají tuto 
práci mají téměř všechny problémy 
s kvalitními pracovníky. Sehnat schop-
ného člověka, který opravdu něco umí, 
tak to je dnes problém. Přijde vám 

do firmy pracovník, který je 
za týden nadělanej. Třeba 
i z důvodu toho, že nevydrží 
bez alkoholu. Po dvou dnech 
se vás ptá, kdy bude záloha 
a za týden vám uteče i s pra-
covními pomůckami, které 
vyfasoval. Takhle to chodí. 

A není to ojedinělý případ. Dělat kva-
litní úklid v obci není vůbec jednodu-
chá věc. A už vůbec ne, pokud vám ně-
kdo neustále obec znečišťuje. Dovoluji 
si proto poděkovat všem, kteří se snaží 
udržovat v naší obci pořádek. Já jsem 
s dalšími přáteli odhalil občany, kteří 
nám tady dělají nepořádek a co z toho. 
Zákon mi neumožňuje napsat kamko-
liv například i s otištěním fotografie 
bez postihu jména a adresy občanů, 
který tento nepořádek udělali. To moc 
neuznávám, pokud máte v ruce věro-
hodný důkaz nebo další důkazy, které 
by posloužily pro další pátrání. Přesto 
hledám cestu, jak to nejlépe vyřešit. Já 
nechci neustále uklízet po občanech 

kteří se neumějí chovat. Mám v plá-
nu vyčistit nové dětské hřiště na ulici 
Uzbecké, které je velmi navštěvované 
jak našimi, tak i přespolními dětmi. 
Nezapomněl jsem ani na garážníky na 
ulici Ukrajinské. Dále mám v nejbližší 
době v plánu malou údržbu jednoho 
stromu, aby mohl lépe růst a dýchat. 
Někdo tyto práce nevidí nebo je neu-
mí, ale já chodím po Bohunicích s ote-

vřenýma očima. Dále mě jedna místní 
občanka požádala, abych jí posekal 
dřevo a jeden místní občan z ulice Jih-
lavské za mnou přišel s žádostí o po-
sekání trávy. Farmářskou sekeru mám 
a čtyřtaktní motorovou kosu taky, tak 
se do toho můžu pustit. Jenom prosím, 
neznečišťujte naší obec, ať mi zbývá 
čas i na ostatní práce.

 Josef Juras, váš místostarosta
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1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Pohádky Zdeňky Klimešové; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. SOUTĚŽNÍ KVÍZ – Barvičko, barvičko vymaluj  
mi vajíčko – pro děti; KJM, Lány 3

1. 4.–31. 5. VÝSTAVA – Magnesia Litera – literární ceny; 
KJM, Lány 3

1. 4.–31. 5. VÝSTAVA – pletené tašky Aleny Líznové; KJM, Lány 3

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.

4. 4.
úterý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Arménská;
ZŠ Arménská 21; od 9.00 do 17.00 hod. 

11. 4.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Ani za nic! – čtení pro děti;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

12.4.–10. 5. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č. 1 – čištění komunikací s odtahy 
vozidel na místě; MČ Brno-Bohunice

13. 4. a 27. 4.
čtvrtek

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

13. 4.
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Vedlejší
ZŠ a MŠ Vedlejší 10; od 8.00 do 17.00 hod. 

13. 4.
čtvrtek

AUTORSKÉ ČTENÍ – Lvice v erbu krále –  
Michaela Vašíčková; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

19. 4. a 20. 4. ZÁPIS do 1. tříd – ZŠ a MŠ Vedlejší;
ZŠ a MŠ Vedlejší 10; od 14.00 do 17.00 hod. 

20. 4.
čtvrtek

HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA – Tajemné brněnské  
podzemí – Aleš Svoboda; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

20. 4. a 21. 4. ZÁPIS do 1. tříd – ZŠ Arménská;
ZŠ Arménská 21; od 14.00 do 17.00 hod. 

21. 4. a 22. 4. SBĚR ŠATSTVA – charitní organizací Diakonie;
TJ Tatran Bohunice; Neužilova 35; vestibul staré haly

21. 4.
pátek

RETROHRÁTKY – herní odpoledne pro děti a rodiče;
KJM, Lány 3; od 10.00 do 15.00 hod.

22. 4.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ – pro děti; Orel jednota  
Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 8.30 do 13.00 hod.

22. 4.
sobota

TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE – ve stolním tenisu; Orel 
jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 do 13.00 hod.

22. 4.
sobota

Tatran Bohunice – SHK Kunovice;
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

23. 4.
neděle

Tatran Bohunice – KH BEECH Vsetín;
I. liga házené mužů; od 17.00 hod.

28. 4:
pátek

ČARODĚJNICE NA LÁNECH – program pro děti i dospělé;
SVČ Lány; Lány 3; od 16.00 do 18.30 hod.

29. 4.
sobota

Tatran Bohunice – SKUP Olomouc;
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

30. 4.
neděle

PÁLENÍ ČARODĚJNIC a MÁJOVÁ ZÁBAVA;
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 hod. a od 
19.00 hod. zábava

Kalendárium 4

Diakonie Broumov, sociální družstvo 
 

 

Sběr šatstva 
 

V pátek 21. 4. 2023 od 1300 do 1900 hod. 
a v sobotu 22. 4. 2023 od 900 do 1300 hod. 

 
Místo: budova staré haly TJ Tatran Bohunice 

Neužilova 35 
 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 
 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
 Nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázané k sobě) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
 Menší elektrospotřebiče 
 

 
Akce je pořádána ve spolupráci s TJ Tatran Bohunice 

a Městkou částí Brno-Bohunice 
 

Pořádá dne 26. 5. 2019 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

Pořádá dne 21. 5. 2023 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

pro děti od 
8 do 16 let

Další informace získáte na tel. čísle: + 420 603 584 610, www.brdd.cz.
Přihlášky posílejte na e-mail: detskedivadlo-brno@seznam.cz
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MED – ČAJ – JED
Představme si to. Kvetou lípy. Pří-
jemná vůně se line sídlištěm a ně-
kteří obyvatelé trhají lipový květ, ze 
kterého si budou v zimě vařit čaj proti 
nachlazení. Na sídlišti se můžeme se-
tkat se třemi druhy lip, které od sebe 
velmi snadno odlišíme podle barvy 
chloupků na rubu listů, v místě, kde 
se sbíhají žilky.
Lípa srdčitá má chloupky rezavé. Lípa 
velkolistá má chloupky bílé. Lípa 
stříbrná má celou spodní stranu listu 
plstnatou a téměř bílou. Tento druh 
vytváří zajímavý kontrast mezi tma-
vou barvou horní strany listu a bílou 
barvou na rubu.
Lípa stříbrná pochází z Ameriky a uvá-
dí se, že nektar jejích květů je jedovatý. 

U včel byla zjištěna úmrtnost okolo 
1 % a u čmeláků dokonce 5 až 8 %.
Pro člověka nejsou květy lípy stříbrné 
nijak nebezpečné, přesto se u toho-
to druhu uvádí: „Květy se nehodí ke 
sběru“.
Čtyři lípy stříbrné rostou u spojova-
cího chodníku od ZŠ Arménská k ulici 
Lány, na úrovni domu Arménská 9, 
mezi domem a tenisovými kurty.

 Vlastimil Halfar

Milí čtenáři a příznivci knihovny, za-
jímá Vás, po jakých unikátech denně 
chodíte a ani o tom možná nevíte? 
Brněnské podzemí ještě neodhalilo 
všechna svá tajemství a jít po stopách 
těch již odhalených doslova bere dech. 
Tisíce archeologických nálezů, nečeka-
né objevy sklepních prostor, chodeb, 
štol, studní, a to vše doplněno o his-
torické souvislosti – takové poutavé 
vyprávění vás nenechá chladnými. 
A  jelikož jste si o  něj často psali, 
oslovili jsme odborníka na brněnské 
podzemí Ing. Aleše Svobodu, který 
se věnuje průzkumu a popularizaci 
těchto prostor již 35 let. Přednáška 
Tajemství brněnského podzemí se 
uskuteční 20. 4. v 18.00 za finanční 
podpory městské části. Pro návštěv-
níky bude zcela zdarma. A u historie 
se ještě na chvíli zdržíme. Již 13. 4. 
v 18.00 přivítáme spisovatelku Micha-
elu Vaščíkovou, která vydává novou 
knihu s názvem Lvice v erbu krále. 
Středověkou romanci plnou krásných 
dam, odvážných rytířů a nečekaných 
zvratů vám představí sama autorka 
na svém čtení. Po březnu plném knih 
s napětím očekáváme vyhlášení vý-
sledků nejprestižnějšího českého lite-
rárního ocenění Magnesia litera. Která 
kniha dostane tento rok cenu odborné 
poroty a získá si i vaše srdce? Se všemi 
nominacemi vás seznámí naše nová 

výstava Magnesia litera. Vystavovat 
budeme také tvorbu místní uměl-
kyně Aleny Líznové, která představí 
své pletené a háčkované výrobky. Do 
konce měsíce se rovněž můžete ještě 
těšit z obrazů Žanety Zieglerové a její 
výstavy Pohádky. Pro rodiny a dětmi 
i nadšence do deskových her připra-
vujeme přehlídku retro her, které se 
nesmazatelně vryly do paměti. Hry, 
které jste dobře znali, budou možná 
pro vaše děti příjemnou novinkou 
a společně si při jejich hraní můžete 
prožít oddechové knihovní odpoledne 
v pátek 21. 4. od 10.00 do 15.00. Kdo 
je spíš na pohádky a raději si čte, může 
se těšit na tradiční čtení pro nejmenší, 
které vám tentokrát představí knížku 
italské autorky Beatrice Alemagny. 
Vyprávět si budeme o malé svéhlavé 
netopýrce Paskalíně. Čeká ji první den 
ve školce, na který se ovšem vůbec 
netěší. Zvládne to nakonec i bez rodičů 
a bude to zábava? Přijďte a zjistěte to 
společně s námi v úterý 11. 4. v 16.30. 
Všechny knihovní akce najdete buď 
v naší facebookové skupině KJM Bo-
hunice, nebo přímo v kalendáriu zpra-
vodaje. Přejeme vám krásný začátek 
jara a spokojený velikonoční čas, jak 
jinak než s dávkou toho správného 
čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Bohunické stromy (57)

Knihovna odhaluje taje 
brněnského podzemí

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

1. 4. 15. 4. 6. 5. 20. 5. 3. 6. 17. 6. 1. 7. 15. 7.

 Stanoviště Neužilova

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

 Stanoviště Lány

22. 4. 27. 5. 24. 6. 22. 7. 26. 8. 23. 9. 28. 10. 25. 11.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ  
byl splatný 31.3.2023. 

Uhradit jej můžete na pokladně ÚMČ nebo 
bankovním převodem. 
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Ve čtvrtém díle našeho seriálu o bohunických hřištích a sportovištích 
bych vás ráda seznámila s dětským hřištěm, které se nachází ve vnit-
robloku ulice Vedlejší. 

Je ze všech stran obklopeno 
panelovými domy a najde-
te jej, jen pokud ho pečlivě 
hledáte.
Hřiště se skládá ze dvou čás-
tí – z oploceného herního 
prostoru a z vedlejšího be-
tonového plácku, který děti 
mohou využít k všemožným míčovým 
hrám, ale také třeba k jízdě na koleč-
kových bruslích nebo jako jedinečný 
prostor pro jízdu na odrážedlech.
Samotný herní prostor je tvořen her-
ními prvky z akátového dřeva. Najdete 
zde houpacího koníka, pavučinu, dvo-
jice dlouhých i řetízkových houpaček, 
dřevěnou kladinu, tři pérová hopsadla 

a v neposlední řadě i velké 
pískoviště. V jeho blízkosti 
se nacházejí dvě lavičky, kte-
ré poskytují odpočinek při-
hlížejícím rodičům. Povrch 
hřiště tvoří jemný písek, 
který plní funkci dopadové 
plochy nejednomu dětské-

mu výškovému lezci.
I když herní prvky už něco pamatují, 
hřiště je v dobrém stavu, a ještě chvil-
ku svému účelu jistě poslouží. Takže 
pokud chcete objevovat během slun-
ných odpolední skryté kouty Bohunic, 
zdejší hřiště sek tomu přímo nabízí.
GPS lokace: 49.1704150, 16.5701200

 Lucie Stará, radní MČ

V říjnu minulého roku jsme se 
jako žáci 9. tříd dozvěděli, že nás 
čeká společenský večer, který 
bude završením naší devítileté 
školní docházky. Měli bychom si 
tedy nacvičit krátké vystoupení 
a vytvořit video shrnující náš 
život na Vedlejší. My, kteří jsme 
se nebyli schopni domluvit ani 
na třídní mikině, máme vymys-
let celé vystoupení? Nedokázali 
jsme si představit ples a s ním 
spojený okamžik slávy. K tomu 
všemu ještě někteří z nás začali 
nacvičovat pod vedením paní 
učitelky Kláry Petruškové a To-
máše Olivy polonézu. Nastalo 
zoufalé hledání tanečních partnerů, 
neboť tanečnic bylo více než taneční-
ků. Trénování společné choreografie 
bylo zprvu hodně kostrbaté – zvládali 
jsme jeden až dva prvky za hodinu. Ka-
ždou hodinu tělocviku jsme namísto 
skákání přes kozu velmi zodpovědně 
tančili.
Přišlo kouzelné datum 3. 3. 2023. 
Chvíli před šestou jsme se všichni 
sešli ve společenském centru Bystrc. 
Než přišli naši již předem dojatí pří-
buzní a přátelé, my jsme pilně cvičili 
na generálce naši choreografii. Poprvé 
jsme viděli i vystoupení ostatních tříd, 
všichni byli přesvědčeni, že to jejich je 
nejlepší. Zatímco již přijížděli hosté, 
dívky se marně snažily nasoukat do 
svých půjčených bílých šatů.
Ples byl po krátkém proslovu pana 
ředitele zahájen polonézou. Mamin-
ky a babičky dojatě pozorovaly svou 
dcerušku či synáčka, jak ladně plují 
po tanečním parketu, zatímco tatín-
ci stále stáli ve frontě na čepované 
pivo. Po krátké přestávce, během 
které chodily učitelky od stolu ke 
stolu a prodávaly stovky lístečků do 
tomboly, začala třídní vystoupení. 
První byla 9. A se svojí choreografií 
na píseň Waka Waka a Shake it off, 

poté jsme přišli my, tedy 9. B s námi 
nazpívanou i přetextovanou písní Ha-
llelujah a choreografií na píseň Moves 
like Jagger a vše pak završila 9. C se 
svou originální choreografií, kterou 
tančili v pytlech na několik různých 
písní od Trezoru až po Smetanovu 
Vltavu. Po horlivém potlesku rodičů 
začala část, která nesla název „pasová-
ní deváťáků“, při kterém jsme se stali 
právoplatnými deváťáky. Celý večer 
byl završen vyhlašováním tomboly, 
ve které jsme mohli vyhrát mimo jiné 
dalekohled nebo citrónovník od pana 
ředitele. Poté, co si několik šťastlivců 
odneslo své výhry, skončila oficiální 
část programu, my jsme začali trsat 
na naše oblíbené skladby. Tančili jsme 
nejen my, ale i většina učitelů na Ma-
carenu, Jede jede mašinka nebo třeba 
na Sladké mámení.
Celá akce skončila v jednu hodinu ran-
ní, kdy jsme již byli plni pozitivních 
dojmů. Mrzí nás, že budeme zanedlou-
ho muset opustit takovou výbornou 
školu a kolektiv, jenž se touto akcí 
jedině utužil. Moc děkujeme všem 
pořadatelům akce, že nám umožnili 
prožít tento nezapomenutelný večer.

 žáci Tereza Ognarová
a Marek Zeman, 9. B

Bohunická hřiště a sportoviště (4) 

Společenský večer 
9. ročníku ZŠ Vedlejší 

Den otevřených dveří na ZŠ
Brno, Vedlejší 10 
dne 13. 4. 2023 

Harmonogram: 

 taneční, hudební, pohybová, rukodělná, 

 laboratorní pokusy (fyzikální, chemické a 

 roboti 
 knižní šifra 
 hry na interaktivní tabuli 
 ukázka práce speciálního pedagoga 
 vystoupení divadelního souboru Vedlejšák 

a jiné 

14:30 – 17:00 interaktivní dílny 

        matematická, zeměpisná 

        biologické) 

        v 15:00 a v 16:00 hod.                                     

8:00 – 11:40 možnost nahlédnutí do výuky 
8:00 – 11:40 komentované prohlídky školy 

13:00 – 14:00 možnost návštěvy školní družiny 

doporučujeme se zaregistrovat  na
https://eprihlasovani.zsvedlejsi.cz/?trida=jine 

Srdečně zveme všechny budoucí i současné rodiče a děti na 

Bližší informace sledujte na školním FB, Instagramu a
webových stránkách v sekci Aktuality a Předškoláci.  
Zápis do prvních tříd v ZŠ a MŠ Vedlejší na školní rok
2022/2023 proběhne ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2023.  

Žádost o přijetí v systému najdete na zapisdozs.brno.cz 
 

Těšíme se na Vás!

Neustále jsou nám občanům Bo-
hunic odebírána místa pro procház-
ky v přírodě.
Dnes mám na mysli ulici Podsedky, 
která ústí přes železniční přejezd 
do Moravan. V dnešní době, o této 
původně klidové oblasti, už nemůže 
být ani řeč. Auta tudy jezdí oběma 
směry, bez ohledu na občany co tu 
venčí psy nebo jezdí s kočárky.
Toto není autostráda, tady by měla 
policie vymáhat po řidičích povo-
lení k průjezdu. Máme tu na obou 
stranách obcí dopravní značky, které 

k této činnosti policii přímo vybízí.
Další klidová oblast, které se budu 
věnovat příště, je areál bývalé za-
hradnické školy. Ten je v  dnešní 
době prodán, důkladně zdevasto-
ván a připraven k brutální zástavbě.
Zatím však není schválen nový 
územní plán MB,takže stále je ještě 
o co bojovat.
Tímto chci apelovat na vedení naší 
radnice, aby se této problematice 
více věnovala.

 Kročil František, váš zastupitel

Příspěvky zastupitelů
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Starší druhostupňoví žáci jsou pocho-
pitelně zvědaví, jaké možnosti se před 
nimi otevírají po ukončení základní 
školní docházky. Při rozhodování jim 
mohou dopomoci i exkurze, z nichž 
velmi oblíbené jsou na Střední prů-
myslovou školu chemickou. I letos se 
jí z naší školy zúčastnili žáci osmých 
ročníků.
Tradiční prohlídka pro žáky osmých 
ročníků na SPŠCH se konala ve dvou 
termínech. V prvním termínu, který se 
konal 10. 1. 2023, navštívili školu žáci 
8. A a 8. C, žáci 8. B měli na prohlídku 
školy vyhrazen termín 16. 2. 2023.
V  úvodu milé paní učitelky a  páni 
učitelé seznámili naše žáky s chodem 
školy a s možnostmi, které tato škola 
svým studentům nabízí. Následovala 
prohlídka laboratoří a motivačního 
centra. V motivačním centru student-
ky druhých ročníků naše žáky provedly 
po modelech jaderné elektrárny, spa-
lovny, pivovaru, fotosyntézy i čističky 
odpadních vod. U každého modelu 
měly studentky připraveny výklad. 
Nakonec také byla možnost kvízu na 

dané téma, aby si žáci ověřili, kolik 
informací si zapamatovali a kolik si 
jich v hlavě „odnesou“ domů.
V laboratořích mikrobiologie si žáci 
zkusili poprvé pipetovat, nebo zkou-
mali, jak použít „třepačku“ – u většiny 
bylo použití třepačky jedním z největ-
ších zážitků celé exkurze. V biologii 
prozkoumali svět pod mikroskopem, 
ve fyzice zase elektřinu. Nejvíce ze vše-
ho však žáky zaujaly jednoduché, ale 
přitom velice efektní chemické pokusy.
V závěru exkurze byli případní zájemci 
o studium nasměrováni na Den ote-
vřených dveří online a  internetové 
stránky Střední průmyslové školy 
chemické v Brně.
Celkově se exkurze velmi vydařila 
a zaujala nejen žáky, kteří o daný obor 
mají zájem, ale i všechny ostatní. Při 
rozhodování o budoucím studiu jim 
všem přejeme šťastnou ruku a Střední 
průmyslové škole chemické děkujeme 
za krásnou prezentaci její práce.

 Ing. Kristina Babincová,
učitelka ZŠ Arménská 21

„Vrby se nám zelenají, na dvě strany 
prokvétají. Radujme se, veselme, se. „
Tak zpívaly děti u potoka Leskavy, kam 
se šly rozloučit se zimou a přivítat jaro 
v úterý 21. 3. 2023.
Lidové zvyky, tradice a s nimi spojené 
rituály, patří v MŠ k nejhezčím činnos-
tem. Jsou s nimi spojené různé aktivi-
ty – říkadla, písně, tance, řemesla atd. 
Přispívají k příjemnému naladění ve 
třídách a pro rozvoj dětí jsou velmi 
důležité.
A co nás na jaře ještě čeká? Velikonoč-
ní tvořivé dílničky pro rodiče a děti 
a Velikonoce.
Přejeme všem krásné jarní dny.

 Za MŠ Amerlingova Anna Budirská

Exkurze žáků osmých 
ročníků ZŠ Arménská 

Vítání jara v MŠ Amerlingova

  
  

  

                                                                           Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zveme Vás k zápisu do prvních tříd     
na ZŠ Arménská 21, který se 

uskuteční ve dnech 

 

 

 

Dne 4. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 h  
se bude konat 

 

a od 15.00 do 17.00 h 

  Těšíme se na Vás!  

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 

 

Turnaj dětí a mládeže 
ve stolním tenisu 

sobota 22. 4. 2023 

 

 
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 2005 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 

   

 

 

  

          MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  BBrrnnoo,,  AAmmeerrlliinnggoovvaa  44,,                                                                                                                                                                                                                                                
ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

 
ssrrddeeččnněě  zzvvee  dděěttii,,  rrooddiiččee  aa  ššiirrookkoouu  vveeřřeejjnnoosstt  nnaa 

  

 

DDEENN  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ  
                                              uu  ppřříílleežžiittoossttii  4400..  vvýýrrooččíí  ootteevvřřeenníí  MMŠŠ  

                    ddnnee  2255..44..22002233  oodd  1155::0000  ddoo  1177::0000  
  

PPrroohhllííddkkaa  iinntteerriiéérrůů  MMŠŠ,,  ppřřiilleehhlléé  zzaahhrraaddyy  aa  vvýýssttaavvkkaa  dděěttsskkýýcchh  pprraaccíí..  
                          TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..  
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Bohunice se mohou chlubit nezvykle 
velkým množstvím středisek volné-
ho času. Vedle Lánů a nové Lampy 
je zde i staronový Labyrint. Ten po 
pauze vynucené covidovými opatře-
ními a rekonstrukci elektroinstalace 
znovu ožívá. Díky investicím měst-
ské části do rekonstrukce, Střediska 
volného času Lužánky do vybavení 
a nadšení pedagogů do práce nejen 
ožívá, ale v některých dnech i praská ve 
švech. Během března se na Labyrintu 
toho mnoho stihlo. Proškolili se noví 
zdravotníci zotavovacích akcí v první 
pomoci. V rámci dalšího celoživotní-
ho vzdělávání a výměny zkušeností 

Labyrint navštívili pedagogové z celé 
České republiky. Můžeme být hrdí, že 
po prohlídce odjížděli milé překvapení 
a potěšení. Víc než 350 dětí ze šesti 
různých Brněnský a mimo Brněnských 
škol se zúčastnilo projekcí a worksho-
pů v rámci festivalu o lidských právech 
Jeden svět. Divadelní soubor PIRKO 
se navrátil ke svým kořenům. Děti 
z II. divadelního oddílu nahrávali své 
nastudování Kytice v nahrávacím stu-
diu Divadla na Orlí. Musíme říct, že na 
výsledek se moc těšíme.

 Lukáš Křoustek
pedagog volného času

SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

Labyrint během března 
opět ožil nejen kroužky

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orel Brno Bohunice pořádá pro děti 

ŠACHOVÝ TURNAJ 
 

Datum konání:   sobota 22.4. 2023 
 

     prezence od 8.30 hod. 
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 2008 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). 
 

www.orelbohunice.cz 
 

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

DeJ La
BYRiNTU

DeJ La
BYRiNTU  

ZeLeNOU!

ZeLeNOU!

SOBOTa 22. 4. 2023
9:00 - 12:00

150 KČ

Přijďte s námi prožít Den Země na Labyrint a pomoci 
nám vysadit vše možné i nemožné na naši zahradu! 
Současně si vysadíte i rostlinku, kterou si odnesete s 

sebou domů.

Na akci je nutné se přihlásit přes naše webové stránky.

luzanky.cz/labyrint

více informací a přihlášení



8 



 9

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
V městské části Brno-Bohunice 
je zajištěn provoz mateřských 
škol o letních prázdninách pro 
děti zaměstnaných rodičů. Níže 
jsou uvedeny termíny prázdni-
nového provozu:

od 3. 7. 2023  do 14. 7. 2023  MŠ Švermova 11
od 17. 7. 2023  do 28. 7. 2023  MŠ Amerlingova 4
od 31. 7. 2023  do 11. 8. 2023  ZŠ a MŠ Vedlejší 10
od 14. 8. 2023  do 25. 8. 2023  MŠ Uzbecká 30

Rekonstrukce Tatranu

Rekonstrukce hřiště probíhá dle harmonogramu a úspěšně.

informace
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Jak nejlépe začít jaro? Co takhle naučit se pozdravit v pěti jazycích, 
vyrobit hračku pro děti a ještě vysázet živý plot? Anebo si vyzkoušet, 
jak se po městě jezdí lidem na vozíčku a díky speciálním nahrávkám 
se dozvědět, jak se cítí duševně nemocní? To vše zažijete díky kampani 
Dny dobrovolnictví, která proběhne 26.–29. dubna v Brně a dalších 
pěti krajích po celé České republice.

Dny dobrovolnictví jsou jedinečnou 
příležitostí, jak ukázat světu, v čem 
spočívá dobrovolná práce a přitom se 
do ní zapojit. Kampaň realizuje Jiho-
moravské dobrovolnické centrum, je-
jímž posláním je propojovat organiza-
ce s dobrovolníky a zvyšovat povědomí 
o možnostech dobrovolnictví.
Cílem akce je rovněž upozornit na to, 
jak nezastupitelnou roli hraje dobro-
volná práce ve společnosti. Ať už se 
jednalo o dobrovolnictví v covidových 
letech, při tornádu nebo pomoc lidem 
z Ukrajiny; dobrovolná práce byla bě-
hem posledních let naprosto klíčová. 
Dobrovolnictví je však denně zapotře-
bí nejen při mimořádných událostech: 
lidé pomáhají v sociálních službách, 
kultuře nebo v ochraně přírody. A prá-
vě tuhle pestrou paletu činností má 
kampaň za cíl představit. A taky to, že 
i hodina týdně je potřebná a užitečná.
Akce se jen v Brně zúčastní přes dvě 
desítky organizací, veřejnost bude mít 
po dobu čtyř dnů příležitost nahléd-
nout pod pokličku jejich práce, vidět 
jejich zázemí a to, jak s dobrovolníky 
pracují. „Letošní ročník jsme rozšířili 
do dalších pěti krajů po celém Česku. 
Kampaň bude probíhat v regionech 

od Karlovarska až po Zlín. V Ostravě 
navíc celou akci symbolicky zahájí 
konference „Dobrovolníci pro Ukra-
jinu“, věnovaná loňské pomoci lidem 
na útěku“, dodává Petrášová.
A jakou podobu bude akce mít v Brně 
a okolí? Zájemci si vyzkouší sportovní 
aktivity s klienty, hry s dětmi nebo 
společné vaření. Pomocí nahrávek 
a dalších pomůcek poznají, jak se cítí 
duševně nemocní, zúčastní se kytkob-
lešáku nebo jízdy městem na invalid-
ním vozíčku. Ale hlavně budou mít 
příležitost si dobrovolnictví sami vy-
zkoušet - neboť řada organizací nabízí 
práci na čerstvém vzduchu v zahradách 
a dalších venkovních lokalitách.
Více informací se dozvíte na stránkách 
www.dnydobrovolnictvi.cz, na face-
booku @rdcjmk nebo instagramu 
@ dobrovolnici_jmk.
Těšíme se na vás!

Kontakt: Kateřina Petrášová, ředitel-
ka Jihomoravského dobrovolnického 
centra, katerina.petrasova@dc67.cz, 
774 628 627
Mariana Zbořilová, PR manažerka, 
propagace@dnydobrovolnictvi.cz, 
777 966 796

Která městská část by nepotřebova-
la po zimě uklidit? Výjimku netvoří 
ani Bohunice, kde se v rámci projek-
tu „Ukliďme Česko“ přihlásilo hned 
7 skupinek, které se rozhodly vyčistit 
naše okolí od odpadků.
Ač je hlavním dnem této akce sobota 
1. dubna, mnohé skupinky mají své 
termíny až do dalšího víkendu. Je 
velmi chválihodné, že obě bohunické 

základní školy mají ve výše zmiňova-
ných seznamech své zástupce, stejně 
tak jako mateřská školka Vedlejší.
Všem pomocníkům, kterým není jed-
no, jak naše okolí vypadá a dobrovolně 
přiloží ruku k dílu, přejeme hodně sil 
a hezké počasí. Pokud se chcete k nim 
také připojit, více informací k akci na-
leznete na stránkách „Ukliďme Česko“.

 Lucie Stará, radní MČ

Začátkem března proběhl každoroční 
sběr železa a elektroodpadu v naší 
obci. Hromady, které občané dávali 
před své domy jsme sesbírali a hlavně 
starším občanům s odnosem větších 
kusů železa ze zahrad či sklepů po-
mohli odnosit.

Množství bylo opravdu dostatek 
a všichni členové sboru si zaslouží 
poděkování za dobře odvedenou práci.
A děkujeme i spoluobčanům Bohunic, 
že dávají železo ke svozu na dobře vi-
ditelná místa.

 Vaši bohuničtí hasiči

Jaro ve znamení 
dobrovolnictví

Ukliďme Česko

Sběr železného šrotu 

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 31. 3. 2023 • 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.
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REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

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

www.tzbcentrum.cz

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  

734 459 177

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.

 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.

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

 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.

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

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

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

 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

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

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

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… 
to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z 
HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

 Muže a ženy i s OZP na OSTRA-
HU OBJEKTU, RECEPCE a DOZOR 
V MUZEU. T. 602 595 682. pph@
kolarik@seznam.cz

 Hledáme malý byt pro pár. Vo-
lejte 722 326 448. 

 Koupíme byt 3+1 v této lokalitě 
na investici. T. 604 508 585.

 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ – 
podhledy, příčky, půdní vestavby, 
odvoz odpadu, doprava materiálu, 
závěrečný úklid. 608 958 507.
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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
BrnoPOHŘEBNÍ 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


