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Stěžejním tématem měsíce červ-
na je na bohunické radnici i na 
„velkém“ městě Brně bezesporu 
návrh nového územního plánu 
(dále jen ÚP).

Územní plán je jednoduše řečeno vý-
kres celého města Brna, na němž je po-
mocí barev, písmen a číslic stanoveno, 
k čemu je konkrétní pozemek určen.
Říká nám, na kterém místě se smí sta-
vět byty, škola či kanceláře, kde má být 
silnice, sportoviště, zahrádky, zelená 
plocha…
V Bohunicích nám pořizovatel (Odbor 
územního plánování a rozvoje magis-
trátu města Brna, dále jen OÚPR) 
návrhu nového ÚP navrhuje celkem 
11 změn. Mnohé z nich nebyly s ve-
dením MČ konzultovány, nebo jsme 
k nim opakovaně dávali nesouhlasná 
stanoviska - tedy s nimi rozhodně ne-
souhlasíme.
Některé změny jsou celkem nekon-
fliktní, ale další mohou zásadním 
způsobem ovlivnit život, a  hlavně 
dopravní zatížení v naší městské části.
A proto je velmi důležité, aby se i ve-
řejnost o ÚP zajímala, neboť i každý 
z nás má právo se k navrhovaným 
změnám sám za sebe vyjádřit a podle 
charakteru, jak se ho změna dotýká, 
podat připomínku nebo námitku. 
V tuto chvíli je termín pro jejich po-
dávání do 30. 6. 2020, ale může se 
ještě posouvat. Je nutné je doručit na 
Magistrát města Brna.
Vedení městské části tak samozřej-
mě učiní také, ale v tomto případě to 
rozhodně nestačí! Projednávání ÚP je 
totiž postaveno na názoru veřejnosti. 
Pokud veřejnost a občané mlčí, má se 
zato, že s plánem souhlasí. Až se začne 
nový ÚP ve svém obsahu naplňovat, 
a třeba se začne podle něj stavět, už 
bude pozdě na tom cokoliv měnit.
Jen ještě malé, ale významné dopl-
nění, aby nedošlo k šíření neúplné 
informace: ÚP nemá vliv na majetko-

vé vlastnictví budov a po-
zemků. Může se totiž stát, 
že přes pozemek, zahradu, 
garáž či dům někoho z nás 
je naplánována silnice, stav-
ba, nebo městská zeleň. Ne-
znamená to, že nám majetek 
někdo sebere. Jen my sami, 
vlastníci, si rozhodneme 
o tom, jestli k uvedenému účelu svůj 
pozemek prodáme. Když neprodáme, 
nic se měnit nebude.
Je mi jasné, že pochopit, jak ÚP fun-
guje, není jednoduché, ale pokud 
chceme udělat něco pro sebe a své 
okolí, nezbude nám nic jiného než si 
jej nastudovat, nebo nechat vysvětlit. 
Bohužel rozsah popisu změn je tak 
obsáhlý, že přesahuje možnosti našeho 
zpravodaje. A tak si dovolím odkázat 
na webové stánky Bohunic (www.brno.
bohunice.cz), kde v levém sloupci je 
odkaz na územní plánování.
K pochopení ÚP nám může poslou-
žit i setkání s veřejností, něco jako 
veřejná beseda, která se uskuteční 
v tělocvičně ZŠ Arménská v pondělí 

8. 6. 2020 od 17hod. Vchod 
do tělocvičny je z levé stra-
ny budovy školy. Je možné, 
že se do tělocvičny všichni 
z důvodu koronavirových 
opatření nevejdeme. Pak bu-
dou vpuštěni dříve příchozí.
Budete -li potřebovat něco 
objasnit, jsme připraveni 

vám spolu s panem místostarostou 
pomoci.
Nyní mi dovolte navrhované změny 
v ÚP Bohunic vyjmenovat:
Be-1: Změna zahrnuje území jižně od 
ulice Lány, Vyhlídalova a Dvořiště. 
Umožňuje bytovou výstavbu v celém 
areálu bývalé zahradnické školy, pro-
tější uliční řadu RD na poli pod ul. 
Vyhlídalova a Dvořiště. V části území 
na katastru Brno -St. Lískovec (pod 
ul. Souhrady) pak výstavbu bytového 
domu.
Be-2 a Be-3: Jedná se o úpravy plo-
chy pro sport v lokalitě u ulice Osová 
a při sportovištích TJ Tatran.
Be-4: Lokalita mezi ul. Pod Nemocnicí 
a Jihlavskou, kde je navrhována plocha 

smíšená obytná. Obdobné využití je 
možné už dnes. Zájmové území zahr-
nuje i v místě rostoucí lesík.
Be-5: Tzv. Západní vstup do Ústřed-
ního hřbitova. Změna se rozkládá 
v místech, kde je dnes areál BD Druž-
ba, hasička a ekodvůr. Na ni navazuje 
neoznačená plocha veřejného pro-
stranství, která zahrnuje část sadů, 
ale i soubor garáží při ul. Ukrajinská.
Be-6: Oblast Červeného kopce. Roz-
sáhlá změna zasahuje i do území MČ 
Brno -střed. Tato změna generuje velký 
počet rodinných a bytových domů.
Be-7: Lokalita Netroufalky vymezuje 
plochu veřejné vybavenosti pro potře-
bu Masarykovy univerzity.
Be-8: Prodloužení ulice Traťová a ná-
vrh malé plochy pro bydlení a lehkou 
výrobu
Be-9: Soukromé zahrádky při ul. 
Neužilova. Změna umožňuje výstav-
bu několika RD. Dle názoru OÚPR je 
změna nadbytečná, protože výstavba 
je umožněna už ve stávajícím plat-
ném ÚP.
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Návrh nového územního plánu

Uzávěrka č. 7–8/2020
pátek 19. června 2020 
ve 14 hodin
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Máte nápad pro Bohunice? Sem s ním .. 2
Sběr železného šrotu ............................... 3

Festival MEZI PANELY již po dvacáté! ..5
Fotbal v Bohunicích skončil ...................5

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Pozvánka

Zveme na veřejnou besedu o 

Návrhu nového územního plánu 
města Brna 
Termín: Pondělí 8. 6. 2020 od 17 hod. 
Místo: Tělocvična ZŠ Arménská 
Hygienická omezení a počet zúčastněných osob bude stanoven 
dle aktuálních opatření ministerstva zdravotnictví.

Zvou: 
Antonín Crha Milan Hrdlička Josef Juras 
starosta místostarosta radní 

XI. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
10. 6. 2020 od 17.00 hod. 
se bude v tělocvičně Základ-
ní školy Arménská 21  konat 
XI.  zasedání Zastupitelstva 
MČ  Brno-Bohunice. Program 
zastupitelstva bude nejpozději 
sedm dnů před zasedáním zve-
řejněn na úřední desce ÚMČ 
a  na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/
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Probuzení „separatisté“
Již více než tři roky se snažím vás, 
naši bohunickou veřejnost, seznamo-
vat s připravovaným novým územním 
plánem statutárního města Brna. Ne-
chci se již v tomto článku vyjadřovat 
k podrobnostem tvoření nového ÚP, 
protože to si již v tomto vydání vzal 
na paškál pan starosta, ale chci se 
věnovat novému fenoménu, který se 
začíná v naší bohunické společnosti 
šířit. Je bezpochyby jasné, že pokud 
projdou některé změny ÚP, a to zejmé-
na lokality Be-1 – bývalá zahradnická 
škola, Be-4 pruh vzrostlé zeleně mezi 
ulicí pod Nemocnicí a Be-6 lokalita 
Červený kopec, nečeká nás v budouc-
nu nic milého. Tak, jak to bývá v naší 
společnosti zvykem, vše se řeší na po-
slední chvíli. I v tomto případě tomu 
není jinak. Co mě však zaráží, je, že 
mnozí, kteří se mnou probírají některé 
změny ÚP, se začínají radikalizovat. 
Slova „jestli nás veřejnost, úředníci 
a politici nevyslyší, budeme usilovat 
o odtržení od Brna“ - zaráží vás tato 
věta? Mě již ne, slyšel jsem ji tolikrát, 
že ji beru již jako součást vyjednávání 
z pohledu občanů. Změny ÚP nemo-
hou jít proti obyvatelům dané lokality 

a jestliže tomu tak bude, ti 
dotčení obyvatelé mají prá-
vo se bránit, bránit vším, 
co jim zákon umožňuje, 
a  to je i právo referenda 
na oddělení městské části. 
Abych pravdu řekl, nikdy 
před tím, než mi to sdělila 
jedna skupina obyvatel, 
s níž jsem jednal ohledně 
ÚP, mě tato možnost nenapadla. Nic-
méně, červíček mě stále nahlodával, 
a tak jsem si zjistil, zda je možnost 
oddělení či odtržení od Brna reálná. 
K mému překvapení reálná je. Co je 
hlavní podmínkou, že daná městská 
část musí být okrajová, to znamená, 
že musí tvořit vnější hranici města 
Brna. Jak všichni víme, tato podmínka 
v případě Bohunic je splněna. Pak již 
nastupuje směs právních postupů, 
včetně petice a referenda k možnos-
ti separace. Z historie víme, že se to 
může stát a  že odtržení je reálné, 
i  když nezastírám složité. Můžeme 
třeba připomenout odtržení Starého 
Města od Uherského Hradiště. Zde se 
dokonce předpovídalo, že Staré Město 
zkrachuje, ale opak je pravdou, město 

žije a prosperuje. Ani Brno 
nebylo v minulosti ušet-
řeno těchto separatistic-
kých tendencí. Například 
městské části Brno -Bystrc, 
Brno -Jih, Brno -Soběšice, či 
Brno -Lesná, se touto otáz-
kou taktéž zabývaly a bylo 
to vždy proto, že občané 
měli pocit, že je úředníci či 

politici neslyší, že nereagují na jejich 
podněty či připomínky. Je samozřej-
mostí, že tento krok, krok k odtržení, 
vyvolá v dotčené společnosti různé 
pohledy. Co je však jisté, je skuteč-
nost, že lidé, kteří se obrací ke krajním 
řešením, to dělají v situaci, kdy jsou 
přesvědčeni, že vyčerpali veškeré mož-
nosti k ochraně svých zájmů. A jaké 
to mohou být zájmy? třeba právo na 
přijatelné životní podmínky, či kvalitní 
bydlení, dobrou dopravní obslužnost 
a čisté okolí. A jestliže je nikdo nechce 
slyšet, ať už z jakýchkoliv důvodů, mají 
právo se bránit. Mým úkolem politika 
je vždy chránit zájmy občanů Bohunic. 
Budu tak činit i přesto, že někteří z nás 
mají odlišné názory a jsou ochotni si 
je prosazovat. Co tím chci říct, ne-

odsuzujme občany, kteří si hodlají 
k ochraně svých zájmů vybrat jinou 
cestu, i takovou, která v očích jiných 
se jeví jako krajní či extremistická. 
Snažme se najít takovou cestu, která 
bude přijatelná pro každého, přestože 
každému něco ubere, ale může kaž-
dému i něco přidat. To, zda se v bu-
doucnu objeví v našich schránkách 
výzva k účasti na referendu k odtržení 
Bohunic, také z velké míry závisí na 
postoji úředníků z magistrátu, zda 
budou ochotni akceptovat podané 
připomínky či námitky. Co je však jis-
té, že tlak všech investorů, již chtějí 
v Bohunicích stavět, bude časem sílit. 
Na to se musíme připravit a vyvinout 
přinejmenším stejnou sílu, abychom 
nebyli přetlačeni, či v horším přípa-
dě zatlačeni do pozadí. Pyšníme se, 
že máme demokracii, a tak si připo-
meňme, co toto slovo znamená, je to 
vláda lidu. Nenechme si tuto výsadu 
upřít, chraňme si ji a využijme svého 
postavení, vždyť jestli se tak stane, 
nebudeme mít vládu lidu, ale vládu 
úředníků.

 Milan Hrdlička váš místostarosta

JAK TO FUNGUJE?
Je to jednoduché. Svůj projekt mů-
žete do 15. 6. přihlásit na webových 
stránkách damenavas.brno.cz. Najdete 
tu pár jednoduchých zásad a pravi-
del. Přihlašovací formulář pak chce 
stručný popis projektu, jeho lokaci, 
orientační rozpočet a veřejný přínos. 
Se vším vám rádi poradíme, neváhejte 
se na nás obrátit. Kontakty také na-
jdete na našich webových stránkách.

DEJTE JIM PALEC!
Podívejte se na letošní navržené 
projekty pro Brno v galerii projektů 
a podpořte je do 30. 6. 2020. Nápad 
potřebuje minimálně 300 „líbí se mi“, 
aby mohl postoupit do finále. Pomoz-

te dobrým nápadům pro Brno. Vaše 
podpora je důležitá!

CO UŽ JSME SPOLEČNĚ 
DOKÁZALI?
Zrealizovat se podařilo už desítky krás-
ných projektů, od zázemí pro aktivity 
volného času (hřiště a sportoviště, 
taneční altán) přes zpříjemnění ka-
ždodenního života ve městě (pítka, 
odjezdové tabule na hlavním nádraží, 
cyklostezky) až po projekty zaměřené 
na zlepšení situace lidí v tíživé situaci 
(onkologicky léčené děti, nouzové pří-
střešky pro lidi bez domova). Oblíbené 
jsou také ekologické projekty, které 
chtějí udělat naše město zelenější 
(výsadba stromů, vznik parků).

Vy sami nejlépe víte, co vám v Bohunicích chybí, co by ocenili lidé ve vašem sousedství. Současná situace spojená s pandemií nám ukázala, 
jak je pro nás veřejný prostor důležitý a nenahraditelný. Podílejte se na tom, aby byl čas v něm trávený co nejpříjemnější. S participativním 
rozpočtem Dáme na vás se váš nápad může stát skutečností

Máte nápad pro Bohunice? Sem s ním!

VY navrhujete

Nápad by byl,  
a co dál? 
Navrhněte
projekt pro Brno
do 15. 6. 2020

damenavas.brno.cz
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Be-10: Rozvojové plochy hřbitova 
v oblasti navazující na hranice sou-
časného hřbitova
Be-11: Parkoviště při ulici Spodní – 
změna umožňuje nad parkovištěm, 
při ul. Čeňka Růžičky vybudovat řadu 
obchůdků.
Milí přátelé, myslím, že v tuto chvíli 
není třeba dalších informací o dění 
v Bohunicích. Vím, že návrh nové-

ho Územního plánu tak, jak je nám 
předkládán, rozproudí v Bohunicích 
živé diskuze. Věřím, že to neskončí 
jen u neplodných řečí, ale debaty se 
převtělí i do konkrétních skutků, tedy 
reakcí na navrhované změny, se který-
mi nesouhlasíme.
Milí přátelé, přeji vám krásné slunečné 
dny a těším se na setkání s vámi nejen 
nad novým územním plánem…

 Antonín Crha, starosta

Návrh nového územního plánu
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXI.
Pro dnešní sto dvacáté druhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral jednu zajímavost. Fotografii stojanu čerpací stanice na benzín. Stávala 
na Jihlavské ulici před restaurací „Na špici“ (dnes Na Pískové cestě), kterou 
lze na pozadí obrázku rozeznat. 
Fotografie je z 20. let 20. století. Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

   Antonín Crha

do 30. 6. VÝSTAVA – Orri a Faerské ostrovy – Mikkela Odehnalů – 
prodlouženo! KJM, Lány 3

do 30. 6. SOUTĚŽ – Komenského Labyrint světa a ráj srdce – 
pro děti – prodlouženo! KJM, Lány 3

1.–30. 6. MĚSÍC KŘÍŽOVEK – 9. ročník soutěže o knižní cenu 
KJM, Lány 3

8. 6. 
pondělí

VEŘEJNÁ BESEDA k návrhu nového Územního plánu 
města Brna; tělocvična ZŠ Arménská 21; od 17.00 hod.

13. 6. 
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice, 
probíhá od 9.00 hod.

18. 6. 
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou radnicí;  
od 12:00 do 18:00 hod.

20. 6. 
sobota

MEZI PANELY – 20. ročník festivalu; SVČ Lužánk – 
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; v zahradě Labyrintu

Kalendárium VI.

Sběrové dny – bioodpad
06. 06. 2020 Souhrady 09 – 14 h
13. 06. 2020 Neužilova 09 – 14 h
20. 06. 2020 Lány 09 – 14 h
04. 07. 2020 Souhrady 09 – 14 h
11. 07. 2020 Neužilova 09 – 14 h
18. 07. 2020 Lány 09 – 14 h
01. 08. 2020 Souhrady 09 – 14 h
08. 08. 2020 Neužilova 09 – 14 h
15. 08. 2020 Lány 09 – 14 h
05. 09. 2020 Souhrady 09 – 14 h
12. 09. 2020 Neužilova 09 – 14 h
19. 09. 2020 Lány 09 – 14 h
03. 10. 2020 Souhrady 09 – 14 h
10. 10. 2020 Neužilova 09 – 14 h
17. 10. 2020 Lány 09 – 14 h
07. 11. 2020 Souhrady 09 – 14 h
14. 11. 2020 Neužilova 09 – 14 h
21. 11. 2020 Lány 09 – 14 h

Bohunické trhy se konají vždy ve 
čtvrtek od 12.00 do 18.00 hodin
18. 6. | 23. 7. | 20. 8. | 24. 9.

22. 10. | 19. 11.
na prostranství před radnicí  MČ Brno-Bohunice

Zelenina, zabijačkové speciality, pečivo, sýry, čaje, koláče, mošty, 
suché plody, sirupy, víno, čokolády, koření, řemeslné výrobky, 

pletené zboží, bižuterie a mnoho dalšího.

Vánoční trhy proběhnou ve dnech 22. a 23. 12.

Pořádá MČ Brno-Bohunice

Pozvánka

Sběr železného šrotu
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu 

13. 6. 2020 od 9 hodin
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 pomů-
žeme i s odvozem objemnějších kusů.

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

V případě nepříznivé epidemiologické situace si oznamovatel 
vyhrazuje možnost odložení termínu dané akce. 



Dva měsíce byly bohunické škol-
ky a školy nezvykle tiché, bez svých 
malých žáčků. Kvůli situaci, kterou 
nikdo neočekával a nemohl se na ni 
dopředu dostatečně připravit. Když 
školky dostaly v půlce května zelenou 
ke znovuotevření, stalo se tak jen za 
splnění velmi náročných hygienických 
podmínek stanovených ministerstvy 
školství a zdravotnictví. Školky po-
třebují mj. nové teploměry, ochran-
né pomůcky pro zaměstnance a litry 
dezinfekčních prostředků ke každo-
dennímu důkladnému čištění všech 
povrchů a hraček. S nákupem těchto 
prostředků však nebylo, a ani nemoh-
lo být, v rozpočtech školek a škol pro 
tento rok počítáno. Proto jsme na 
situaci ihned zareagovali a předložili 

radě městské části návrh na zvýšení 
příspěvku na provoz školských zařízení 
tak, aby ředitelky a ředitelé nemuseli 
brát peníze z plánovaných oprav či ji-
ných položek svých rozpočtů, případ-
ně žádat o pomoc rodiče. Celkem šlo 
o 155 tisíc Kč, pro jednotlivé MŠ dle 
velikosti 15 až 20 tisíc Kč, pro základní 
školy 40 až 50 tisíc Kč. Peníze jsme 
navrhovali vzít z položky bohunické-
ho rozpočtu určené na kulturní akce, 
jejichž konání krize spojená s koro-
navirem omezí. A jaký byl výsledek? 
Rada náš návrh neschválila. Mateřské 
a základní školy žádné peníze navíc 
nedostanou a musí si poradit samy.

 PhDr. Eva Duřpektová  
a Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 

zastupitelé za Brno+

22. a 23. června proběhne ve-
řejné projednání návrhu no-
vého územního plánu (ÚP), 
do 30. června je pak čas na 
podání námitek a připomí-
nek ze strany občanů i všech 
dotčených subjektů. A tak je 
celkem zjevné, co bude hlav-
ním tématem jednání bohunického 
zastupitelstva v první polovině června.
Všechny tyto informace již ve zpra-
vodaji zazněly, téma územního plánu 
rezonuje i na facebooku, kde mě však 
překvapila jedna věc: mnozí zastu-

pitelé sdílejí prosté výřezy 
obrazové části návrhu, čímž 
vlastně jen opakují fakta, 
jež si může ve zveřejněných 
podkladech přečíst každý. 
Postrádám konkrétní ko-
mentář, názor, pointu.
Na schůzce předsedů klubů, 

kterou svolalo vedení radnice, jsem 
opakovaně vyslechl frázi: „se změnou 
nesouhlasíme, požadujeme zachování 
současného stavu“. Což mě zarazilo. 
Nevím, zda se za tím skrývá vyjad-
řovací neobratnost nebo skutečné 

nepochopení. My nyní nemáme na 
stole jednotlivé změny platného ÚP, 
ale návrh nového ÚP, kde je změněno 
„tak trochu vše“: prostorové měřítko, 
způsob značení přípustného využití, 
výškové úrovně zástavby i další as-
pekty.
Tomu musíme na zastupitelstvu při-
způsobit jazyk při formulaci usnesení, 
aby naše připomínky byly přehledné, 
jasné a pořizovatel (OUPR MMB), re-
spektive zpracovatel územního plánu 
(KAM) měl vůli je zapracovat do finál-
ní verze ÚP, která musí být schválena 

celoměstským zastupitelstvem před 
koncem roku 2021.
K otázce z nadpisu bych chtěl říci, že já 
osobně vnímám nový územní plán jako 
příležitost, snažím se jej připomín-
kovat s maximální konstruktivností 
a doufám, že v pozitivním pohledu na 
věc a určitém vizionářství nezůstanu 
zcela osamocen. Chcete -li se zapojit 
do debaty na mém facebookovém 
profilu pojmenovaném jako podpis 
níže, jste zváni.

 Jan Novotný, zastupitel

Rada neschválila peníze na dezinfekci ve školách

Nový územní plán – hrozba nebo příležitost?
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Příspěvky zastupitelů

SENIOR PAS – BEZMÁLA 
DESET LET S NÁMI
Přestože ho dle mých informací vy-
užívá více a více seniorů, a to i v Bo-
hunicích, jsou mezi námi i občané, 
ke kterým se tato informace o Senior 
Pasu nedostala. Ačkoli je již tento 
projekt všeobecně znám, rád vám 
podám základní informace, jak tento 
„pas“ získat a o co vlastně jde.
Projekt byl spuštěn na podzim roku 
2010 v Jihomoravském kraji. Postu-
pem času se Senior Pas rozšířil do 
ostatních krajů v ČR. Cílem projek-
tu je vytvoření a realizace systému 
poskytování slev a dalších výhod 
občanům nad 55 let. Podobně jako 
u projektu Rodinné pasy je na jedné 
straně snaha získat co největší počet 
poskytovatelů slev (vytvoření sítě 
nabídky), na straně druhé zapojit 
maximální počet lidí, kteří mohou 
čerpat výhody slevového systému. 

Čerpání slevových výhod by tak mělo 
přimět seniory i k aktivnímu způso-
bu života.
Po zaregistrování do projektu obdrží 
registrovaný kartu podobnou kre-
ditní kartě, na základě které může 
čerpat slevu na služby či výrobky 
z uceleného a jednotného systému 
slev. Nabízené slevy ve výši 5–50 % 
jsou primárně zaměřeny na zdravot-
nictví, lázeňství, wellness, cestování, 
stravování, ubytování, vzdělání, mu-
zea, galerie, ale i spotřební nákupy. 
Zapojení do projektu je bezplatné. 
Projekt je určen osobám od 55 let 
s trvalým bydlištěm na území Jiho-
moravského kraje. Bližší informace 
o možnosti získání Senior Pasu vám 
sdělí na infolince tel: 840 111 122 
nebo na internetu https://www.se-
niorpasy.cz/ (v článku byly použity 
veřejně dostupné informace)
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko

Ořešák královský (Juglans 
regia) je častým stromem 
zahrad i alejí. Vlašské ořechy 
se řadí mezi skořápkové ovo-
ce, z toho vyplývá, že ořešák 
je ovocný strom. K ořešáku 
se váže několik zajímavos-
tí. Řekli byste, že ořešák 
poskytuje dužnaté plody? 
Vážně! Plodem ořešáku je dužnatá 
peckovice. Dužninu tvoří rubina, to je 
ta zelená slupka, kvůli které máme na 
podzim černé dlaně. Další zajímavostí 
je, že ořešák může vyrůst ze semene. 
U ostatních ovocných druhů to tak 
není. Vysejete jadýrko z jablka nebo 
hrušky, pecku z třešně nebo švestky, 
a vždy vám vyroste pláňka s malými, 
nevzhlednými a trpkými plody. Ořešák 
přirozeně vytváří světlou a nosnou ko-
runu, tudíž nevyžaduje udržovací řez, 
který je nutný třeba u jabloní, brosk-
voní a  meruněk. Ořešáky odpuzují 

hmyz. To odpozorovali naši 
předkové, a proto vysazovali 
ořešáky dovnitř hospodář-
ských dvorů. Jádra vlašských 
ořechů jsou velice výživná, 
neboť obsahují 60 % tuku.
Dva vzrostlé ořešáky rostou 
za domem Moldavská 17, 
nad dětským hřištěm.

Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (27)

Reakce radnice:
K návrhu kolegů podepsaných pod 
výše zveřejněným článkem sděluje-
me, že jsme od samého začátku koro-
navirové krize s řediteli škol a školek 
v kontaktu a řešíme s nimi vzniklé pro-
blémy. Všichni ředitelé vědí, že pokud 
by se dostali do tíživé finanční situace, 
určitě pomůžeme.
Ale pod článkem podepsaní opoziční 
kolegové se nepřišli zeptat, jaká je 
aktuální situace, aby zjistili, že naše 
školy a školky hospodaří s přebytkem 
za rok 2019 ve výši 1.568.077 Kč. Ano, 
čtete dobře, peněz mají skutečně do-
statek. To je částka, o kterou dáváme 
našim školským zařízením víc, než 
fakticky na svůj provoz potřebují. 
Kolegové se nezajímali o to, že teplo-

měry dostaly školy a školky zdarma, 
rovněž tak mohou mít zdarma i roušky. 
Dostaly také menší množství jednorá-
zových rukavic a desinfekce. Kolegové 
nezjistili, že jsme s řediteli v kontaktu 
a víme, že jim peníze nechybí.
Nezjistili to, protože je to nezajímá. 
Oni i věděli, že Rada městské části mi-
mořádný příspěvek neschválí, protože 
prostě není potřeba.
Žádost na RMČ poslali jen proto, aby 
mohl vzniknout tento článek a diskuze 
na facebooku. V Bohunicích nebylo 
nikdy zvykem, aby předmětem poli-
tického útoku byly naše vlastní děti.

 Antonín Crha, starosta
Milan Hrdlička, místostarosta

Josef Juras, radní
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MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

Milí čtenáři a příznivci knihovny, už 4. května 2020 
jsme mohli otevřít knihovnu a tím vám opět zpří-
stupnit možnost vypůjčit si vaše oblíbené knihy. 
I u nás se při půjčování knih musí dodržovat pravidla 
jako nošení roušek, dezinfekce rukou při vstupu 
do knihovny nebo absence využívání odpočinko-
vých míst. Jsme moc rádi, že čtenáři tato pravidla 
dodržují, právě díky tomu je vracení a půjčování 
knih naprosto bezproblémové. Takže se určitě ne-
bojte knihovnu navštívit. Knihy můžete vracet přímo 
u nás u pultu nebo můžete využít návratový box před 

knihovnou, ten je otevřený 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Vrácené knihy jsou následně na 3 dny dány 
do karantény a teprve pak se mohou opět půjčovat.
Koronavirová opatření se dotkla i vzdělávacích a kul-
turních akcí, které v knihovně pořádáme. Mnoho akcí 
jsme museli zrušit, ale určitě se nebojte, v budoucnu 
je všechny opět zrealizujeme. V měsíci červnu pro-
běhnou zatím akce 3. Bude se jednat o výstavu Orri 
a Faerské ostrovy, kterou jsme již v květnu prodlou-
žili až do začátku letních prázdnin. Stejně tak je to 
i u soutěže pro děti – Komenského Labyrint světa 

a ráj srdce. V červnu také konečně zrealizujeme sou-
těž v luštění křížovek – Měsíc plný křížovek, tentokrát 
již 9. ročník. Budeme soutěžit o pěknou knižní cenu.
Nezapomeňte, že se nám změnila otevírací doba. Od 
začátku května až do konce srpna máme otevřeno 
pouze úterý a čtvrtek v časech 10–12, 13–18 hod.
Užívejte si teplé dny, mnoho sluníčka a hlavně buďte 
zdraví.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Už v březnu se zavřely školy a to všech-
ny postavilo před nelehkou situaci. 
Na ZŠ Vedlejší jsme se tuto situaci 
snažili zpříjemnit rodičům i žákům. 
Využíváme systémy, se kterými jsou 
děti zvyklé pracovat, a u důležitých 
předmětů probíhá také on -line výuka.
V květnu se do školy mohli vrátit nej-
dříve žáci devátých ročníků. I když je 
výuka dobrovolná, jsme velmi rádi, 
že se přihlásilo tolik žáků. Při jejich 
přípravě se zaměřujeme na předměty, 
které jsou součástí přijímacích zkou-
šek na střední školy, tedy na matema-
tiku a český jazyk. Žáci chodí do školy 
dvakrát v  týdnu, jsou rozděleni do 

skupin a ve dvouhodinových blocích 
se učí právě matematiku a český jazyk. 
Všichni se pečlivě připravují na příjí-
mací zkoušky. I když v letošním roce se 
vše trochu zkomplikovalo, věříme, že 
to zvládnou a držíme jim palce.
Po žácích devátých ročníků se do 
školních lavic mohli vrátit také žáci 
prvního stupně. A i u nich jsme velmi 
rádi, že mnoho z žáků a jejich rodičů 
má zájem o přímou školní výuku.
U žáků, kteří do školy nenastoupili, 
probíhá dále on -line výuka a snaží-
me se jim co nejvíce nahradit přímý 
kontakt.

 Mgr. Lenka Adámková

Koronavirová krize způsobila řadu 
problémů, kterým budeme mu-
set v blízké budoucnosti čelit. 
Jednou z nich je i dopad izolace 
a narušení každodenního života 
mnoha lidí.

Mezi ohrožené skupiny v tomto ohledu 
patří i studující. Nejasnosti ohledně 
návratu do škol a v požadavcích na 
ukončení ročníků zhoršují už tak 
zvýšenou hrozbu psychických obtíží 
způsobených změnou denního režimu 
i omezením kontaktu s přáteli a volno-
časových aktivit. Většímu riziku jsou 
vystaveni mladí lidé, kteří se již setkali 
s vážnějšími duševními potížemi, ale 
i u ostatních může aktuální situace 
psychické potíže vyvolat.

V organizaci Práh jižní Morava pomá-
háme mladým lidem, kteří se s psy-
chickým trápením setkávají poprvé, 
ale zatím se nedá říct, že by trpěli 
duševním onemocněním. Nabízíme 
podporu při zvládání psychických 
potíží. Školákům a studujícím s psy-
chickými obtížemi také individuálně 
a systematicky pomáháme zvládat 
školu.
Na Tým včasné podpory se mohou ob-
racet sami mladí lidé, kteří si se svým 
trápením a bolestí na duši nevědí rady, 
ale také jejich kamarádi, rodiče, učite-
lé apod. Volejte na 604 191 035 v pra-
covních dnech mezi 9–17 h. nebo pište 
na vcasnapodpora@prah -brno.cz.

  Mgr. Martin Novák 

Letošní ročník festivalu Mezi panely 
bude výjimečný a vzpomínkový. Festival 
tradičně pořádá lužánecké pracoviště 
Labyrint a v posledních dvaceti letech 
lákal nejen účastníky kroužků a obyva-
tele brněnských Bohunic, ale otevíral 
dveře i aktuálním trendům a zajímavým 
hostům. Pojďme si společně trochu za-
vzpomínat na Mezi panely let minulých.
Od roku 2000 na Švermovu 19 našel 
svou cestu například známý rapper 
Tafrob, kdy se ročník festivalu nesl 
v duchu hip hopu, graffiti a návštěv-
níci mohli potrénovat svou pozornost 
v turnaji stolního fotbálku. Jindy se 
Mezi panely zaměřily na ty, co svou 
cestu do Labyrintu nenalezli, a uspo-
řádaly průvod a pouliční divadlo. Vaše 
kulturní buňky pravidelně sytily svými 
představeními soubory PIRKO, Zelí 
i loutkové Dřevěné divadlo. Do rytmu 
afrických bubnů jste se mohli pohu-

povat s oblíbenou skupinou Spálené 
sušenky a loňský ročník oblažily svou 
přítomností návštěvnice ze Slovinska, 
jejichž představení se zaměřilo na eko-
logickou otázku.
Letos se skrze nutná protikoronavirová 
opatření festival nebude konat v po-
době, v jakém jej znáte. Hlavní však je, 
že bude! A to opět na stejném místě, 
tedy na adrese Švermova 19.
Bližší informace o akci naleznete ve 
virtuálním prostředí, do něhož se 
dostanete pomocí QR kódu, který se 
nachází na plakátu akce. Kód jednodu-
še naskenujte na svůj chytrý telefon, 
a poté sledujte, co se bude dít.
Zůstaňte s námi, sledujte naše webo-
vé stránky (labyrint.luzanky.cz) a náš 
facebook a my doufáme, že se s vámi 
opět potkáme Mezi panely!

 Tomáš Gruna
pedagog volného času, SVČ Labyrint

Znovuotevření knihovny

Jak pokračuje vzdělávání 
na ZŠ Vedlejší? 

Dopady krize na psychiku

Dvacáté výročí festivalu 
Mezi panely

Fotbalisté Tatranu Bohunice le-
tos v krajském přeboru dominovali 
a měli nakročeno k postupu, ale ten 
je pravděpodobně mine. Po patnácti 
utkáních se vyhřívali na čele tabulky 
s náskokem devíti bodů bez jediné 
porážky. Jenže pak Fotbalová asocia-
ce České republiky vydala prohlášení, 
že se všechny amatérské soutěže ruší 
kvůli koronavirové pandemii.
„Nemá dojít k postupům ani sestu-
pům v divizích, krajských přeborech 
i nižších soutěžích. Záleží ale na prv-
ní a druhé lize, zda se dohrají, či ne. 
Teoreticky by totiž z MSFL mohlo po-
stoupit výš Blansko a u nás hraje roli, 
zda se někdo náhodou neodhlásí ze 
soutěží výše“ sdělil kapitán A -mužstva 
Marek Král. Tak by existovala teoretic-
ká naděje na postup prostřednictvím 
doplnění uvolněných míst. Fotbalisté 
se tak jako tak připravují na další se-
zonu, kde chtějí potvrdit svoje dobré 
výkony.
„Loni jsme slavili devadesátiny klu-
bu, udělali jsme dobrý podzim a říkali 

si, že by se k oslavám hodil postup 
z kraje do divize, ovšem člověk míní 
a věci se mění“ poznamenal bohunic-
ký předseda Lubomír Němec, který je 
také členem Řídící komise pro Moravu. 
Ovšem ani brněnský klub se nevzdává 
naděje na případný postup do divize, 
jemuž podřídil celou sezonu. „V přípa-
dě ekonomických problémů se některá 
mužstva v létě nemusejí přihlásit do 
divize a můžeme třeba administra-
tivně postoupit. Je to ovšem teorie, 
možná se přihlásí všichni a vůbec ni-
kdo nepostoupí“ poznamenal Němec.
„V každém případě se budeme těšit 
na podzimní období, kdy už snad bu-
dou povoleni diváci v ochozech, kteří 
se přijdou podívat na kvalitní fotbal, 
který Bohunické mužstvo předvádělo 
v letošní sezoně“ zve Lubomír Němec.
Nové informace naleznete ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá popř.  na www.tatran-
-bohunice.cz.

 Ing. Jaromír Krejčí

Fotbal v Bohunicích 
skončil, pokračovat 
se bude až na podzim!
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 Hledáme větší domov. Mladá 
rodina by ráda koupila byt 4+1 v Bo-
hunicích. Nejsme RK. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 604 173 919.

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
UKLÍZEČE/KU na ranní a odpolední 
směny v Brně. Volejte 730 186 797 
nebo pište email: nabor@olman.cz.

 Čištění koberců, čalouněného 
nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů 
po telefonu, drobné práce v domác-
nosti, to vše Vám nabízí rodinná firma 
A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

LANY.LUZANKY.CZ

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO !
Přes množství souhlasných a pozitiv-
ních ohlasů od občanů Bohunic jsem 
se rozhodl pokračovat ve svém článku 
„Biji na poplach“ z minulých NB.
Potěšil mě zájem lidí o hrozbu budoucí 
brutální zástavby MČ a převědčil jsem 
se, že jim to není jedno.
Mám jisté řešení, které se dotýká hlav-
ně jižní části Bohunic. Využitelné ov-
šem pro všechny.
Představte si, kdyby rozvoj šel tako-
vým směrem, co rozjel a zrealizoval 
starosta MČ Brno -Jih p. Haluza u řeky 
Svratky na pomezí Komárova a H. Her-
špic. Nádherná sportoviště, rekreační 
vyžití, pro děti opravdový zoopark 
a mnoho dalších atrakcí pro odpočinek 
a poučení. Místo zahuštění byty, auty 
a lidmi vzniklo něco krásného. Návště-
vu těchto míst vřele doporučuji.
Nabádám místní zastupitele, aby se 

nad tímto řešením zamysleli, dokud 
není pozdě. Máme tu pro takové 
atrakce dobré přírodní podmínky po-
dél potoka Leskava a v již několikrát 
zmíněném areálu bývalé zahradnické 
školy. Zde je mimo jiné i poměrně 
velký rybník.
Jakmile se vše zastaví byty, je to ne-
návratné.Když to jde jinde, proč ne 
u nás. Jen chtít.
Místní by Vám jistě poděkovali za 
zatraktivnění a zkvalitnění jejich by-
dliště.

 Kročil František, místní rodák 
a člen komise pro rozvoj MČ

Redakční rada upozorňuje čtenáře 
na nesrovnalosti v článku, které 
objasní veřejná beseda k územní-
mu plánu – viz pozvánka na titulní 
stránce Našich Bohunic.

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 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!

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 Koupím garáž v Bohunicích. 
Tel.: 777 159 551.

 Ráda bych s Vaší pomocí na-
šla vhodný RD nebo STP. Děkuji.  
T: 739 967 377

 Prodám auto Ford Escort 1,6 
benzin. Rok výroby 1997, stav tacho-
metru 90  400 km, tažné zařízení, 
zachovalý stav. Cena 25.000,- Kč.  
T: 731 961 257

 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.

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

 Kapela DUO – na Vaši akci. 
Tel.: 723 880 915.

 Vracím se do Brna za prací – nut-
ně hledám koupi bytu. Děkuji všem. 
T: 732 219 013.

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

547 221 591
www.stofcom.cz

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

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

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

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

www.tzbcentrum.cz

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099
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ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.cz

Testováno na

DĚTECH
Zapni si telku Kuki
a užij si chvíli klidu.

	.netbox.cz
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VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

Pochutnejte si zdravě

 

Celoroční prodej živých ryb
Čerstvá ryba nesmí chybět na vašem grilu!

pstruh duhový, siven americký
kapr obecný, ...zkrátka co 
k nám připlave

pondělí� zavřeno
úterý�� 13–17
středa–pátek�� 9–17
sobota�� 9–14
neděle� zavřeno

www.chladservis.cz
Křenová 19, Brno

7 890 Kč

EWT1062IFW
A++, 6 kg,  
1000 ot./min.

tel.: 543 255 555


