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Uplynulý čas byl hodně poznamenán problémy s ko-
ronavirovou epidemií, která mimořádně zasáhla 
do veřejného života. Omezení, která nám nařídila 
vláda, pomalu končí a my se vracíme do běžného 
života. Minulý měsíc nás zase velmi zaměstnával 
návrh nového územního plánu, který generuje pro 
Bohunice v budoucnosti neúměrné, nejen dopravní 
zatížení – kolem patnácti až dvaceti tisíc nových 
obyvatel, nebo nám tu likviduje významné plochy 

městské zeleně! Všichni jsme měli možnost proti těmto změnám podat 
připomínky a trochu „zabojovat“, aby negativní dopad na náš život 
byl co nejmenší. Bohužel nepatří dotčené pozemky a plochy, o které 
se jedná, naší obci. Proto i bohunická radnice může pouze protestovat 
a změny připomínkovat, což vytrvale děláme. A k témuž zveme i vás.
Časem se ukáže, kolik se nás ozvalo a jaký to mělo dopad. Věřím 
a doufám, že pozitivní.

Kdo z vás chodí kolem ZŠ Arménská 
dolů na ul. Lány, jistě si všiml celkově 
opraveného chodníku. O opravu hodně 
rozbitého povrchu a vystupujících ka-
nálů jsme usilovali asi 4 roky. Nakonec 
se podařilo přesvědčit správce chodní-
ku - společnost Brněnské komunikace, 
že je oprava nutná. Myslím, že se práce 
povedly.
Ani v době „koronavirové“ jsme neza-
háleli a připravovali nové stavby a re-
konstrukce. Některé už jsou hotové 
např. příjezdová cesta k ekodvoru, kte-
rá nahradila rozbitou „panelku“, nebo 
rekonstrukce prostoru zastávky tram-
vaje Běloruská. Podle vašich ohlasů se 
obě stavby povedly. Obzvláště rodiče 
s dětmi si pochvalují „mamuta“, jak 
byla dětmi pojmenována skluzavka 
s domečkem na uvedené zastávce.
Další akce chystáme.
Z těch větších bych rád zmínil již ví-
cekrát komentovanou rekonstrukci 
prostoru kolem obchůdků v OC Ka-
linka. Podle projektové vizualizace by 
zde mělo vzniknout další hezké pro-
stranství, které bude zvát k oddychu, 
zastavení se, posezení…
V MŠ Amerlingova proběhne generální 
rekonstrukce kuchyně. Současná je již 
za hranicí životnosti, a tak doufáme, že 
po prázdninách budou mít děti uvaře-

né jídlo již v novém zařízení. Po prázd-
ninách patrně nepoznají své třídy také 
děti v MŠ Uzbecká, protože projdou 
kompletní rekonstrukcí, včetně nové-
ho nábytku. Podobný projekt jsme již 
realizovali v MŠ Švermova a výsledek 
se hezky vydařil.
Několik menších akcí proběhne i té-
měř ve všech ostatních školských za-
řízeních v naší MČ.

MÍSTA PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU
Jak jste možná zaznamenali, pokra-
čujeme v opravách dalších kontejne-
rových stání. Našim cílem je postupně 
opravit všechny. Ale nejde to hned 
a najednou.
Rádi bychom také vybudovali místa, 
kde budou kultivovaně a snad i hez-
ky umístěny kontejnery na tříděný 
odpad. Máme připraveno 6 projektů 
pro 6 lokalit. Letos bychom rádi re-
alizovali tři. Na ulici Arménská, na 
ulici Souhrady a na ulici Neužilova. 
Každé stanoviště je projektováno na 
2 kontejnery pro plast a pro papír, 
dále na „zvon“ na sklo, kontejner na 
textil a konečně v Bohunicích nově 
i červený kontejner na drobný elek-
troodpad.
Věřím, že tak významně přispějeme ke 
snížení chaotického umístění „barev-
ných“ kontejnerů v Bohunicích a po-
můžeme životnímu prostředí.

KONEC PRODEJE ROUŠEK
Jak zmiňuji výše, koronavirová opatře-
ní jsou pomalu rušena, a spolu s nimi 

klesá i potřeba roušek a zájem o ně. 
Na konci června jsme proto ukončili 
prodej roušek v obchůdku Bezobalo-
vý prodej v areálu OC Kalinka. Děkuji 
tímto majiteli obchodu, že se ochotně 
ujal prodeje roušek poté, co nám van-
dal zničil zapůjčený rouškomat.

AUTOKINO
Možná si pamatujete, že jsme plá-
novali v měsíci květnu uspořádat na 
parkovišti OC Kaufland letní autokino. 
Vzhledem k mimořádným opatřením 
se akce nemohla uskutečnit. Ale my-
šlenku jsme neopustili, jen jsme pře-
sunuli termín realizace. Nově se tedy 
můžete těšit na čtyři čtvrtky v měsíci 
srpnu. Každý čtvrtek jiný film. Vstup 
bude zdarma. Bližší informace najdete 
v pozvánce na jiném místě zpravodaje.

Milí přátelé, přeji Vám krásné, sluneč-
né letní dny a pohodový prázdninový 
odpočinek. Těším se na naše společná 
setkávání…

 Antonín Crha, váš starosta

Plánované stavební akce v Bohunicích

Uzávěrka č. 9/2020
pátek 21. srpna 2020 
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Letní zábava Loučení s létem ................. 3
Málo nebo dost ........................................ 4

Soutěžní léto v knihovně ........................4
Kontaktní místo pro bydlení ..................5

Pozvánka

Bohunické letní AUTOKINO
Místo: Parkoviště OC Kaufland
Termíny a filmy: 6. 8. – 3 bobule, 13. 8. – Joker, 
20. 8. – V síti, 27. 8. – Vlastníci

Čas: od 22 hod.
Zvou: 
 Antonín Crha Milan Hrdlička Josef Juras a Kalufland
starosta místostarosta radní 
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Bohunice bojují, bojují o budoucnost!
Možná se někdo z vás pozastaví 
nad názvem mého příspěvku, ale 
s jistou nadsázkou je tento nad-
pis pravdivý. Z mého pohledu boj 
opravdu začíná.

Kladete si otázku, o co se bojuje, je to 
jednoduché: o budoucnost Bohunic 
a jejich občanů, o kvalitu a čistotu ži-
vota, o životní prostředí, které zde za-
necháme našim dětem a jejich dětem, 
jedná se o budoucnost. Ti zodpovědní 
si uvědomují, že na nás dospělých je 
nyní ta zodpovědnost. A oč vlastně 
jde? Jde o tvorbu nového územního 
plánu města Brna. O tento dokument, 
který je jistě důležitou součástí každé-
ho města či vesnice. O územním plánu 
se již mnoho napsalo a řeklo, nicmé-
ně právě nyní se rozhoduje, jak bude 
vypadat jeho podoba a jak se dotkne 

právě nás občanů Bohunic. 
Dne 8.  června proběhla 
veřejná debata k  územ-
nímu plánu dotýkající se 
naší MČ Brno -Bohunice. 
Již návštěvnost avizovala, 
že debata, na kterou byly 
pozváni i tvůrci Úp, bude 
přinejmenším zajímavá. 
Průběh této debaty moji 
domněnku potvrdil. Potvrdil i to, že 
nejspornější lokalitou nového Úp je 
lokalita Be-1, respektive lokalita bý-
valé Zahradnické školy a jejího okolí. 
Tato lokalita tvoří největší dopravní 
zátěž v Bohunicích. Ale časem přibyly 
i jiné lokality, například lokalita při 
ulici Jihlavská (vzrostlé stromořadí 
borovic), lokalita Červený kopec (nad-
měrné dopravní zatížení) nebo lokali-
ta Be-8 při ulici Lány a v neposlední 

řadě i  příjezdová cesta 
k přestupnímu terminálu 
Starý Lískovec. Nicmé-
ně období debat a besed 
skončilo a nyní je nutno 
konat. Máme jen pár dnů 
na to, abychom vznesli při-
pomínky či námitky k Úp. 
Je paradoxem, že naše za-
stupitelstvo má zastupo-

vat své občany ve věcech veřejných, 
a nemá ze zákona ani možnost podat 
námitku. Jeho role je omezena pouze 
na podání připomínky. Z tohoto dů-
vodu jsme se jako vedení radnice roz-
hodli, že požádáme naše spoluobčany 
o zmocnění jako zástupce veřejnosti ve 
věci podávání námitek k Úp. Vzhle-
dem k tomu, že se tvorbou nového ÚP 
zabývám již od minulého volebního 
období a že jsem inicioval založení 

pracovní skupiny LÁNY, navrhli jako 
zmocněnou osobu koaliční partneři 
mne. Já s pokorou toto zmocnění přijal 
a veřejně slibuji, že udělám vše proto, 
abych odvrátil negativní dopady, které 
hrozí Bohunicím při tvorbě nového 
Úp. S radostí mohu konstatovat, že 
jsem již dosáhl bezmála více než 900 
podpisů k zmocnění, což mě naplňuje 
důvěrou ze strany našich spoluobča-
nů. S panem starostou jsme se také 
zúčastnili prvního veřejného projed-
návání, které proběhlo na brněnském 
výstavišti, kde jsme opět veřejně 
deklarovali naše výhrady k novému 
ÚP. Vážení spoluobčané, v závěru mi 
dovolte poděkovat vám za důvěru, 
již jste do mě vložili, a slibuji, že vás 
nezradím, protože kdybych vás zradil, 
zradím sám sebe.
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Nastal konec netradičního školní-
ho roku, a proto bych velice rád na 
tomto místě poděkoval všem rodi-
čům a  žákům za jejich trpělivost, 
konstruktivní přístup a píli, kterou 
věnovali tzv. distanční výuce. Plně 
věřím, že i  přes počáteční obtíže 
jsme výuku důstojně zvládli a zdárně 
uzavřeli klasifikaci. Dále chci podě-
kovat všem vyučujícím, kteří i přes 
nečekanou a složitou situaci výuku 
zvládli. Nezapomínám ani na naše 
p. uklízečky a p. kuchařky, které se 
musely popasovat se všemi hygie-
nickými a epidemiologickými opat-
řeními, o kterých se jednou budou 

naše děti s úsměvem učit v dějepisu. 
A nakonec celému vedení školy, včet-
ně sekretariátu a p. školníka, kteří 
byli v zápřahu bez přestávky.
A  pokud se chcete dozvědět, jak 
naše škola v  tomto období fungo-
vala, na našich webových stránkách 
(www.zsarmenska.cz) naleznete nové 
dvojčíslo školního časopisu ARmixxx, 
který vše mapuje.
Přeji pěkné prázdniny a zaslouženou 
dovolenou. A v září se budeme těšit 
na shledanou v normální době.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel 
ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.

Letošní školní rok byl netradiční. V po-
měrně krátké době nastaly změny, se 
kterými se museli vypořádat žáci, 
rodiče i učitelé. Jsme velmi rádi, že 
alespoň ke konci roku se mohli žáci 
vrátit do škol, i když v omezeném reži-
mu, a také se mohlo rozdat vysvědčení.
Letos jsme netradičně předávali 
vysvědčení v atriu školy a tam také 
proběhlo tradiční rozloučení se žáky 
devátých ročníků. Většina našich de-
váťáků byla úspěšná při přijímacích 
zkouškách a Základní školu Vedlejší 
opouští nejen do nové školy, ale také 
do hlavního proudu života.
Ostatní žáci se po prázdninách vrátí 
do školy 1. září, a jelikož nám konec 
školního roku nepřál v akcích, které 
k tomu patří, některé z nich se pře-

sunou na první školní měsíc a v září 
čeká děti například školní výlet nebo 
adaptační kurz.
Během tohoto školního roku se usi-
lovně pracovalo na rekonstrukci školy. 
V rámci projektu: „Zlepšení podmínek 
pro vyučování přírodovědných před-
mětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10,“ byly 
zrekonstruovány učebny chemie, pří-
rodopisu a fyziky a také byla vybudo-
vána nová laboratoř. Během prázdnin 
se učebny vybaví novými pomůckami 
a nábytkem. Věříme, že se tím výuka 
přírodovědných předmětů dostane 
na novou úroveň a také že se to bude 
žákům líbit.
Přejeme všem krásné prázdniny. 

 Mgr. Lenka Adámková

Poděkování rodičům,  
žákům, učitelům a všem  
zaměstnancům školy

Na ZŠ Vedlejší jsme  
ukončili školní rok
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXIII.
Pro dnešní, sto dvacáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázek z nedávné, cca 30 let staré minulosti.
Jedná se o foto prostranství před bohunickou radnicí, tzv. tržiště. Nevím, 
jestli si pamatujete, jak vypadalo na začátku 90. let 20. století. Fotografie 
pomůže připomenout. Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

Blok č. 1 – termín čištění: 17. 07. ; 15. 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: 20. 07. ; 16. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 21. 07. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 22. 07. ; 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 23. 07. ; 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány (od-
bočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – úsek 
bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 24. 07. ; 22. 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: 03. 08. ; 23. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 04. 08. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 05. 08. ; 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 06. 08. ; 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 07. 08. ; 30. 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 bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel 1. 7.–31. 8. VÝSTAVA – Dáma v modrém – obrazy paní Heleny 

Minaříkové Pavláskové; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. VÝSTAVA – Kouzlo korálků – práce paní Heleny Vaszilové;
KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. SOUTĚŽ – Klub ilustrátorů – kvíz pro děti; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. SOUTĚŽ – Nakresli svou knihu – tvorba vlastní knižní 
obálky; KJM, Lány 3

1. 7.–31. 8. SOUTĚŽ – Co jsem za knihu? – pro dospělé čtenáře;
KJM, Lány 3

17. 7.–7. 8. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 2. část blokového čištění;
MČ Brno-Bohunice

23. 7. 
a 20. 8.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou radnicí;  
od 12.00 do 18.00 hod.

Kalendárium 7–8

Letní zábava LOUČENÍ S LÉTEM
Jelikož bohuničtí hasiči pro vás letos nemohli připravit tradiční 
Pálení čarodějnic ani Pivní festival, připravili pro vás taneční 
zábavu pod širým nebem, která proběhne tradičně za hasičskou 
zbrojnicí na cvičišti.

v sobotu 5. září v 17.00–22.00 hod. 
Nově pro vás bude hrát Country-rocková skupina 4 psi. 
Hraje skladby country v klasické i rockové úpravě, skladby 
z oblasti big beatu atd.
Vstupné: 150,- Kč
V případě nepříznivé epidemiologické situace si pořadatel 
vyhrazuje možnost odložení nebo zrušení dané akce
Srdečně zvou bohuničtí hasiči.

Pozvánka

Je začátek července a na bohunickém náměstíčku před radnicí to díky červno
vým dešťům krásně kvete!



Během červnového zase-
dání zastupitelstva jsem 
se dostal do slovní pře-
střelky s přítomnou ve-
řejností, protože jsem si 
dovolil prohlásit, že v ma-
teriálech použitá věta „Již 
v současné době je v MČ 
nedostatek zeleně.“ je nepravdivá. 
Trvám na svém, i když si mě jedna 
dáma z publika přišla o přestávce 
prohlédnout hodně zblízka, aby 
ověřila, jestli jsem exotické zvíře 
nebo rovnou duševně chorý. To jsem 
se, pravda, trochu lekl.
Pojďme si to ale bez emocí roze-
brat. Co jsem tím myslel, tou ze-
lení, které není v MČ nedostatek? 
Nepopisoval jsem žádné konkrétní 
místo, obecně vegetaci napříč úze-
mím. Osobně jsem toho názoru, že 
Bohunice jsou skvělé místo k živo-
tu. A to ze dvou důvodů: 1) veřejný 
prostor sídliště je zelený, 2) máme 
dobré napojení hromadnou dopra-
vou do centra i jinam.
Vždycky a všude je co vylepšovat. 
Můžete mít dojem, že vám určitý 
typ veřejné vybavenosti v Bohuni-
cích chybí, můžete mít dojem, že in-
dividuální doprava včetně statické 
zadrhává. Je to tak a vedení obce na 
tom musí stále pracovat. Ale vrať-
me se k zeleni. Ano, i o tu se dá vždy 

pečovat o něco lépe.
V  přestřelce jsem byl 
otloukán Kohoutovice-
mi, Bystrcí. V  pořádku, 
ale my jsme v  Bohuni-
cích. Na opačném pólu 
si představme třeba cen-
trum města, tam takové 

plochy trávníků a desítky vzrostlých 
stromů, jaké máme u nás mezi pa-
neláky, rozhodně nenajdeme. Kaž-
dá část Brna má svoje, kolik třešní, 
tolik višní.
Kdo má občas potřebu projít se 
v lese (jako třeba já), ať se jedno-
duše projde od nemocnice k řece, 
nebo sedne na padesátku a  po-
pojede do kohoutovické obory či 
k  přehradě. Vždyť je to snadné, 
příjemné a mnohem zdravější, než 
se nervovat a  nalhávat si, že se 
správným územním plánem může-
me mít jeden les a jednu přehradu 
v každé ulici.
Neválčím tímto textem proti žádné-
mu konkrétnímu stromu či domu. 
Ani pro. Jen chci říci, že nesnáším, 
když se byť bohulibý záměr zdůvod-
ňuje nelogickými a neobjektivními 
argumenty.
Přeji všem příjemné léto s  do-
statkem chladivého stínu stromů 
a chladivých nápojů dle gusta!

 Jan Novotný, zastupitel

Málo nebo dost?
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Příspěvky zastupitelů

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

Spolu s rodiči jsme se v lednu v naší 
MŠ Amerlingova pustili do sběru hli-
níkového odpadu, abychom se naučili 
třídit surovinu, kterou lze opakovaně 
používat. Našimi maskoty byly paná-
ček Hliníček a panenka Alunka.
Velmi moc děkujeme všem malým 
a velkým sběračům hliníkových oba-
lů. Tato akce trvala jen krátce, od 
ledna do března, ale i tak se podaři-
lo nashromáždit a paním učitelkám 
přetřídit 66,9 kg hliníku!!! Ochotný 
tatínek pan Soukup nám všechny pytle 
odvezl do sběrny a utržené peníze by-
chom chtěli využít například na koupi 
nového stromu a dalších drobností 
do zahrady.
Děkujeme ještě jednou a doufáme, že 
v třídění odpadu budete pokračovat 

i doma. Třeba se časem v Bohunicích 
objeví v kontejnerových stáních i šedý 
kontejner, do kterého bychom mohli 
vytříděný hliník ukládat.

 Za MŠ Amerlingova
Mgr. Zdeňka Lederová

Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
máme tady léto, na které se určitě už 
všichni moc těšíme. Snad si ho ko-
nečně užijeme tak, jak si představuje-
me. Bez omezení, s rodinou, přáteli, 
u vody, na horách nebo na chalupě. 
Každý podle svých představ.
Věříme, že i u nás v knihovně si budete 
užívat. Čeká na vás léto plné soutěží 
o pěkné ceny. Dvě soutěže máme vě-
nované dětem. Jedná se o kvízovou 
soutěž Klub ilustrátorů, kde prově-
říme, jak dobře znáte známé knižní 
ilustrátory. Druhá kreativní soutěž je 
věnovaná všem těm, kdo rádi malu-
jí. Nakresli svou knihu – libovolnou 
technikou na formát A3 namalujte 
zajímavou knižní obálku. Takovou, 
že by si každý tu knihu chtěl hned 
přečíst. Ti nejlepší v  této soutěži 
budou odměněni pěkným (nejen) 
knižním dárkem. Poslední ze soutěží 

je pro dospělé čtenáře a návštěvníky 
knihovny. Budeme ji mít na naší kni-
hovní nástěnce. Na základě čtyř indicií 
musíte zjistit, o jakou knihu se jedná. 
Nápovědou vám budou obálky knih, 
ale bude jich daleko víc, než těch, které 
musíte uhodnout. U této soutěže bude 
hlavní výhrou knižní poukaz.
Během léta se nám také pozmění 
výstavy. Budeme vystavovat obrazy 
inspirované starými mistry od paní 
Heleny Minaříkové Pavláskové. A co 
vše můžeme vytvořit z korálků, vám 
předvede paní Helena Vaszilová na 
výstavě Kouzlo korálků. Přehledný 
seznam všech akcí ve vaší knihovně 
najdete v kalendáriu zpravodaje.
Tak si přijďte zasoutěžit. 

Těšit se budou
 Jana Máčalová, Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Stromů není nikdy dost II

Soutěžní léto v knihovně

JÍROVEC MAĎAL 
(AESCULUS 
HIPPOCASTANUM)
Když v květnu rozkvetou 
jírovce, jakoby se koruny 
stromů vyzdobily stovkami 
bílých svícnů. Plody jírovců 
jsou ostnité tobolky s velký-
mi hnědými semeny, která 
běžně nazýváme kaštany, ačkoli víme, 
že ty skutečné jedlé kaštany jsou plody 
úplně jiného stromu – kaštanovníku 
setého. Jírovce jsou nádherné stromy 
původem z Balkánu, které se hodí do 
alejí i jako solitéry. 
Jírovcům se však u nás v poslední době 
nedaří. A může za to hmyzí škůdce – 
klíněnka jírovcová. Ta od roku 1993, 
kdy byl její výskyt u nás poprvé za-
znamenán, decimuje celou populaci 
jírovců. Klíněnka je malý motýlek, 
který na jaře naklade na list jírovce 
vajíčka. Vylíhlé hladové housenky se 
prokoušou dovnitř listu, kde se živí 
měkkými vnitřními pletivy. Drobná 
housenka je dlouhá několik milimetrů 
a šířku těla má maximálně milimetr, 
takže se ve vykousané chodbičce cítí 
sice stísněně, ale maximálně bezpeč-

ně. Na listech stromu pak 
pozorujeme zpočátku hnědé 
skvrny, které se stále zvět-
šují. Kromě estetické újmy 
připravuje postižené stromy 
až o 40 % energie! Jírovce 
tedy neumírají na klíněnku, 
ale na jiné choroby, kterým 
se oslabený strom neumí 

bránit.
 A jaká je budoucnost? Uvá-
dí se, že teplomilná klíněnka u nás 
dosud neměla svého predátora. Ale 
se změnou klimatu je prý přirozený 
predátor na cestě. A tak v brzké bu-
doucnosti očekávám, že se zopakuje 
situace, která zde již byla tolikrát. Člo-
věk si s mnoha problémy neví rady, 
věnuje jejich řešení hodně úsilí, často 
neúspěšně, ale nakonec ten problém 
vyřeší sama příroda.
Jírovce rostou u dětského hřiště na 
ulici Gruzínské.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
Foto: Dušan Brzobohatý

Bohunické stromy (28)
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Milí čtenáři, jsme hudební soubor Muzikanti pod pionýrskou skupi-
nou Galaxie a působíme na ZŠ Bosonohy a ZŠ Vedlejší. Na zmíněných 
školách vyučujeme různé hudební kroužky – muzikál, hru na nástroje, 
zpěv. Jak ale naše činnost vypadá v období karantény, kdy se na dlouhý 
čas musely školy zavřít?

U výuky nástrojů je velmi důležitá 
kontinuita a pravidelnost hodin. Byla 
to výzva – hodiny jsme nechtěli zrušit, 
takže většina z nich probíhala dále – 
formou videohovorů. Naučili jsme se 
tak pracovat s novými nástroji k tomu 
určenými – přesunuli jsme se na Sky-
pe a Discord, kde jsme se pravidelně 
s dětmi dále scházeli. Děti měly radost 
ze shledání a z pokračování kroužků.
Do jarního období karantény spadají 
mnohá pravidelná vystoupení našich 
dětí, na které jsme sice trénovali, ale 
nakonec jsme je nemohli uskutečnit. 
Jako náplast za zrušená vystoupení 
jsme zvolili natáčení videí. Tato zku-
šenost nám velmi rozšířila obzory. Děti 
se musely samostatně doma nahrát 
a natočit při hraní a zpěvu. Vyzkoušely 
si, jaké to je takto pracovat a následně 
se vidět na videu, což je vybičovalo 

ke skvělým výkonům. Kromě nácviku 
vlastních výkonů se děti naučily na-
táčet a zpracovávat videa a nahrávky 
na mobilu. Ani souhra nebyla tak-
to na dálku jednoduchá – konečný 
produkt vyžadoval hodiny stříhání 
záběrů i nahrávek. Výsledek ale sto-
jí za to – posuďte sami – video pod 
názvem „Muzikanti v karanténě“ je 
dostupné na našem YouTube kanálu 
pod odkazem: https://www.youtube.
com/watch?v=7EApHugnEN0. Na vi-
deoklipu se podílely děti z kroužku 
muzikál, skupina a zpěv. Práce se nám 
zalíbila, a tak neleníme a zvládli jsme 
natočit už i druhý videoklip – oba dva 
najdete i na našich stránkách pod od-
kazem: https://severka.org/index.php/
muzikanti/videogalerie/.
Kromě toho se ještě do konce roku 
můžete těšit na video -besídku, která 

bude sestavena ze sólových výkonů 
jednotlivých žáků. Budou tam písničky 
a skladby, které děti zvládly nacvičit 
během výuky skrze online hodiny. Je-
likož je už možné potkávat se alespoň 
na čerstvém vzduchu, rozloučíme se 
s dětmi 18. 6. naživo závěrečným po-
sezením u ohně s opékáním špekáčků. 
Pro ty odvážné proběhne v pátek poté 

„Serenáda pod korunami stromů“ – 
živý koncert pod širým večerním ne-
bem. Na léto chystáme již pravidelné 
příměstské tábory na téma „Sestra 
v akci 2“ (13.–17. července), „Ledové 
království“ (10.–14. srpna) a „Ledové 
království 2“ (17.–21.  srpna). Ještě 
máme volná místa a těšíme se na vás!

 Hana Zezulová

I když koronavirová krize neumožnila 
dohrát letošní ročník krajského pře-
boru, mužstvo Tatranu Bohunice ne-
zahálí a začíná se připravovat na nad-
cházející sezónu. Vedení fotbalového 
klubu připravilo ve spolupráci s týmy 
krajského přeboru malý fotbalový tur-
naj, nejen jako výplň nadcházejících 
víkendů, ale i jako součást tréninkové 
přípravy.
Tatran Bohunice, Líšeň B, Moravská 
Slavia, Kuřim a Ráječko jsou týmy, kte-
ré od 25. května do 20. června společ-
ně změřily síly ve vzájemných duelech. 
Turnaj probíhal formou vzájemných 
soubojů na hřištích v  Bohunicích 
a  v  Kuřimi. Utkání se odehrávala 
v duchu dodržování všech nařízení 
vlády a hygienických opatření. Díky 
postupnému uvolňování se nakonec 
diváci na tribuny také dostali a určitě 

nelitovali. Muži Tatranu se nejen že 
stali vítězi tohoto turnaje, ale před-
váděli vynikající fotbal, který diváky 
potěšil. Škoda, že se nedohrál letošní 
ročník KP, Tatran si tak na postup do 
divize musí počkat do příštího roku.
Po krátké přestávce se mužstvo opět 
sejde k tréninkovým dávkám, které vy-
vrcholí prvním kolem nového ročníku 
krajského přeboru, který odstartuje 
druhý srpnový víkend.
Hráči i funkcionáři fotbalového od-
dílu TJ TATRAN Bohunice se těší na 
diváckou podporu v novém ročníku 
Krajského přeboru. Informace o zápa-
sech naleznete ve vitríně na fotbalo-
vém stadionu Neužilova 35 nebo ve 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá, 
popříp. na www.tatran -bohunice.cz.

 Ing. Jaromír Krejčí

Máte zájem o městské byty nebo o informace k bydlení v Brně? Pomoc s orientací 
v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním 
místě pro bydlení v budově Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3.
Cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je usnadnit lidem orientaci 
v možnostech bydlení a pomoci s řešením jejich životní situace. Nové pracoviště 
je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale i pro všechny zájemce o městské 
bydlení. Na jednom místě získají informace o možnostech napříč městskými 
částmi. I když tu nebude možné žádosti o byt spravovaný městskou částí přímo 
podat, ušetří Kontaktní místo několik cest na různé úřady.
Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města 
Brna na Malinovského náměstí 3, přístup do něj je bezbariérový. Fungovat 
bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin 
a v pátek od 8 do 12 hodin.

 Jakub Mészáros

Muzikanti v karanténě

Turnaj týmů Krajského 
přeboru

Brno otevírá Kontaktní 
místo pro bydlení 

V sobotu 13. června uspořádali bohuničtí hasiči sběr železného šrotu.

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 
Brno-Bohunice, 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.

Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 
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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

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099

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

Veškeré opravy počítačů, notebooků, tabletů, telefonů a jiné techniky.
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice.
Chcete zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat nastavit tiskárnu,
wi-fi, internet, kameru, nebo chytrou domácnost
Se vším Vám ochotně poradíme a přijedeme. 
Miroslav Novotný | tel. 731 248 454 | novotnymir@volny.cz | Brno-Starý Lískovec

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 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.

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

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

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

 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!

 Hledáme větší domov. Mladá 
rodina by ráda koupila byt 4+1 v Bo-
hunicích. Nejsme RK. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 604 173 919.

 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.

 Nabízím doučování Mat-Fyz  6.–
9. tř. ZŠ, prima-kvarta gym. Během 
prázdnin ZDARMA v důsledku virové 
pandemie a absence školní docházky. 
Info: www.mat-fyz.cz, Tel.774 621 703

 Pronajmu zahradu, Střelice u Brna, 
300 m2, ovocné stromy, chatka. Vhod-
né rovněž na prázdniny pro rodinu 
s dětmi. Tel.: 722 910 500.

Sběrové dny
BIOODPAD

04. 07. 2020 Souhrady
11. 07. 2020 Neužilova
18. 07. 2020 Lány
01. 08. 2020 Souhrady
08. 08. 2020 Neužilova
15. 08. 2020 Lány
05. 09. 2020 Souhrady
12. 09. 2020 Neužilova
19. 09. 2020 Lány
03. 10. 2020 Souhrady
10. 10. 2020 Neužilova
17. 10. 2020 Lány
07. 11. 2020 Souhrady
14. 11. 2020 Neužilova
21. 11. 2020 Lány

Vždy 09–14 h.

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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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

PLÍCE DOMU

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.czemail:  info@akademie-realit.cz  |  tel.: 776 129 999  

Prodat nemovitost? 
Jedině s Akademkou. 

BYTY - DOMY - 
CHATY - CHALUPY

Okamžitě vykoupíme:

Nabízíme v HOTOVOSTI až 95% tržní
ceny bez čekání, bez úvěru a hypoték.
Slušně a poctivě, právní garance. 

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

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.


