
Bohunická tramvaj
Před časem mě oslovil generální 
ředitel Dopravního podniku měs
ta Brna, a.s. Ing. Miloš Havránek 
dopisem, jestli by naše městská 
část nechtěla mít „svoji tramvaj“. 
V současné době DPMB nakupuje 
několik nových. Tramvaj by měla 
být pojmenována po nějaké osob
nosti z naší městské části. Obdob
nou nabídku dostalo i 18 dalších 
městských částí. V minulém čísle 
tohoto zpravodaje byla výzva, aby 
veřejnost zasílala svoje návrhy na 
zmíněné osobnosti. Přišly pouze 
dva. Jedno jméno je pan Jaroslav 
Neužil, druhé pan Bohumil Konicer. 
Rada městské části již dříve navrh
la divizního generála Bohuslava 
Dimitrije Všetičku. Jaroslav Ne-
užil byl bohunický rodák. Nacisti 
jej popravili krátce před koncem 
2. světové války 6. 4. 1945 ve Steinu 
v Rakousku. Je po něm pojmeno
vaná jedna z  bohunických ulic. 
Bohumil Konicer byl bohunický 
rodák. Jako legionář 1. světové vál
ky prožil mnoho let v ruském zajetí. 
Po osvobození na konci 2. světové 
války byl v Bohunicích svědkem ná
silnického řádění kozáckých gard 
z armády maršála Malinovského. 
Na začátku 80. let minulého století 
se stal obětí další křivdy, když byl 
jejich rodině zabaven a zbořen rod
ný dům z důvodu výstavby sídliště.
Generál Všetička bydlel od břez
na 1939 na ulici Lány. Byl popraven 
nacisty 19. srpna 1942 na po pra
višti v BerlíněPlötzensee.
V době, kdy píšu tyto řádky, není 
rozhodnuto o tom, které osobnosti 
se dostane té cti, aby po ní byla 
pojmenována jedna z brněnských 
tramvají. Rada městské části se 
tím bude zabývat na svém zase
dání 30. 11. 2016. Křest tramvaje 
pak proběhne na Náměstí Svobody 
dne 22. 12. 2016 od 13 hod. Na tuto 
slavnost jste srdečně zváni.

 Antonín Crha
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Dne 4. listopadu zde informoval pan Martin, že nalezl 
peněženku a tázal se, zda někdo nezná majitele. Pe-
něženka obsahovala peníze, šalinkartu a další drob-
nosti. Podařilo se. Během krátké doby byl majitel 
nalezen a peněženka, v neporušeném stavu i s původ-
ním obsahem, předána majiteli. Poctivému nálezci 
patří velký dík. Znám ho osobně. Patří k těm, kteří 
rádi pomohou a odměnu nečekají (např. minulou 
zimu pomáhal na hřišti Tatranu nastříkat led). Ale-
spoň touto cestou bych chtěl jemu i všem slušným 
a poctivým lidem v naší městské části poděkovat.

Může být facebook užitečný?
Názory na užitečnost či škodlivost sociálních sítí se různí. Jako všechny 
ostatní lidské vynálezy může jak sloužit, tak také škodit. Já bych se 
s vámi rád podělil o pozitivní zkušenost z minulého měsíce. Na face-
booku existuje velká skupina, která sdružuje primárně lidi se vztahem 
k Bohunicím. Jmenuje se Naše Bohunice. Má přes 2100 členů.

LEDOVÁNÍ
Rádi bychom se pokusili tak jako 
v minulých letech vyrobit na „červe-
ném“ hřišti TJ Tatran Bohunice led na 
bruslení. Mantinely už byly postaveny. 
Hledáme skupinu dobrovolníků, kteří 
by s nástřiky pomohli. Není to složitá 
práce. Pokud počasí dovolí a bude do-
statečně mrznout, je potřeba v pravi-
delných časových úsecích stříkat vodu 
na plochu hřiště, a to i v noci. Čím více 
pomocníků, tím lépe. Zájemci napiš-
te prosím na email crha@bohunice.
brno.cz.

REKONSTRUKCE 
PROSTRANSTVÍ U POŠTY 30
Jak jste jistě zaznamenali, prostran-
ství u Pošty 30 na Běloruské ulici 
bylo dokončeno a předáno do užívá-
ní veřejnosti. Mnoho z vás se na mě 
obracelo s oprávněnými stížnostmi 
a dotazy, proč jsme prostranství neote-
vřeli hned po dokončení a proč muselo 
zůstat v hotovém stavu ještě měsíc 
zaploceno?
Tento stav nás vůbec netěšil, ale 
povolení užívat prostranství nebylo 
v moci naší městské části. Na straně 
Odboru dopravy magistrátu města 
Brna došlo k  lidskému pochybení. 
Jeden z pracovníků odboru opomněl 
včas vydat stavební firmě dokument, 
který by umožnil stavbu zkolaudovat. 
Firma požádala včas – 14. srpna 2016. 
Pracovník odboru dopravy dokument 
vydal až po několika urgencích v po-
lovině října. Bohužel zákon násled-
ně stanoví, že tento dokument musí 
15 dní viset na úřední desce a dalších 
30 dní se musí čekat na případné po-
dání námitek.
V praxi to znamenalo, že stavba ne-
mohla být zkolaudována a tedy ani 
se nesměla užívat. Především našim 
starším, hůře pohyblivým občanům, 
jakož i maminkám s kočárky, ale i vám 
ostatním se omlouvám za tuto nepří-
jemnost.
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Již delší dobu po-
zoruji, že v  areálu 
zahradnické školy se 
pohybují bezdomovci, 
a dokonce zde přespá-
vají v bývalých skle-
nících. Víte o tomto 
problému? Ano, byli 
jsme již na tento jev 
upozornění pozornou 
občankou Bohunic. 
Ihned jakmile jsem obdr-
žel tuto informaci, spojil jsem se s jed-
natelem firmy, jemuž většina budov 
a pozemků patří. Pan Liškutín nechal 
celou věc prošetřit s následujícím sdě-
lením. Většina areálu je pod kontrolou 
elektronického zabezpečovacího systé-
mu, ten však především chrání nemovi-
tosti. Venkovní prostor je kontrolován 
namátkově, a to pracovníky najaté bez-
pečnostní agentury. Sami jsme již také 
zaznamenali neoprávněné vniknutí do 
areálu. Vzhledem k tomu, že je před-
poklad vyššího pohybu bezdomovců 
v zimních měsících, budeme posilovat 
kontrolu ve venkovních prostorách. Je 
i náš zájem nezadat příčinu k vzniku 
nežádoucí koncentrace nepovolaných 
a problematických osob. Toliko k vy-
jádření jednatele společnosti. Za nás 
mohu slíbit, že budeme tuto lokalitu 
bedlivěji sledovat, a to i za pomocí MP 
Brno a PČR. 
Proč nejsou ostříhány vysazené 
levandule na kruhovém objezdu 
u  ulice Švermova. Každý přece 
i amatérský zahradník ví, že se le-
vandule stříhá po odkvetení tedy 

cca. v srpnu. Přesto-
že vlastníme zahradu, 
o bylinkách vím jen to, 
že převážná většina jsou 
ku prospěchu zdraví. 
Co se týče vysazených 
levandulí, nejsem scho-
pen vám odborně od-
povědět. Co však mohu 
slíbit je to, že se na daný 
problém budu informo-
vat a výsledek Vám co 

nejdříve sdělím. Děkuji za upozornění. 
Bydlím na ulici Souhrady a často 
chodím se psem po polní cestě 
směrem do Lískovce. Tato cesta, 
když naprší, je velmi blátivá a těž-
ko schůdná. Nemohla by radnice 
tuto cestu nějak zpevnit? Pokud váš 
dotaz směruje na cestu, která vede pod 
garážovým domem, musím Vás zkla-
mat. I když to tak nevypadá, tato cesta 
již nespadá do našeho katastru, a tudíž 
zde nemůžeme ze zákona vynakládat 
žádné prostředky. Mám však informace, 
že pan starosta Crha písemně oslovil 
vedení MČ Starý Lískovec, zda by ne-
mohli tuto situaci řešit. Bylo mu však 
ústně odpovězeno, že cesta je vedena 
po soukromých pozemcích, a tudíž ze 
zákona i oni zde nemohou nic dělat. 
U obchodního centra Albert jsou 
parkovací místa pro invalidy pří-
mo naproti rampě. Když přijede 
velké nákladní vozidlo, jako in-
valida nemohu bezpečně vyjet. 
Nešly by parkovací místa pro 
invalidy přemístit třeba k zadní 
části stánku, kde jsou již nyní tři 

parkovací stání. Všeobecně umístění 
parkovacích míst je problematické. 
V tomto případě Vám nemohu ihned 
odpovědět, i když Váš návrh se mi jeví 
jako logický. Nechám celou věc proše-
třit na našem odboru technických slu-
žeb a budu Vás co nejdříve informovat. 
Již několikrát jsem upozorňoval 
na zarostlé veřejné osvětlení na 
ulici Lány pod centrem Naděje. 
Stále se však nic neděje a je to už 
více než rok. Vzhledem k tomu, že zde 
často chodím, o této situaci vím. Máte 
pravdu, že v letních měsících jakmile 
stromy obrostou listím, velkou měrou 
osvětlení zatemní. Na druhé straně se 
mi osvětlení chodníku jeví jako do-
statečné, a to také z důvodu, že zde 
svítí i veřejné osvětlení ze silnice. Nic 
méně jsem celou situaci konzultoval 
s úřednicemi našeho technického od-
boru, které se touto věcí budou zabývat 
tak, aby do jara byla celá věc vyřešena. 
Slyšel jsem, že v areálu bývalé za-
hradnické školy lze zakoupit pri-
vátní parkování. Jak jistě víte, jedná 
se o majetek soukromého vlastníka, 
takže pokud to není v rozporu s územ-
ním plánem a předpisy, možné to asi je. 
Nicméně o tom, zda je to pravda či ne, 
se raději informujte přímo u majitele. 
Musím však také říci, že i na ulici Dlouhé 
je komerční parkoviště, takže příležitostí 
máme v Bohunicích celkem dosti. 
Milí spoluobčané, vzhledem k tomu, že 
čas Vánoc se již neodvratně přiblížil, 
chtěl bych vám touto cestou popřát 
jejich krásné prožití a mír v duši.
  Milan Hrdlička, váš místostarosta.

Nad dotazy občanůMůže být  
facebook...

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 těch-
to svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných radnicí, dostavte 
se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání pí-
semné přihlášky. Rovněž tak pro-
sím učiňte i vy, kteří máte zájem 
o slavnostní přivítání svých dětí 
u nás v Bohunicích.
O  konkrétním termínu, v  obou 
případech vždy krátké oslavy, jejíž 
součástí bývá kulturní program 
a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 
Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 832). Formuláře při-
hlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

Pravidelná noční kont-
rola svítivosti veřejného 
osvětlení v  Brně-Bo-
hunicích, kterou pro-
vádějí pracovníci Tech-
nických sítí Brno, a.s. ve 
spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice, se uskutečni-
la ve čtvrtek 10. 11. 2016. 
Zkontrolováno bylo cel-
kem 1357 kusů světel. 
Z tohoto počtu nesvítilo 
v době konání kontroly 15 osvětlení, 
což je 1,11 % nesvítivosti. A kde jsme 
našli při této noční kontrole nefunkč-
ní osvětlení? Uvádím ulice sestupně 
podle abecedy Amerlingova, Bělorus-
ká, Havelkova, Lány, Moldavská, Na 
Pískové cestě, Netroufalky, Švermova 
a Ukrajinská. Pracovníci Technických 
sítí Brno, a.s., kteří provádějí opravu 
a údržbu veřejného osvětlení v naší 
MČ Brno-Bohunice vyjeli k opravám již 
druhý den brzy ráno, takže nyní, když 
čtete tento článek, jsou již všechna 
nesvítící osvětlení, které jsme při této 
kontrole našli, plně funkční.

A  nyní k  rozkopaným 
Bohunicím. Jak jste 
si již někteří povšimli, 
dochází v naší MČ Br-
no-Bohunice k rozsáhlé 
výměně stožárů veřejné-
ho osvětlení podél ulice 
Jihlavská a Ukrajinská. 
Na těchto ulicích byly 
nejen stožáry, ale i ka-
beláž ve velmi špatném 
stavu a muselo zde dojít 

ke kompletní výměně. Jak jsem to měl 
možnost sledovat, všechno je provádě-
no rychle a kvalitně, aniž by docházelo 
k omezení řidičů nebo chodců. Další 
pravidelná kontrola veřejného osvětle-
ní nás čeká až v příštím roce. V žádném 
případě však nečekám do této další 
kontroly a průběžně v noci procházím 
Bohunice a případné výpadky veřejné-
ho osvětlení osobně hlásím na dispe-
čink. Záznam z kontroly je uložen na 
Odboru Technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice.

 Josef Juras,  zastupitel MČ

Kontrola veřejného osvětlení
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AUDIT 
FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY
Naše městská část Brno-Bohunice 
uzavřela s  Jihomoravským krajem 
smlouvu o zapojení do projektu Audit 
familyfriendlycommunity. Jde o pro-
jekt pocházející z Rakouska. 
Pomůže nám zmapovat a zdokumen-
tovat potřeby dětí, rodin, mládeže, 
seniorů v naší městské části. O pro-
jektu budeme podrobněji informovat 
v některém z příštích čísel zpravodaje.

SYMBOL OSLAV 780 LET
Předběžně vás také informuji, že v příš-
tím roce (přesně 24. září 2017) oslaví-
me 780 let od první písemné zmínky 
o obci Bohunice. Proběhne řada akcí, na  
které vás budeme 
postupně zvát. 
V  tuto chví li 
vám představuji 
logo oslav, které 
nás bude celý rok 
provázet.

ANKETA SPORTOVEC 
BOHUNIC 2016
Stále je možné zasílat nominace do 
ankety Sportovec Bohunic roku 2016. 
Více informací na www.sportovecbo-
hunic.cz.

INVESTIČNÍ AKCE
Trochu „nad“ plán a očekávání se nám 
v závěru roku podařilo zajistit finanční 
prostředky ve výši 2.000.000 Kč na 
rekonstrukci učeben v křídle „D“ v ZŠ 
Vedlejší. Peníze jsou zúčtovatelné 
do konce března 2017. Panu ředite-
li, učitelům a jistě i žákům způsobí 
stavba nemalé problémy. Nicméně 
pan ředitel přesto s přijetím dotace 
souhlasil. Takový je současný, někdy 
trochu bláznivý svět. Stavět se musí, 
když jsou peníze, ne tehdy, když by to 
bylo vhodné. 
Dále, patrně ještě v tomto roce, začne 
stavba chodníku z ulice Dlouhá přímo 
na smyčku tramvaje Švermova. I rea-
lizaci této stavby za cca 1,5 mil. Kč se 
nám podařilo dohodnout až v závěru 
roku z nevyčerpaných zdrojů města 
Brna určených na dopravní investice 
v roce 2016. 
Rovněž by ještě letos měla začít vý-
stavba osvětlení přechodu Hraničky – 
Švermova. 
Dále probíhá přebudování bývalého 
školnického bytu v MŠ Běloruská na 
keramickou dílnu. 

Milí přátelé, protože se jedná o po-
slední číslo našeho zpravodaje v roce 
2016, přeji vám a všem vašem blízkým 
krásné, radostné a pokojné vánoční 
svátky.

 Antonín Crha, starosta
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1., 8., 
15. a 22.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

1. 12. 
čtvrtek

Vernisáž výstavy NA KOLENĚ PRO PARÁDU
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

1.–29. 12. Výstava NA KOLENĚ PRO PARÁDU
KJM, Lány 3

2. 12.
pátek

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA; prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice, od 17.00 hod.

3. 12.
sobota

Vánoční turnaj – ŠACHY
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

3. 12.
sobota

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ v Labyrintu; SVČ Lužánky 
pracoviště Labyrint, Švermova 19; je nutné se objednat!

4. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ na Lánech
SVČ Lužánky – pracoviště Lány, Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

5. 12.
pondělí

BESEDA s promítáním – Émilie Du Châtelet: Rozprava o štěstí
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

6. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Tajemný život sněhuláků
KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

7. 12.
středa

VÁNOČNÍ JARMARK
KJM, Lány 3; od 16.00 hod.

7. 12.
středa

BOHUNICKÁ CHASA a CHASIČKA
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13. 12.
středa

Rukodělná dílna – DOPIS JEŽÍŠKOVI
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

14. 12.
středa

KRAKONOŠOVY VÁNOCE – pohádka na Lánech
SVČ Lužánky-pracoviště Lány, Lány 3; od 16.00 hod.

15. 12.
čtvrtek

MAGICKÝ ZÁVĚR ROKU v Labyrintu
SVČ Lužánky-pracoviště Labyrint, Švermova 19; od 17.00 hod.

18. 12.
neděle

Vánoční turnaj – ŠPRTEC
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 10.00 hod.

23. 12.
pátek

DEN DESKOVÝCH HER – Knights of the Red Hills
Klub Orlovny Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 10.00 do 17.00 hod.

23. 12.
pátek

ZPÍVÁNÍ KOLED U BOHUNICKÉ KAPLIČKY + Betlémské svět-
lo; SVČ Lužánky-pracoviště Lány, bohunická kale;  od 18.00 hod.

27. 12.
úterý

Vánoční turnaj – STOLNÍ TENIS DĚTÍ A MLÁDEŽE
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

28. 12.
středa

Vánoční turnaj – NOHEJBAL MUŽI
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

29. 12.
čtvrtek

Vánoční turnaj – STOLNÍ TENIS MUŽI, ŽENY
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

8. 1. 2017 
neděle

DĚTSKÝ ŽIVÝ BETLÉM
prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice; začátek v 16.30 hod.

XII.Kalendárium

 21. 12

 3. 12

od 14.00 do 18.00

od 9.00 do 12.00

 23. 12

 10. 12
 17. 12

MODEROVAT BUDE SAVANA Z RADIA SIGNAL
KDE: Dlouhá 3, na náměstí před Radnicí
facebook.com/farmarsketrhybohunice



Vše je velmi jednoduché, celý vtip 
spočívá v tom, že nějaká babička či 
dědeček chodí celý týden za dětmi 
do školky, vezme si kouzelný plášť, 
čte jim pohádku a povídá si s nimi. 
Hlavním účelem tohoto projektu je 
kromě propojování a  přibližování 
nejstarší a nejmladší generace i zno-
vuzavedení rituálu čtení dětem. Toto 
je velmi důležité a dejme si ruku na 
srdce, kolikrát je pro nás snadnější 
pustit dětem televizi nebo počítač, 
než si s nimi sednout, číst jim a potom 
si s nimi povídat. Je to velká škoda, 
protože naše děti vyrůstají ve stále 
citově a jazykově chudším prostředí. 
Však také součástí projektu je to, že 
děti dostanou domů pohádky, které 
mají za úkol s rodiči přečíst a na druhý 
den jsme si o nich potom povídali. 
Tímto způsobem jsme vlastně rodiče 
nenápadně vedli k tomu, aby spolu 
s dětmi četli
Ale ještě k projektu. Až dojemná byla 
pozitivní reakce dětí, když jsem mezi 
ně přišel, představil jsem se jim a začal 
si s nimi povídat. Sice jsem si v kou-
zelném plášti připadal trošku nesvůj, 

ale brzy jsem si zvykl. Děti jsou úžas-
né bytosti, jsou bezelstné, upřímné, 
pravdomluvné a spontánní. Škoda, 
že s přibývajícím věkem tyto vlast-
nosti ztrácejí a začínají se podobat 
nám, dospělým. Četl jsem jim příbě-
hy o opici Žofce, které podle mě byly 
trošku těžké pro jejich věk, nicméně 
děti poslouchaly velmi trpělivě a po-
zorně. Vždy na začátku pohádky jsme 
si připomněli, o čem byl předcházející 
příběh a je zajímavé, jak pozorní poslu-
chači děti jsou a jak si vše pamatují. 
Potom mi za odměnu vždycky něco za-
zpívaly a zatancovaly a povídali jsme si 
o běžných věcech. Domluvili jsme se, 
že mi opici Žofku namalují a na druhý 
den jsem měl na památku celý štos 
namalovaných Žofek. Poslední den, 
v pátek, mě děti nechtěly ani pustit 
a musel jsem s nimi být až skoro do 
oběda. Nakonec jsem se s paní učitel-
kou Ulbrichovou domluvil, že pokud 
mi to pracovní povinnosti dovolí, ještě 
si to v prosinci zopakuji a pak teprve 
jsem byl propuštěn.

 Ing. Antonín Brzobohatý,
zastupitel

Babička a dědeček  
do školky Rada MČ na svém 51. zasedání 

dne 7. 9. 2016
– doporučila zastupitelstvu vzít na vě-

domí zprávu o hospodaření MČ Br-
no-Bohunice za období 01.–08.2016 
dle předloženého návrhu

– doporučila zastupitelstvu schválit 
Rozpočtový výhled MČ Brno-Bo-
hunice na období 2018–2022 dle 
předloženého návrhu

– doporučila zastupitelstvu schválit 
Plán investičních akcí na rok 2017 
a další léta v MČ Brno-Bohunice dle 
předloženého návrhu

– schválila rozpočtové opatření č. 9/
ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého návrhu

– zrušila smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností 
RWE Energie, s.r.o., schválila novou 
smlouvu o  sdružených službách 
dodávky plynu, se společností RWE 
Energie, s.r.o.,

– schválila smlouvu o  nájmu bytu 
zvláštního určení č. 30 o velikosti 1 + 
KK v Domě s pečovatelskou službou 
Arménská 4,

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem zastavěného 
pozemku p. č. 445 stavbou řadové 
garáže v k. ú. Bohunice při ul. Neu-
žilova, schválila záměr pronajmout 
pozemek p. č. 445 v k. ú. Bohunice 
při ul. Neužilova

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 1515/1 o výměře 457 m2 – zahra-
da v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly, 
schválila záměr propachtovat část 
pozemku p. č. 1515/1

– nesouhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 1515/1 o výměře 447 m2 
v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly

– souhlasila se směnou pozemků dle 
nového GP č. 1515-69/2016, a to části 
pozemku p. č. 1197/1 v k. ú. Bohunice, 
nově označeného jako pozemek p. č. 
1197/1 o výměře 634 m2 ve vlastnictví 
statutárního města Brna za pozemek 
p. č. 203/12 o výměře 571 m2 a část 
pozemku p. č. 1197/83, oba v k. ú. 
Bohunice, nově označené jako poze-
mek p. č. 1197/112 o výměře 162 m2 
ve vlastnictví společnosti Plastická 
chirurgie Brno, s.r.o.

– jmenovala k provedení inventarizace 
2016 Ústřední inventarizační komisi 
ve složení předseda Ing. Iva Krpcová, 
členové Soňa Liškutinová, Ing. Dáša 
Čechová a Kateřina Fialová.

– souhlasila se změnou územního 
rozhodnutí č. 417 pod SÚ ze dne 
13. 5. 2016, které nabylo právní moci 
dne 28. 6. 2016, vydaného Staveb-
ním úřadem ÚMČ města Brna, Br-
no-Bohunice pro stavbu „Prodejna 
potravin Bohunice“

– požadovala po zpracovateli Územní 
studie „Bohunice, ul. Lány“ Odboru 
územního plánování a rozvoje MMB 
rozšířit zadání územní studie o loka-

litu při ulici Vyhlídalova a ulici Dvo-
řiště jižně směrem k potoku Leskava

– souhlasila s předloženým návrhem 
územní studie „BOHUNICE, ul. Lány“ 
v případě zapracování uvedených po-
žadavků MČ do tohoto návrhu

– Z  rozpravy bylo schváleno nové 
usnesení ve znění:

 Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje 
finanční příspěvek do výše 10.000 Kč 
na zajištění občerstvení, nákupu ko-
láčků apod. pro účastníky 20. svato-
václavských hodů dne 24. 9. 2016

Rada MČ na svém 52. zasedání 
dne 27. 9. 2016
– schvalila zadávací podmínky na akci 

„Zřízení keramické dílny a učebny 
v  prostorách bytu školnice v  MŠ 
Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky.

– schvalila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na akci „Oprava sociálních 
zařízení v objektu SVČ Švermova 
19 v MČ Brno-Bohunice“ s firmou 
PROFIPLAST, spol. s r.o.

– schvalila dodatek č. 1 ke smlouvě o na 
akci „Rekonstrukce nebytových pro-
stor ÚMČ Brno-Bohunice“ s firmou I. 
Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Rada MČ na svém 53. zasedání 
dne 5. 10. 2016
– schválila nabídku uchazeče veřejné 

zakázky na zpracování projektové do-
kumentace na akci „Oprava školní 
kuchyně v objektu MŠ Běloruská 4 
v MČ Brno-Bohunice“ od Ing. Aleše 
Drlého, IČ 66585708, s cenou ve výši 
28.400 Kč bez DPH

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Oprava pro-
storu bazénu v objektu ZŠ Arménská 
21 v MČ Brno-Bohunice“ od firmy 
DIMENSE IČ 27753379, s cenou ve 
výši 61.000 Kč bez DPH

– schválila příkazní smlouvu č. na za-
jištění odborné a technické pomoci 
zadavateli pro přípravu, organiza-
ci a  vyhodnocení veřejné zakázky 
„Údržba komunikací v MČ Brno-Bo-
hunice“, včetně zplnomocnění firmy 
WebSport & Consulting service s.r.o.

– schválila, s  okamžitou platností, 
novelu „Pravidel pro zadávání a vý-
běr dodavatelů veřejných zakázek 
financovaných MČ Brno-Bohunice“ 
dle předloženého návrhu

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 2138/3 v k. ú. Bohunice při ul. 
Ukrajinská s schvaluje záměr prona-
jmout část pozemku p. č. 2138/3 v k. 
ú. Bohunice při ul. Ukrajinská

– schválila smlouvu o bezúplatném 
užívání 2 ks radiostanic HT6991 DC 
Matra, včetně příslušenství, s Ha-
sičským záchranným sborem Jiho-
moravského kraje 8

Zprávy z rady

Vážení spoluobčané, měl jsem potěšení zúčastnit se projektu „Babička 
a dědeček do školky“ a to ve školce Pohádka na Běloruské 4 v budově 
Chaloupka. Tento projekt je jedním z celostátní kampaně „Celé Česko 
čte dětem“, jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení bu-
dovat pevné vazby v rodině. Protože mě projekt příjemně překvapil, 
chtěl bych se s vámi podělit o své zážitky. 

4 
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Vánoční 
bohoslužby

Dnes budu stručný: děkuji Redakční 
komisi a vedení MČ za modernizaci 
tohoto zpravodaje, dobrá práce. Sou-
časně děkuji mé stranické kolegyni 
paní inženýrce Lence Pařízkové, že se 
tématem zabývala. Nyní i náš zpravo-
daj vstoupil do druhé dekády 21. sto-
letí. A nám všem přeji šťastný konec 
starého roku a úspěšný začátek toho 
teprve přicházejícího.

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Díky za  
zpravodaj

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXXV.
Pro naše osmdesáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Nové Nivky, která je abe-
cedně na řadě. Na místě, kde se nachází tato ulice, bývaly vždy zahrady. Foto je z nedávné výstavby bytových domů, 
kterou si většina z nás asi pamatuje. Autorem fotografie je pan Ivo Resner.
Jen pro zajímavost uvádím, že na staveništi bylo archeology nalezeno pět středověkých objektů. Ulice získala své 
nynější pojmenování 11. 12. 2007 podle starého názvu místní polní tratě.

 Antonín Crha

Jednou z nich je i pravidelná výstava. 
Ta prosincová má název Na koleně pro 
parádu a autorkou tašek a šperků je 
paní Jitka Schubertová. Vernisáž vý-
stavy se koná ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 
18 hodin, pro potěšení zazpívá Ivana 
Novotná a hudebně doprovodí Marie 
Hanáková a spol. O pilných ženských 
rukou promluví paní Radka Müllerová.
Knižní čtvrtky, kdy Vás dopoledne se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, tentokrát připadají na 1. 12.  , 
8. 12. 15. 12. a 22. 12. 2016, v době od 
10 do 12 hodin. Tentokrát se můžeme 
pobavit i o knižních tipech na Vánoce.
V pondělí 5. 12. 2016 se na besedě 
s promítáním můžete seznámit se zají-
mavou historickou postavou Émilie Du 
Châtelet. Její knihu Rozprava o štěstí 
představí v českém překladu Dagmar 
Pichová. Začátek je v 18 hodin.

Den po Mikuláši v úterý 6. 12. 2016 
v  16.30 hodin budeme číst našim 
nejmenším. Děti se potěší příběhy 
z krásné pohádkové knížky Tajemný 
život sněhuláků a dospělým nabídne-
me tak jako v loňském roce vánoční 
nealkoholický punč.
Celé předvánoční období vyvrcholí ve 
středu 7. 12. 2016. V 16 hodin začíná 
Vánoční jarmark, tradiční akce, na níž 
si můžete prohlédnout a případně na-
koupit dárky pro své příbuzné a přáte-
le. Akce je určena místním občanům, 
kteří mohou nám ostatním ukázat, jak 
jsou zruční a dovední. Ze sortimentu 
zmíním například pletené košíky, ma-
lovaná trička, obrázky, šperky, vánoční 
ozdoby, drátkování a mnoho jiného. 
Od 18 hodin pak vystoupí Bohunická 
chasa a Chasička, zazpívají nám vá-
noční koledy a zatančí. Jarmarky se 

Prosinec v knihovně
Vážení a milí, tak jako kalendářní rok vrcholí pohodou v adventním 
čase a Vánocemi, tak i my v knihovně máme připraveny ty nejlepší akce 
pro potěšení a pro dobrou náladu právě na konec roku.

nám velmi osvědčily, ať se konají před 
Vánocemi nebo před Velikonocemi, 
vždy mají velký úspěch, je vidět, že lidé 
mají akce podobného typu v oblibě.
Abychom podpořily i tvořivost míst-
ních dětí, začaly jsme s příchodem 
nové kolegyně pořádat i rukodělné 
dílny. Po úspěšné Drakiádě navazuje-
me s dílnou Dopis Ježíškovi. V úterý 
13. 12. 2016 v době od 14 do 17 hodin 
můžete přijít s vašimi dětmi vyrobit si 
kouzelný dopis pro Ježíška.
Moc se těšíme, že přijdete na některou 
z akcí a doufáme, že se vám bude u nás 
líbit. Hektické předvánoční období se 
tak může stát o něco klidnějším, pro-
tože právě u nás si můžete odpoči-
nout u krásných knih nebo zajímavých 
pořadů.

Příjemné prožití svátků vánočních 
přejí

 Jitka Fukalová
Lucie Tribulová

KJM pobočka Lány

XIII. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
21. 12 2016 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat XIII. 
zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice. Program zastu-
pitelstva bude nejpozději sedm 
dnů před zasedáním zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ a na interneto-
vé stránce www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je 
veřejné.
Záznam jednání můžete sledovat 
na adrese:
http://www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/

Štědrý den 24. 12.
15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně 25. 12.
7.30 + 9.30 mše svatá
16.00 Živý Betlém 
17.00 koncert

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
7.30 + 9.30 mše svatá

Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 27. 12.
18.00 mše svatá s žehnáním vína

Svátek Svaté Rodiny 30. 12.
18.00 mše svatá s požehnáním 
manželům

31. 12.
16.00 mše svatá na poděkování, 
po ní posezení na faře, zvláště pro 
starší a osamělé

Slavnost Matky Boží Panny 
Marie 1. 1. 2015
7.30 + 9.30 mše svatá



V říjnu a listopadu už škola běží na 
plné obrátky a zkoušení, testíkům ani 
písemkám se nikdo nevyhne. Přesto si 
však naši žáci našli čas na dvě zdaři-
lé akce, které proběhly ve spolupráci 
s místními bohunickými a brněnskými 
organizacemi.
V průběhu října jsme se stali spiso-
vateli a v rámci projektu Jižní Morava 
čte jsme se zapojili do soutěže Mýty 
a legendy mého kraje. Pro tuto soutěž 
jsme sepisovali, upravovali i ilustrovali 
známé i méně známé brněnské pověs-
ti. Akci organizuje Moravská zemská 
knihovna v Brně s Městskou knihov-
nou v  Břeclavi, partneři jsou např. 
Divadlo Polárka nebo VIDA! Science 
centrum, ale my jsme nevíce spolu-
pracovali s místní pobočkou knihovny 
na Lánech. Paní knihovnice z našich 
příspěvků vybraly a ocenily tyto naše 
žáky: v mladší kategorii získali 1. místo 
Kryštof Kostelecký, 2. místo Lukáš Po-
lanský a 3. místo Klaudie Klestilová, 
v kategorii starších žáků 1. místo Martin 
Žaža, 2. místo David Hladovec a 3. mís-
to Lucie Svídová, čestné uznání obdrže-
ly Nikola Mazůrková, Michaela Židková 
a Olivie Hečková. Všem žákům gratu-
lujeme a paním knihovnicím děkujeme 
za organizaci i krásnou výstavu našich 
pověstí a obrázků, kterou uspořádaly 
v prostorách knihovny na Lánech.
V listopadu se žáci druhé stupně sešli 
na jubilejním desátém ročníku oblíbe-
né akce Noc bez drog, kterou každo-
ročně přispíváme k prevenci sociálně 
patologických jevů. Účastníci si letos 
mohli vybrat z osmi přednášek, vede-
ných odbornými pracovníky různých 

subjektů a organizací: Naše zdraví, an-
tikoncepce, pohlavní nemoci – dětský 
lékař z Bohunic MUDr. Petr Havlíček, 
Hasiči – zástupci dobrovolných hasi-
čů Brno-Bohunice, Seriózně o sexu – 
studenti lékařské fakulty Alžběta 
Holčíková a Lukáš Hlouch, Anorexie 
a bulimie – Mgr. Kristina Čadeni z or-
ganizace Anabell, Jak to chodí v krimi-
nále – podporučík Peter Koráb z věznice 
v Rapoticích, Kriminalita – nprap. Mi-
lan Gruška, Policie ČR, Důvody a pří-
činy experimentu s drogami – Mgr. 
Jan Veselý z organizace Podané ruce 
a Drogy jako součást každodenního ži-
vota – Mgr. Jitka Ryšavá z organizace 
Ratolest. Akci dokumentovala paní 
Krulišová, kronikářka bohunické kro-
niky. Po přednáškách se žáci rozešli do 
různých dílen, které pro ně připravili 
vyučující druhého i prvního stupně, je-
jich přátelé, bývalí žáci školy a v nepo-
slední řadě zástupci Police Brno, kteří 
si připravili velmi oblíbenou střelbu na 
terče. Výtvarné dílny, čajovna, nealko 
bar, soutěže v tělocvičně, plavání, věš-
tírna, salón krásy, lehce strašidelná hra, 
diskotéka i mnohé další aktivity po celý 
večer ukazovaly žákům, že volný čas se 
dá trávit zábavně a smysluplně i bez 
alkoholu a drog. Rádi bychom i touto 
cestou ještě jednou poděkovali všem 
zúčastněným.
Reportáž z Noci bez drog si můžete 
přečíst i v regionálních zprávách in-
ternetového deníku Blesk, který pro 
tentokrát nešetří chválou a označuje 
ji za akci, která v ČR nemá obdoby.
 Mgr. Lenka Vašíčková, Mgr. Jolana 

Hůrková, učitelky ZŠ Arménská

Adventní dílny na Vedlejší jsou tra-
diční celoškolní akcí, do níž se ak-
tivně zapojují všichni zaměstnanci 
i žáci školy. Jednotlivé třídy a pro-
story se v tento den promění v dílny, 
pracoviště a sportoviště s aktivita-
mi prodchnutými přímo či nepřímo 
tematikou a atmosférou Vánoc. Na 
prvním stupni mezi menšími dětmi 
převažují tvořivé výtvarné aktivity 
zaměřené na výrobu drobných vá-
nočních ozdob a  předmětů. Starší 
žáci se mohou těšit i na náročnější 
tvůrčí nebo poznávací činnosti. Velké 
oblibě se těší například kuchání kapra, 
vánoční muzicírování nebo příprava 

vánočních nápojů a jídel. Nabídka více 
než 30 předem připravených dílen 
umožňuje žákům vybrat si aktivitu 
přiměřenou svému naturelu a zájmu. 
O to více nároků je však kladeno na 
organizační a tvůrčí práci všech pe-
dagogů. Nejhodnotnější odměnou za 
náročnou přípravu i vlastní realizaci 
je pozitivní předvánoční nálada, která 
nikdy nechybí.
Všem čtenářům Našich Bohunic posí-
láme z Vedlejší velký kus této pozitivní 
předvánoční nálady a přikládáme zá-
roveň přání hezkého prožití adventu 
i blížících se Vánoc!

 mj

Podzim na ZŠ ArménskáAdventní dílny na Vedlejší

6 

Letošní neobvykle dlouhý advent se na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 slav-
nostně završí v úterý 20. prosince. Tak jako každý rok totiž pořádáme 
oblíbené a léta zaběhnuté Adventní dílny.
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Podzimní část fotbalové 
Mladší přípravky

Konec roku a předvánoční shon je pro 
tzv. „kapsáře“ hotový ráj. Vyskytují se 
v místech, kde je velká koncentrace lidí 
např. nákupní centra, trhy, u stánků 
s rychlým občerstvením, parkoviště, 
veřejná hromadná doprava. Jak tedy 
ochránit své osobní věci před kapsáři? 
Je důležité být na výskyt takových osob 
připravený a obezřetný.
Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci 
jsou velice vynalézaví a rafinovaní. 
Čekají na chvilku nepozornosti a pak 
jdou do akce. Pracují ve skupinkách, 
vše mají dobře nacvičené a jsou velice 
rychlí. Vše trvá několik vteřin. Mají 
rozdělené role. Od tipařů přes osoby, 
které krádež vykonají. Odcizené věci 
putují od jednoho zloděje k druhému 
a mohli bychom dále pokračovat. Krá-
dež nemusíte postřehnout ihned, ale 
později a k popisu pachatele nemáte 
žádné informace.
Co se týče věcí ve vozidlech, stále platí 
„auto není trezor“. Nenechávejte své 
věci viditelně ve vozidle. Při nakládá-
ní nákupu do vozidla nenechávejte 
v přední části nebo na kapotě či střeše 
kabelky a cenné věci.
Jak tedy takové situaci předejít? V prv-
ní řadě si dávejte pozor na své věci. Ne-
ustále sledujte a mějte pod kontrolou, 
co se děje ve Vašem okolí.
Několik doporučení:
· Vyhýbejte se skupinám většího 

počtu osob a mějte své věci pod 
kontrolou (na očích)

· neukazujte obsah své peněženky 
cizím osobám

· na ulici, při nákupech, v dopravních 

prostředcích věnujte zvýšenou po-
zornost svým kabelkám, taškám, 
zavazadlům a mějte je pečlivě uza-
vřené

· nenechávejte v horní části kabelky, 
tašek peněženku či jiné cennosti

· batohy s penězi, mobilním telefo-
nem, cennostmi nenoste na zádech, 
kam nevidíte

· doklady, peněženku nenoste v zad-
ních a bočních kapsách oděvů, ba-
tohů a kabelek

· noste peníze odděleně od dokladů
· pokud máte u sebe bezpečnostní 

kód k platební kartě, noste jej oddě-
leně od karty, znemožníte pachateli 
výběr finanční hotovosti z banko-
matu (také mobilní telefon, který 
je v kabelce a je na něm PIN, není 
bezpečným řešením)

· při výběru peněz z bankomatu či při 
placení v obchodech si všímejte své-
ho okolí, zejména zda tuto činnost 
někdo nepozoruje

· pokud Vám byla odcizena platební 
karta, ihned účet zablokujte

· mobilní telefon ukládejte bezpečně 
ve vnitřních kapsách

· v nákupních centrech nedávejte ka-
belky do nákupních košíků (stačí se 
natáhnout pro žádané zboží a může 
dojít k odcizení)

· sledujte své okolí
· při ukládání zakoupeného zboží do 

vozidla nenechávejte kabelku, pe-
něženku na sedadle nebo na střeše 
vozidla (přes otevřenou zadní kapo-
tu nevidíte, co se děje v přední části 
vozidla).

 Policie ČR

Zúčastnili jsme se ve skupinách A a B 
Okresního přeboru MěFS.
V MěFS Brno – skupině A  jsme 
skončili na velmi pěkném 2. místě 
s pouze 5 bodovou ztrátou na první 
příčku. Odehráli jsme celkem 11 utkání 
a získali 28 bodů, skóre 96 : 57.
V MěFS Brno – skupině B jsme 
skončili na 1. místě a jsme tak pod-
zimními mistři. Odehráli jsme celkem 
13 utkání a získali 34 bodů při velmi 
pěkném skóre 115 : 46.
Nejlepšími střelci jsou – 25 branek 
Krátký Roman, 20 branek Richter On-
dřej a 15 branek Zlatý Gustav, který náš 
tým opustil z důvodu přestěhování. 
Gustíkovi přejeme hodně úspěchů ve 
sportovní sféře tak i v životě. Hráči 
během podzimu předváděli kombinač-
ní hru s určitými signály, za což byli 
pochváleni i od soupeřů. Předváděné 
výkony jsou příslibem do jarní části 
soutěží. Během září proběhl nábor 
nových mladých fotbalistů a fotbalis-

tek ročníků 2009, 2010, 2011 a 2012. 
Nábor probíhá po celou dobu sezóny, 
kdy veškeré informace jsou uvedeny 
na webových stránkách http://tatran-
-bohunice-pripravka.webnode.cz/.
Během zimní přípravy se budeme 
účastnit několika fotbalových turna-
jů. Dne 5. 11. 2016 jsme se zúčastnili 
našeho prvního plánovaného zimního 
turnaje v letošní sezóně ve Šternberku. 
Turnaj byl rozlosován do dvou skupin 
po pěti týmech. Byli jsme rozlosováni 
do skupiny B, kde jsme se umístili na 
prvním místě (Sk Zlín 1931, FC Slavoj 
Bruntál, Sokol Čechovice, SK Uničov). 
V semifinále jsme porazili tým 1. OMK 
Šternberk a ve finále jsme zvítězili nad 
týmem Sokol Čechovice. Tímto ko-
nečným vítězstvím jsme se umístili 
na krásném prvním místě. Nejlepším 
střelcem turnaje byl vyhlášen hráč TJ 
Tatran Bohunice Jáchym Michna. 

 Radek Pešek, trenér 
TJ Tatran Bohunice

Vánoční nákupy

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice 
ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice pořádá

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme

v sobotu 18. 02. 2017 v 19.00 hod. 
do hasičské zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b.

 

Cena lístku s místenkou 150,– Kč
Prodej lístků 9. 1.–17. 2. 2017 (pondělí a středa 8–12 a 14–17 h.)

na ÚMČ Bohunice, Podatelna (přízemí), p. Soukupová, tel: 547 42 38 13

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Je zde pro Vás připraveno taneční vystoupení

a kvalitní živá hudba.

Těší se na Vás bohuničtí hasiči.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
ZAHÁJENO

Od 17. 10. 2016 V TĚLOCVIČNĚ NA ARMÉNSKÉ opět od 17.30 do 18.30 hod.

CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
DĚTÍ, ZRUČNOSTI, KOORDINACE A SAMOSTATNOSTI DĚTÍ.

V HODINÁCH POUŽÍVÁME RŮZNÁ NÁŘADÍ, POMŮCKY, ŘÍKANKY…

Pro: děti od 3 let (že i 1,2 třída)
KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ 17.30–18.30 hod.

KDE: ZŠ ARMÉNSKÁ – tělocvična, Brno-Bohunice
CENA: školní rok 450,- Kč, pololetí  300,- Kč, 1 hod 50,- Kč

CVIČEBNÍ  ODĚV + BOTY

Cvičitelka: Milana Ráczová,   tel:  776571702

Info na: www.sportbohunice.webnode.cz
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2
– schválila, v souladu se zněním § 27 

odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, příspěv-
kové organizaci ZŠ Brno, Arménská 
21, přijmout finanční dar ve výši 
10.000 Kč od organizace Asocia-
ce amatérských sportovců z. s., do 
majetku příspěvkové organizace, 
a to na nákup sportovního vybave-
ní, podporu a motivaci žáků školy 
k pohybovým aktivitám

– neměla námitek k  investičnímu 
zá měru „Atletická hala Campus“ 
za předpokladu současné výstavby 
parkovacího domu, tzn., že součas-
ně s výstavbou předmětné atletické 
haly, bude zajištěno vlastní parko-
vání pro tento objekt bez úbytku 
stávajících veřejných parkovacích 
stání v této lokalitě

– souhlasila se směnou pozemků p. č. 
1333/21, p. č. 1333/22, p. č. 1334/7, 
p. č. 338/12 a částí pozemků p. č. 
1334/5 a p. č. 1338/61, vše k. ú. Bo-
hunice ve vlastnictví CD XXI a.s., se 
sídlem Netroufalky 797/7, 625 00 
Brno, IČ 25599801, za pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Brna 
v lokalitách k. ú. Trnitá, Ponava, Sta-
rý Lískovec, Bystrc, a Staré Brno pro 
záměr výstavby atletického centra – 
Atletické haly Campus v Brně v k. ú. 
Bohunice při ulici Kamenice

– souhlasila se směnou části pozem-
ku p. č. 2856/7 v k. ú. Bohunice dle 
nového geometrického plánu - poze-
mek p. č. 2856/12 v k. ú. Bohunice 
o výměře 40 m2 za pozemek p. č. 
1544/1, oba v k. ú Bohunice o vý-
měře 16 m2 (dle hodnoty pozem-
ků) a ostatní navrhované pozemky 
směnit za pozemky požadované ro-
dinou Kohnových nebo za pozemky 
ve vlastnictví města Brna, požadu-
je realizovat směnu pozemků p. č. 
1321/83 při ulici Osová a pozemků 
p. č. 1836/1 a p. č. 1829/2 při ulici 
Souhrady, vše v k. ú. Bohunice, ve 
vlastnictví členů rodiny Kohnových, 
které jsou dotčeny stavbami vybu-
dovanými MČ Brno-Bohunice pro 
volnočasovou aktivitu, za pozemky 
ve vlastnictví města Brna

– souhlasila s poskytnutím finančních 
prostředků na opravu střechy „spol-
kové budovy“ na pozemku p. č. 1601 
v k. ú. Bohunice Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Nad 
Cihelnou v zahrádkářské kolonii Nad 
Cihelnou, a to do výše 50 % ceny 
opravy,

– souhlasila s  prodejem nebo pro-
nájmem částí pozemku p. č. 2978 
v k. ú. Bohunice dle polohopisného 
zaměření č. 117/2016

– souhlasila se vstupem na pozemky 
p. č. 2464/1 a p. č. 2773, oba v k. ú. 
Bohunice ve vlastnictví statutárního 
města Brna, svěřené městské části 
Brno-Bohunice, za účelem realizace 
umístění elektronických informač-
ních panelů společnosti DPMB, a.s,

Zprávy z rady
– schválila výstavbu nových mobil-

ních prodejních stánků v rámci akce 
„Úprava a rekonstrukce veřejného 
prostranství u  nákupního centra 
ulice Švermova“

Rada MČ na svém 54. zasedání 
dne 19. 10. 2016
– schválila písemnou odpověď na 

žádost o vyjádření ve věci ochrany 
osobnostních práv zn. 12/2016-KZ, 
evidované pod č. j. BBOH/05215/16/
ST, podané advokátkou JUDr. Kristý-
nou Zoufalou,

– schválila dohodu o centralizovaném 
zadávání nákupu energií na období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na ko-
moditní burze POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, se statutárním 
městem Brnem

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na aktualizaci a doplnění 
projektové dokumentace na akci 
„Úprava a rekonstrukce veřejného 
prostranství u  nákupního centra 
ulice Švermova v  MČ Brno-Bo-
hunice“ od firmy DIMENSE v.o.s., 
IČ 27753379, s  cenou ve výši 
80.000 Kč bez DPH

– nepřijala nabídku firmy S.O.K. Group 
spol. s r.o., IČ 26966221, schvaluje 
pořadí nabídek uchazečů veřejné 
zakázky na akci „Zřízení keramické 
dílny a učebny v prostorách bytu 
školnice v  MŠ Běloruská 4 v  MČ  
Brno-Bohunice“ takto:

 1. HRAZDÍRA s.r.oIČ 27721078, ná-
klady ve výši 905.594,15 Kč bez DPH,

 2. Stavlux invest s.r.oIČ 29351481, 
náklady ve výši 923.652,38 Kč bez 
DPH,

 3. PROFIPLAST, spol. s  r.o., 
IČ 44964544, náklady ve výši 
948.972,34 Kč bez DPH, smlouvu 
o  dílo č. 08-142/16/TS s  firmou 
HRAZDÍRA s.r.o

– schválila dodatek č. 7 ke smlouvě 
o dílo na údržbu chodníků a zpev-
něných ploch v MČ Brno-Bohunice,

– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o provádění úklidových služeb na 
ÚMČ Brno-Bohunice

– schválila rozpočtové opatření č. 12/
ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého ná-
vrhu

– schválila pachtovní smlouvu na 
pacht části pozemku p. č. 1515/1 
o výměře 457 m2 v k. ú. Bohunice 
v lokalitě Kejbaly,

– schválila nájemní smlouvu č. 08-
135/16/MO na pronájem pozemku 
p. č. 445 o výměře 19 m2 v k. ú. Bo-
hunice při ulici Neužilova

– schválila dohodu č. 08-133/16/MO 
o ukončení nájemní smlouvy č. 08-
143/06/BO na pronájem pozemků 
p. č. 1113 a p. č. 1114, oba v k. ú. Bo-
hunice v lokalitě u Leskavy, s, která 
je přílohou č. 11 zápisu, záměr pro-
pachtovat pozemek p. č. 1114 a pro-

najmout zastavěný pozemek p. č. 
1113, oba v k. ú. Bohunice v lokalitě 
u Leskavy,

– schválila dohodu č. 08-136/16/MO 
o ukončení nájemní smlouvy č. 08-
188/14/BO na pronájem části pozem-
ku p. č. 1321/7 pod stavbou hromad-
ných garáží v k. ú. Bohunice při ulici 
Pod Nemocnicí, s oba Brno, která je 
přílohou č. 13 zápisu, záměr prona-
jmout část pozemku p. č. 1321/7 v k. 
ú. Bohunice při ulici Pod Nemocnicí

– schválila dohodu o ukončení Smlou-
vy o  nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání č. 08-130/14/BO se spo-
lečností JYNAK s.r.o., IČ 01568752, 
zastoupenou panem Karlem Janí-
kem, jednatelem, která je přílohou 
č. 15 zápisu, záměr pronajmout (pro-
pachtovat) nebytový prostor sloužící 
k podnikání na pozemku p. č. 2116/3 
v k. ú. Bohunice

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem zastavěného 
pozemku p. č. 669/2 stavbou řadové 
garáže a ukončení smlouvy o výpůjč-
ce na část pozemku p. č. 669/1, oba 
v k. ú. Bohunice při ul. Sobolova,  
schválila záměr pronajmout poze-
mek p. č. 669/2 a půjčit část pozem-
ku p. č. 669/1, oba v k. ú. Bohunice 
při ulici Sobolova

– vzala na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy č. na pronájem pozemku p. č. 
1473 užívaného jako zahrada v k. ú. 
Bohunice v lokalitě Kejbaly, schvaluje 
záměr pronajmout pozemek p. č. 1473 
v k. ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly

– zrušila s okamžitou platností Pravi-
dla pro pronájem ploch na umístění 
reklamního zařízení na objektech svě-
řených do správy MČ Brno-Bohunice, 
stanovuje pevnou sazbu za umístění 
reklamního panelu ve výši 2.500 Kč/
m2/rok na zídce, která je součástí po-
zemku p. č. 1929/2 při ulici Dlouhá, 
na oplocení, které je součástí pozem-
ku p. č. 1275 při ulici Jihlavská, na 
oplocení, které je součástí pozemku 
p. č. 1197/9 při ulici Ukrajinská

– schválila vzdání se dispozičního 
práva k bytu č. 81 v domě na uli-
ci Koniklecova 5 v MČ Brno-Nový 
Lískovec a ukládá vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto 
rozhodnutí MČ Brno-Nový Lískovec

– zrušila své usneseni k bodu č. 11) pro-
gramu z 38. zasedání RMČ Brno-Bo-
hunice konaného dne 23. 3. 2016, 
souhlasí se směnou zaplocené části 
pozemku p. č. 132/1 v k. ú. Bohunice

– schválila dohodu č. 6216113761 o pod-
mínkách postoupení investiční dotace 
Statutárním městem Brnem na pod-
poru regenerace panelového sídliště

– souhlasila s převzetím nepatrného 
majetku zůstavitele, zemřelého dne 
5. 6. 2015

– schválila vymezení spádových ob-
vodů mateřských škol zřízených MČ 
Brno-Bohunice

Rada MČ na svém 55. zasedání 
dne 2. 11. 2016
– schválila zadávací podmínky na akci 

„Stavební úpravy a udržovací práce 
v učebnách pavilonu D v ZŠ a MŠ 
Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky

– schválila výpověď smlouvy na za-
jištění údržby komunikací v  MČ 
Brno-Bohunice uzavřenou dne 
20. 8. 2010 s firmou A.S.A Služby 
Žabovřesky s.r.o IČ 48908746

– schválila pachtovní smlouvu na 
pacht pozemku p. č. 1417/1 o výmě-
ře 708 m2 v k. ú. Bohunice při ulici 
Kamenice

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 1321/11 
o výměře 15,7 m2 v k. ú. Bohunice 
při ulici Pod Nemocnicí

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 2138/3 
o výměře 12,8 m2 v k. ú. Bohunice 
při ulici Ukrajinská

– schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 1321/7 
o výměře 15,6 m2 v k. ú. Bohunice 
při ulici Pod Nemocnicí

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu bytu zvláštního určení na 
pronájem bytu č. 6 v Domě s pečo-
vatelskou službou Arménská 4

– souhlasila s projektovou dokumen-
tací pro územní řízení ke stavbě 
„Prodloužení TT z Osové ke Kampu-
su MU v Bohunicích – 1. etapa“ dle 
výkresové dokumentace zpracované 
společností MCO Moravia Conzult 
Olomouc a.s., IČ 64610357 a upo-
zorňila na nově vybudovaný chodník 
v dotčeném území při ulicích Šver-
mova – Osová, žádá o zapracování 
stavby chodníku do předložené pro-
jektové dokumentace

– zrušila své usnesení k bodu č. 16) 
programu z 53. zasedání Rady MČ 
konaného dne 5. 10. 2016, souhlasi-
la se směnou pozemků p. č. 1333/15, 
p. č.1333/16, p. č.1338/12, p. č. 
1333/21, p. č. 1333/2, p. č. 1333/22, 
p. č. 1334/7, části pozemků p. č. 
1383/4, p. č. 1334/5 a p. č. 1338/61, 
vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví CD 
XXI a.s., za pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Brna v lokalitách 
k. ú. Trnitá, Ponava, Starý Lískovec, 
Bystrc a Staré Brno pro záměr vý-
stavby atletického centra – Atletické 
haly Campus v Brně v k. ú. Bohunice 
při ul. Kamenice

– zrušila své usnesení k bodu č. 21) 
programu z 50. zasedání Rady MČ 
konaného dne 24. 8. 2016, souhla-
sila s nabytím pozemků p. č. 1247/77 
a p. č. 1321/117 při ulici Jihlavská 
a části pozemku p. č. 1321/84 při ul. 
Dlouhá, vše v k. ú. Bohunice

– stanovila pro rok 2016 maximální 
částku peněžitého daru pro členy 
komisí Rady MČ, kteří nejsou členy 
ZMČ Brno-Bohunice, a to ve výši 
2.490 Kč.
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MAGICKÝ ZÁVĚR ROKU

15. PROSINCE 2016
V LABYRINTU

17:00
VÝTVARNÉ DÍLNY

VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘEKVAPENÍ
BĚHEM VYSTOUPENÍ KOZELNÍKA MIŠUGEHO, BUDE DÍLNA PŘERUŠENA

18:45
VÁNOČNÍ mini KVÍZ

POROVNEJ SVÉ ZNALOSTI O VÁNOCÍCH S OSTATNÍMI

KOUZELNÍK MIŠUGE
www.kouzelnikmisuge.cz

18:00

vstupné: 50,-

20:00
VÁNOČNÍ KARAOKE

OBJEV KOUZLO SVÉHO HLASU

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 •  
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 2. 12. 2016 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský 
servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.



ŠACHY - 3.12.2016 - SO
ZAČÁTEK V 09:00POŘADATEL:PAVEL LAPUNÍK

EMAIL: lapunik@seznam.cz, TEL: 777 788 702

ŠPRTEC - 18.12.2016 - NE
ZAČÁTEK V 10:00POŘADATEL: MICHAL FRANĚK

EMAIL: MFranek@seznam.cz, TEL: 728 238 898

MÍSTO KONÁNÍ: ORLOVNA BRNO BOHUNICE

HRANIČKY 5, BRNO 625 00

NOHEJBAL - 28.12.2016 - ST
ZAČÁTEK V 09:00POŘADATEL: JOSEF MUSIL

EMAIL: musil@brnotron.cz, TEL: 777 324 575

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

PREZENCE OD 08:30

Na provoz orlovny a činnosti oddílů přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VÁCLAV ZAVADIL

EMAIL: zavadil@orelbohunice.cz, TEL: 730 738 980DĚTI, MLÁDEŽ
startovné: zdarma, vezměte si: pálku a sportovní obuv na přezutí , věk dětí max do 18 let

PREZENCE OD 09:00

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VLADIMÍR MUSIL

EMAIL: info@orelbohunice.cz, TEL: 732 176 481
PREZENCE OD 08:30

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

2. ledna 2017 ve 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
 – které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 

koledníkům v katedrále na Petrově.

5. ledna 2017 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 – vyráží na koních, s velbloudem a lamou od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou ke kostelu sv. Tomáše (králové se pokloní 
Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. 
Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Schola BiGy Brno. 

5. ledna 2017 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 – u kostela sv. Tomáše. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

8. ledna 2017 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 – jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 vs 777 u ČS.

Od 1. do 15. ledna 2017 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá 
srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami pomoci neumějí.

DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

 Malý byt ke koupi – hledáme, 
klidná obec. T: 739 826 409

 Hledáme na koupi dům s mož-
ností parkování. Cena do 6 mil. Kč.
Prosím nabídněte. T: 722 659 544.

 Levný pronájem pro Vaše oslavy 
narozenin, večírků a jiných akcí.
www.oslavto.cz, tel: 736 603 123.

 Úklidová firma v Brně hledá pra-
covníky na úklid interiérů a exteriérů 
budov v Kohoutovicích nebo na ul. 
Heršpická.Prac. úvazek: 4–8 h. denně. 
Tel.: 604 785 750
 Protože hledáme větší bydlení 
koupíme byt 4+1 v Bohunicích, Sta-
rém a Novém Lískovci. Platba hotově. 
Tel. 733 514 600

Volnočasový klub 34. PS Lesná Knights of Red Hills
vás zve na 13. ročník předvánočního

DNE DESKOVÝCH HER
v pátek 23. 12. 2016
od 10 do 17 hodin.
Klub Orlovny Brno-Bohunice 
Hraničky 5 (vstup zezadu).

Více informací na hrajularpy.cz/deskovky
Akce je pořádána za podpory MČ Brno-Bohunice

Kultura, sport 
i společnost Bohunic, 
u nás v éteru...

Bud� te i Vy ve vysílání !
,

Nově otevřeNá ambulaNce pro děti 
na Mikuláškově náměstí 11, tel. 515 542 802.

Dospělí pacienti ev. po domluvě.

www.allergo.cz
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od 5. 12. do 23. 12. 2016

Každoroční prodej čerstvě řezaných
vánočních stromků z Vysočiny 
z vlastní produkce – 
smrků, borovic, jedlí.
Cena za 1 KS např.:
Borovice černá 299,- Kč
Smrk ztepilý 249,- Kč
Prodej doba: 8.00–17.00 hod
Bohunice, Dlouhá 3
před MÚ Brno Bohunice (U Albertu)
Těšíme se na vaši návštěvu.
Zedníková Zuzana, Sklené nad Oslavou 39 

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

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

 Spolek řemesel provádí malé i vel ké 
zakázky, servis. Tel. 731 232 586.

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER s prodlouženou zárukou, 20 let pra-
xe. koupelnyjelínek.cz. Tel. 608 877 322.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení stromků 
atd., vše levně! M: 776 339 166.

 Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka, šuplíky pod lin-
ku, skříňky, skříně na míru a výměna 
pracovní desky. Vrba 603 438 707.

 Hledám pěkný domek za Brnem. 
T:  607 127 906.

 PRODÁM MED, začínající včelař 
prodá med. Cena od 130Kč/kg.
Tomáš Kořínek, tel: 607 966 705.

 MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ.
Tel.: 733 201 361.

 Hledám pronájem. Klidná část 
sídliště výhodou. Tel: 739 854 956.

 Knihkupectví Ryšavý, nám. 
Svobody 8, končí svoji činnost 
23.  12. 2016 z důvodu výpovědi 
z nájmu – zveme vás k posledním 
nákupům – výprodej knih, slevy 
50–80 %, některé knihy k náku-
pu ZDARMA, děkujeme za podpo-
ru. Tel.: 542 212 052, 775 368 748,  
www.rysavy.cz, svobodak@rysavy.cz

 Sháníme byt ke koupi, Bohunice, 
případně okolí. Hotovost. RK nevolat. 
Děkuji. 721 195 819.

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 120,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

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, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Prodej vánočních kaprů
od 18. prosince 2016

20. prosince 2016 
• zahájení Vánočních trhů
• gastronomické speciality
• vystoupení kapely Na Starý Kolena od 14.00

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

Laundry

Nová samoobslužná prádelna

EDEN, Purkyňova 35g, Královo Pole 
(zastávka Skácelova)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, co se vám 
doma do pračky nevejde!
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky
Příjemné prostředí, Wi-Fi zdarma, automat na kávu

www.brno-pradelna.cz www.LaundryBrno.cz
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Ojeté vozy bez obavOjeté vozy bez obavOjeté vozy bez obavOjeté vozy bez obav Ojeté vozy bez obav

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
Držitel certifikátu ISO 9001 
www.kei-autocentrum.cz

Atraktivní roční vozy z programu ŠKODA Plus

Objevte neodolatelnou nabídku skoro nového automobilu
za cenu ojetého. Vyberte si některý z ročních vozů v programu
ŠKODA Plus. Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim 
získáte tovární záruku 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance
kilometrů, servisní historie a technického stavu. Využijte nejlepší 
nabídku pojištění a financování od ŠKODA Financial Services
přímo u prodejce a čerpejte další výhody. Přijďte si k nám vybrat 
automobil s výhodou stáří jednoho roku.

Výhody ŠKODA Plus

Stáří vozu max. 
18 měsíců / 30 000 km

Prodloužená 
záruka 4/5 let

Garance kilometrů 

18 5

100% pojištění, 
100% péče, 100% jistota

Bonus při výkupu 
Vašeho stávajícího vozu

Značkové financování 
u všech prodejců

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
5. 12.–23. 12.	 Adventní	menu
24. 12.	 Štědrovečerní	večeře	
31. 12.	 Silvestr 2016	–	Více	o	programu	na	stránkách	hotelu.	
	 Konzumační	lístek	990	Kč
2. 1.–15. 1.		 Nabídka	z	domácí	udírny
16. 1.–29. 1.		 Zabijačkové	speciality
27. 1. 2017		 13. Maškarní ples od 19:00. Konzumační lístek 350 Kč
Únor		 Sýrové	speciality
10. 2. 2017		 Myslivecký ples od 19:00. Konzumační lístek 390 Kč

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


