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Odpově starosty

Co člověk, to názor. Platnost tohoto rčení zakoušíme každý den
všichni. Platí u každého s výjimkou dětí do období prvního vzdoru, kdy
se jejich názor začíná tvořit. Podoba a obsah zpravodaje je již od jeho
vzniku také výsledkem mnoha názorů a jejich kompromisů. Toto číslo
se od předchozích v něčem liší. Budeme rádi, když nám napíšete, zda
a proč se vám tato obsahová podoba líbí. Těšíme se na vaše postře−
hy a přejeme příjemný podzim.

Redakční rada

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, STAROSTA,
BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO
Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů
Starosta městské části města Brna, Brno−Bosonohy, v souladu s
ustan. § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi−
sů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 17. 10. 2008 ve 14.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. Dne 18. 10. 2008 začíná hlasová−
ní v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v MČ Brno−Bosonohy pro volby do zastu−
pitelstva Jihomoravského kraje ve volebním okrsku
č. 349 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské nám. 44 pro
voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu na ulicích Achtelky,
Bosonožské nám., Horynova, Chironova, Jámy, Křivánky, K
Berce, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebov−
ka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná,
Za Vodojemem, Zájezdní, Ztracená a pro voliče, kteří mají trvalý
pobyt v rekreačních objektech v MČ Brno−Bosonohy,
č. 350 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské nám. 44 pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích Hoštická,
Hrazdírova, Jihlavská, Kolmá, Konopiska, Ostopovická, Pražská,
Sedla, Ševčenkova, Troubská.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totož−
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů−
kazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže−li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlaso−
vání umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso−
vací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požá−
dat ÚMČ Brno−Bosonohy nebo v den hlasování okrskovou voleb−
ní komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost prostřed−
nictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvo−
du volebního okrsku.
V Brně dne 22. 9. 2008
Miroslav Sojka
starosta MČ Brno−Bosonohy

Odpověď paní Kazdové
Podstata problémů paní Kazdové je v tom, že si neuvědomuje, kdo
je jejím zaměstnavatelem a provozovatelem SSO Pražská. Je to
firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Paní Kazdová vstoupila do pracovního poměru s touto firmou.
Jestliže tedy nemá na pracovišti k dispozici vodu ani WC, musí
upozornit svého zaměstnavatele, aby jí splnil základní podmínky
dle zákoníku práce. Stejně tak popraskanou střechu, vadné ven−
kovní osvětlení areálu i nedostatečné vytápění buňky musí opět
paní Kazdová hlásit (a požadovat nápravu) provozovateli – firmě
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Náprava tohoto stavu v
tomto případě nespadá do kompetence ÚMČ Brno−Bosonohy, jak
ve zpravodaji zmiňuje paní Kazdová, na tuto skutečnost byla také
ze strany MČ upozorněna.
Městská část Bosonohy je vlastníkem areálu SSO a dne 1. 11.
1999 uzavřela s výše uvedenou firmou smlouvu o provozování
sběrného střediska Pražská. V ustanoveních této smlouvy jsou
přesně vymezeny povinnosti provozovatele, mezi které Vámi uve−
dené nedostatky patří. Je tedy povinností firmy zajistit nápravu.
Doufám, že v budoucnosti si bude paní Kazdová své požadavky na
odstranění závad řešit přímo se svým zaměstnavatelem a nebude
dále obviňovat ÚMČ z nečinnosti.
Reakce na článek Ing. Melkuse
Bytový dům patřící MČ Brno−Bosonohy má vyčleněn jeden byt na
požadavek Svazu invalidů na byt zvláštního určení.
Tento byt byl přidělen panu Ing. Melkusovi na základě pokynu Sta−
tutárního města Brna vydaného prostřednictvím bytového odboru
MmB zn. byt/04−61357 a souhlasu Krajského úřadu Jmk – odboru
soc. věcí ze dne 22. 1. 2004, č. j. JMK 11/204 OSVZ NE.
S Ing. Melkusem byla v r. 2004 podepsána smlouva na 1 rok, kte−
rou podepsal můj předchůdce, pan Gabriel. Ing. Melkus by si měl
řádně přečíst smlouvu, pokud chce poskytovat skutečné informa−
ce.
Je pravda, že v minulosti byly první smlouvy podepsány panem
Gabrielem na dobu určitou s ujednáním, že pokud si budou nájem−
níci řádně plnit své povinnosti, smlouva se automaticky prodlouží
na dobu neurčitou.
Znění těchto smluv je pro MČ velice nevýhodné. Jelikož jsem zod−
povědný za svěřený majetek, snažím se, aby tomu tak nebylo.
Proto jsou nově podepisované smlouvy nadále na dobu určitou.
Pokud si nájemník plní povinnosti, prodlužuje se smlouva dále na
dobu určitou. Pokud si i pan Ing. Melkus bude řádně plnit povinnos−
ti a před vypršením nájemní smlouvy požádá o její prodloužení,
bude mu vyhověno. Naše MČ pana Ing. Melkuse a jeho rodinu z
bytového domu v žádném případě nevyhazuje.
Bytový dům je majetkem MČ, tudíž nás všech. Pokud půjdete k
někomu z nájemníků na návštěvu, možná Vás zarazí, jak jsou spo−
lečné prostory zničeny, a to jsou v užívání teprve od r. 2004. Oko−
pané dveře, ulámané rohy, špinavé zdi… Myslím, že smlouvy na
dobu určitou jsou alespoň malou možností, jak ochránit obecní
majetek.

Amatérský divadelní spolek KŘEMEN
vás srdečně zve na derniéru divadelní hry
SVATBA SŇATKOVÉHO PODVODNÍKA,
která se koná
v neděli 9. 11. 2008 v 17 hodin
v Bosonožské orlovně.
Během představení bude slavnostně
uvedeno do provozu nové divadelní osvětlení.
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Informování občanů prostřednictvím SMS infokanálu

Reakce občana

25. 8. schválila Rada MČ Brno−Bosonohy změnu provozovatele

Vážení,

SMS Infokanálu pro Bosonohy. Byl vybrán systém Jihomoravské−

v posledním zpravodaji nás vyzýváte k podání připomínek k celko−

ho kraje. Jaké čekají změny ty, kteří byli zaregistrováni nebo mají

vé koncepci MHD v Bosonohách.

zájem o tuto službu?

Bydlíme v horní části Bosonoh u starého vodojemu. Po vzájemné

Jihomoravský kraj připravil nový způsob informování v krizových

diskusi s obyvateli této oblasti Bosonoh jsme se shodli, že nás zde

situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS
zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde však vždy jen o krizové situ−
ace, SMS zprávy budou přinášet i řadu dalších potřebných infor−
mací z běžného života městské části.
Pokud máte zájem o tuto službu, napište SMS zprávu ve tvaru:

bydlí i mnoho starších občanů, pro které současná konečná
zastávka na Bosonožském náměstí je velmi výhodná. Navrhujeme,
aby po ukončení uzavírky z důvodu budování kanalizace na ul.
Pražská autobus MHD číslo 69 zajížděl během své trasy z původ−

JMK mezera BRNO mezera BOSONOHY mezera INFORMACE

ní konečné zastávky U Smyčky oběma směry alespoň na Boso−

mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE

nožské náměstí, ne−li až na křižovatku ulic Přímá a Za Vodojemem,

hvězdička ČÍSLO POPISNÉ

protože původní konečná zastávka je pro nás nepřiměřeně vzdále−

(text SMS můžete psát malým i velkým písmem) – př. JMK BRNO

na.

BOSONOHY INFORMACE ANO VANĚK*PUSTY*56

Dále navrhujeme, aby do budoucna, až bude vybudována stabilní

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77

komunikace ulicí Rebovka, což dle informací z Bosonožského

03. Cena SMS je 3 Kč (vč. DPH).

zpravodaje má být reálné, autobus projížděl od ulice Přímá Rebov−

Přihlášení do systému je dobrovolné.

kou, ulicí Práčata a U Smyčky a dále pak původní trasou zpět do

Odhlášení: JMK mezera BRNO mezera BOSONOHY mezera
INFORMACE mezera STAV

Bohunic.
Zdá se nám, že oproti ostatním částem Bosonoh, kde mají obyva−

Vaši adresu udáváte pro větší orientaci odesílatele info SMS, kte−
rým bude i ÚMČ Brno−Bosonohy. SMS budou odesílány dle potře−

telé možnost využití linek nejen 69, ale i 401 a 402, jsme zatím zne−
výhodněni.
Děkujeme.

by určitým skupinám lidí – na určitou ulici, část Bosonoh. Tato

Manželé MUDr. Jiří a MUDr. Anna Danihelkovi,

výhoda se uplatní např. při přerušení dodávky el. proudu aj.
Připravil Petr Juráček

¨

Přímá 42, Brno−Bosonohy

Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 43. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 14. 7. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− doporučuje zastupitelstvu MČ schválit
zadání průzkumu trhu na znalecký posudek
ohledně vad bytového domu Konopiska 33 s
tím, že znalcovi budou zadány k zodpověze−
ní zejména tyto dotazy:
− popsání vad díla,
− určení příčin vad a kdo za ně zodpovídá,
− zda a v čem se liší realizovaná stavba byto−
vého domu v porovnání s projektovou doku−
mentací dle uzavřené smlouvy o dílo (týká se
porovnání projektové dokumentace pro sta−
vební povolení i prováděcího projektu);
− schvaluje nabídku firmy K2N way, s. r. o.,
varianta č. 1 jako nejvýhodnější pro pořízení
serveru počítačové sítě ÚMČ Brno−Bosono−
hy a doporučuje zastupitelstvu MČ schválit
objednávku s touto firmou;
− pověřuje starostu jednáním s OŽP MMB ve
věci likvidace černé skládky u silnice k Žebě−
tínu a ve věci zamezení průjezdu vozidel v
této lokalitě směrem k ulici Hoštické;
− souhlasí se zařazením umístění kontejnerů
do studie lokality na ul. Za Vodojemem;
− pověřuje starostu zajištěním objednávky na
vyhotovení projektové dokumentace pro
vybudování WC u dětského hřiště Konopiska
6 a zajištěním potřebného souhlasu staveb−
ního úřadu pro jeho realizaci.
Výtah ze zápisu z 44. (mimořádné) schů−
ze Rady MČ Brno−Bosonohy ze dne 30. 7.
2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s předloženou dokumentací vlivu
stavby „Rekonstrukce tepelného zdroje
Kamenný vrch č. 1130, Svážná 27, Brno−
Nový Lískovec – SO 02 Nový komín“ na
životní prostředí a souhlasí s celkovým archi−
tektonickým řešením stavby.
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Výtah ze zápisu z 45. schůze Rady
městské části Brno−Bosonohy ze dne
25. 8. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− nesouhlasí s umístěním stavby – vzdušné
přípojky NN k rodinnému domu na pozem−
cích p. č. 2621 a 2622 v k. ú. Bosonohy
přes část pozemku p. č. 1527/1 v k. ú.
Bosonohy, požaduje umístění přípojky do
země;
− schvaluje záměr pronajmout pozemky p.
č. 684/1, 684/3, 2531/6, kromě částí
pozemků již pronajatých, a rozdělit tyto
pozemky za účelem pronájmu, provést dle
zájmu občanů;
− doporučuje zastupitelstvu MČ schválit
zadání průzkumu trhu na vyhotovení zna−
leckého posudku ohledně vad bytového
domu Konopiska 33, Brno−Bosonohy. S
tím, že znalci budou zaslány k zodpověze−
ní zejména tyto dotazy:
− Které vady vykazuje projektová dokumen−
tace na stavbu bytového domu Konopiska
33?
− Které zjevné vady, popř. poruchy, vykazu−
je dílo, tj. stavba bytového domu Konopiska
33, Brno−Bosonohy. V současné době?
− Uveďte hlavní možné příčiny zjištěných
vad a poruch.
− Uveďte zjevné (tzn. vizuálně zjistitelné)
nesoulady realizované stavby v porovnání
s projektovou dokumentací dle uzavřené
smlouvy o dílo. Jak se tyto nesoulady pří−
padně podílejí na vzniku poruch díla?
− schvaluje zadání průzkumu trhu na reali−
zaci zimní údržby v MČ Brno−Bosonohy
2008/2009 a pověřuje starostu jeho legisla−
tivním zabezpečením;
− schvaluje návrh k podání nabídky k prove−
dení průzkumu trhu na akci Vybudování
parkoviště na ul. Ševčenkova a pověřuje
starostu jeho legislativním zabezpečením;
− souhlasí s odstraněním 2 ks akátů na ul.

U Smyčky a pověřuje starostu provedením
průzkumu trhu na tyto práce a podpisem
objednávky;
− schvaluje využít pro informování občanů
MČ Brno−Bosonohy prostřednictvím SMS
systém Jihomoravského kraje a pověřuje
starostu MČ zasláním výpovědi Qbizm
Technologies, a. s.
− souhlasí s projektovou dokumentací na
akci „Rozšíření D1 – stavba 01172 Bosono−
hy – Starý Lískovec – podchod pod dálnicí
pro pěší a cyklisty v km 189,2“;
− schvaluje Zadání průzkumu trhu na rekon−
strukci dětského hřiště na ulici Bosonožské
náměstí u kaple a pověřuje Mgr. Petra
Juráčka průzkumem trhu;
− pověřuje starostu městské části a člena
rady Mgr. Petra Juráčka zajištěním řešení
údržby městského mobiliáře MČ Brno−
Bosonohy;
− souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikace na pozemku p. č. 4/20
v k. ú. Bosonohy pro potřeby uskladnění
stavebního materiálu, umístění kontejneru
při rekonstrukci rodinného domu Zájezdní 2
ve lhůtě od 1. 9. 2008 do 1. 9. 2009 za pod−
mínky, že zůstane zachován přístup pro
pěší.
Starosta dále seznámil přítomné se sděle−
ním ministerstva dopravy, že z finančních
důvodů nebude realizována výstavba pro−
tihlukových stěn v roce 2008.
Výtah ze zápisu 46. schůze Rady MČ
Brno−Bosonohy ze dne 1. 9. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s umístěním vjezdu, umístěním
inženýrských sítí na částech pozemků p. č.
1225, 1276/2, 1226/1, 2598 v k. ú. Bosono−
hy za podmínky, že stavebník uzavře k
části předmětných pozemků nájemní
smlouvu s MČ Brno−Bosonohy. Nájemní
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Informace z radnice
vztah k pozemku p. č. 1225 bude upraven dodatkem, kterým bude
změněn účel nájmu a nájemce;
− souhlasí s připojením nemovitosti na pozemku p. č. 1224 ke
komunikaci p. č. 2598;
− schvaluje podání žádosti o svěření pozemků p. č. 685/1, 685/15,
685/5, 685/7, 685/10, 685/11, 685/13 v k. ú. Bosonohy do správy
MČ Brno−Bosonohy;
− pověřuje starostu MČ Brno−Bosonohy jednáním s vlastníky
pozemků p. č. 685/20 a 685/9 v k. ú. Bosonohy ve věci výkupu
pozemků;
− pověřuje starostu jednáním s Brněnskými komunikacemi, a. s., ve
věci výkupu pozemků p. č. 685/20 a 685/9 v k. ú. Bosonohy;
− navrhuje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44,
Mgr. Jarmile Habrové ve výši 10 000 Kč za 2. pololetí školního roku
2007/2008 za aktivní přípravu pohybově relaxačních prostor při
budově ZŠ Bosonožské nám. 44.

Připojení k Internetu

www.orionet.cz
cena od 400,− Kč, rychlost od 2048 kbit/s, rychlý servis
možnost internetové telefonie–plnohodnotná náhrada pevné linky
Tel.: 530 505 200
Pražská 10, Brno−Bosonohy

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC
www.pracezdomu.com
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý kupec. Tel. 546 220 361.
Zn. Brno i okraj.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, ve vlastnic−
tví možno i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším
stavu. Dohoda jistá. Tel. 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ, pokud možno staveb−
ní (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Tel. 776 637 839.

Nabídněte nám jakou−
koliv Vaši nemovitost k
prodeji či k pronájmu.
Zaručujeme Vám nej−
vyšší výnos a rychlý
průběh transakce. Naše
RK se vyznačuje osob−
ním seriózním přístu−
pem a maximálním
nasazením.

Volejte 777 739 818
nebo 606 724 874.

REAL
SPEKTRUM
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Jubilanti
Jubilanti – srpen 2008
Kristková Marie
Pražská 110
Brücknerová Miroslava Pražská 1
Švestková Karolina Ostopovická 14
Vala
Miroslav Přímá 36
Nesvadbová Jarmila
Bosonožské nám. 40
Hlinecký Karel
Práčata 15
Kadaňka Jiří
Práčata 44
Kazda
Miroslav Hoštická 93
Redakční rada se omlouvá těmto jubilantům a jejich
kým za pozdní otištění.
Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré.
Jubilanti – říjen 2008
Rejdová Božena
Pražská 25
Kůrková Hedvika
Pražská 102
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

91 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
blíz−

DVL s.r.o.
REALITNÍ KANCELÁŘ
Naše kancelář funguje již 13 let.
Ručíme za rychlost, spolehlivost, serioznost!

94 let
91 let

Sport pro veřejnost v Bosonožské orlovně
Milé ženy, dívky, 29. 9. 2008 zahajujeme v orlovně cvičení s K.
Veselou:
každé pondělí v 18–19 hod. cvičení žen všech věkových kategorií
(posilovací, protahovací cviky, prevence bolestí krku, zad, cvičení
na rehabilitačních pomůckách)
každé pondělí v 19–20 hod. aerobik – bodystyling (aerobní cviče−
ní, posilování s využitím zátěžových pomůcek zaměřené na formo−
vání problematických partií, strečink)
Cvičební podložky s sebou.
Těší se K. Veselá
Máte problémy se zády nebo Vás občas bolí hlava? Nenaplňuje
Vás pohled do zrcadla optimismem? Hledáte správný motiv k tomu
začít cvičit?
Právě pro vás je určeno cvičení nazvané CHI−TONING – aktivita,
která využívá prvky pilatek, power jogy, kalanetiky a zdravotní jógy.
Každou středu od 19.30 do 20.30. S sebou: pohodlný oděv, ručník,
pití, podložku na cvičení.
Těší se B. Končincká
Cvičení aerobiku bude probíhat každé úterý od 19.30 do 20.30.
Těší se E. Pichalová

HLEDÁME KE KOUPI
v Bosonohách i v okolí
−
−
−
−
−

RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU
REKREAČNÍ CHATU – CHALUPU
POZEMEK PRO STAVBU DOMU
POZEMEK PRO STAVBU CHATY
BYTY VŠECH VELIKOSTÍ
p. Miroslava Boudová
Realitní kancelář DVL s. r. o., Lidická 22, Brno
Telefon: 545213311, 602501388, 608501388
E−mail: info@dvl.cz
Skype: dvlsro, ICQ: 266262735

Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz
Občanské sdružení Svornost Bosonohy zve zájemce o stolní tenis.
Zahrát si můžete v Bosonožské orlovně každé úterý (začínáme 14.
10.) od 16 do 17 hodin. S sebou pingpongovou pálku.
Za organizátory Jiří Žižkovský, tel. 775 162 958

12. 10. 2008 v 18.00
se v KONVENTU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
(Vídeňská 7, Brno)
uskuteční benefiční koncert pro podporu projektové
ADOPCE NA DÁLKU Diecézní charity Brno.
Účinkovat bude kapela SVÍTÁNÍ
(jenž v ojedinělé autorské tvorbě spojuje cimbál, vio−
loncello, akordeon, kytary a pětihlasé vokály)
a ZDENĚK JUNÁK (písně V. Vysockého).
Záštitu nad koncertem převzali brněnský biskup
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
a hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek.
Veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován
výše zmíněnému projektu. Vstupenky lze zakoupit
v předprodeji BKC, Běhounská 17,
nebo přímo v Diecézní charitě Brno, tř. Kpt. Jaroše 9.
Více informací na

www.pomoztezimbabwe.cz,
www.svitani.com.
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