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 Slovo starosty
Krásné i smutné olympijské zážitky našich
sportovců ve mně evokují myšlenku: „dlouhá
příprava s očekáváním co nejlepšího výsledku“. A když do předchozího světla myšlenky
přidám i nevyzpytatelné počasí, je tu najednou směs podobná i pro naše plány, projekty a realizační práce. Jménem místní správy
mi dovolte, abych vám poděkoval za vaše
připomínky, které se týkají projektů v bosonožské lokalitě. S celým radničním týmem
pracujeme na malých i větších projektech,
např. se intenzivně zabýváme kanalizací, tělocvičnou pro školu, vybudováním obchodu
a domu služeb pro občany Bosonoh, funkčním využitím střediska volného času. Nejsme
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bezchybní, stojíme o vaši spolupráci v hledání nejlepších řešení, ale i v nápravě těch, která
se ukázala jako špatná.

to za ty nervy nestojí. Přiblíží se tradiční termín a „otec“ s nadšenci akci připraví a znovu
zorganizují.

Letos slavíme 25 let od „sametové revoluce“,
15 let od vstupu do NATO, 10 let od vstupu
do EU, a dokonce 800 let od první písemné
existence území kolem hradu Veveří. Bosonohy byly vždy spjaty s tímto územím, byly
jeho součástí. A když už máme toto všechno
za sebou, tak by jeden nevěřil, že jsme permanentně naštvaní a nespokojení, že pohrdáme
výsledky našeho života posledního čtvrtstoletí. Připomínat minulost a udržovat tradice
je naše povinnost.

Přeji nám, ať tito nadšenci mají stálé zdraví
a děkujeme jim za jejich pravidelně odpracované zvyklosti.

A tradice je, když… „otec“ myšlenky s pár
nadšenci si řeknou, že letos to bylo hezké,
všichni kolem byli spokojení, ale příští rok už

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

 Kulturní kalendář a rok 2014

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
Vás srdečně zve na tradiční maškarní bál

ŠIBŘINKY
do bosonožské orlovny
v sobotu 1. března 2014 od 20 hodin
Rej masek od 20.30 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina Los Valos
Občerstvení
Bohatá tombola
Vstupné 100 Kč, masky 50 Kč
Předprodej vstupenek 24. února 2014 od 17 do 20 hodin
v bosonožské orlovně

•

•

•

•

VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách
Srdečně vás zveme na VIII. setkání heligonkářů dne
12. dubna 2014 v bosonožské orlovně. Budou zde vystupovat heligonkáři z celé republiky jako např. Brněnská heligonka, Jarda Zvoníček, interpreti šlágru Láďa Beran, Martina Zavadilová a jiní...
Program:
13 hod. prezentace účinkujících
14 hod. začátek programu
Po dokončení programu zahrají zúčastnění heligonkáři a nastává volná zábava.
Celým dnem vás bude slovem provázet Mirka Šubíková.
Zajištěna obsluha v sále.
Sponzor:

Ať se vám daří

Těšíme se na vás!

Březen
1. 3.
Šibřinky
8. 3.
Taneční odpoledne (Senior klub)
Duben
12. 4.
Heligonky
26. 4.
Taneční odpoledne (Senior klub)
Květen
10. 5.
Mladé hody
11. 5.
Hodové posezení u cimbálu (hřiště)
18. 5.
Den matek
31. 5.
Taneční odpoledne (Senior klub)
Červen
1. 6.
Den dětí
Přelom červen–červenec Divadlo – Praha
Červenec, srpen
30. 7.–1. 8. Letní kino
2. 8.
Sudoval
Září
20. 9.
Babské hody
Listopad
8. 11.
Taneční odpoledne (Senior klub)
30. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec
6. 12.
Mikulášská besídka
13. 12.
Výstava děl občanů Bosonoh
Vánoční koncert
31. 12.
Silvestrovské posezení (Senior klub)
Podrobnosti a další najdete na webových
stránkách organizátorů
ZŠ a MŠ – www.zsbosonohy.cz
BOSA – www.bosabrno.cz
Senior klub – www.senior.mzf.cz
Orlovna – www.orlovnabosonohy.cz
Fotbalový klub – www.fksk-bosonohy.cz
Tenisový klub – www.tkbrnobosonohy.cz
ÚMČ Brno-Bosonohy – www.bosonohy.cz
Termíny Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy v roce 2014 do konce volebního období:
6. února, 20. března, 24. dubna, 29. května,
26. června, 25. září, 23. října.
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 Informace o činnosti – vedení
MČ Bosonohy – leden 2014
(Detailní popis vám rád poskytnu a zodpovím
vaše dotazy společně se svými kolegy na úřadě MČ)
Heslovitě k tématům, které v současnost řešíme:
Jednání, práce a příprava na připomínkách k „Aktualizaci územního plánu města Brna“:
Intenzivně pokračují přípravy k „aktualizaci ÚPmB“ – proběhlo mnoho jednání a písemných vyjádřeních s naším stavebním úřadem, v rámci Rady MČ, komise Rady rozvojem
(RUM), společné konzultace a přípravy s okolními MČ (Nový Lískovec, Jundrov, Bohunice),
účast a prezentace na celoměstské úrovni
a s zastupiteli města Brna.
Stížnost zahrádkářů k ořezání stromů v lokalitě zahrádkářské kolonie ul. Skalní.
Bude zajištěna zábrana a dopravní značení.
Účast na výroční schůzi Senior klubu v sobotu 11. 1. 2014
Možnosti řešení problematiky kanalizace
a dopravy na úrovni Senátu ČR.
Informace ze Sněmu starostů – zákaz heren
a kasin, otázka bezdomovců, regulace pyrotechniky.
Jednání s nájemci nemovitostí MČ o možnostech připrav na nové návrhy smluv, změny.
Účast na Valné hromadě FKSK Bosonohy,
řešena otázka prodeje pozemků u objektu
Vzhledná 5.
Informace z jednání s řediteli městských
společností:
– DPmB – možnost nových návrhů pro
KORDIS (v r. 2015 bude lepší financování
rozsahu výkonů)
– Teplárny Brno – nebudou zdražovat
a mají větší rozsah služeb (elektřina, plyn,
servis a měření)
– TSB – nové datové centrum s info o svítivosti veřejného osvětlení, nabídka osvětlení přechodů
– BKOM – info o nových parkovacích domech (Konečná, Panenská, Veselá).
– SAKO – nabídka likvidace odpadu všeho
druhu, pilotní programy pro školy.
Účast na jednání Zastupitelstva města
Brna
Témata: – celoplošný zákaz hazardu v Brně
– příprava připomínek k Aktualizaci územního plán města Brna
– návrh na referendum o odsunu
hlavního nádraží v Brně
VANDALISMUS – zničené zastávky MHD –
jednání s policií, opravy
PRAVIDELNÉ PORADY NAD PŘIPRAVOVANÝMI PROJEKTY (vedení, zaměstnanci úřadu a radní)
Vzhledem k intenzivnějším přípravným pracím nad projekty kanalizace, tělocvična pro
školu, Dům služeb - lékaři (Samka, Vzhledná),
obchod (komunál, palírna),… bylo potřeba
vytvořit pracovní tým, který se schází již pravidelně.
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Např.: z porady 10. 2. 2014:
OBCHOD PENNY
– prodloužení pronájmu současného nájemce
– přemístění ekodvora - vytipovat náhradní
místo
– dopravní obslužnost - příprava na uzavření průjezdnosti
– pozemkové vyrovnání
– jednání a informace ve formátu investor
x projektant x Magistrát města Brna
Středisko služeb lékařů „SAMKA“
– příprava konceptu smlouvy na zajištění
pozemků
– pokračování jednání s majiteli pozemků
– smlouva pro potenciálního nájemce, jednání s VZP
– příprava dodatku ke smlouvě s projektanty
– bourací práce
Tělocvična pro ZŠ – informace o přípravě
z MMB k vypsání výběrového řízení
BOSA, centrum volného času
– vybudování stříšky, další práce
– bohatý funkční program
Bytový dům – čekáme na zpracování podkladů + seznam závad k pokračování sporu
Hasička – příprava úprav kanalizace + sítě
s určením výše ceny oprav
Veřejné osvětlení – opravy a nová osvětlení
Oprava rozhlasu – technické a finanční možnosti

více než 2,0 ha. Z výše uvedeného důvodu je
potřeba požádat primátora města Brna o vyjádření k navrhované výstavbě.
Odbor školství – partnerské smlouvy
Rada města Brna schválila podání projektu
statutárního města Brna „Město Brno zvyšuje
kvalitu vzdělávání v základních školách“. Cílem projektu je zvyšování v oblasti základního vzdělávání. Do projektu je navrženo zapojit 67 základních škol na území města Brna.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění,
je podmínkou pro uskutečnění financování
z prostředků Evropské unie souhlas zřizovatele, v tomto případě RMČ.
Bezpečný přechod - Technické sítě Brno
MČ Brno-Bosonohy, na základě jednání s TSB,
vytipovala nebezpečný přechod v městské
části, a to přechod Pražská–Hoštická. Výhledově dojde k realizaci osvětlení uvedeného
přechodu, o čemž bude MČ včas informována.
Dětská manéž – žádost o povolení hostování
Na ÚMČ se obrátila p. M.F. se žádostí o hostování lunaparku v roce 2014, dle domluvy,
u příležitosti konání tradičních hodů a poutí. Doporučeno odložit na příští jednání RMČ
a ověřit smluvní ujednání současných provozovatelů lunaparků v MČ Brno-Bosonohy.
Na závěr přijměte omluvu za heslovitý způsob informování. Vzhledem ke kapacitním
a plnohodnotným zprávám vás rád uvítám
na naší radnici, kde vás můžeme podrobněji
informovat společně se svými kolegy.
Připravil Anastazios Jiaxis

ÚČAST NA KULTURNÍ KOMISI
– projednávání připravovaných akcí
– události (Šibřinky, Hody, Heligonky)
– příprava družební akce s Itálií
– kulturní kalendář pro rok 2014
ZŠ
– prosba rodičů na vytvoření dvou tříd pro
prvňáčky (přihlášeno 39 dětí do 1. tříd)
– účast ve škole při pololetním rozdávání
vysvědčení pro prvňáčky
Prezentace Bosonoh pro TV – regionální vysílání o Bosonohách
Pokračující vandalismus – opakující se ničení zastávek MHD
Schůzka s městskou policií revír západ,
Policií ČR a starostmi MČ
– zpráva o činnosti za r. 2013
– vzájemná informovanost
– dealeři v lokalitách
– měření rychlosti
– nedostatek strážníků…
Další informace:
Křivánky – stanovisko Majetkového odboru MMB k plánovací smlouvě.
V příloze č. 8 Statutu města Brna jsou uvedeny stavby a území celoměstského významu, pro které je potřeba stanovisko primátora k výstavbě. Mezi územími celoměstského
významu je zahrnuta i lokalita Bosonohy–Křivánky, protože je součástí rozvojové lokality
určené pro bydlení, jejíž celková rozloha je

 Zápis z 28. zasedání
Zastupitelstva Bosonoh,
dne 31. 10. 2013
Schůze se konala v prostorách centra volného času BOSA, po veřejné besedě s občany
Bosonoh.
Návrh usnesení Ing. arch. Čoupka, CSc.
Usn. 4/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu jednání o nový bod 13:
Projektová dokumentace, realizace a rozpočtové opatření – BOSA přístřešek
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Juráček).
Usnesení bylo schváleno.
Na základě předchozí VEŘEJNÉ BESEDY návrh
na zařazení,
Usn. 5/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění bodu jednání o nový bod 14:
Palné dny v Bosonohách
Pro: 10 Proti: 1 Špačková Zdržel se: 3 (Čoupek,
Kilian, Meloun).
Usnesení bylo schváleno.
Schválený program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Statut – novelizace OZV
3. Dispozice s majetkem města – p. č. 568/1
– prodej
4. Dispozice s majetkem města – p. č.
2612/2, 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3
a 2615 vše v k. ú. Bosonohy
5. VŘ zimní údržba 2013/2014
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6. Dispozice s majetkem města – prodej/
pronájem p. č. 3310
7. Rozpočtové opatření – hřbitov Troubsko
8. Dispozice s majetkem města – výstavba
FUERTES development
9. Rozpočtové opatření – mzdy
10. Zastupitel J. Cihlář – zařazení investičních akcí do schváleného rozpočtu na rok
2014
11. Dispozice s majetkem města – doplnění
žádosti k p. č. 532
12. Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
statutárního města Brna č. 10
13. Projektová dokumentace, realizace a rozpočtové opatření – BOSA přístřešek
14. Palné dny
15. Různé
– Buranteatr
– Rozpočet 2014
– Doplnění člena FV
– Zápis ze školské rady
– BOSA – provozování
16. Informace – starosta, místostarosta
a úřad MČ
17. Interpelace, zprávy z výborů a komisí
18. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Ad 2) Statut – novelizace OZV (obecně závazné vyhlášky)
Návrh předložen v podkladových materiálech
na jednání ZMČ.
Pracovní skupina projednala materiál dne
14. 10. 2013 a doporučila změny ke schválení.
Návrh vyhlášky bude projednáván na Sněmu
starostů 26. 11. 2013 a následně 10. 12. 2013
na zasedání Zastupitelstva města Brna.
Usn. 5/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se
vydává Statut města Brna.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Čoupek).
Usnesení bylo schváleno
Ad 3) Dispozice s majetkem města – p. č.
568/1 – prodej
Žádost o prodej za účelem zajištění parkování a vjezdu do dvora. Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu. Stanovisko magistrátu je kladné.
Tématem diskuze byly i záměry z minulých
období – využití pro orlovnu – přístup.
Návrh usnesení (P. Juráček): Usn. 6/VI/28 ZMČ
Brno-Bosonohy nesouhlasí s dispozicí s majetkem města Brna, prodejem pozemku p.č.
568/1 o velikosti 132 m2.
Pro: 8 Proti: 4 (Výplach, Melounová, Kilian,
Šustáček) Zdržel se: 2 (Korbička, Meloun).
Usnesení bylo schváleno.
Ad 4) Dispozice s majetkem města – p. č.
2612/2, 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3
a 2615 vše v k. ú. Bosonohy
Obdrželi jsme novou žádost o vyjádření
k prodeji pozemků v oblasti Rebovka, řeší se
od roku 2011. V současné době projednává
majetková komise MO MMB, není v plánu investic vybudování komunikace. Magistrát je
toho názoru, že je třeba danou oblast dořešit koncepčně, je nutné zpracovat jasnou
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koncepci této oblasti. Odkládáním hrozí nebezpečí odprodeje i přes nesouhlas městské
části.
V minulosti se MČ Brno-Bosonohy vyjádřila
záporně k odprodeji pronajatých pozemků,
se zdůvodněním, že v této lokalitě je v budoucnosti plánováno rozšíření účelové komunikace Rebovka. Jedná se o dlouhodobý
investiční záměr, který není zatím podložen,
a vlastníci sousedních pozemků s plánovanou účelovou komunikací se budou v budoucnu k záměru vybudování komunikace
vyjadřovat, je nutné zpracovat studii řešení.
Mgr. Juráček upozornil na nutnost vycházet
při zpracování studie oblasti Rebovka z dřívějších částečných studií této oblasti.
Usn. 7/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2612/2,
2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2615 a id.
½ pozemků p. č. 2617/2, 2617/3, 2617/4
vše v k. ú. Bosonohy nebo jejich částí do
doby zpracování studie záměru budoucí
komunikace a inženýrských sítí a pověřuje starostu zajištěním objednání této
studie do konce roku 2013 ve spolupráci s komisí RUM, která zpracuje koncepci
této oblasti včetně návrhu směn pozemků v dané lokalitě.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3 (Šustáček, Juráček,
Černý).
Usnesení bylo schváleno.
Ad 5) VŘ zimní údržba 2013/2014
Na základě hodnocení nabídek a návrhu
předložené radou MČ je předložena do ZMČ
hodnotící tabulka všech nabídek. Tabulka je
založena na hodnocení cen při různých počtech výjezdů a různém provedení údržby –
strojně a ručně.
Firma Š… ve své nabídce nepopsala z kolika zásahů je počítáno při kalkulaci cenové
nabídky. Firma Autodoprava T… v nabídce
nepodala žádnou celkovou cenovou nabídku z ohledu na nemožnost určit počet zásahů. Firma S… navrhla ve své cenové nabídce 15 zásahů, ale nezohlednila, že jednotlivé
komunikace mají různý počet pruhů. Firma
F… v nabídce nepopsala ceny požadovaných
měrných jednotek, ale podala měrné jednotky za měsíc. Z podaných nabídek je zřejmé, že
při vyšším počtu výjezdů je firma F… výhodnější. Při nižším počtu výjezdů je firma S…
výhodnější.

Návrh usnesení (P. Juráčka): Usn.8/VI/28
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dodavatele
zimní údržby pro období 2013/2014 firmu
v pořadí: 1 – Falky, 2 – SITA, 3 – Topinka,
4 - Šustáček
Pro: 8 (Jiaxis, Cihlář, Špačková, Melounová,
Výplach, Meloun, Juráček, Šustáček)
Proti: 4 (Korbička, Čoupek, Černý, Kilian)
Zdržel se: 2 (Kilianová, Koudelková).
Usnesení bylo schváleno
Ad 6) Dispozice s majetkem města – prodej/pronájem p. č. 3310
Stanovisko magistrátu, z hlediska územního
plánu, doporučuje nájem
Usn. 9/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 3310 a souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 3310
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení bylo schváleno
Ad 7) Rozpočtové opatření – hřbitov
Troubsko
Nezmění se celkový objem prostředků. Jedná se o přesun investičních výdajů na rekonstrukci hřbitova v Troubsku z neinvestičních
výdajů rozpočtu dle uzavřené smlouvy.
Usn. 10/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2013 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok
2013 v objemu +- 23 000 Kč na straně výdajů
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení bylo schváleno
Ad 8) Dispozice s majetkem města – výstavba FUERTES development
Na základě projednání a kladného doporučení v RMČ Brno-Bosonohy je předkládána
žádost na ZMČ Brno-Bosonohy ke schválení
dispozice s majetkem města Brna dle Statutu města Brna.
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze
v návaznosti na ovlivnění dopravy v Bosonohách. Tajemník informoval o postupu v orgánech města. Jde o přípravu smluv o budoucích smlouvách, které budou v souvislosti se
záměrem projednávány v orgánech města,
v rámci řešení konečných smluv a plánovací smlouvy bude vše znovu projednáváno ve
smyslu Statutu města Brna.

Návrh (M. Černého): Usn. /VI/28 ZMČ
Brno-Bosonohy schvaluje dodavatele zimní údržby pro období 2013/2014 firmu
v pořadí: 1 – Sita, 2 – Falky, 3 – Topinka,
4 – Šustáček.

Usn. 11/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s dispozicí majetkem města Brna dle
grafického zpracování předloženého společností FUERTES development (příloha
č. 1 a příloha č. 2) v souvislosti s plánovanou výstavbou širokosortimentní prodejny s přilehlým parkovištěm a plnohodnotným napojením v k. ú. Bosonohy při ulici
Pražská a Zájezdní. Celková plocha pro
prodej činí 1577 m2, plocha pro nájemní smlouvu 2811 m2 a plocha pro předání
činí 896 m2.
Pro: 12 Proti: 1 (Koudelková) Zdržel se:
1 (Šustáček).
Usnesení bylo schváleno

Pro: 5 (Černý, Korbička, Jiaxis, Kilian, Čoupek)
Proti: 8 (Cihlář, Melounová, Špačková, Juráček, Výplach, Meloun, Koudelková, Šustáček)
Zdržel se: 1 (Kilianová)
Usnesení nebylo schváleno

Ad 9) Rozpočtové opatření – mzdy
Úprava rozpočtu pro navýšení mzdových prostředků na dokrytí mezd a povinného pojistného za pracovníky pracovní čety po odpočtu
příspěvku z úřadu práce.

Úvodem podal další informace technický
pracovník Ing. Kopecký a tajemník se zabýval problematikou transparentnosti zakázek
a problematikou stanovení hodnotících kritérií.
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Usn. 12/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2013 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok
2014 v objemu 32 000 Kč na straně výdajů
a zvýšení financování o 32 000 Kč.
Pro: 12 Proti: 1 (Koudelková) Zdržel se: 0.
Usnesení bylo schváleno
Ad 10) Zastupitel J. Cihlář – zařazení investičních akcí do schváleného rozpočtu
na rok 2014
Předkladatel bodu, informoval zastupitele o pozdním schvalování investičních akcí
a brzděním realizace těchto projektů. Doporučil schvalování projektů přímo do schvalovaného rozpočtu. Usn.13 /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zařazení jednotlivých
investičních akcí do schváleného rozpočtu
městské části Brno-Bosonohy na rok 2014
s tím, že jejich krytí bude z Fondu pro přebytek hospodaření minulých let.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Jiaxis).
Usnesení bylo schváleno
Ad 11) Dispozice s majetkem města – doplnění žádosti k p. č. 532
V rámci jednání 27 ZMČ byla projednána dispozice s majetkem města bez usnesení. Dne
14. 10. 2013 byla podána doplňující žádost
k p. č. 532, ze které plyne jiný druh využití
– ne zahrada, ale vjezd a vstup na zahradu
v soukromém vlastnictví. Z pohledu stavebního úřadu a existence vodního toku nebude předpoklad využití tohoto pozemku jiného, než v souvislosti se sousedními objekty.
Návrh (M. Špačkové): Usn. /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem celého pozemku p. č. 532 a doporučuje pronájem.
Pro: 4 (Čoupek, Juráček, Špačková, Cihlář)
Proti: 8 (Jiaxis, Korbička, Šustáček, Melounová, Výplach, Černý, Koudelková, Kiliánová)
Zdržel se: 1 (Meloun)
Nebylo schváleno
Usn. /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí
s prodejem celého pozemku p.č. 532 a nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č.
532 v k. ú. Bosonohy – pruhu o šíři 3 m podél vlastnické hranice s nemovitostí.
Pro: 7 (Koudelková, Meloun, Výplach, Melounová, Kiliánová, Korbička, Černý)
Proti: 5 (Juráček, Čoupek, Cihlář, Špačková,
Jiaxis) Zdržel se: 1 (Šustáček) Neschváleno
Usnesení nebylo opakovaně přijato, na základě projednání se žadatelem bude po úpravě
předloženo znovu do ZMČ.
Ad 12) Obecně závazná vyhláška, kterou
se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10
Usn. 14 /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky,
kterou se vydává Cenová mapa stavebních
pozemků statutárního města Brna č. 10
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Ad 13) Projektová dokumentace, realizace
a rozpočtové opatření – BOSA přístřešek
Jedná se o přesun investičních výdajů mezi
investičními akcemi – dodělávky BOSA
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a víceúčelový objekt Vzhledná. Ve schválených záměrech obce, které ale nebyly součástí rozpočtu, byl předpoklad dofinancování přístavby tělocvičny. Tento záměr částečně
je vyřešen investiční akcí, proto arch. Čoupek
doporučuje provést úpravu na BOSA – původně plánovaný přístřešek byl v rámci stavby BOSA investičním odd. MMB vypuštěn.
V zimním období toto způsobuje nemalé
problémy. Úprava rozpočtu nezmění celkový objem.
Usn. 15/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zpracování projektové dokumentace
a následnou realizaci přístřešku nad vstup
do volnočasového centra BOSA a současně
schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2013
v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy
na rok 2013 v objemu 50 000 Kč na straně výdajů.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Šustáček, Koudelková).
Usnesení bylo schváleno
Ad 14) Palné dny
Na základě besedy s občany byl předmětem
rozpravy mimořádný bod možnost úpravy
palných dnů.
Usn. 16/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje Mgr. Juráčka k provedení analýzy
možnosti řešení změny palných dnů
Pro: 10 Proti: 2 (Melounová, Výplach) Zdržel
se:
Usnesení bylo schváleno
Ad 15) Různé
Buranteatr – možnost umístění na webové
stránky, popřípadě do zpravodaji, uveřejňovat měsíční programy.
Usn. 17 /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje uveřejnění na WWW stránkách link
na toto divadlo a umožnit divadlu zasílat
redakční radě k rozhodnutí k uvedení ve
zpravodaji
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Šustáček)
Usnesení bylo schváleno
Rozpočet 2014 – Informace starosty a FV
k projednávání a přípravě rozpočtu
Doplnění člena FV – odstoupení paní Továrkové z finančního výboru a z komise likvidační a inventarizační z pracovních důvodů. Předseda FV navrhl nového člena, pana
J. Sochora, Mgr. Koudelková navrhla paní Kilianovou.
Usn. /VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
doplnění FV paní Kilianovou
Pro: 1 (Koudelková) Proti: 2 (Cihlář, Špačková)
Zdržel se: 9
Usnesení nebylo schváleno

řekl minule: Paní Věra K. napsala starostovi
relevantní a slušný podnět k úklidu a místo toho, aby to pan starosta obratem, nebo
v nejbližší možné době řešil prostřednictvím
svého technického pracovníka a paní napsal, děkujeme, uklidíme anebo dokonce už
je uklizeno – svolá šestičlenné konzilium, popíše se stránka ve zpravodaji a paní se osočuje konstatováním, že „svými zbytečně negativními vyjádřeními urazila mnoho lidí, kteří
na údržbě Bosonoh pracují“. Šest lidí včetně
starosty popisuje a vysvětluje situaci a ani jeden z nich není ten, který ty Bosonohy skutečně uklízí.
„Ani ne za rok budou komunální volby a někteří z těch, co tady sedíte a podepsali jste dohodu S6 a 03 se budete natřásat, jak to tady
všechno dáte do pořádku. Prosím! Teď se natřásejte. A hlavně dělejte!“ vyzval zastupitele
Koudelka.
V této souvislosti dále konstatoval další fakta, která se dají ověřit: obecní fotobanka neexistuje, přitom se instalovala redakční rada
fotobanky ve složení pan Blahák, paní Čiháčková a pan Jiaxis, o které pan starosta píše
v každém zpravodaji. Pan Blahák dělá pěkné
fotky a na stránkách Bosonoh je jenom stará
BOSA. Je to sice starostova srdeční záležitost,
ale není to málo do fotobanky obce? „Jestli
si nevíte rady s fotobankou, podívejte se na
stránky seniorklubu, jak to má vypadat!“ řekl
Koudelka.
Dále konstatoval, že zpravodaj není stále
v internetové podobě doplněn, navíc vychází jako občasník, besedy s občany se nekonají, resp. konají jednou za rok atd. Současné
vedení obce si naplánovalo patnáct projektů
a jen BOSA je částečně realizovaná. Příznačné pro vládu v čele se zeleným starostou je,
že mezi těmito projekty není KANALIZACE!
„A neříkejte prosím, že za to může jen město.
To bych musel vytáhnout dopis pana Martínka z Vodáren a kanalizací. I na ten ale časem
dojde,“ dodal Koudelka.
Na závěr uvedl svoje tradiční pozitivní informace: 18. října byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní ankety Strom roku
a Bosonohy obdržely certifikát Strom hrdina. Autoři návrhu byli pozváni na prohlídku
Otevřené zahrady a stavby roku Nadace Partnerství a bylo doporučeno požádat si o dotaci k umístění kopie certifikátu přímo u stromu
s prostředky na zvelebení a údržbu.

BOSA – provozování – Informace starosty
o jednáních ohledně provozování

Koudelka řekl, že bude rád, když se toho ujme
příslušná komise a rád certifikát předá obci
k použití. Dále řekl, že je rád, že mohl pomoci
při prezentaci občanského sdružení Človíček
a jeho aktivit v Českém rozhlase Brno. Doporučil někomu z redakční rady, aby zpracoval
příspěvek. „Třeba paní Koudelková. Ta píše nejen bez gramatických chyb, ale dá se to i číst,“
uzavřel Koudelka.

Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Vystoupil občan Vladimír Koudelka, který
v úvodu vyhověl zastupiteli Juráčkovi a zopakoval před starostou Jiaxisem, který na
předešlém jednání zastupitelstva nebyl, co

Na starostovo ironické zatleskání ještě dodal: „Nechtěl jsem to říkat, ale dnešní beseda s občany a průběh tohoto jednání byly
signifikantní: jen moudrý člověk dovede přiznat své chyby a poučit se z nich. A jen blbec
o sobě nepochybuje!“

Usn. 19/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnění FV – pan Sochor
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3 (Jiaxis, Šustáček,
Černý)
Usnesení bylo schváleno
Zápis ze školské rady – Informace dle přílohy
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 Zápis z 29. zasedání
Zastupitelstva Bosonoh,
dne 9. 12. 2013
Schválený program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Návrh úpravy postupu schvalování rozpočtu
3. Schválení položky – Rozpočet 2014 – příjmy
4. Žádosti neziskových subjektů o veřejnou
finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2014
5. Návrh rozpočtu MČ na rok 2014 včetně
rozpočtu sociálního fondu
6. Návrh úpravy Statutu sociálního fondu
7. Obecně závazná vyhláška – o regulaci
provozu loterií a jiných podobných her
8. Dispozice s majetkem města – doplnění
žádosti k p. č. 532
9. Rozpočtové opatření – ZŠ a MŠ
10. Žádost o stanovisko k pořízení úpravy
Územního plánu města Brna
11. Výběrové řízení na projektanta – cyklostezka
12. Různé – Plán zasedání RMČ a ZMČ do
konce volebního období
13. Informace
– starosta, místostarosta a úřad MČ
– zprávy z výborů a komisí
14. Interpelace
15. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Ad 2) Návrh úpravy postupu schvalování
rozpočtu
Postup vychází se schváleného návrhu finančního výboru – výše určená na příspěvky – 3 % příjmů.
Pro zapojení financování se předpokládá hrubý odhad zůstatku roku 2013, příjmy z prodeje – vázaná položka MMB a rezervy.
Usn./VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
návrh postupu schvalování rozpočtu MČ
Brno Bosonohy 2014 následovně:
1. Návrhy na změny a úpravy položky příjmy
2. Schválení položky příjmy
3. Výpočet 3 % z příjmů na příspěvky
4. Návrhy na změny a úpravy položky příspěvky
5. Schválení položek příspěvky
6. Přenesení schválených položek do výdajů – rozpočet 2014
7. Návrhy na změny a úpravy položky výdaje – mimo příspěvky
8. Schválení rozpočtu – výdaje ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů
9. Schválení zapojení financování – krytí
výdajů
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ad 3) Schválení položky – Rozpočet 2014
– příjmy
Celkový objem poskytovaných příspěvků nepřesáhne 3 % z celkové výše příjmů schváleného rozpočtu městské části na příslušný kalendářní rok bez zapojení financování.
Při schválení objemu příjmů rozpočtu na rok
2014 je tříprocentní hranice pro příspěvky
452 000 Kč.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Usn./VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
příjmy rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 v objemu 15 078 000 Kč
bez zapojení financování
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ad 4) Žádosti neziskových subjektů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ
Brno-Bosonohy na rok 2014
Finanční výbor projednal návrhy dne
6. 11. 2013 a Rada městské části Brno-Bosonohy dne 18. 11. 2013.
Bylo podáno 9 žádostí, 2 subjekty podaly žádost po termínu, Junák – svaz skautů a skautek ČR dne 1. 11. 2013 a občanské sdružení
Človíček dne 4. 11. 2013.
Celkem 9 subjektů podalo žádost o příspěvek
na provozní náklady sdružení, 2 subjekty žádost o příspěvek na projekt – Folklorní sdružení Jánošík Brno na oslavy 60. Výročí VUS
Ondráš a Junák, svaz skautů a skautek ČR na
provoz skautského oddílu Fénix.
Většina subjektů žádající o příspěvek na provozní náklady se opakuje každoročně – např.
Fotbalový klub SK Bosonohy, Tenisový klub
Brno-Bosonohy, Kuželkářský oddíl Bosonohy,
Svornost Bosonohy, občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy,
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Nově žádajícími subjekty jsou Folklorní sdružení Jánošík Brno a občanské sdružení Človíček (ONE LITTLE). Občanskému sdružení Človíček schválilo Zastupitelstvo městské části
Brno-Bosonohy v roce 2013 mimořádnou finanční podporu ve výši 2 000 Kč.
Provedená následná veřejnosprávní kontrola
zjistila drobné nedostatky u příjemců veřejné
finanční podpory – u Mysliveckého sdružení
Hájek (nedostatečný doklad), Knihovna Jiřího Mahena (vyúčtování nebylo na formuláři),
Svornost Bosonohy (vyúčtování bylo předloženo po termínu).
Tříprocentní
452 000 Kč.

hranice

pro

příspěvky

je

Čtyři celkové návrhy zastupitelů – v příloze
„Průběh hlasování k návrhům jednotlivých příspěvků“ – nebyly přijaty
Na základě těchto neschválených usnesení byla
vyhlášena přestávka pro dohadovací řízení.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy
na rok 2014 ve výši 452 000 Kč níže uvedeným subjektům takto:
Mysliveckému sdružení Hájek Bosonohy ve
výši 10 000 Kč.
Sboru dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy
ve výši 35 000 Kč.
Občanskému sdružení „Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Bosonohách“ ve výši
40 000 Kč.
Fotbalovému klubu SK Bosonohy ve výši
200 000 Kč.
Tenisovému klubu Brno-Bosonohy ve výši
20 000 Kč.

Občanskému sdružení Svornost Bosonohy ve
výši 120 000 Kč.
Kuželkářskému oddílu Bosonohy ve výši
10 000 Kč.
Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko
Hiawatha Brno ve výši 5 000 Kč.
Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové
organizaci ve výši 10 000 Kč.
Folklornímu sdružení Jánošík Brno, a. s., ve
výši 0 Kč.
Občanskému sdružení človíček ve výši
2 000 Kč.
Ad 5) Návrh rozpočtu MČ na rok 2014
včetně rozpočtu sociálního fondu
ZMČ Brno-Bosonohy je předložen informativně základní návrh rozpočtu, který byl zpracován dle podkladů minulých rozpočtů, uzavřených smluv, podnětů členů ZMČ, žádostí
neziskových organizací, podkladů zřízené příspěvkové organizace. K tomuto základnímu
návrhu je zpracován i návrh projednání ve Finančním výboru ZMČ ve dnech 16. 10. 2013
a 6. 11. 2013. Návrh schválený Radou městské části Brno-Bosonohy dne 4. 11. 2013
a 18. 11. 2013 tvoří základ schvalovaného
rozpočtu v ZMČ.
Rozpočet v této podobě byl v souladu
s usnesením ZMČ Brno-Bosonohy zveřejněn na úřední desce ÚMČ od 22. 11. 2013 do
9. 12. 2013 dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.
Tajemník informoval o e-mailu pí. Koudelkové, která nesouhlasí s dalšími výdaji do I-CVČ
BOSA.
Pozměňovací návrhy k ostatním výdajům
rozpočtu (mimo již schválené příspěvky)
1. p. Cihlář: Položku Sudoval snížit ze
40 000 Kč na 30 000 Kč. Položky Bosonohy
mají talent, Zásuvky na sloupech, Psí výběh Konopiska a Vánoční osvětlení (sloupy) snížit na 0 Kč.
Hlasování: 1 (Cihlář): 3 (Melounová, Sojka,
Výplach): 8
Nebyl schválen.
2. p. Meloun: Upravit výši položek dle návrhu FV s těmito změnami: Položka Přístavba ZŠ se sníží na 100 000 Kč (dle návrhu
komise RUM). Položka Zeleň zůstane ve
výši navržené radou MČ.
Hlasování: 4 (Meloun, Melounová, Sojka,
Cihlář): 1 (Výplach): 7
Nebyl schválen.
3. p. Sojka: Položku Pozemky pod myslivnou snížit ze 400 000 na 0 Kč. Hlasování: 3
(Meloun, Melounová, Sojka): 3 (Cihlář, Jiaxis, Výplach): 6
Nebyl schválen.
4. p. Juráček: Zvýšit položku Oprava hřišť
z 10 000 na 40 000 Kč.
Hlasování 9 : 0 : 3 (Kilianová, Sojka, Meloun)
Byl schválen.
5. p. Sojka a p. Cihlář: Položku Příspěvek na provoz ZŠ zvýšit z 2 262 000 na
2 326 000 Kč.
Hlasování 12 : 0 : 0
Byl schválen.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložený schodkový rozpočet městské části Brno-Bosonohy na rok 2014
s objemem příjmů ve výši 15 078 000 Kč
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s objemem výdajů ve výši 19 598 000 Kč,
přičemž schodek ve výši 4 520 000 Kč bude
kryt financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech.
Pro 10 Proti: 2 (Sojka a Meloun) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Kompletní schválený rozpočet tvoří samostatnou přílohu.
Ad 6) Návrh úpravy Statutu sociálního
fondu
Na základě doporučení kontrolních orgánů
a auditorů je zpracován nový návrh Statutu sociálního fondu, který konkrétně stanoví
okruh osob, které mohou benefity využívat,
podmínky použití atd.
V diskuzi vystoupil zastupitel Cihlář: „Domnívám se, že sociální fond má sloužit ne pro
zajištění, ale jen jako pomoc pro zajištění
některých sociálních a zdravotních potřeb zaměstnanců. Cílem by myslím mělo být zdravé stravování, odpočinek po práci a podpora preventivní lékařské péče nebo případně
k dalšímu mimopracovnímu vzdělávání“.
Návrh usnesení Jiřího Cihláře.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy ukládá starostovi MČ přepracovat návrh statutu soc.
fondu MČ Brno-Bosonohy v bodě IV s ohledem na příspěvek na stravování, rekreaci,
preventivní lékařské (všeobecné a stomatologické) očkování, a vzdělávání v mimopracovní době s ohledem na pracovní náplň
pracovníka (cizí jazyk, počítače, zvyšování
odbornosti apod.). Příspěvek na dopravu
řešit individuálně dle četnosti využívání.
Pro: 3 (Cihlář, Juráček, Černý) Proti: 1 (Výplach) Zdržel se: 8 Usnesení nebylo schváleno
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
předložený návrh Statutu sociálního fondu městské části Brno-Bosonohy s účinností od 1. 1. 2014.
Pro: 10 Proti: 2 (Cihlář + Meloun) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Ad 7) Obecně závazná vyhláška – o regulaci provozu loterií a jiných podobných
her
Návrh vyhlášky umožňuje regulaci hazardu
v jednotlivých městských částech statutárního města Brna. Současná příloha OZV v MČ
Brno-Bosonohy stanovuje veřejně přístupná
místa (vyjmenované ulice popř. doplněné popisným nebo orientačním číslem), na kterých
je povoleno provozování loterií a jiných podobných her.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí s návrhem přílohy OZV v MČ Brno-Bosonohy a schvaluje regulaci provozu loterií
a jiných podobných her na celé MČ Brno-Bosonohy
Pro: 8 Proti: 1 (Sojka) Zdržel se: 3 (Korbička,
Čoupek, Cihlář)
Usnesení bylo schváleno
Ad 8) Dispozice s majetkem města – doplnění žádosti k p. č. 532
Usnesení nebylo opakovaně na 27 a 28 ZMČ
přijato, na základě projednání se žadatelem je
po úpravě předloženo znovu do ZMČ.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 532 v k.ú.

6

Bosonohy – pruhu o šíři 3 m podél vlastnické hranice s nemovitostí.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Čoupek + Sojka)
Usnesení bylo schváleno
Ad 9) Rozpočtové opatření – ZŠ a MŠ
Navýšení příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace o výdaje na zpracování architektonické studie a žádosti o grant na projekt
Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2013 v rozpočtu
městské části Brno-Bosonohy na rok 2013
v objemu 44 000 Kč na straně výdajů a zvýšení financování o 44 000 Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Ad 10) Žádost o stanovisko k pořízení
úpravy Územního plánu města Brna
Navržená změna Územního plánu města Brna
(ÚPmB) souvisí se záměrem společnosti ASIO
real, spol. s r. o., vybudovat nový areál – sídlo této firmy na území jižně od ul. Pražská
v sousedství stávajícího areálu TBG Betonmix. Tento záměr je od roku 2012 projednáván zdejším stavebním úřadem v územním
řízení Na základě ústního jednání konaného
dne 17. 10. 2012 žadatel usiluje o provedení
úpravy ÚPmB, která spočívá v úpravě hranic
stabilizované plochy smíšené výroby a služeb
a plochy komunikací a prostranství místního
významu s tím, že posunutá plocha komunikací a prostranství místního významu západním směrem by byla určena pro realizaci
pozemní komunikace a z ní napojení areálu
a potažmo by sloužila k obsluze území jižně
(a severně) od ul. Pražská. Podle sdělení žadatele je záměr v souladu s konceptem připravovaného ÚPmB z roku 2010 ve všech třech
jeho variantách, kde je vymezena plocha veřejné obsluhy území.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí
s pořízením úpravy Územního plánu města Brna dle žádosti ASIO real, spol. s r. o.,
ze dne 18. 10. 2013, č. j. MČBBOS 2371/13,
a její přílohy „Studie dopravního napojení
areálu ASIO, Brno-Bosonohy“ z 03/2013.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Kilianová)
Usnesení bylo schváleno
Ad 11) Výběrové řízení na projektanta –
cyklostezka
V rámci výběrového řízení byly poptány
4 uznávané projekční firmy v tomto oboru.
Nabídku podala firma Alternativní dopravní
studio a firma DPK. Jedna firma se omluvila.
Na základě předložené cenové nabídky obou
společností byla navržena ke schválení levnější nabídka.
Usn. /VI/29 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje výběr nabídky firmu ADOS na základě VŘ na projektanta dokumentace pro
územní řízení cyklostezky Bosonohy a pověřuje starostu přípravou smlouvy o dílo
Pro: 9 Proti: 1 (Korbička) Zdržel se: 2 (Kilianová
a Koudelková)
Usnesení bylo schváleno
Ad 12) Členům zastupitelstva byl předán
Plán zasedání RMČ a ZMČ do konce volebního období.

Ad 13) Informace – místostarosta a úřad
MČ
RNDr. Jiaxis krátce informoval o posledním
dění a poděkoval všem za dosavadní spolupráci.
Tajemník krátce informoval o reorganizaci
úřadu s úsporou jednoho pracovníka, dále informoval o jednáních ke zprovoznění CzechPoint v průběhu ledna po podpisu smlouvy
s Katastrálním úřadem a nastavení propojení
E-spisu ze strany MMB.
OSTATNÍ
Palné dny – Informace pana Juráčka: pokud
chceme zrušit palné dny, musíme dát občanům alternativu – např. pořídit z dotací kompostéry anebo zajistit kontejnery pro uložení
tohoto odpadu.

 Tříkrálová sbírka 2014
Druhý lednový víkend se opět v ulicích Bosonoh rozezněly kroky a zpěvy malých a velkých koledníků, kteří přišli do vašich domovů
s poselstvím tříkrálové sbírky. Tato sbírka by
se měla v první řadě stát příležitostí k setkání
všech lidí s radostnou vánoční zprávou o narození Spasitele Ježíše Krista skrze návštěvu
tří králů. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky. Jejich návštěva vám umožní se podílet na pomoci těm, kteří ji potřebují.

Tříkrálová sbírka přispívá k upevnění solidarity mezi lidmi.
Děkujeme vám všem, kteří přispíváte formou
tříkrálové sbírky na charitu. A velký dík patří
převážně malým a velkým koledníkům, kterých bylo letos požehnaně a také organizátorům sbírky.

Pořadatelé sbírky oznamují, že při koledování
v sobotu 11. 1. 2014 byla v naší obci vybrána
částka 50 684 Kč.
Iva Holešovská
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bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Z deníku ředitele školy

 Zprávičky z naší školičky

Vážení a milí čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje jsem vás zval na
Den otevřených dveří a Zápis do základní školy. Máme radost ze všech, kteří jste se v prvním lednovém týdnu přišli do školy podívat.
Máme radost z dětí, které přišly k zápisu. Zájem
o naši školu je pro nás velkým potěšením a výzvou. Zatím neznáme počet dětí, které budou
žádat o odklad povinné školní docházky, ale
pokud to bude v našich možnostech, uděláme
vše pro to, abychom mohli otevřít dvě méně
početné první třídy. Již jsme v tomto podnikli kroky ve spolupráci se Zastupitelstvem MČ
v podobě žádosti na Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Brna o přidělení finančních prostředků na vybavení školy
nábytkem a na další nutné opravy budov.

Úvodem si dovoluji poděkovat rodičům dětí
mateřské školy, kulturní komisi MČ Brno-Bosonohy (jmenovitě paní Čiháčkové a Jiaxisové) a paní, která nechce být jmenována, za
pomoc a sponzorské dary, díky kterým se dětem rozzářily oči nad novými hračkami pod
vánočním stromečkem. Také děkuji strážníkům městské policie za bezpečný doprovod
při lampionovém průvodu Bosonohami.

Krátce se vrátím k akci, kterou jsme uspořádali v polovině prosince loňského roku. Vánoční
dílny, ve kterých jsme se sešli s žáky a jejich
rodiči či prarodiči, navodily alespoň částečně
vánoční atmosféru a zpestřilo čekání na blížící se svátky.
V novém roce jsme úspěšně zakončili první
pololetí, žáci dostali vysvědčení, užili si pololetních a jarních prázdnin. Zúčastnili jsme
se matematických a sportovních soutěží. Navázali jsme spolupráci s bosonožským Senior klubem a zahájili jsme vzdělávání seniorů
v počítačových dovednostech. Děti ve školní
družině se kromě pravidelných tvořivých aktivit připravují na pěveckou soutěž školních
družin a již se těší na příznivější počasí, aby
mohly odpolední činnosti trávit venku. I ve
druhém pololetí pokračují odpolední kroužky,
sportovní kroužek je nyní díky zapojení školy
do Sítě brněnských otevřených škol zdarma.
Na podzim jsme zorganizovali sběr starého
papíru, díky kterému škola získala drobné
finanční prostředky. Nyní budeme sběrovou
akci opakovat v týdnu od 10. do 14. března
2014. Kontejner bude umístěn ze zadní strany školy a uložení sběru bude možné kdykoliv
v těchto dnech. Budete-li chtít starý papír do
kontejneru uložit, prosím, abyste jej dopředu
svázali nebo zalepili v krabici. Dopředu vám
děkuji za vaši pomoc při sběru papíru.

V prvním pololetí školního roku 2013/2014
jsme se v mateřské škole zaměřili nejen na
zkvalitnění hry, jako hlavního prostředku učení dětí předškolního věku, ale také na práci
s předškoláky zaměřenou na prevenci vysokého počtu dětí s odkladem školní docházky.
Vzhledem k našemu zaměření na poznávání
přírody, vytváření kladného vztahu k přírodě
a její ochraně, jsme za pomoci rodičů založili na zahradě kompost a zazimovali zeleninový záhonek. Od října jsme již tradičně otevřeli
tematický blok „Uspávání broučků“, který byl
ukončen lampionovým průvodem za účasti
rodičů. Na školní zahradě pod velkým smrkem byla příroda symbolicky uložena k zimnímu spánku. Pro předškoláky byl připraven
velmi zajímavý výukový program „Broučci,
aneb Život hmyzu od jara do zimy“. Tzv. ježkoviště se stalo zimním příbytkem pro ježka,
kterého jsme nalezli prochladlého a s dětmi
jsme ho uložili do připraveného úkrytu.
Podzimní přírodovědné vycházky byly zaměřeny na pozorování přírody v okolí Bosonoh
a sběr přírodnin, které byly využity k pracovním činnostem, výzdobě mateřské školy a výrobě herbářů. Stále chodíme pozorovat okrasné jabloně na ulici Hoštická, které si děti před
rokem zasadily a pojmenovaly.
Děti měly možnost v mateřské škole zhlédnout pět pohádek, výchovný koncert, cirkusové a kouzelnické představení. V listopadu byl v mateřské škole připraven výukový

program „Dušičky“ pro předškoláky a v Divadle Bolka Polívky předškoláci viděli muzikál
„Šípková Růženka“.
Další tematický blok pod názvem „My se čerta nebojíme…“ zahájila úsměvná pohádka
„O čertu Chlubejsovi“. Následovala mikulášská besídka v bosonožské orlovně, kde měly
všechny děti možnost předvést básničky
a písničky, které se naučily. Své vystoupení
předvedl také taneční kroužek dětí naší mateřské školy pod vedením lektorky paní Ilony
Brunové. Toto vystoupení bylo zároveň premiérou na předvánoční podium na náměstí
Svobody. Tematický blok byl ukončen mikulášskou nadílkou v mateřské škole. Děti navštívil Mikuláš, anděl, který rozdával balíčky,
a legrační čertík, se kterým si zatancovaly
„čertovskou polku“ i paní učitelky.
Advent jsme zahájily pracovní dílnou, kde
jsme společně s maminkami vyráběly adventní věnce a vánoční výzdobu do mateřské školy. Předškoláci společně s dětmi základní školy navštívili vánoční koncert ZUŠ
Františka Jílka v Besedním domě. Na vánočních dílnách v CVČ Linka předškoláci malovali
skleněné svícny a pekli perníčky. V době adventu děti zhlédly divadelní představení „Vánoční sněhuláci“ a „Betlém“, z různých materiálů vytvářely vánoční dárečky, přáníčka, pekly
ozdoby z vizovického těsta a keramické hlíny,
tvořily výzdobu, zdobily stromečky ve třídách
i před budovou mateřské školy.
V pondělí 16. prosince měly děti v mateřské
škole připraven vánoční den. Děti společně
dělaly tradiční vánoční zvyky, zpívaly koledy
a vánoční písně. Pod stromečkem našly nadílku v podobě nových hraček.
Závěrem přeji všechno nejlepší v novém roce
2014.
Za kolektiv pracovníků mateřské školy
Zdeňka Bendová
Další informace a fotografie naleznete na:
www.zsbosonohy.cz/skolka.

 Bosonožští jubilanti 4. čtvrtletí roku 2013

Zprávu z mateřské školy v tomto čísle zpravodaje přináší vedoucí učitelka MŠ paní Zdeňka
Bendová.
Přeji vám příjemné dny.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Čtvrtek 16. 1. 2014, 6. setkání bosonožských jubilantů
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 I-CVČ BOSA Brno
www.bosabrno.cz
provozni@bosa-brno.cz
Únorem 2014 jsme vstoupili do druhého
pololetí školního roku 2013/2014. Vážíme si
vašeho zájmu a účasti. V centru probíhá 18
pravidelných aktivit s týdenní návštěvností
v průměru 63 dětí a 48 dospělých. V druhém
pololetí jsou pro vás připravené novinky:
Volná čítárna v Bose
Naše Centrum obdrželo cca 120 knížek. Volná
čítárna je umístěná ve vstupní hale. Knihy si
může čtenář kdykoliv vypůjčit, též může doplnit knihovničku o vlastní, již nepotřebnou
knihu.
Letní příměstský tábor v BOSE
Zveme všechny kluky a holky na naše letní
příměstské tábory do BOSY. Poznáte spoustu sportovních, výtvarných a hudebních zážitků, výletů, setkáte se s novými kamarády.
Naučíte se připravit jednoduchý oběd. Vyzkoušíte si Kinect, krmení ještěrek, trampolínu a podobně. Možnost výuky angličtiny,
ukázka ruského jazyka. Konkrétní témata jednotlivých týdnů budou upřesněna v březnu.
Termíny: 1. termín: 14.–18. 7. 2014, 2. termín:
28. 7.–1. 8. 2014, 3. termín: 4.–8. 8. 2014, 4. termín: 18.–22. 8. 2014. Děti budou rozděleny podle věkových kategorií: 3–6 let a 6–12 let.
Cena týdenního pobytu: celodenní 1 600 Kč
+ strava 60 Kč, dopolední 1 300 Kč. Sleva pro
dalšího sourozence.
Bližší informace a přihlášky na: www.bosabrno.cz. Centrum je bezbariérové, přijímáme
i děti se zdravotním hendikepem. Pro děti
1,5–6 let nabízí letní tábory Mikyho sportovní školička, www.umikyho.cz.
Jednorázové kurzy:
Malba na sklo, porcelán – sobota 1. 3. 2014
16–18 hod., hlídání dětí v herně dle domluvy.
Malba na trička (využití organzových květů)
– neděle 16. 3. 2014 9–11 hod.
Velikonoční vazby, věnce na dveře – sobota 12. 4. 2014.
Trička – savování – sobota 17. 5. nebo
24. 5. 2014 (dle počasí, akce probíhá venku!)

Bližší info: Dita Mikšová: 608 446 498,
dita.miksova@gmail.com nebo:
dita.napady.net.
Experimentální výtvarná dílna – body art
– malba celým tělem (úhlem na papír) –
10. 4. 2014, 17.30–19 hod. Lektor: Markéta
Ondrušková, tel.: 776 605 000 tvorive.dilnicky@seznam.cz.
Dárečkování 22. 4. 2014 – Tvorba unikátních šperků z pet lahví a pet odpadu.
Fimo tvoření 18. 3., 25. 3. a 13. 5. – tvorba šperků a dekorativních předmětů. Lektor: Markéta Ondrušková, tel.: 776 605 000
dareckovani@seznam.cz.
Pravidelné aktivity:
Kruhový trénink – PRO MUŽE středa
19–20 hod.
BOSU Core, středa 17.45–18.45 hod.
Rezervace na tel. 605 529 822, nebo e-mail:
petr.vypl@atlas.cz.
Miniškolka MIKY, středy 8–12 hod., hlídání
dětí 1,5–5 let.
V případě zájmu kontaktujte Veroniku Foltýnovou, tel.: 602 431 311 a to nejpozději den
předem, do 12 hod.
Dětská herna Bosanka, každý pátek od
9–11 hod.
Je určená pro příjemné chvíle rodičů s dětmi převážně předškolního věku. Při počtu
5 a více dětí je možné hernu otevřít i v jiný
čas. M. Langerová, tel.: 732 981 459.
Muzikohrátky pro děti 2–5 let, pátek
10–11 hod.
Program pomocí rytmických nástrojů.
Mgr. Marcela Brožová – hudební pedagog,
tel.: 724 527 855.
Taneční večery pro dospělé, neděle
17.30–19 hod.
Základní společenské tance + salsa a latino,
pro začátečníky i pokročilé.
V případě zájmu kontaktujte lektorku: Simona Spáčilová, tel.: 775 625 486.
Dětská herna – Virtuální svět s Kinectem
pondělí 16–17 hod., středa 15–16 hod.
Nutná rezervace: M. Langerová, tel.:
732 981 459.
Velký dík patří všem, kteří pomáhají. Taktéž
všem lektorům za výbornou spolupráci!
M. Langerová

 DOTAZ – policie – hlídková
činnost – POLICEJNÍ
POCHŮZKY
Dotaz od M. B.: Vážený pane doktore, tímto
se na Vás obracím, jakožto na starostu Bosonoh, s níže uvedenou žádostí. Zaznamenal jsem, že jste se již zabýval tématem policejních hlídek v ulicích Bosonoh. Již jsem je
i v okolí svého domu několikráte viděl. Bohužel vždy ve dne, kdy je zde obvykle naprostý
klid. K problémům dochází takřka vždy pouze
v noci, zejména o páteční a sobotní noci, kdy
je okolí ulic Ostopovická, Švermova a Konopiska mnohdy až příliš živé. Přece jen je zde
i díky bytovým domům (včetně obecního)
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vyšší koncentrace obyvatel. V noci tak dochází k poškozování obecního i soukromého
majetku, rušní nočního klidu, znečišťování
ulic a domů a dalším nevhodným jednáním.
Tímto bych vás tedy rád požádal, zda byste
mohl požádat policii, aby svou hlídkovou činnost zaměřila spíše na noční hodiny, zejména
páteční, kdy by byla, alespoň ve výše uvedené lokalitě, potřebnější.
Požádal jsem o odpověď přímo policii.
Odpověď od vedoucího revíru Brno-západ:
Dobrý den pane magistře, po pracovní
schůzce s panem starostou a projednání bezpečnostní situace v MČ Bosonohy jsem se
pozorně seznámil s Vašim dotazem ohledně
kontrol hlídek městské policie ve Vašich lokalitách. Následně Vám sděluji: městskou část
Bosonohy má na starost str. s územní odpovědností pan Čaňo Vladimír, který slouží ve
dvousměnném provozu, týden ranní a týden
odpolední (13.45–22 hod.). Během soboty,
neděle a noční době provádí kontrolu autohlídka, která má na starost další čtyři MČ
(Bohunice, Kohoutovice, St. Lískovec a N. Lískovec). Tím se nechci vymlouvat, ale pouze
vysvětlit, jaká je situace. Píšete, že k problémům dochází hlavně v noční době v pátek
a sobotě v okolí ulic Ostopovická, Ševčenkova a Konopiska.
Pokusíme se v rámci možnosti navýšit častější noční cílené kontroly v pátek a v sobotu.
Současně požádám o výpomoc celoměstské
jednotky MP a OO PČR. Po měsíci provedeme vyhodnocení těchto kontrol, zda se situace zlepšila. Děkuji za Váš zájem o dění ve Vaši
MČ Bosonohy. V případě potřeby můžete volat na přímou linku na služebnu MP nebo na
můj mobil, rádi Vám pomůžeme.
S pozdravem Jiří Beneš, vedoucí revíru,
Labská 9, přímá linka: +420 547 223 343
www: http://www.mpb.cz.
DOPLŇUJÍCÍ odpověď – statistické údaje
za leden a únor
Dobrý den pane B…., slíbil jsem Vám, že za
měsíc udělám vyhodnocení činnosti Městské
policie v MČ Bosonoh a informaci Vám předám. Celkem od 1. 1.–15. 2. 2014 bylo v lokalitách Bosonoh provedeno celkem 112 kontrol MP.
1× pokus MP o předvedení ke správnímu řízení, 1× dopravní nehoda a následné usměrňování dopravy MP, 1× nález psa (na oznámení)
předán do útulku, 1× přestupek v dopravě 1x
výpomoc řidiči pošty, který se zabouchl v nákladní prostoru, 1× oznámení DPmB na podnapilého cestujícího v autobusu, 1× oznámení na štiplavý kouř – místní občan pálil dřevo
v krbu, 1× rozbitá výplň u zastávky MHD –
pachatel nebyl zjištěn (zastávka opravena),
1× součinnostní akce s PČR se zaměřením
na kontrolu mládeže, restauračních zařízení,
požití alkoholu u řidičů před jízdou, hledané
osoby, přestupkovou a jinou trestnou činnost
v lokalitách Bosonoh.
Během celé akce nabylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Zbytek kontrol byl negativní. Kontroly byly převážně zaměřeny na noční
dobu hlavně Pá a So. Věřím, že se situace ve
Vaši MČ Bosonoh alespoň částečně zlepšila.
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bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Bohužel oznámení od občanů Bosonoh jak vidíte, je minimum. Ještě jednou děkuji za spolupráci.
Pozn. red.: S městskou policií úzce spolupracujeme, řešíme aktuální problémy. Záležitosti kriminálních deliktů (krádeže, vloupání, …)
řeší Policie ČR. Na posledním setkání starostů
revíru západ jsme vznesli požadavek větší informovanosti ze strany Policie ČR
Připravil A. Jiaxis

 Placená inzerce
JEN BLBEC O SOBĚ NEPOCHYBUJE!
VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
BOSONOHY
ze dne 31. října 2013, na který se v minulém zpravodaji opět nedostalo
(uveřejnění tohoto textu z oficiálního zápisu je hrazeno ze soukromých prostředků):
Vystoupil občan Vladimír Koudelka, který
v úvodu vyhověl zastupiteli Juráčkovi a zopakoval před starostou Jiaxisem, který na předešlém jednání zastupitelstva nebyl, co řekl
minule: Paní Věra K. napsala starostovi relevantní a slušný podnět k úklidu a místo toho,
aby to pan starosta obratem, nebo v nejbližší možné době řešil prostřednictvím svého
technického pracovníka a paní napsal, děkujeme, uklidíme a nebo dokonce už je uklizeno
– svolá šestičlenné konzilium, popíše se stránka ve zpravodaji a paní se osočuje konstatováním, že „svými zbytečně negativními vyjádřeními urazila mnoho lidí, kteří na údržbě
Bosonoh pracují“. Šest lidí včetně starosty popisuje a vysvětluje situaci a ani jeden z nich
není ten, který ty Bosonohy skutečně uklízí.
„Ani ne za rok budou komunální volby a někteří z těch, co tady sedíte a podepsali jste
dohodu S6 a 03 (Anastásios Jiaxis, Arnošt
Čoupek, Barbora Padrtová, Marie Špačková,
Jiří Cihlář, Pavel Kilian – S6, Jan Korbička, Vilém Meloun, Ivan Nečas – O3, vysvětlující poznámka ke složení povolebního seskupení) se
budete natřásat, jak to tady všechno dáte do
pořádku. Prosím! Teď se natřásejte. A hlavně
dělejte!“ vyzval zastupitele Koudelka.
V této souvislosti dále konstatovat další fakta, která se dají ověřit (ke dni 31. 10. 2013):

s prostředky na zvelebení a údržbu. Koudelka
řekl, že bude rád, když se toho ujme příslušná
komise a rád certifikát předá obci k použití.
Dále řekl, že je rád, že mohl pomoci při prezentaci občanského sdružení Človíček a jeho
aktivit v Českém rozhlase Brno. Doporučil
někomu z redakční rady, aby zpracoval příspěvek. „Třeba paní Koudelková. Ta píše nejen bez gramatických chyb, ale dá se to i číst,“
uzavřel Koudelka.
Na starostovo ironické zatleskání ještě dodal:
„Nechtěl jsem to říkat, ale dnešní beseda s občany (uskutečnila se po roce a bezprostředně
před jednáním zastupitelstva) a průběh tohoto jednání byly signifikantní: jen moudrý člověk dovede přiznat své chyby a poučit se
z nich. A jen blbec o sobě nepochybuje!“
(Inzerci zadal Mgr. Vladimír Koudelka)

MALBY 14 Kč/m2, zednické práce a tapetování, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů,
oken aj.
606 469 316, 547 225 340
platba hotově =
SLEVA 250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno, IČO: 48513997, tel. č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“
Máte doma nepotřebný papír do sběru? Je vám líto plýtvání surovinami?
Chcete, aby děti uměly třídit suroviny? Chcete, aby se děti lépe staraly o svoje okolí? Chcete pomoci škole získat finanční prostředky pro žáky?
Základní škola vyhlašuje akci ve sběru papíru.
Sběrový týden se uskuteční od 10. do 14. března 2014.
V průběhu sběrového týdne bude ze zadní strany školy přistaven firmou ASA kontejner, který
bude možné po naplnění a svozu přistavit znovu.
Svázaný papír můžete vhodit do kontejneru kdykoliv v uvedeném týdnu.
Za vaši spoluúčast dopředu děkujeme.
Žáci a učitelé ZŠ Bosonožské nám. 44

#

MEGA AKCE
KOMPLETNÍ
PŘEZUTÍ

obecní fotobanka neexistuje, přitom se instalovala redakční rada fotobanky ve složení pan
Blahák, paní Čiháčková a pan Jiaxis, o které
pan starosta píše v každém zpravodaji. Pan
Blahák dělá pěkné fotky a na stránkách Bosonoh je jenom stará BOSA. Je to sice starostova srdeční záležitost, ale není to málo do
fotobanky obce? „Jestli si nevíte rady s fotobankou, podívejte se na stránky seniorklubu,
jak to má vypadat!“ řekl Koudelka.
Dále konstatoval, že zpravodaj není stále
v internetové podobě doplněn, navíc vychází jako občasník, besedy s občany se nekonají,
resp. konají jednou za rok atd.
Současné vedení obce si naplánovalo
p a t n á c t projektů a jen BOSA je částečně realizovaná. Příznačné pro vládu
v čele se zeleným starostou je, že mezi těmito projekty není KANALIZACE! „A neříkejte prosím, že za to může jen město. To
bych musel vytáhnout dopis pana Martínka z Vodáren a kanalizací. I na ten ale časem dojde,“ dodal Koudelka.
Na závěr uvedl svoje tradiční pozitivní informace: 18. října byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní ankety Strom roku
a Bosonohy obdržely certifikát Strom hrdina. Autoři návrhu byli pozváni na prohlídku
Otevřené zahrady a stavby roku Nadace Partnerství a bylo doporučeno požádat si o dotaci k umístění kopie certifikátu přímo u stromu

Ocelové disky

399,499,Litá kola

Akce platí po předložení
kupónu do konce roku 2014.
Premium Servis, Pražská 156,
Brno-Bosonohy.

1. 2. 2014 jsme pro vás otevřeli nový autoservis
v Bosonohách. Prémiový nabízenými službami,
nikoliv cenami.
Najdete nás na adrese:
Pražská 156 / tel.: 606 484 443 / www.premiumservis.cz
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 Vítání občánků
MČ Brno-Bosonohy pořádá v jarních a podzimních měsících vítání občánků. Rodiče,
kteří mají o tuto akci zájem, mohou kontaktovat pracovnici sociálního referátu,
p. Veroniku Helánovou, tel. 547 422 712,
e -mail: socialni@bosonohy.brno.cz

 Tradiční pohádka,
letos O Popelce
Každoroční vánoční pohádka, kterou děti
a mládež z troubské farnosti za podpory
svých rodičů a přátel hrají již bezmála čtvrtstoletí, se letos konala v neděli 19. ledna.
Že jde skutečně o dlouhou tradici dokládá
i fakt, že právě Popelku hráli před lety i rodiče dnešních herců. Scénář pohádky letos nabídl 30 rolí, od malých kohoutků a kuchařů až
po hlavní postavy, takže se na jevišti objevilo i několik kamarádů ze škol v Bosonohách,
Troubsku a Ostopovicích. I když někteří z herců měli z počátku obavy z textů (byly celé ve
verších), na premiéře i při pondělních reprízách hraných pro školy k žádnému zásadnímu
výpadku paměti nedošlo.
Pohádku jako tradičně doprovodila živá kapela, ve které se dobře uplatnili zpěvem i hrou ti
odrostlejší z naší farnosti. Dokonce měla mezinárodní složení, neboť na basu hrál Wojtek
Pietrzczyk, student bohemistiky z Polska.
Plné hlediště a bouřlivý potlesk, který vypukl
po poslední větě jedné z postav: „Víc už není
třeba dodat, pohádka skončila“, byl tou nejsladší odměnou pro všechny, kteří se na ní
podíleli.
Pro ty, kteří by ji ještě rádi viděli, dodáváme, že reprízy se konají v pátek 14. března
v 17 hodin v Moravanech a v neděli 16. března v 16 hodin v Žebětíně.
Záznam představení můžete zhlédnout i na
www.tv21.cz v záložce záznamy akcí.
Za všechny Křemílky
Miroslav Čoupek

 Vánoční turnaj ve stolním
tenisu 2013
V bosonožské orlovně se již tradičně sešli
účastníci vánočního turnaje ve stolním tenisu. Dne 28. prosince 2013 uspořádal oddíl stolního tenisu za podpory městské části
Brno-Bosonohy vánoční turnaj ve dvou kategoriích a to pro děti a mládež a dále pro dospělé nehrající registrované soutěže.
V kategorii dospělých se sešlo rekordních
24 soutěžících včetně jedné ženy s chutí si
zasportovat a změřit síly s ostatními. Turnaj
proběhl v duchu fair-play a všichni soutěžící si
dostatečně zahráli, a to nejprve v základních
skupinách po pěti hráčích každý s každým
a dále již dohráli turnaj vyřazovacím způsobem. Soutěžící, kteří se umístili v základních
skupinách na prvních třech místech, byli vylosování do hracího plánu o celkové vítězství.
Zbývající účastníci ve skupinách byli vylosování do hracího vyřazovacího plánu o umístění na 15.–24. místě.
Pořadí kategorie dospělých:
1. místo: Rostislav Lesák
2. místo: Martin Rozmarin st.
3. místo: Lubomír Chylík (vítěz 2011, 3. místo 2012)
4. místo: Josef Němec
5.–7. místo bez rozlišení pořadí: Petr Němec
(vítěz 2012), R. Tomek st., J. Bíreš st.
8.–14. místo bez rozlišení pořadí: O. Chylík,
E. Štvrtňa, Jiří Němec, L. Prukner, R. Rozmarin,
D. Dubšík, R. Dubšík.

15. L. Jandera, 16. J. Veškrna, 17. M. Rozmarin ml., 18.–19. M. Fukačová, J. Bíreš ml.,
20.–24. bez rozlišení pořadí: K. Kaláb, J. Lednický, J. Homola, D. Kvasnica, T. Matěja.
V kategorii dětí a mládeže se sešlo celkem
šest soutěžících. Ve skupině, kde si zahráli
každý s každým, se rozhodlo o celkovém pořadí v této kategorii.

Pořadí kategorie dětí a mládeže do 15 let:
1. Petr Dočekal (druhý 2011, vítěz 2012)
2. Radek Tomek ml. (druhý 2012)
3. L. Havránek
4. P. Čoupek
5. D. Kachlík
6. D. Lovecký
Na závěr děkuji svým kolegyním Hance Chylíkové – vedoucí týmu Svornost Bosonohy B
a Terce Konečné – vedoucí týmu Svornost Bosonohy C za významnou pomoc při organizaci
vánočního turnaje pro veřejnost.
Za organizátory Ing. Drahomír Tůma

Kdo z dívek a chlapců
má zájem jít na mladé
hody za stárku –
stárka, ať se přihlásí na
telefonní číslo
Mirek Meloun 731 558 458
Jiří Výplach 731 413 214

Hledám ke koupi větší byt nebo RD
v Bosonohách, prosím nabídněte.
Tel.: 605 514 210.
Naléhavě hledám RD v Bosonohách
a nejbližším okolí, min. 2+1, zahrada
podmínkou. Děkuji za nabídky.
Tel.: 775 667 214.
Uzávěrka dalšího čísla: 10. 4. 2014
Distribuce: 30. 4. 2014
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