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Slovo starosty

Penny a drobných služeb, výstavbu tělocvičny
pro školu. I o tom se dočtete uvnitř listu.

Jaro jako velikonoční pomlázka mnoha akcí
pro Bosonohy. Měsíce duben, květen i červen
jsou pravidelně každý rok bohaté na všelijaké
akce, o kterých se dočtete v našem zpravodaji.
Vedle běžných oprav, čištění, sečení a správy domácího okolí pracuje tým šikovných lidí
i na dlouhodobějších projektech. Ty však budou bohužel vidět až o „trochu“ později. Velké
projekty bez účasti města, kraje, státu či Evropy nelze uskutečnit. Jedná se o kanalizaci, výstavbu lékařského střediska, střediska obchodu

Jsem rád a pyšný na vzniklý tým úředníků
i aktivních členů místní správy, kteří odvádí
pro nás Bosonožáky nenápadnou a pilnou
mravenčí práci. Tímto vás chci ubezpečit, že
Bosonohy se připravují vzkvétat. Ani nedorozumění a osobní nevole tomu nezabrání. Záleží na každém z nás, jak se s tím popasujeme.

Kanalizace Bosonohy
III. a IV. etapa

V současné době jsou v jednání:
7 kupních smluv v ul. Kolmá
2 kupní smlouvy v ul. Jámy, Mlaty a Skalní
1 směnná smlouva v ul. Jámy, Mlaty a Skalní
Neprojednané pozemky:
Ke stavbě nám bylo doručeno 10 nesouhlasů se stavbou.
Ve 2 případech je možné změnou projektu ukončit kanalizaci před hranicí pozemku,
ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové větve).
Ve 2 případech je možné změnou projektu
uložit kanalizaci a vodovod mimo pozemek,
ke kterému je nesouhlas, pozemky budou dotčeny pouze obnovou komunikace a chodníku.
V ostatních případech jsou nesouhlasy s obnovou chodníku (lze vyškrtnout z projektu).
Nelze provést odkanalizování ul. Vrchní – nesouhlas s protlakem v průjezdu z Bosonožského nám.
Zatím neukončené jednání s vlastníky pozemků na ul. Kolmá, Jámy, Mlaty a Skalní.
Dle nového energetického zákona nutno nově
projednat na přeložku plynu na ul. Pražská za
mostem 9 bud. smlouvu o zřízení služebnosti
C. Závěr:
Vhledem k velmi vysoké úspěšnosti projednání smluvních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, které jsou nezbytné pro vydání
územního rozhodnutí, zajistí statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a. s. aktualizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa“.
Po jejím vypracování požádáme o vydání
územního rozhodnutí tak, jak bylo dohodnuto na jednání konaném dne 17. 2. 2014 na
ÚMČ Brno-Bosonohy.
V průběhu zpracování aktualizace projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí budeme pracovat na kladném projednání zbývajících pozemků dotčených stavbou.
V případě negativního projednání (nesouhlasů se stavbou) některých zbývajících pozemků budou tyto vyjmuty z projektu a z žádosti
o vydání územního rozhodnutí tak, aby nebylo ohroženo vydání ÚR na celou investiční akci.

Níže uvádíme přehled stavu přípravy investiční stavby „Brno, kanalizace Bosonohy III.
a IV. etapa“.
A. Identifikační údaje a rozsah stavby:
Název stavby: Brno, kanalizace Bosonohy
III. a IV. etapa
Investor: statutární město Brno
Obsah stavby:
Výstavba splaškové kanalizace – celkem cca
9 300 m
Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace –
celkem cca 6 800 m
Rekonstrukce vodovodu – celkem cca 4 300 m
Vyvolané přeložky inženýrských sítí
Celoplošná rekonstrukce komunikací a přilehlých ploch – celkem cca 55 000 m2
Rozsah etap:
Etapa III.
Bosonožské náměstí, Přímá, Ztracená, Rušná,
Vratná, Za Vodojemem, Pusty, Jámy, Zájezdní,
Průjezdní, Vzhledná, U Smyčky, Vrchní.
Etapa IV.
U Smyčky – druhá část, Padělky, Práčata,
Vzhledná – druhá část, Hoštická, Ostopovická – druhá část, Kolmá, Troubská, Křivánky,
K Berce, Mlaty, Rebovka.
B. Rekapitulace a stav přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
k 02/2014:
V prosinci roku 2009 byla dokončena a odevzdána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na připravovanou stavbu „Brno,
kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa“.
Při přípravě stavby „Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa“ bylo nutno projednat (v letech 2010 až 2013) smluvní vztahy k 226 pozemkům jednotlivých vlastníků.
K dnešnímu datu bylo uzavřeno:
140 smluv o právu provést stavbu
14 kupních smluv
4 směnné smlouvy
8 budoucích smluv o zřízení věc. břemene

Máme před sebou měsíce nadité kulturou,
sportem a společenskými události. Jsem nesmírně potěšen, že právě bosonožské jaro je
tak boubelaté.

V Brně dne 3. 3. 2014

Zapsal Ing. Cigánek

Přeji všem účastníkům a organizátorům vydařené dny. Přeji nám zdraví a příjemná setkání
na jednotlivých akcích.
Ať se vám daří

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

Bosonožské kulturní
a společenské aktivity
10. 4. 2014, 10 hod. Setkání starostů revíru Západ s Městskou policii Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice, Kohoutovice a Bosonohy za účasti nového ředitele
Městské policie Brno, vedoucího revíru Západ a zástupce Policie České republiky
(ÚMČ BOSONOHY, Bosonožské nám. 1)
12. 4. 2014, 13 hod. VIII. setkání heligonkářů (místní orlovna, Pražská 55)
13. 4. 2014, 14 hod. BOSA – VÍTÁNÍ JARA
(
I-CVČ, integrované centrum volného
času, Ostopovická 29)
22. 4. 2014 Veřejné čtení pro děti ZŠ Ostopovice
24. 4. 2014, 15 hod. Výročí osvobození Bosonoh – kladení věnců (Bosonožské náměstí)
18 hod. Schůze Zastupitelstva MČ (ÚMČ,
Bosonožské nám. 1)
26. 4. 2014 Taneční odpoledne (Senior klub)
30. 4. 2014 Pálení čarodějnic
10. 5. 2014 „MLADÉ HODY“
11. 5. 2014 HODOVÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU – hřiště
18. 5. 2014 DEN MATEK
23.–24. 5. 2014 VOLBY do europarlamentu
24.–25. 5. 2014 BOSA – výstavka maturitních
prací ze SŠSŘ (stř. škola stavebních řemesel).
29. 5. 2014, 18 hod. Schůze Zastupitelstva MČ
31. 5. 2014 Taneční odpoledne (Senior klub)
1. 6. 2014 I-CVČ BOSA - dětský den
7. 6. 2014, 9 hod. Vítání občánků
8. 6. 2014 Dětský den na hřišti
Termín bude upřesněn: TURNAJ V PÉTANQUE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
14. 6. 2014, 9 hod. odjezd na výlet do Prahy
a do divadla Brodway na muzikál „Adam
a Eva“.
(Pokračování str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
19. 6. 2014, 15 hod. Setkání jubilantů
26. 6. 2014, 19 hod. Schůze Zastupitelstva MČ
Cca 17.–20. 7. 2014 Cesta do družební Itálie
– Abbadia Lariana
Termín bude upřesněn: letní promítání
filmu
2. 8. 2014 „SUDOVAL“
20. 9. 2014 „BABSKÉ HODY“
25. 9. 2014, 18 hod. Schůze Zastupitelstva
MČ
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

VIII. setkání heligonkářů
Dne 12. 4. 2014 proběhlo v naší městské části
již osmé setkání heligonkářů. Muzikanti, kteří
nám přijeli zahrát, byli opravdu ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. Jeden
z účastníků setkání k nám zavítal dokonce až
z velmi dalekého města Sokolova. Hostem na
setkání byli i naši přátelé Katka a dědo Kubačákovci ze sousedního Slovenska. Obsazení heligonkářů bylo vynikající. Měli jsme zde
většinu opravdu těch nejlepších, za všechny
alespoň uvedu jména Láďa Beran ze Slavičína, Brněnská heligonka, Martina Zavadilová
z Rajhradic, Bojanovští heligonkáři, Ivan Janičata a další. Obecenstvo, které se přijelo podívat, bylo také z daleka. Myslím si, že mohli být
opravdu všichni spokojeni. Slyšeli nádherné
české a moravské písničky v podání profesionálů, vynikající moderaci pořadu paní Mirkou
Šubíkovou z Rakvic, v krojích vystupovali sl.
Leona Zavadilová a pan Ladislav Kuba. Všem
zúčastněným patří veliké DÍKY.
Dovoluji si tímto poděkovat i spolku zahrádkářů, panu Pruknerovi, panu Výplachovi a panu Čoupkovi za pomoc při akci a paní
Martině Zavadilové, která celou akci se mnou
od začátku organizovala, sestavovala a trpěla nervozitou stejně jako já. Děkujeme vám
všem, kteří za námi došli (a bylo vás opravdu hodně), aby nám akci pochválili. Opravdu
nás to velmi potěšilo a nakoplo k tomu, abychom uskutečnili další setkání, které díky vašemu ohlasu proběhne 11. 4. 2015.
Martina Čiháčková, předsedkyně komise
školství, kultury, sportu a mezinár. spol.

Bosonožští jubilanti narození v 1. čtvrtletí roku

Čtvrtek 27. 3. 2014, setkání jubilantů na místním úřadě.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta městské části města Brno-Bosonohy
(§ 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.) oznamuje:
Ve dnech 23. 5. 2014, pátek od 14.00 do
22.00 hod.
a 24. 5. 2014, sobota od 8.00 do 14.00 hod.
proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Místo konání voleb je v základní škole Bosonožské nám. 44.
Občan České republiky má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že:
–
–

–

nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (překážkou je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení
svéprávnosti)
je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Volební místnost pro okrsek č. 2001 jsou
ulice: Achtelky, Bosonožské nám., Chironova,
Horynova, Jámy, K Berce, Křivánky, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebovka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná,
Vrchní, Vzhledná, Za Vodojemem, Zájezdní,
Ztracená + voliče přihlášené k trvalému pobytu v rekreačních objektech k. ú. Bosonohy
Volební místnost pro okrsek č. 2002 jsou
ulice: Hoštická, Hrazdírova, Jihlavská sudá
č. 34–52, Kolmá, Konopiska, Ostopovická,
Pražská, Sedla, Ševčenkova, Troubská
RNDr. Anastazios Jiaxis,
starosta MČ Brno-Bosonohy
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Informace z úřadu
V zimním období proběhl prořez stromů
v Bosonohách. Projekt zpracovávaný od loňského podzimu monitorováním Bosonoh,
zaměřováním stromů a konzultacemi s odborníkem vyvrcholil vykácením celkem devatenácti stromů.
– Ševčenkova: 18 stromů pokáceno,
25 stromů náhradní výsadba
– Mlaty: 1 strom pokácen, náhradní výsadka dub v lokalitě poldru
Během měsíce dubna byla provedena oprava rozhlasu v rozsahu 20 spojů vedení a připojení rozhlasu, instalace 4 nových reproduktorů a oprava poškozených izolátorů na části
rozhlasového vedení. Oprava všech spojů
a vedení v současné době není možná z finančních důvodů, proto městská část přistoupila k postupnému každoročnímu obnovování vedení rozhlasu a reproduktorů. Touto
cestou bychom chtěli požádat občany, aby

Vážení zákazníci,
s novým jarem přichází i naše
nová nabídka vín:
Rulandské šedé
Ryzlink vlašský
Frankovka rose
Modrý Portugal
Dále nabízíme základní sortiment potravin.
Váš obchůdek u vodojemu,
Přímá 31, Bosonohy
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své připomínky k rozhlasu směřovali písemně nebo elektronickou poštou na ÚMČ. Připomínky zapracujeme do každoročního plánu oprav rozhlasu.
Brněnské komunikace, a. s., provedly úklidové práce na silnicích, zejména odstranění
posypového materiálu a větví. V celé městské části proběhlo čištění kanálů na dešťovou vodu.
Aktuálně připravujeme údržbu sušáků v bytovkách (ulice Ševčenkova) a v první týdnu
měsíce dubna zahájili pracovníci údržby pokos trávy u bytového domu na ulici Konopiska Bosonožském náměstí, ulici Pražská
a Ševčenkova.
Lukáš Kopecký

Setkání starostů se zástupci
MPB a PČR revíru Brno-západ
V pátek 11. 4. proběhlo v zasedací místností úřadu městské části setkání starostů Bosonoh - Anastasios Jiaxis, Starého Lískovce - Vladan Krásný, Nového Lískovce - Jana Drápalová
a Bohunic - Miloš Vrážel se zástupci policejních orgánů, z nichž byli přítomni nový ředitel
městské policie Bohumil Šimek, nový vedoucí
revíru Brno-západ Miroslav Janek i jeho předchůdce Jiří Beneš a vedoucí obvodního oddělení PČR Slavoj Vláčilík.
Po uvítání a úvodním slovu předal starotsta Jiaxis slovo řediteli MPB. Bohumil Šimek hovořil
o snaze vytvořit pořádkovou jednotku městské policie, která by zasahovala v revírech napříč Brnem, aby v případě potřeby nedocházelo ke stahování jednotek z okolních revírů.
S tím souvisí i přepracování plánu, který určuje počty policistů v revírech. Oznámil také
projekt evidence odtažených vozidel, kde na
základě vložené SPZ zjistí řidič, proč mu byl odtažen vůz, kam a „za kolik peněz“ si bude moci
vůz vyzvednout. Všichni starostové se shodli
na společných problémech, jimiž byly zejména páteční rozjezdy MHD, problematika psích
exkrementů a parkování. Z následné debaty
vzešel návrh, uskutečnit informační kampaň

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

místo represívního pokutování. Vytvořit letáčky, které by informovali řidiče o špatném parkování. A letáčky umístit na špatně parkující
vozidla. Dále pak, aby hlídkující strážníci nechodili ve výstražných vestách.
Miroslav Janek je v pozici teprve týden a většinu svého času věnuje seznamování se s revírem, specifiky jednotlivých oblastí a sbírá podněty ke zlepšení práce městské policie.
Dle zprávy, kterou zpracoval pan Beneš, proběhlo za poslední kvartál v Bosonohách 155
kontrol, 3 přestupky nedodržení rychlosti, 8 přestupků porušení zákazových značek
a 3 nálezy dokladů.
Za státní policii ve stručnosti informoval Slavoj
Vláčilík o klesajících počtech trestné činnosti
a velmi dobré spolupráci s městskou policií.
Závěrem setkání byl nový termín společné
schůzky a individuální setkání pana Janka se
starosty, kteří jej seznámí s problémovými lokalitami svých městských částí. Nutno dodat,
že obousměrná komunikace je nezbytná ke
zlepšení situace v revíru, ať už jde o parkování, vandalismus, černé skládky a podobně.
Martin Blahák

Dotazy občanů
1. DOTAZ K VYUŽITÍ OBJEKTU VZHLEDNÁ 5
Dobrý den,
ráda bych zjistila, jaké využití je MČ plánovano pro objekt na Vzhledné 5, kde byly v minulosti potraviny? Je v plánu obnovení jejich
provozu?
Děkuji za odpověď nebo nasměrování na
správnou osobu.
S pozdravem L. K.
Odpověď:
Dobrý den,
Objekt Vzhledná 5 aneb SAMKA (jak ho interně nazýváme) připravujeme na přebudování
pro služby obyvatelstvu – lékaři, knihovna
a drobné služby (např. cukrárna). Tento projekt je úzce svázán s výstavbou samoobsluhy

PENNY v areálu tzv. Komunálu aneb bývalé palírny na křižovatce ulic Hoštická a Pražská. O vybudování těchto základních služeb
se snažíme již delší čas. Až nyní nabraly události reálných podob, máme investora, chystáme projekty. Ale pořád to má své překážky.
Jako jsou majetko-právní vypořádání, smluvní vztahy s městem Brnem či samotné stavebně-administrativní přípravy k povolení
stavby.
Dovolím si Vám poslat poslední čísla zpravodaje, kde se můžete dočíst i o něco víc.
Zpravodaj: č. 4/2013, str. 3, Stav bosonožských
investičních akcí, č. 6/2013, str. 2, něco málo
v informacích, zprávách, událostech a i v obrázkové příloze události roku 2013, heslovitě
na str. 7 Zahájeny přípravy velkých projektů,
v posledním čísle 1/2014 na straně 2 se v informacích zmiňujeme o průběhu příprav.
I Vašim podmětem si uvědomuji, že je potřeba zintenzivnit informování o stavu příprav.
Proto Vám za dotaz děkuji.
Pokud Vás tato problematika zajímá, rád Vám
vše detailněji vysvětlím při osobní návštěvě
na radnici.
Za bosonožskou radu a všechny, kteří se na
přípravě podílí
A. Jiaxis

Termíny čištění komunikací
v MČ Bosonohy
Průběžné místní komunikce včetně sousedících parkovacích zálivů
BLOK 1
5.–6. 5., 15.–16. 6., 14.–15. 7., 4.–5. 8., 18.–
19. 9., 23.–24. 10. 2014
Hoštická, Pražská, Troubská, Bosonožské
náměstí
BLOK 2
26.–27. 6., 1.–2. 10. 2014
Jihlavská (část po křižovatku s ulicí Chironova), Ostopovická, Přímá, Sedla, U Smyčky,
Vzhledná, Za Vodojemem
BLOK 3
16.–18. 7. 2014
Jámy, Horynova, Chironova, Kolmá,
Konopiska (včetně paroviště u bytového
domu), Křivánky, Mlaty, Padělíky, Práčata,
Průjezdní, Pusty, Rušná, Sojkova,
Ševčenkova, Vratná, Vrchní, Zájezdní,
Ztracená.
V době čištění od 8 do 16 hodin nesmí na
vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla.
Dopravní značení se bude umísťovat vždy
7 dní předem.
V případě odjezdu na delší dobu se přesvěčte, zda nebude probíhat blokové čištění!

Zleva: J. Drápalová (starostka Nového Lískovce), B. Šimek (ředitel MP Brno), A. Jiaxis (starosta Bosonoh),
V. Krásný (starosta Starého Lískovce), M. Vrážel (starosta Bohunic), S. Vláčilík (vedoucí OO PČR Brno,
Rybářská), J. Beneš (zástupce vedoucího MP revíru Západ), M. Janek (vedoucí MP revíru Západ).
Pozn.: MP = městská policie, PČR = Policie České republiky.

Čištění komunikací provádí společnost Miroslav Meloun a Brněnské komunikace, a. s.
Za ÚMČ čištění zajišťuje technický pracovník,
tel.: 733 699 207.
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Zápis z 30. zasedání
Zastupitelstva Bosonoh,
dne 6. 2. 2014
Schválený program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně v městě Brně
3. Dispozice s majetkem města – vyjádření
k prodeji části pozemku p. č. 2198/7
4. Návrh na dispozici s majetkem města –
prodej části pozemku p. č. 87/9
5. Ukončení /změna nájemního vztahu –
p.č. 87/9
6. Žádost obce Střekov o odklad vyúčtování
darovací smlouvy
7. Návrh na dispozice s majetkem města –
p.č. 568/1
8. Obecně závazná vyhláška – návrh změny
– Statut města Brna
9. Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014
10. Smlouva – projekt cyklostezka
11. Různé
11.1. Schválení žádosti na OŠMMB o příspěvek na vybavení ZŠ a MŠ
11.2. Informace k plánovanému budování výběhu psů
11.3. Připomínky k územnímu plánu
12. Informace – starosta, místostarosta a úřad
MČ
– zprávy z výborů a komisí
13. Interpelace
14. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Ad 2) Obecně závazná vyhláška o ochraně
zeleně v městě Brně
Změna vyhlášky spočívá v úpravě přílohy –
zapracované výjimky (ukončené stavby) a zapracované požadavky MČ. Rada doporučila
ZMČ ke schválení.
Usn. 6/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 3/2012.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo
schváleno
Ad 3) Dispozice s majetkem města – vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 2198/7
Majetkový odbor MMB připravuje spis pro
projednání prodeje části pozemku KN p.č.
2198/7 v k.ú. Bosonohy. Předmětný pozemek
je veden jako ostatní plocha-jiná plocha a nachází se při ul. Křivánky, z části pod garáží
bez č.p./č.e. V geometrickém plánu č. 163612/2012 je tato předmětná část označena
jako nová p.č. 2198/15 o výměře 2 m2. K tomuto prodeji bylo vydáno souhlasné usnesení ZMČ Brno-Bosonohy.
V rámci komplexního řešení předmětného
pozemku byl spis rozšířen i o žádost o prodej
části p.č. 2198/7 o výměře cca 6 m2, která je
také zastavěna garáží.
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Z výše uvedených důvodů žádá MO MMB
o doplnění vyjádření i k prodeji částí p.č.
2198/7 v k.ú. Bosonohy o výměře 6 m2.
Usn. 7/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2198/7 k. ú. Bosonohy o výměře cca 6 m2, který je zastavěn garáží.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo
schváleno
Ad 4) Dispozice s majetkem města – prodej
části pozemku p. č. 87/9 v k. ú. Bosonohy
Od dubna roku 2013 je vedena řada řízení souvisejících s problematikou přístupu
k domu Vrchní 15. Od požadavku na úpravu NS mezi MČ Brno-Bosonohy a nájemci tohoto pozemku, přes řešení pokojného stavu,
rozhodnutí o předběžném opatření u soudů,
a po řadě schůzek za přítomnosti advokátů,
nedošlo k narovnání tohoto stavu.
Tento bod úzce souvisí s dalším projednávaným bodem – zúžení nájemní smlouvy. Na
základě podané majetkové dispozice se vyjádřila RMČ: Usn.16 /VI/74RMČ Brno-Bosonohy
nedoporučuje zastupitelstvu MČ Brno Bosonohy kladné stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 87/9.
K tomuto bodu se vedla rozsáhlá rozprava,
bylo umožněno vystoupení jak jedné, tak
druhé straně sporu o přístup k domu Vrchní 15.
Usn./VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy neschvaluje prodej části pozemku p. č. 87/9 k. ú. Bosonohy o výměře 55 m2 z důvodu vedeného
občanskoprávního soudního sporu, který se
vztahuje k této části pozemku
Pro: 7 Proti: 1 (Výplach) Zdržel se: 2 (Kilian,
Melounová) Usnesení nebylo schváleno.
Vzhledem k nutnosti projednání tajemník
sdělil, že bude předloženo k novému projednání na dalším jednání ZMČ v březnu t. r.
Ad 5) Ukončení/změna nájemního vztahu
– p.č. 87/9
Na základě požadavku AK zastupující stranu
nájemce byl tento bod předložen na jednání ZMČ. Změna podmínek nájemní smlouvy
byla projednána na jednání RMČ, na základě
kterého bylo přijaté usnesení k zúžení nájmu
a k odstranění branky na pozemku města –
p. č. 87/9 v k. ú. Bosonohy.
K bodu proběhla rozprava. Tato rozprava úzce
navázala na předchozí bod a předchozí rozpravu. V rozpravě vystoupili i pracovníci ÚMČ
Brno Bosonohy a JUDr. Němcová (smluvní AK).
Návrh usnesení Jiří Cihlář:
Usn. /VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje přijaté usnesení RMČ a souhlasí se změnou NS k p. č. 87/9 v k. ú. Bosonohy se současným nájemcem snížením plochy nájmu
o nezbytnou plochu sloužící jako chodník
podél domu Vrchní 13 o šířce 1,5 m a délce
od pozemku p. č. 112 k. ú. Bosonohy k pozemku p. č. 113 k. ú. Bosonohy a dále plochu
stejné šíře kolem pozemku p. č. 113 k. ú. Bosonohy až k pozemku p. č. 114 (délka 4,1 m).
Zároveň ZMČ požaduje na základě usnesení
městského soudu v Brně č.j. 18c 150/201358 ze dne 25.11.2013 umožnění průchodu osob přes tuto zpevněnou komunikaci
vlastníkům nemovitosti č.p. 178/15 včetně jejich rodinných příslušníků a návštěv

včetně odstranění branky na pozemku p.č.
87/9. ZMČ pověřuje tajemníka MČ písemným vyrozuměním nájemníka pozemku p.č.
87/9 k. ú. Bosonohy s podpisem starosty.
Pro: 4 Proti: 3 (Výplach, Kilian, Korbička) Zdržel se: 3 (Kilianová, Melounová, Čoupek)
neschváleno
Návrh usnesení Mgr. Petra Juráčka:
Usn./VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje vypovědět celou nájemní smlouvu k pozemku p. č. 87/9 v k. ú. Bosonohy v plném
rozsahu
Pro 6 Proti: 1 (Výplach) Zdržel se: 4 (Koudelková, Melounová, Kilianová, Korbička) neschváleno
Návrh usnesení Jiřího Výplacha:
Usn. /VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy doporučuje odložení tohoto bodu jednání na další jednání ZMČ
Pro 7 Proti: 2 (Cihlář, Juráček) Zdržel se: 2
(Koudelková, Kilian) neschváleno
Návrh usnesení Ing. Jana Korbičky
Usn. /VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje
přijaté usnesení RMČ a souhlasí se změnou
nájemní smlouvy k p. č. 87/9 ostatní plocha,
v katastrálním území Bosonohy, obec Brno,
okres Brno-město, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, snížením plochy nájmu o nezbytnou
plochu sloužící jako chodník podél domu
Vrchní 13 a zároveň požaduje odstranění
branky na vstupu na tento pozemek města
Brna p.č. 87/9 tak, aby byl umožněn přístup
vlastníku nemovitosti Vrchní 178/15, Brno
přes shora uvedený pozemek p.č. 87/9.
Pro 4 Proti: 2 (Výplach, Cihlář) Zdržel se: 5
(Koudelková, Korbička, Melounová, Meloun,
Kilianová)
Usnesení nebylo schváleno
Vzhledem k nepřijatému usnesení v ZMČ zůstává v platnosti usnesení RMČ. další postup
bude veden ve spolupráci se smluvním právním zástupcem – AK Němcová.
Ad 6) Žádost obce Střekov o odklad vyúčtování darovací smlouvy
Vzhledem k využití prostředků z darů až koncem roku 2013 a začátkem ledna t. r. požádala MŠ obce Střekov o souhlas s pozdějším
vyúčtováním.
Usn. 8/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje žádost MŠ obce Střekov o odklad vyúčtování k poskytnutému finančnímu daru na
základě darovací smlouvy z roku 2013 do
28. 2. 2014
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno
Ad 7) Návrh na dispozice s majetkem města – p.č. 568/1
Usn. 6/VI/28 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasilo s dispozicí s majetkem města Brna, prodejem pozemku p. č. 568/1 o velikosti 132 m2.
Žadatel podal nesouhlasné stanovisko a požádal o nové projednání. Po konzultaci s MO
MMB a OÚPR je doporučeno odprodat.
Usn. 9/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje dispozici s majetkem města Brna, prodej
pozemku p.č. 568/1 o velikosti 132 m2
Pro: 8 Proti: 3 (Cihlář, Čoupek, Juráček) Zdržel
se: 0 schváleno
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Ad 8) Obecně závazná vyhláška – návrh
změny – Statut města Brna
Navržené úpravy Statutu města Brna jsou
zpracovány na základě:
1. Platné aktualizované legislativy, zejména
nového Občanského zákoníku.
2. Požadavků MČ: úprava vzájemného výkonu přenesené působnosti Brno-Ivanovice
(Příloha č. 2)
3. Podnětů útvarů MMB v oblastech přenesené působnosti:
Navržené změny souvisí s rekodifikací českého soukromého práva provedenou i přijetím
nového občanského zákoníku s účinností od
1. 1. 2014.
Usn.10/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno
Ad 9) Změny v oblasti odměňování členů
zastupitelstev od 1. 1. 2014
Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014 -Informace
o novele nařízení č. 37/2003 Sb. Vláda ČR na
své schůzi dne 18. prosince 2013 na základě
Ministerstvem vnitra předloženého materiálu projednala návrh týkající se odměňování
členů zastupitelstev územních samosprávných celků s vyzdvižením kvantitativního
i kvalitativního nárůstu úkolů, které územní samosprávné celky v rámci systému veřejné správy zastávají. S ohledem na výše
uvedené Ministerstvo vnitra doporučuje,
aby zastupitelstva jednotlivých územních
samosprávných celků na program svého
nejbližšího zasedání zařadila bod o odměňování svých členů po 1. 1. 2014, na němž
by posoudila dle místních podmínek stanovenou výši měsíčních odměn, zejména také
ve vztahu k možnostem rozpočtu příslušného územního samosprávného celku. Navíc je třeba připomenout, že rok 2014 bude
v obcích rokem volebním, což s sebou nese
další možné finanční nároky na rozpočet ve
formě vyplácení odměn při skončení funkčního období.

Ad 10) Smlouva – projekt cyklostezka
Na základě výběrového řízení byla schválena
nabídka firmy ADOS jako nejlepší na zasedání 29. ZMČ. (Usn.13/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). Tato
firma předložila návrh smlouvy, který koresponduje s výběrovým řízením. Dle § 102 zákona o obcích a směrnici RMČ Brno Bosonohy k VŘ – podléhá schválení smlouvy v této
hodnotě RMČ Brno-Bosonohy. Usnesení nebylo na RMČ přijato, a proto je postoupeno
do ZMČ.
Usn./VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh smlouvy na zpracování projektu cyklostezky na základě schváleného VŘ
a pověřuje starostu podpisem SMLOUVY
O DÍLO 13/053 se společností ADOS, alternativní dopravní studio v ceně včetně DPH
93 072 Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 5 (Kilian, Meloun,
Šustáček, Korbička, Kilianová) neschváleno
Vzhledem k tomu, že VŘ – zadání bylo schváleno, výběr schválilo ZMČ, předmětem schvalování je technická část – smlouva, navrhl
Mgr. Juráček projednání s dodavatelem projektu před jednáním nejbližší RMČ za přítomnosti pozvaných zastupitelů MČ.
11) Různé
11.1. Schválení žádosti na OŠMMB o příspěvek na vybavení ZŠ a MŠ
Na základě nutnosti schválit žádost na MMB
v termínu, kdy nezasedá RMČ, byl tento bod
zařazen na jednání ZMČ pro dodržení ter
mínu.
Usn. 12/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předložení žádosti pro rok 2014 o finanční prostředky v oblasti nábytkového vybavení ZŠ a MŠ a vybavení školních kuchyní
a jídelen a finanční prostředky v oblasti
oprav a menších investic na odbor školství,
mládeže a tělovýchovy MMB
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

11.2. Informace k plánovanému budování
výběhu psů
Členové ZMČ obdrželi kopii dopisu – „Vyjádření občanu k záměru přesunutí psího výběhu“.V rámci rozpravy byli zastupitelé informováni, že se nejedná o přesun, ale o výstavbu
nového výběhu dle schváleného projektu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
s tím, že je prozatím projekt otevřen a není
prozatím aktuální.
11.3. Územní plán
Arch. Čoupek informoval členy ZMČ o veřejném projednávání územního plánu a dále informoval o možnosti podání posledních připomínek.
Návrh usnesení Ing. Čoupka
Usn. 13/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje
Arch. Čoupka opětovným zasláním stávajících připomínek MČ Brno Bosonohy a zasláním nových připomínek sdílených s dalšími
MČ města Brna k připravované novele ÚP
v termínu do 11. 2. 2014
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno
Informace k bodu 12) byli podány písemně.
Interpelace a dotazy z řad nečlenů zastupitelstva nebyly.
Připravil A. Jiaxis

PENNY bude, či nebude?
Stále častěji se setkávám s dotazem, zdali se
prodejna PENNY s vyhlášeným řeznictvím
bude budovat, či nikoli. I když je snahou radnice podávat o tomto projektu informace nejen ve zpravodaji, je zřejmé, že v souvislosti
s přenášením zkreslených a spekulativních
informací mezi občany (ať už účelově, nebo
nedostatkem pravdivých informací), pak
spousta těchto dotazů už zní spíše skepticky
a s jistou nedůvěrou.
Na začátek by bylo vhodné se trochu vrátit
do minulosti a zkusit si připomenout, co zásadního se v období po revoluci, tedy téměř
čtvrtstoletí v Bosonohách z hlediska občanské vybavenosti vybudovalo. S velkým politováním je odpověď na tuto otázku až velmi lehká. Jen výčtem se dá jmenovat – část

#

MEGA AKCE
KOMPLETNÍ
PŘEZUTÍ

Usn.11/VI/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ponechání stávající výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části
Brno-Bosonohy
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Čoupek) schváleno

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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kanalizace s využitím jen pro ty, kteří bydlí
na ulici Pražská a Sedla. Z dalších pak bytový dům, mateřská škola a BOSA. Tento výčet
uvedených „větších“ projektů, které se podařilo realizovat, je dle mého názoru k využití jen menší části občanů, i když chápu jejich důležitost, ale za 24 let toho moc není.
Otázkou pak je, zda-li se s tím smíříme a za
to málo máme být vděční, nebo mít nároky
větší. Na druhou stranu je nutné si připomenout, že zmizely obchody, odešel dětský lékař a ostatní lékaři se přestěhováním na okraj
Bosonoh stali špatně dostupnými. Do „středu“ obce jsme si dali nevábnou fabriku a co
víc? Objekty v komunále chátrají stále dál.
A právě napravení těchto chyb, oč jsme za
posledních 24 let přišli a co je vždy využíváno širokou vrstvou obyvatel, je cílem současného vedení MČ.
Ač byly jisté snahy předešlých vedení radnice
o vybudování objektů pro služby i s obchodními prostory v areálu komunálu, zůstalo vždy
pouze u představ, maximálně u studií, na které vzhledem k velmi vysokým finančním objemům by MČ asi nikdy nedosáhla. Došlo tedy
k zásadnímu přehodnocení a vyhledání cesty,
která by byla pro naplnění tohoto úkolu vhodná. Nelehký a poměrně složitý úkol, obzvláště v dnešní době se nakonec podařil a došlo
k zajištění věrohodného investora, který hodlá v areálu současného komunálu umístit širokosortimentní prodejnu PENNY. Zásadními
objekty projektu jsou – vybudování a provozování prodejny včetně řeznictví, vybudování parkoviště pro prodejnu s úpravou okolí,
vybudování nového přemostění Pražská–Zájezdní, vybudování lávky ze zastávky Hoštická a rozsáhlá úprava části ul. Zájezdní s vybudováním nových inženýrských sítí s celkovým
nákladem cca 70 milionů.
Z důvodů přímého propojení je nutno uvést,
že současně s projednáváním podmínek výstavby prodejny PENNY se naskytla možnost
zakoupit objekt bývalé samoobsluhy (u hřiště), který je v lokalitě Bosonoh strategicky poměrně velmi důležitý. Tuto možnost MČ využila a objekt odkoupila. Objekt by měl sloužit
pro zabezpečení důstojných ordinací lékařů,
včetně dětské ordinace, knihovny a dalších.
Uvedené přímé propojení je zmíněno rovněž
z důvodu nutnosti přemístění ekodvora a neméně podstatná je skutečnost, že došlo k dohodě s investorem o nepřímém finančním podílení se na rekonstrukci a přestavbě bývalé
samoobsluhy pro výše uvedené účely.
Zajištění věrohodného investora tak, aby nedošlo ke zneužití, by se sice v dnešní době
mohlo zdát nadlidským úkolem, ale zabezpečení všech potřebných dokladů při splnění všech zákonných podmínek k zahájení výstavby je rovněž úkol nelehký. Ve státní
správě jsou řešení všech záležitostí někdy poměrně složitější, vše trvá na můj vkus dlouho,
ale postupujeme, i když mnohem pomaleji,
než bylo očekávání na počátku. K dnešnímu
dni lze uvést, že převážná část nutných dokladů, které mají zajistit hladký průběh výstavby
a specifikovat podmínky, je splněna s předpokladem, že v průběhu léta by bylo možné
zahájit územní řízení.
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Nejen však vlastní řešení výstavby PENNY,
ale i další projednávání mají svá úskalí. Jedno z těch zásadních jsou pozemky související
s bývalou samoobsluhou, které jsou ve vlastnictví sportovních klubů a o kterých se uvažovalo v souvislosti s přemístěním ekodvora.
Už před vlastním odkoupením tohoto objektu se projednávaly podmínky případné směny pozemků, či odkoupení, aby bylo možné
bez průtahů zajistit vše potřebné pro výstavbu PENNY a ač se zdálo, že dohoda je reálná, zatím k ní nedošlo. Je tedy nutné změnit
podmínky a najít řešení jiné. Věřím však, že
i v tomto případě najdeme cestu, která nás
dovede do zdárného konce.
Ing. Jan Korbička

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
na začátku svého článku musím moc poděkovat všem z vás, kteří jste se zúčastnili naší
sběrové akce. Podařilo se nám všem nasbírat více než 1,3 tuny papíru, což vyneslo přes
1 600 Kč. Peníze použijeme na zkrášlení prostor školy. Další sběr proběhne v týdnu od
9. do 13. června 2014. Ke škole bude opět přistavený kontejner, do něj bude možné vložit
svázaný starý papír.
V mateřské škole jsme zakončili zápis dětí na
příští školní rok, který byl organizován v celoměstském informačním systému, dále zde
proběhly neplánované opravy umyvadlových
baterií na toaletách a také v kuchyni, stejně
jako čištění odpadů a výměna kliky u konvektomatu. Letos nás čeká nátěr venkovních herních prvků a okapů a svodů.
Významný počin v mateřské škole je navázání spolupráce s bosonožským učilištěm, firmou Prefa kompozity a Jihomoravským stavebním klastrem. Naše vzájemná spolupráce
přinese do mateřské školy projekt Technická školka, který se zabývá rozvojem dětí po
stránce polytechnické výchovy. Skýtá mnohé
nové možnosti spolupráce s odborníky, kteří projekt Technické školky již šíří ve školkách
především mimo Brno. Hravou formou seznamuje děti s jednoduchými technickými věcmi, které je obklopují dnes a denně. U dětí se
rozvíjí jemná motorika i technické povědomí,
paní učitelky dostávají nové impulzy a nápady pro práci. Ceníme si vstřícného jednání ze
strany učiliště a pana ředitele Hypra a těšíme
se na spolupráci.
V základní škole netrpělivě čekáme na zahájení stavebních prací nových pohybových prostor. Snad už začátkem hlavních prázdnin by
vše mohlo začít. Nyní se soustředíme na výuku, ke které nám významnou měrou pomůže nová technika instalovaná ve škole. Jedná se o čtyři interaktivní tabule, které zcela
nebo z části nahradí tabule původní. Bosonožská škola tak bude touto technikou lépe
vybavená než mnohé větší školy. Žáci dostanou nové podněty a formy práce při vzdělávacím procesu.

Žáci školy se zapojili do několika soutěží.
Z matematických disciplín to byla soutěž Mateso s naší účastí v městském kole, dále Matematický klokan, Pythagoriáda a Matematická miniolympiáda. Z dalších soutěží to byla
Speciální olympiáda, soutěž Babylon a Turnaj
ve florbale a plavecké soutěže pořádané Sítí
brněnských otevřených škol. Velkou radost
máme z úspěchu Martina Trettera na pěvecké soutěži školních družin Superstar ŠD. Paní
vychovatelka Dittrichová dokázala rozvinout
Martinův talent až k celkovému druhému
místu z celého Brna.
Novinkou pro vybrané žáky školy bylo připojení se k celostátní a mezinárodní akci na podporu čtenářských dovedností nazvané Noc
s Andersenem, o které vás informuje paní
učitelka Smejkalová na jiném místě tohoto
zpravodaje. Zařadili jsme se tak mezi pouhých sedm škol v městě Brně, které se k této
aktivitě připojily.
Zdárně jsme ukončili Počítačový kurz pro seniory organizované v Senior klubu Bosonohy.
Z počáteční nejistoty se u mnohých rozvinuly a zdokonalily praktické dovednosti práce
s počítačem a vzrostla jejich jistota a samostatnost.
Jsme rádi také za rostoucí zájem o doplňkovou činnost naší školní jídelny základní školy, díky které se ve škole mohou stravovat
zájemci z řad občanů Bosonoh nebo v Bosonohách pracujících. Podrobnější informace
najdete na webu školy nebo u vedoucí školní jídelny.
V závěru příspěvku si dovolím připomenout
všem rodičům budoucích prvňáčků, že důležitá informační schůzka učitelů a rodičů
proběhne podle oznámeného termínu, tedy
v pondělí 26. května 2014 v 17 hodin v budově základní školy. Účast všech je z organizačních důvodů nutná. Stále pracujeme s variantou dvou méně početných druhých tříd.
Pěkné jaro přeje
Stanislav Skřička, ředitel školy

Noc s Andersenem
Dne 4. dubna naše základní škola uspořádala
první ročník Noci s Andersenem.
Noc s Andersenem je akce na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují ve škole u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, které
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připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy.
Devatenáct žáků druhého ročníku využilo
možnosti strávit noc ve škole společně s knihou „Staré pověsti české“. Děti pozorně naslouchaly a následně plnily úkoly vycházející
z přečtených textů. V souvislosti s touto akcí
probíhaly i další programy, např. děti zhlédly
historický šerm, prošly se pod večerní oblohou a hrály různé hry.
Následně se děti uložily do spacáků k spánku, ke kterému jim na dobrou noc četly paní
učitelky pohádky.
Ráno se společně nasnídaly a pak spokojeně odešly domů dospat částečně probdělou
noc.
Organizátorky dobrodružné noci byly
Mgr. Markéta Smejkalová a Pavla Kolmanová.

Vítání jara v BOSA
V neděli 13. dubna pořádalo občanské sdružení Nová rodina zábavné odpoledne se zvířátky. Děti i dospělí si mohli prohlédnout
a pohladit káčata, housata, bílou činčilu, pískomily, z exotických zvířat papouška žako, rozelu pestrou, velké ještěrky, hlemýždě afrického. Děti si hrály a nosily v náručí ochočené
králíčky a morčátka. Královna mezi zvířátky

byla barevná kozička Berta. Zvědavě se procházela mezi dětmi i dospělými a nechala se
od každého hladit.
Děti z Ivančic měly připravené loutkové divadlo. Pro velkou účast malých diváků se hrála
místo původně plánovaného jednoho představení hned dvě. V druhé části pohádky se
vždy do hry zapojily i děti z řad diváků. V klubovně probíhaly Dílničky, pod dohledem zkušených lektorů Dity, Markéty a Míšy si mohl
každý nazdobit vajíčko, vyrobit přáníčko
nebo ptáčka z Fimo hmoty.

Halámkova z Ivančic, Marcela Brožová, Monika Bartošová, Pavlína Boháčková, Zuzanka
Böhmová, Roman Kvasnica, Lenka Uldrijanová, Mirek Obenrauch, Míša Růžičková, Markéta Ondrušková, Kristýna Melounová a Lenka
Balajková.

V ateliéru po celou dobu probíhala burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb.
U vstupu do centra si děti mohly uplést vlastní pomlázku. V pohybovém sále děti soutěžily při sportovních hrách na herní konzoli
XBox Kinect. Na závěr akce proběhl koncert
Marcely Brožové, která hrála na ukulele. Během koncertu se střídaly písně jak pro dospělé, tak i pro děti, které se zapojily a společně
si zazpívaly.
Občerstvení na akci a sladké dárky pro děti
dodaly Michaela Havlíková (Premiera Sweet)
a Petra Krejčová (Fresh juice).
Pořadatele příjemně překvapila vysoká účast
nejen místních, ale i hostů z větší dálky.
Velký dík patří všem, kteří se na zdárném
průběhu akce podíleli: Dita Mikšová, rodina

Fotogalerie z akce Vítání jara na
www.bosabrno.cz
Děkujeme za hojnou účast a srdečně vás zveme 25. května na Výstavu maturitních a ročníkových prací žáků Střední školy stavebních
řemesel Brno-Bosonohy, obor: Uměleckořemeslné zpracování dřeva. V rámci výstavy připravujeme také doprovodný program.
Markéta Langerová,
programový a provozní správce I-CVČ BOSA,
Brno-Bosonohy,
Předsedkyně Nová rodina, o. s.,
www.bosabrno.cz, www.novarodina.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 9. do 13. června 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
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Senior klub Bosonohy
informuje
Do letošního roku jsme tradičně vtančili při
silvestrovském setkání v orlovně a i naše další
aktivity první čtvrtiny letošního roku byly poznamenány radostí ze společného setkávání
a poznávání nového kolem nás. S rámcovým
plánem činnosti jsme se seznámili při výroční
schůzi 11. ledna, kterou navštívil také starosta Bosonoh Anastasios Jiaxis. Poděkoval nám
za naši práci a odpověděl na dotazy týkající
se života v naší městské části. Naše poděkování za podporu patří prostřednictvím pana
starosty celému zastupitelstvu a všem, kteří
se na činnosti klubu a jeho prezentaci podílejí. Myslím, že jen pouhý výčet našich akcí
svědčí o pestrosti naší činnosti, která by možná mohla být i pro některé mladší pěknou inspirací.
V sobotu 25. ledna jsme se zúčastnili plesu,
který v Bohunicích pořádal tamní klub důchodců, a v úterý 28. ledna jsme se sešli ke
cvičení paměti, které absolvujeme pod vedením zkušeného lektora Zdeňka Choury
z občanského sdružení Rodinná pohoda.
V úterý 4. února jsme jeli vlakem do Nového Města na Moravě, kde jsme se prošli
známým sportovním areálem, kde probíhalo světové mistrovství v biatlonu. Symbolicky jsme zamávali jeho pořadatelům i úspěšným sportovcům a po obědě v Maršově
jsme se za pěkného počasí vydali k vlaku
do Brna. Tento náš výlet je velmi oblíbený
a bývá také jeden z nejpočetněji obsazený.
V našem „seniorském vzdělávání“ jsme pokračovali v pátek 7. února, kdy jsme zahájili
výuku na počítači. V místní škole nás učí přímo sám pan ředitel Stanislav Skřička, který je
velmi ochotný a trpělivý. Přestože to někteří
z nás vnímají trochu pomaleji, radujeme se
z toho, že se nám pan ředitel tak pečlivě věnuje a třeba i dvakrát vše zopakuje. Opravdu
upřímně děkujeme za tuto možnost navrátit
se do školních škamen a naučit se něco nového a zajímavého. Žijeme ovšem i kulturou,
a tak jsme se ve čtvrtek 13. února vydali do
Divadla Radost, kde jsme zhlédli velice pěkné představení Limonádový Joe. Bylo to takové milé pohlazení po duši. V sobotu 15.
února jsme nemohli vynechat ochutnávku
zabijačkových produktů na fotbalovém hřišti
a pak jsme se vydali na vycházku ke studánce v Židovské rokli. V pátek 27. února následoval další tradiční a oblíbený výlet – tentokráte do termálních lázní v Maďarsku. A již
tradičně nás čekala modrá obloha se sluníčkem a pěkná atmosféra koupaliště. Po necelém měsíci jsme 7. března opět zavítali do
Divadla Radost, kde jsme se tentokráte bavili při hře Slaměný klobouk v podání ochotnického divadla z Ořechova, a samozřejmě
jsme ani letos nemohli neoslavit MDŽ. V sobotu 8. března to byla ve společnosti Dua
Brilant v orlovně velice pěkná zábava. Následující týden v úterý 11. března jsme absolvovali jarní vycházku do Ostopovic po stezce okolím Šelše. Z Urbanova kopce je krásná
vyhlídka a po odpočinku U Tří bříz se jedna
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skupina vydala pěšky přes Troubsko do Bosonoh a druhá přes Ostopovice na autobus.
Cíl vycházky byl pro obě skupiny stejný –
1. FC Pivnice, kde jsme celý průběh zhodnotili. Zúčastnilo se čtyřiadvacet seniorů a čtyři
vnoučata. V sobotu 15. března jsme navštívili kulturní odpoledne v Tuřanech, kde hrála skupina pana Štěpána. Pěknou atmosféru
měla i následná nedělní vycházka na Kamenný vrch. Přestože nám foukal silný vítr, nemohl nás ochudit o krásný zážitek z pohledu na
koberec rozkvetlých konikleců. Jiné koberce
mohli vidět ti, kteří navštívili v pátek 4. dubna
Biskupství brněnské, kde se mohli pozdravit
i s bosonožským rodákem Msgr. Vojtěchem
Cikrlem. Prohlídka a setkání s panem biskupem byly rovněž velkým zážitkem. Prozatím
poslední zaznamenanou akcí byla naše pořadatelská služba při tradičním cyklistickém
závodě Brno – Velká Bíteš – Brno v sobotu
5. dubna. To už jsme „trénovali“ na Milčovo
kolečko, které se uskuteční v Bosonohách
ve středu 8. května, kam všechny příznivce
sportu i dobré zábavy za pořadatele srdečně zveme.

Za Senior klub Bosonohy
Milada Olejníková, předsedkyně

Milčovo kolečko 2014
Benefiční akce k připomenutí bosonožského
furianta a cyklistické legendy Miloše Hrazdíry se letos koná stejně jako loni ve státní svátek 8. května. Hlavními hosty budou Jiří Daler, který před padesáti lety slavně zvítězil na
olympiádě v Tokiu, a Jan Smolík, který v roce
1964 neméně slavně zvítězil v Závodě míru.
K jejich „půlstoletí“ jim zazpívá Roman Horký,
který se v tom roce 1964 narodil, a Jiří Helán
v doprovodu cimbalistky Broňky Schoříkové.
Moderovat bude redaktorka České televize
Barbora Černošková.
Součástí slavnostního setkání je cyklistický intervalový závod pro všechny věkové kategorie, jehož start a cíl je v areálu FK SK Bosonohy. Pojede se po Hoštické kolem domu Miloše
Hrazdíry po cyklostezce k poldru a k fotbalovému hřišti u myslivecké chaty a zpět po ulici Práčata na Hoštickou. Závod je vhodný pro
horská a krosová kola, povrch tratě je asfalt
a šotolina. Délka je cca tři kilometry a startuje se na vlastní nebezpečí. Účastníci se musí

řídit pravidly silničního provozu a musí být
vybaveni cyklistickou přilbou. Děti do 15 let
pojedou se svolením rodičů. Závodníci na
1.–3. místě obdrží medaile a upomínkové
ceny, prvních 100 účastníků obdrží pamětní
list. Startující děti dostanou od Jiřího Dalera
a Jana Smolíka čokoládovou medaili. Prezence k závodu je od 13 hodin, začátek programu ve 14 hodin, start ve 14.30 hodin. Vstup
je volný, startovné zdarma.
Martin Blahák

Hasičské okénko
Hasiči z Bosonoh soutěží a pomáhají
V sobotu 15. února 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bosonohy už III. ročník Bosonožské uzlové štafety. Poděkování za pomoc patří Střední škole stavebních řemesel
Bosonohy, Českomoravskému betonu, Welle-ing. Kaláb, s. r. o. a MČ Brno-Bosonohy. Celodenní soutěž se vydařila a šikovnost svých
ručiček při vázání uzlů prokazovalo v jídelně naší střední školy 225 závodníků z různých sborů dobrovolných hasičů. Dopoledne soutěžila družstva přípravky a mladších
žáků a odpoledne soutěžila čtyřčlenná družstva starších žáků, dorostenci a dvoučlenná
družstva dorostenců. Bosonožští mladí hasiči se zúčastnili kategorie starších žáků, kde
nás reprezentovalo družstvo ve složení Veronika Marečková, Veronika Bučková, Tomáš
Mareček a Dominik Kachlík. A dařilo se jim
– v konkurenci 19 družstev byli čtvrtí. Do
soutěže dvojic dorostu se přihlásilo celkem
10 družstev a za Bosonohy soutěžily tři dvojice. V této kategorii se nám dařilo ještě lépe,
neboť Veronika Bučková s Veronikou Marečkovou zvítězily bez trestných bodů, páté byly
Eliška Pařízková a Klára Marečková a dvojice
Tomáš Mareček a Dominik Kachlík byla šestá.
Dobrou úroveň naší přípravy jsme potvrdili
i v kategorii jednotlivců dorostenců, kde se
mezi prvními deseti umístili hned čtyři členové Sboru dobrovolných hasičů Bosonohy.
První byla Klára Marečková, třetí Veronika
Bučková, šestý byl Tomáš Mareček a devátá Eliška Pařízková. Všichni vedoucí z našeho sboru máme z výsledků samozřejmě velkou radost, ale radujeme se i z něčeho jiného.
Na tuto soutěž jsme vybírali startovné 40 Kč
za osobu, za které jsme si pronajali jídelnu,
nakoupili medaile, poháry, zaplatili časomíru
atd. Rozhodli jsme se ale také pomoci dvouletému chlapečkovi Danielu Urbánkovi, který se narodil s vrozenou dětskou mozkovou
obrnou. Z celkové vybrané částky jsme věnovali 5 Kč z každého platícího závodníka a tatínkovi malého Daniela jsme předali dárkový poukaz v hodnotě 1 125 Kč. Pan Urbánek
byl nadšený, děkoval nám a říkal, že se jim
ještě nestalo, aby nezisková organizace udělala pro jejich syna něco podobného. Penízky použijí rodiče malého Daniela na speciální kočárek.
Za SDH Bosonohy hlavní vedoucí
Miroslava Marečková
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Léto 2014 s Človíčkem
Léto je ještě daleko, ale přípravy na oblíbené letní akce občanského sdružení Človíček
jsou již v plném proudu. Naši zkušení lektoři
pro děti připravují:
Letní pobyt s Človíčkem s tématikou
„STROJ ČASU“ – 10.–17. 7. 2014 (táborová základna Myšinec, Moravskoslezský kraj)
II. ročník příměstského tábora se sportovním, jazykovým a kreativním programem – 11.–15. 8. 2014 (I-CVČ BOSA, Bosonohy)
Více informací o akcích najdete na našich
stránkách www.onelittleclovicek.cz.

Jarní úklid Bosonoh –
tentokrát mezinárodní
Stalo se již tradicí, že v Bosonohách vítáme
jaro nejen Velikonocemi, setkáním heligonkářů a přípravou na hody, ale i jarním úklidem. Ten můžeme provádět každý doma a na
svých zahradách, ale i všude kolem nás. Nakonec vše nepotřebné a nesprávné skončí ve
sběrném dvoře.
Tak tomu bylo i 29. března, kdy se téměř
40 dětí, rodičů a dalších zájemců shromáždilo před naší kaplí. Vyzbrojeni rukavicemi, pytli a elánem jsme se rozešli do různých koutů
Bosonoh. Dopolední snažení bylo odměněno
pro mnohé prvním letošním ohníčkem a opečenými špekáčky. A co by to bylo za sběr, kdybychom se alespoň kousek nemohli projet
traktůrkem s naším VIP sběračem panem Božejem Urbanským.
Jarní úklid je nejen o práci, ale i o setkání. Tradičně se tak potkají děti školou povinné i ti
starší, místní hasiči, myslivci, skauti, podpora školy a našich rodin a MČ Brno-Bosonohy.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Jarní úklid nejen pomáhá očistit, ale účastníci
také předávají své poznatky o zanedbaných
místech dále zástupcům vedení obce.
A proč mezinárodní? Mezi sběrači se letos špitalo i anglicky – naše řady rozšířila rodina Osman z USA.

uživatele k vložení fotografie a vyplnění
upřesňujících informací. Po vložení dostane
tzv. „správce území“, tedy technický pracovník úřadu, informaci o novém hlášení a může
podniknout kroky potřebné k nápravě.

Děkujeme všem za spolupráci, děláme to pro
sebe!

Vše je zdarma a bez nutnosti registrace, proto
kdo chce, může se do projektu zapojit s námi
a při procházce po Bosonohách se podílet na
zlepšování okolního prostředí.

Petr Juráček

Martin Blahák, Lukáš Kopecký

Projekt ZmapujTo v naší
městské části
„První verze ZmapujTo vznikla v květnu 2012 jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu
v České republice, a přispět tak
k řešení této problematiky.“ Právě touto větou začíná popis historie projektu na stránce www.zmapujto.cz, do něhož se zapojí i Bosonohy. Připojí se tak k více než 40 městům
a obcím, které od počátku projektu zaznamenaly přes 2 500 černých skládek. Jen v tomto
roce díky pravidelnému monitorování katastru městské části a upozornění od občanů odstranili pracovnící údržby bezmála 20 černých
skládek různého objemu i materiálu.
Projekt ZmapujTo nabízí interakci občanů
s úřadem městské části novým způsobem.
K hlášení skládky či jiného nedostatku lze využít internetové stránky projektu nebo chytrý
telefon. Aplikace pro mobilní zařízení je dostupná pro Android, Apple i Windows Phone,
a tak je možné zaznamenat problém přímo
na místě.
Zkoušeli jsme mobilní aplikaci na chytrém telefonu s internetem. Vložení nového hlášení
je vcelku rychlé díky přehlednému formuláři a je podmíněno vložením fotografie místa.
Telefon lokalizuje na mapě místo pomocí GPS
nebo jej lze vybrat ručně na mapě a vyzve

Jarní úklid: 29. 3. 2014, 9 :00 hod., sraz účastníků jarního úklidu před kaplí v Bosonohách

Fotbalisté vstoupili do
jubilejního roku
Nemáme v Bosonohách mnoho spolků
a sdružení, která by byla starší než náš fotbalový oddíl – letos pětaosmdesátiletý. Ponechme však zatím stranou letošní půlkulaté výročí, fotbalisté chystají oslavy až na podzim,
ostatně mají pravdu, založení klubu se datuje
11. října 1929, a místo do historie se podívejme do žhavé současnosti. Jarní část soutěží je
již v plném proudu a na hřišti v Hoštické ulici
se vystřídá během týdne při tréninku více než
stovka fotbalistů. O krajskou reprezentaci se
stará naše áčko, které si prvními jarními utkáními upevnilo pozici v horní polovině tabulky.
O postup do městského přeboru může hrát na
jaře béčko mužů a radost nám dělají také naši
mladí. Ti možná především. Mladší žáci (trenér
Patrik Holomek, tel. 777 691 974), starší přípravka (trenér Petr Čoupek, tel. 777 141 648,
vedoucí Jiří Lysák, tel. 605 727 040), mladší přípravka (trenér Miroslav Topinka, tel.
605 579 322) a mini přípravka (trenérka Daniela Kalná, tel. 720 333 405).
To jsou ti nejmladší špunti, kteří ještě třeba
neumí ani pořádně běhat, ale vztah ke kulatému nesmyslu, jak se někdy fotbalovému míči
říká, už nacházejí. A taky ke sportu obecně,
ke kamarádům a vlastně i k Bosonohám, které
už reprezentují. A někteří docela výrazně. Již
v přípravném období se účastnila kupříkladu
starší přípravka trenéra Petra Čoupka halové
ligy a po loňském čtvrtém místě si v osmi turnajích dvanácti mužstev vybojovala letos stříbrné medaile. A jejich soupeři nebyli ledasjací
– Blansko, Rajhrad, Vyškov, Drnovice, Ivančice… Možná právě toto medailové umístění
může být pro některého z rodičů či prarodičů
inspirací, kam se svým potomkem. Kontakty
na trenéry mládeže jsme uvedli a děti trénují
každé pondělí a středu odpoledne.

Foto: archiv FK SK Bosonohy
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Tenisový klub Bosonohy

10. 5. začátek 9 hod. „B“ – TK Tuřany „A“

Na ukončení halové sezony byl v pátek
4. 4. 2014 uspořádán 5. ročník turnaje ve
čtyřhře

21. 6. začátek 9 hod. „B“ – TK Komárov

„KNEDLÍK CUP“

31. 5. začátek 9 hod. „B“ – ASK Lipůvka „B“
Dorost:
II. třída
4. 5. začátek 9 hod. „A“ – TK Natali

Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic, systémem
každý s každým ve třech skupinách. Vítězové skupin a nejlepší dvojice umístěná na druhém místě pokračovali vyřazovacím způsobem o vítězství. Po dramatických bojích bylo
toto pořadí:

25. 5. začátek 9 hod. „A“ – TK Tesla Brno

1. Valenta Petr, Surý Jaroslav

10. 5. začátek 14 hod. „A“ – TK Tesla Brno

2. Koplík Radek, Dlugoš Ivan

31. 5. začátek 14 hod. „A“ – Spartak Jihlava „C“

3. Červený Pavel, Krásenský Jaroslav a Kilián
Petr, Holomek Patrik

21. 6. začátek 14 hod. „A“ – TJ Žďas Žďár nad
Sázavou

Semifinále:
Valenta Petr, Surý Jaroslav – Červený Pavel,
Krásenský Jaroslav 7:6; 6:3
Koplík Radek, Dlugoš Ivan – Kilián Petr, Holomek Patrik 7:5; 6:4

Mladší žactvo:
II. třída
8. 5. začátek 9 hod. „A“ – Sokol Letovice

Finále:
Valenta Petr, Surý Jaroslav – Koplík Radek,
Dlugoš Ivan 7:6; 6:4

15. 6. začátek 9 hod. „A“ – Jiskra Otrokovice
Starší žactvo:
II. třída
1. 5. začátek 14 hod. „A“ – TC Brno „C“

25. 5. začátek 14 hod. „A“ – TJ Žďas Žďár nad
Sázavou
1. 6. začátek 9 hod. „A“ – Mosilana Brno
22. 6. začátek 9 hod. „A“ – Sokol Bedřichov

Oznamujeme, že již byla zahájena letní sezona. Zájemci o rekreační hraní se mohou
o volných hodinách informovat u správce
na tel. 547 227 675.

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše družstva. Na všechny uvedené
zápasy je vstup zdarma.

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domácích kurtech v měsících květnu a červnu 2014:

Zpracoval Karel Otoupalík

Dospělí:
Divize:
3. 5. začátek 9 hod. „A“ – Spartak Jihlava „B“
24. 5. začátek 9 hod. „A“ – ASK Blansko
14. 6. začátek 9 hod. „A“ – ŽLTC Brno „C“
III. třída
1. 5. začátek 9 hod. „B“ – Start Brno „B“

9. 4. 2014.

Hledám ke koupi větší byt
nebo RD v Bosonohách,
prosím nabídněte.
Tel.: 605 514 210.

Ukliďme společně Česko
Na konci března proběhl tradiční jarní úklid Bosonoh pod vedením Petra Juráčka. Pár dnů
nato se na úřadě objevil email
s informacemi o akci „Ukliďme
Česko“ (www.uklidmecesko.cz). Tato úklidová akce vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Tento typ jednodenních úklidových akcí proběhl úspěšně již
ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů
dobrovolníků.

Úklid Česka proběhne v sobotu
17. května.
Cílem akce je však nejen uklidit naše okolí
a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také
mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou
problematiku černých skládek, a přispět tím
k prevenci jejich vzniku.
Na tuto „druhou vlnu“ úklidu zajistí město
Brno kontejnery a jejich odvoz a společnost
SAKO dodá ochranné pomůcky a pytle pro
dobrovolníky. Městská část Brno-Bosonohy
se rozhodla akci podpořit v duchu nedávného úklidu Bosonoh. Pro dobrovolníky připraví
občerstvení a svoz pytlů zajistí údržba městské části.
Prozatím nemáme podrobnější informace,
a tak vás budeme informovat prostřednictvím nástěnek, rozhlasu a webových stránek
Bosonoh (www.bosonohy.cz).
Martin Blahák, Lukáš Kopecký

Naléhavě hledám RD v Bosonohách a nejbližším okolí,
min. 2+1, zahrada podmínkou. Děkuji za nabídky. Tel.:
775 667 214.

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
4. 4. 2014, účastníci tenisového turnaje ve čtyřhře „Knedlík cup“, na tenisových kurtech v Bosonohách
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