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 Slovo starosty
I letošní období jara jako každý rok je ve znamení maratonu mnoha akcí. Hlavně díky dobrovolníkům a nadšeným organizátorům mají
Bosonohy nekonečnou plejádu aktivit – čarodějnice, hody, Den matek, výstava řemeslných prací, setkání jubilantů, vítání občánků,
dětský den, petanquová klání, výlet do Prahy
za kulturou. To jsou ty pravidelně se opakující. A když přidáme i jednorázové, jako třeba návštěva představitelky filmu Hořící keř
Táni Pauhofové nebo představování bosonožských projektů nebo eurovolby nebo…
Samostatnou velkou porci akcí přináší paní
Markéta Langerová se svým týmem v budově
BOSA. Stejně tak i škola a školka s p. ředitelem
Skřičkem a paní vedoucí Bendovou. Tak si myslím, že na to jak jsme malí, tak jsme šikovní.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Mám velkou radost z našich mladých stárků,
kteří jsou hrdí na bosonožské tradice. Jsem
pyšný i na práci naši radnice – jak úřednické, tak i vedení při tvorbě dlouhodobých plánů. Jsem nesmírně rád, že naše škola i školka
s novým panem ředitelem vytváří příjemné
komunikativní klíma. Naši stálí kritici budou
určitě o mých slovech pochybovat. Ale oni
nám řešení nenabízí. Jen rozsévají zlobu, zášť
a nenávist. A pokud účelem jejich zloby je jen
otrávit naši práci, tak vězte, že se s vaší pomocí nedáme odradit. Nesnášenlivost a rady „Jak
by se to mělo dělat“ je pouze jedna strana
mince. Ta druhá jsou trpělivost a pracovitost
nad jednotlivými řešeními. Mohou být pomalá a někdy se ukázat i nevhodná. Ale nikdy ne s úmyslem poškodit Bosonohy, a tím
i sami sebe. Abych nekončil smutně, budu
pokračovat ve výčtu očekávaných bosonožských prázdninových akcí – tradiční sudoval,

 Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala ZŠ Bosonohy, jmenovitě panu řediteli Stanislavu Skřičkovi, který vedl v době od 7. 2. do 25. 4. 2014 počítačový kurs pro začátečníky z našeho senior klubu.
Kurs absolvoval plný tucet našich členů a všichni jsme byli velmi spokojeni s přístupem pana
ředitele, který se nám věnoval s velkou erudicí a pedagogickým taktem. Poděkování patří také
Síti brněnských otevřených škol, jehož je ZŠ Bosonožské nám. 44 členem.

večerní filmové promítání a hlavně prázdniny
a dovolená. Přeji vám klid, mír a pohodu při
„odpočinkování“ a „dovolování se“.
Po prázdninách zase na shledanou
Ať se Vám daří

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

 Poděkování
Dovolte mi, abych poděkoval všem stárkám
a stárkům za vzornou reprezentaci na bosonožských Mladých hodech. Dále bych rád
poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli finančně na hody, paní Medové a Koutné za
přípravu krojů a dalším ženám, které pomáhali s oblékáním, pánům Čoupkovi, Dubšíkovi a Rozmarinovi, kteří pomáhali při přípravě
hodů.
Jiří Výplach

Za Senior klub Bosonohy
Milada Olejníková, předsedkyně
Foto: archiv Senior klub Bosonohy

 Vážení občané,
v období od května do června 2014 zrealizovala společnost E.ON rozsáhlou investiční akci, když zrekonstruovala v katastrálních
územích Troubsko (okres Brno-venkov) a Bosonohy (okres Brno-město) přibližně 3 100 m
stávající venkovní kmenové linky vysokého
napětí č. VN162. Jedná se o kmenovou napájecí linku, která zabezpečuje vyvedení výkonu
z rozvodny 110 kV Bohunice a propojuje rozvodnu 110 kV Hrušovany. Toto vedení napájí obce Ostopovice, Bosonohy, Troubsko, Popůvky, Žebětín a Kníničky. Vedení také slouží
k vyvedení výkonu z malé vodní elektrárny
Brněnské přehrady Kníničky.
Tato rekonstrukce zvýší spolehlivost dodávky
ve vaší městské části a výrazně prodlouží životnost energetického zařízení.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí
bylo spojeno i přerušení dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme
vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bylo pro uvedenou investiční akci nezbytné.
S pozdravem E.ON Česká republika, s. r. o.

1

XV. ročník, číslo 3, červen 2014

 Zápis rady a zastupitelstva
z 85. schůze RMČ
konané dne 12. 5. 2014
Program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh nájemní smlouvy – SK Bosonohy
4. VŘ bytový dům
5. Schválení úpravy organizačního řádu
6. Schválení nájemní smlouvy k pozemku
p. č. 73 a části p. č. 87/1, k. ú. Bosonohy
7. Schválení nájemní smlouvy k pozemku
p. č. 1944
8. Pracovní cesta – starosta
9. Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ
10. Různé
10. 1. Úprava pracovního řádu v souvislosti s docházkovým systémem
10. 2. Informace – stav projektu „Cyklostezka“
10. 3. Informace – výstavba Penny
10. 4. Informace – Projekt Vzhledná
10. 5. Poplatky OSA – akce MČ
10. 6. VOV – přivaděč Střelice
10. 7. Informace se ZŠ a MŠ (požadavek
ředitele)
10. 8. ACE Media – rozbor smlouvy
10. 9. VŘ kotelna ÚMČ
10.10. Stavba Sculpto.
Ad 2) Usnesení jsou průběžně plněna.
Ad 3) SK Brno-Bosonohy zaslal smlouvu
o nájmu k podpisu se žádostí o její vrácení
do 15 dnů spolu s vydáním klíče od brány.
Tato smlouva nebyla konzultována, nebyl
předložen žádný návrh jak technický, tak
ekonomický. Smlouvu nutno vrátit spolu
s vyzváním ke společnému jednání. Rada
se shodla na termínu jednání v 15 hod.
před další radou 26. 5. 2014.
Usnesení: 4/VI/85RMČ schvaluje vrácení
smlouvy o nájmu na pozemky pod stavbou
bývalé samoobsluhy a dalších přilehlých
pozemků z důvodu neprojednání návrhu
této smlouvy s MČ Brno-Bosonohy a pověřuje starostu svoláním společné porady na
dopracování NS z hlediska věcného, technického, cenového a právního dne 26. 5.
2014 v 15 hod. v budově ÚMČ před konáním 86 RMČ.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 4) Projednána technická realizace přípravy VŘ s technickým pracovníkem ÚMČ.
Usnesení: 5/VI/85RMČ pověřuje Ing. Kopeckého k přípravě podkladů k realizaci VŘ výměny oken bytového domu do příštího jednání rady MČ – 26. 5. 2014.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 5) V souvislosti s organizační změnou
koncem roku 2013 a přerozdělením pracovních náplní vznikla potřeba ve smyslu zákona o obcích upravit organizačního řádu.
Usnesení: 6/VI/85RMČ schvaluje změnu organizačního řádu ÚMČ Brno-Bosonohy v souvislosti s reorganizací úřadu
k 1. 1. 2014 dle přílohy.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
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Ad 6) Záměr řádně vyvěšen, jedná se
o změnu majitelů nemovitosti a s tím související změnu nájemce zahrady.
Usnesení: 7/VI/85RMČ schvaluje NS k pozemku p. č. 73 a části p. č. 87/1, vše v k. ú. Bosonohy za stejných podmínek jako u předcházejícího nájemce.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 7) Záměr vyvěšen, změna majitele nemovitosti a s tím související změna nájemce pozemku pod nemovitostí.
Usnesení: 8/VI/85RMČ schvaluje NS k pozemku p. č. 1944 k. ú. Bosonohy za stejných
podmínek jako předcházející nájemce.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 8) Na jednání rady byl předložen výkaz
pracovních cest starosty ke schválení.
Usnesení: 9/VI/85RMČ schvaluje pracovní
cesty starosty MČ Brno-Bosonohy za měsíc
leden, únor, březen a duben 2014 dle přílohy.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 9) Na základě vyhlášky je třeba schválit účetní uzávěrku zřízené příspěvkové organizace – Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 100/44 za rok
2013.
Usnesení: 10/VI/85RMČ schvaluje účetní
uzávěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 100/44 za rok 2013 dle protokolu.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 10)
10.1. V návaznosti na požadavky dle novelizace ZP s nutností odděleného sledování
– evidence příchodu a odchodu z pracoviště a evidence počátku a konce pracovního
výkonu spolu s bezpečnostními přestávkami bylo provedeno nastavení systému biometrické čtečky. V návaznosti na toto byla
provedena úprava pracovního řádu.
Usnesení: 11/VI/85RMČ bere na vědomí
úpravu pracovního řádu ÚMČ v souvislosti
se zavedením docházkového systému a návaznosti na novelu ZP a souvisejících předpisů dle přílohy.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
10.2. Nejsou nové informace, jednáno
pouze s projektantem o stavu přípravy
a termínu jednání k problematických bodů
před geodetickým zaměřením, následně
bude svolána schůzka.
10.3. Schůzka mezi investorem a MO MMB
se nekonala, proběhne v nejbližších dnech.
Rada pověřila starostu sepsáním dokumentu o stavu služeb v Bosonohách pro
potřebu MO MMB do středy tohoto týdne.
10.4. Starosta bude jednat s VZP ve čtvrtek tento týden.
10.5. Tajemník informoval o nutnosti projednání problematiky akcí pořádaných MČ
s OSA. Jednání na OSA (tajemník a RRF)
tento týden.
Usnesení: 12/VI/85RMČ bere na vědomí jednání s OSA k poplatkovým závazkům MČ
v souvislosti s pořádáním akcí s hudební

produkci a provozem obecního rozhlasu
a pověřuje finanční referát přípravou rozpočtového opatření na základě tohoto jednání.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
10.6. Informace tajemníka o zahájení výstavby a zabezpečení kontaktů s investorem a stavbou
Usnesení: 13/VI/85RMČ bere na vědomí zahájení prací na skupinovém přivaděči – připojení vodovodu Střelice a informaci o dotčených pozemcích příjezdem ke staveništi
a informaci o uložení dokumentace včetně
kontaktních osob zhotovitele na ÚMČ Brno-Bosonohy.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
10.7. Je nutné provedení zhodnocení, jak
moc se bude nutné podlahu v patře ZŠ
opravovat, definovali skladbu podlahy
apod. Rada pověřila starostu a arch. Čoupka prověřením stavu v rámci návštěvy školy v sobotu tento týden.
10.8. Na základě provedení rozboru smlouvy smluvní AK Němcová, které potvrdilo nevýhodnost smlouvy uzavřené v roce
2006, starosta svolá jednání s nájemcem
k jednání o dalším pokračování smluvního vztahu.
Usnesení:
14/VI/85RMČ
Brno-Bosonohy schvaluje rozbor smlouvy provedený
AK Němcová a doporučuje pozvat nájemce k projednání pokračování smluvního
vztahu.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
10.9. Na základě vypásaného VŘ byly do
pátku předloženy 4 nabídky (Poptáno 5 firem). Zápis z otevírání nabídek přiložen.
Nejvýhodnější nabídka - firma …… v ceně
67 270 Kč bez DPH.
Usnesení: 15/VI/85RMČ schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci kotelny
ÚMČ Brno Bosonohy nabídku firmy ………..
v ceně 67 270 Kč bez DPH
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
10.10. Informace o stavu zjišťování oprávněnosti a kontrolní prohlídce ze strany SÚ.
Žádost investora došla na ÚMČ dnes, bude
předložena na další jednání RMČ.
Ostatní: Tajemník obdržel žádost o změnu
uživatele pronajatého části pozemku p. č.
1930/3 dle stávající nájemní smlouvy. Nutno
schválit záměr.
Usnesení: 16/VI/85RMČ schvaluje záměr na
pronájem pozemku p. č. 1930/3 v k. ú. Bosonohy o velikosti 101 m2.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Tajemník informoval o doplnění programu
jednání RMB o souhlas s podáním žádosti na
projekt financovaný z EU (projekt Bosonohy)
a doporučuje účast starosty na jednání RMB.
Elektronicky formuláře – hlášení Střet zájmů,
starosta zabezpečí vyplnění tohoto formuláře
s pí Špačkovou.
Arch. Čoupek – úprava jezírka pod myslivnou
– možnost zbudování výpustního objektu,
případně posudek pro navýšení hladiny.
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z 86. schůze RMČ
konané dne 26. 5. 2014
Program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 6/2014
4. Žádost o vyjádření k projektu (HB Projekt
Plus, s. r. o.)
5. Rozpočtové opatření č. 7/2014
6. Různé
6.1. VŘ bytový dům
6.2. Informace – výstavba Penny
6.3. Informace – jednání SK Bosonohy
6.4. Informace – Projekt Vzhledná
6.5. ACE Media
Ad 2) Byla provedena kontrola plnění usnesení mimo usneseních, které jsou
předmětem jednání 86 RMČ. Bylo konstatováno, že usnesení jsou plněna.
Ad 3) Tímto rozpočtovým opatřením se
objem příjmů a výdajů rozpočtu zvýší
o 69 000 Kč.
Jedná se o účelový transfer ze Státního rozpočtu na zajištění výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu.
Usnesení: 3/VI/86RMČ schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2014 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 v objemu +
69 000 Kč na straně příjmů a výdajů.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 4) Územní souhlas nebude projednáván, bude zahájeno územní řízení z důvodu neúplné žádosti (nedodání souhlasu MČ k žádosti). Stavebník, SCULPTO,
s. r. o., v zastoupení projektanta, podal žádost o vyjádření k projektu MČ Brno-Bosonohy.
Usnesení: 4/VI/86RMČ nesouhlasí s projektem k akci „Oplocení pozemku 1033/2
a 1033/4, k. ú. Bosonohy“ dle projektu HB
Projekt Plus, s. r. o., z důvodu, že dotčená
plocha je návrhovou plochou k bydlení dle
platného územního plánu.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 5) rozpočtovým opatřením se objem
příjmů a výdajů rozpočtu zvýší o 84 000 Kč.
Jedná se o postoupení části městem přijatého odvodu do rozpočtů městských částí.
Usnesení: 5/VI/86RMČ schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2014 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 v objemu +
84 000 Kč na straně příjmů a výdajů
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno
Ad 6) 6.1. Příprava VŘ v souvislosti s BD
Konopiska je pozastavena do doby získání stanoviska právního zástupce ke stávajícímu sporu se stavební firmou (Ústavní
soud) a na základě stanoviska společnosti
Qualiform, a. s. (zpracovatel posudku pro
soudní řízení).
6.2. MO MMB svolá v červnu jednání
k dalšímu pokračování plánované výstavby v návaznosti na nevyřešený problém
s Úřadem pro zastupování státu.
6.3. Jednání proběhlo před konáním RMČ,
zápis obdrželi všichni účastnící jednání, do
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14 dnů návrh smlouvy ze strany MČ, který
bude zaslán SK Bosonohy, předpoklad dalšího společného jednání za 4 týdny
6.4. Jednáno s VZP, dosud nedořešena
otázka rozčlenění objektu, projektové práce pozastaveny.
6.5. Před jednání RMČ proběhla schůzka
s obchodním zástupcem této společnosti. Byl vysloven zásadní nesouhlas s podmínkami smlouvy podepsané v předcházejících volebních obdobích. Společnost
předloží do 1 měsíce návrh nové smlouvy,
o kterém bude dále jednáno.
Starosta informoval členy RMČ Brno-Bosonohy o připravovaných a uskutečněných akcích.

z 33. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy
ze dne 29. 5. 2014
Program jednání:
1. Technické náležitosti
2. Doplnění k usnesení k Projektu „Pořízení
čistícího stroje v rámci Operačního programu ŽP k čištění zpevněných komunikací a chodníků v městské části Brno-Bosonohy“
3. Návrh na dispozici s majetkem města směna pozemků p. č. 709/4 (127 m2) a p. č.
708 (17 m2) za p. č. 712/4 (130 m2)
4. Záměr a rozpočtové opatření - úprava budovy bývalé hasičky
5. Návrh na dispozici s majetkem města
p. č. 2450/41, část p. č. 2450/42, 2450/351
2450/49, celkem 1636 m2
6. Informace
– starosta, místostarosta a úřad MČ
– zprávy z výborů a komisí
7. Interpelace
8. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
Ad 2) záměr k podání žádosti o dotaci
na nákup čistícího zametacího stroje byl
schválen v březnu t. r. statutární město
Brno vyžaduje změnu textu při uzavírání
dohody o poskytnutí účelově určených finančních prostředků.
Usnesení: 4/VI/33 ZMČ schvaluje doplnění
usnesení ZMČ č. 19/VI/31 ze dne 20. 3. 2014
o následující text: „Zastupitelstvo městské
části Brno-Bosonohy bere na vědomí, že
městská část Brno-Bosonohy plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků"
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 2 (Sojka a Šustáček) – schváleno.
Ad 3) Připravovaná směna pozemků u MŠ
Brno-Bosonohy od roku 2010, v minulém
roce byla svěřena poslední id. 1/3 pozemků 707 a 709/1 v k. ú. Bosonohy po nabytí vlastnictví od Úřadu pro zastupování státu. Nyní se připravuje směna těchto
pozemků, do doby provedení této směny
bylo nutné uzavřít na pozemky vzájemné
nájemní smlouvy. Toto se stalo, bylo provedeno geometrické zaměření a nyní MČ
připravuje návrh na dispozici s majetkem

města – směnu. Jedná se o směnu, která je
v zájmu MČ – zcelení pozemku pro potřebu MŠ Návrh usnesení: 5/VI/33 ZMČ schvaluje směnu pozemků p. č. 709/4 (127 m2)
a p. č. 708 (17 m2) ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 712/4
(130 m2).
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno.
Ad 4) Z důvodu jak nevyhovujících podmínek (zaměstnanci z hlediska ZP), tak způsobu uskladnění techniky a dále z důvodu
předpokládané demolice všech objektů
bývalé provozovny (výstavby Penny) došlo k přesunu pracovní čety z areálu bývalé drobné provozovny Pražská do objektu
budovy bývalé hasičské zbrojnice Bosonožské nám. 669/79. Zde je nutné dořešit
problém k vytvoření požadovaných hygienických a skladovacích prostor pro pracovníky údržby. Dočasné řešení bylo využívání hygienických místností v budově
ÚMČ Brno-Bosonohy. Úprava zahrnuje
nový rozvod vody, vybudování sprchového koutu a WC. S tím souvisí vybudování
nové jímky na vyvážení v sousedství objektu s přípravou pro napojení na plánovanou kanalizaci na Bosonožském nám.
Z důvodu přesunu techniky a dále budoucího nákupu nových strojů (zametací stroj) je
zapotřebí zřídit novou garáž v místě původní garáže pro hasičskou techniku. Garáž bude
zřízena tím, že bude vybourán zazděný otvor
bývalých vrat, uvede se vchod do původního stavu.
Finanční prostředky – návrh řešení je přesunout z plánované investiční akce parkoviště
Ševčenkova, která se bude realizovat v příštím roce z důvodu řešení převodu pozemku
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na statutární město Brno.
Diskuze byla vedena k problematice využití nájemných prostor a znovu byla otevřena
otázka, zda neměla být hasička využita pro
sdružení mladých hasičů, zda je potřeba pro
využití pro zaměstnance MČ a pro garážování techniky, zda neexistují jiné možnosti pro
uskladnění techniky.
Usnesení: /VI/33 ZMČ schvaluje záměr úpravy budovy bývalé hasičské zbrojnice Bosonožské nám. 669/79 spočívající ve vybudování hygienické místnosti, jímky na
vyvážení, rozvodu vody a instalaci nových
vrat v odhadované hodnotě 150 tis. Kč
a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014
v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy
na rok 2014 v objemu +- Kč 100 000,-- na
straně výdajů
Pro: 5, proti: 4 (Šustáček, Koudelková, Sojka,
Černý), zdržel se: 3 (Výplach, Melounová, Juráček) – nebylo schváleno.
Ad 5) Autoškola Hývnar, s.r.o., má uzavřenou smlouvu o nájmu s MO MMB. Pozemky
nejsou svěřeny MČ Brno-Bosonohy. Nyní
požádala tato společnost (z důvodu změny
majitele) na MO MMB o odprodej pozemků, případně požaduje pronájem. Vyjádření OÚPR MMB a OTS MMB jsou kladné.
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V dané lokalitě je plánována MČ Brno-Bosonohy příprava výstavby cyklostezky.
V rámci diskuze byla řešena problematika
umístění cyklostezky.
Usnesení: 6/VI/33 ZMČ nesouhlasí s prodejem a souhlasí s pronájmem pozemků
p. č. 2450/41, část p. č. 2450/42, 2450/351
2450/49 o celkové výměře 1636 m2 dle návrhu na dispozici s majetkem města předloženou společností Autoškola Hývnar, s. r. o.,
z důvodu připravovaného projektu výstavby cyklostezky.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1 (Šustáček) –
schváleno.
Ad 6) Starosta – informace o akcích, o projektech
K tomuto bodu zazněla kritika ze strany zastupitele pana Černého
zprávy z výborů a komisí: FV – zápis byl předložen – krátká informace k zápisu – pí Dočekalová
KV - usnesení jsou plněna, zápis všichni obdrželi, v zápisu uveden špatný stav ulice Troubská a Mlaty. Možnosti projedná s Brněnskými
komunikacemi a SUS JmK Ing. Kopecký
Komise dopravy a ŽP – krátká informace
o činnosti paní Kilianová, zápis byl zastupitelům zaslán
Kulturní komise – informace o nastávajících
akcích a minulém dění sdělil pan Výplach
Zastupitel M. Černý – seznámil přítomné
o jeho pracovní schůzce se SK Bosonohy na
základě pověření ZMČ Brno-Bosonohy. Zápis
z jednání po podpisu bude zaslán všem zastupitelům. Krátce pan Černý popsal jednání včetně informace o neprofesionálním jednání v předchozím období. Následně se pan
Černý vyjádřil k akcím, které prezentoval pan
starosta, zvláště pak k poslední akci v orlovně. V rámci tohoto tématu vystoupili v diskuzi
další zastupitelé.
Ad 7) v řádném termínu nebyly žádné podány.
Ad 8) K tomuto bodu a k problematice projektů vystoupil občan Koudelka, který požádal o uveřejnění textu zápisu ve smyslu jednacího řádu a předal text v písemné
podobě:
Vyjádřil se k průběhu akce, kterou na podporu svých projektů pořádali starosta Jiaxis,
místostarosta Korbička a radní Čoupek dne
19. 5. 2014 v Bosonožské orlovně společně
s promítáním filmu Hořící keř. Starosta Jiaxis
akci zahájil a odešel a radní Čoupek v úvodu
konstatoval, že z plánovaných projektů jsou tři
projekty na spadnutí. Od místostarosty Korbičky, který hovořil o stavbě marketu Penny a rekonstrukci staré samoobsluhy se Koudelka dozvěděl, že „plete jabka s hruškama“. To bylo poté,
co se ho občan zeptal, jestli by pro sebe koupil
dům na cizím pozemku (v souvislosti s koupí
objektu Vzhledná 5 na pozemku SK Bosonohy).
Občan Koudelka pak přečetl také výpis ze zápisu výboru FK SK Bosonohy ze dne 17. 3. 2014,
který četl již na oné akci 19. května a ve kterém
se konstatuje, že místostarosta Korbička oznámil 17. března výboru, že z několika možných
variant přemístění ekodvoru ze stávajícího
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prostoru (nutno k výstavbě Penny), jsou dvě
varianty týkající se úpravy fotbalového hřiště.
V prvním případě by se zrušilo dětské hřiště na
ulici Vzhledná, ve druhém případě by se ekodvůr umístil na část tenisového kurtu a umělou
plochu, na které se mj. i bruslí atd. V zápise FK
SK Bosonohy se v závěru konstatuje, že zdrženlivost fotbalového klubu ve věci prodeje majetku SK Bosonohy ve prospěch obce (pozemek
pod objektem Vzhledná 5) neznamená nezájem o věci veřejné. Naopak. „Jsme připraveni
k jednání, která napomohou zkvalitnit život
občanů Bosonoh. Odmítáme ale nekoncepční
a polovičatá řešení. Odmítáme jednat pod nátlakem, kdy je nám vyhrožováno, že nám MČ
odebere dotace atd. Jsme majitelé pozemku
(v rámci SK Bosonohy), kteří si jsou vědomi jeho
ceny, ale jsme také zároveň občany Bosonoh,
kteří si velmi dobře uvědomují celkové potřeby naší obce. Doufáme, že toto si v zájmu obce
uvědomí i strana druhá.“ Občan Koudelka konstatoval, že po přečtení tohoto výpisu při akci
v orlovně 19. 5. 2014 ho označil místostarosta
Korbička za lháře. Při opakovaném přečtení při
jednání zastupitelstva se již místostarosta nevyjádřil. Ve svém vystoupení požádal Vladimír
Koudelka rovněž o zaprotokolování do zápisu
konstatování radního Čoupka, že dopis, který
ve věci prodeje či pronájmu pozemku pod budovou Vzhledná 5, který dne 7. 3. 2014 adresoval ÚMČ Brno-Bosonohy předseda SK Bosonohy Čestmír Kříž, je blábol.
Starosta ukončil pokračování vzájemné diskuze s občanem a vzhledem k délce vystoupení odebral slovo vystupujícímu.
V další diskuzi se probírala témata se souvisejícími problémy, plánované výpadky společnosti EON a informovanost občanů.
Následně informoval pan Sojka, že obdržel
dopis k prověření hospodaření na akci „Setkání heligonkářů“. Tajemník informoval, že
obdržel dnes stížnost stejné problematiky,
bude předmětem dalšího projednání v radě
a budou připraveny podklady pro FV.
V diskuzi k tomuto vystoupili: pan Výplach,
pan Prukner, paní Dočekalová, pan Juráček.
Dle vyjádření paní Dočekalové je předpokládaný problém v odvodu příjmů ze vstupného. Tento problém by se měl řešit i u dalších
akcí, problematika poplatků OSA byla vyřešena. Výsledkem diskuze bylo konstatování nutnosti prověření způsobu vyúčtování.
Usnesení: 7/VI/33 ZMČ Brno-Bosonohy
schvaluje návrh na provedení kontroly vyúčtování kulturní akce „Heligonky“ za rok
2013 a 2014 ve FV ZMČ Brno-Bosonohy
a požaduje předložení zprávy o kontrole na
příští jednání ZMČ Brno-Bosonohy.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1 (Jiaxis) – schváleno.
V další diskuzi bylo poukázáno na nutnost
častějšího vyvážení košů.
Přihlásil se občan Koudelka, kterému starosta
nedal slovo, protože se již vyjadřoval v předchozím bodě. Na jeho žádost je zaprotokolováno: „Prosím také, aby bylo zaprotokolováno, že jsem se dle jednacího řádu rovněž

hlásil o slovo k bodu č. 9 Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva, které mi však
předsedajícím nebylo uděleno s tím, že jsem
již mluvil“.
Na závěr starosta RNDr. Anastazios Jiaxis poděkoval všem přítomným za účast a ukončil
zasedání ve 20.20 hodin.
Sestřih zápisů připravil A. Jiaxis

 Reakce místostarosty na
vystoupení občana Koudelky
Reaguji tímto na vystoupení občana Koudelky na 33. veřejném zasedání zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy konaného dne
29. 5. 2014, kde občan Koudelka vystoupil,
přečetl text – výpisu z jednání a závěry výborové schůze FK SK Bosonohy ze dne 17. března 2014 (dále jen výpis z jednání).
Zásadní skutečností je, že výše uvedený výpis
z jednání nebyl vyhotoven za mé přítomnosti,
ale byl vyhotoven ex post a k němuž mi nebylo umožněno se jakkoli vyjádřit. Autorem textu výpisu z jednání je občan Koudelka, který
však na tomto „jednání“ nebyl přítomen.
K vlastnímu textu se za těchto podmínek nehodlám podrobněji vyjadřovat, kromě zásadního stanoviska, že ve výpisu z jednání zpracovaném občanem Koudelkou jsou uvedeny
údaje, které jsou odtrženy od vlastní reality,
čímž jsou z velké míry zavádějící.
K zamyšlení ještě stojí z jakého titulu občan
Koudelka uvedený výpis z jednání veřejně
prezentuje.
Ing. Jan Korbička,
místostarosta MČ Brno-Bosonohy

 Pozor na podomní prodejce
Na začátku je mnohdy neodolatelná nabídka, na konci bývají oči pro pláč. Tak trochu ve stínu předváděcích akcí, věrně zachycených v dokumentárním filmu Šmejdi
o manipulativních obchodních praktikách,
zůstali podomní prodejci. Jejich chování a cíle jsou přitom v mnohém velmi podobné.
Právě kvůli rizikům, které podomní prodej
představuje, se některé obce a města před
časem rozhodly chránit své obyvatele a podobní prodej na svém území zakázat. Přestože také po celém Brně platí zákaz podomního prodeje, městská policie se stále
setkává s případy, kdy dochází k jeho porušování. Společnostem, které se dopustí tohoto správního deliktu, hrozí pokuta až do výše
200 000 Kč.
Podomním prodejem se rozumí podomní nabídka spojená s prodejem zboží či poskytováním služeb. Za nabídku se obecně považuje taková forma prezentace, která je přímo
spojena s možností koupě zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich závazného objednání. Podomního prodejce poznáte snadno: má u sebe zboží, které je možno na místě
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koupit nebo je schopen přímo na místě poskytnout konkrétní službu (např. broušení
nožů, nůžek apod.). Stejně tak je připraven
vám hned ukázat nabízené zboží či s vámi
sepsat smlouvu nebo závaznou objednávku
služby. Jedinou povolenou výjimkou je situace, kdy se prodejce předem (telefonicky či
písemně) dohodne na návštěvě. Podmínkou
však je, že nabízející musí mít předem vyjádřen výslovný souhlas druhé strany k uskutečnění takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom,
zda člověk, který zazvonil u vašich dveří, nepřichází za účelem podomního prodeje, rozhodně ho odmítněte. Poté bezodkladně zavolejte na linku 156, aby strážníci mohli váš
poznatek prověřit a zabránit dotyčnému
v dalším protiprávním jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že podomní prodej je nutno odlišovat od reklamy. V tomto případě jde o takovou formu prezentace,
která není přímo spojena s možností koupě
zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich
závazného objednání (roznášení letáků, získávání kontaktních údajů apod.).
P. Šoba, MP Brno

 Nejmladší účastník Milčova
kolečka
Milčovo kolečko – cyklistická benefice, kterou
si každoročně připomínáme památku bosonožského furianta Miloše Hrazdíry, přivedla
do Bosonoh opět mnoho cyklistických i dalších osobností od nás i ze zahraničí. Reportáž České televize z úvodu Roku české cyklistiky a z Milčova kolečka, které bylo jeho
první sportovní akcí, najdete na http://www.
ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/314297370030007/.
Letošní ročník byl také oslavou půlstoletí slavných vítězství Jana Smolíka v Závodě míru
a Jiřího Dalera na olympiádě v Tokiu. Medaile,
které olympijský vítěz rozdával bosonožským
dětem, nebyly sice zlaté, ale radost jim udělaly. Letošní čokoládovou medaili s logem Milčova kolečka dostal i nejmladší účastník akce
– malý Kryštof z Hoštické – a pravdou je, že
udělala radost především jeho rodičům. Uvidíme za dva, za tři roky…
Helena Koudelková
Foto Jaromír Vyroubal

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Děláme vše pro spokojenost
Bosonožáků?
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto formou informoval o dění
ve věci odkupu či pronájmu pozemků pod
budovou bývalé samoobsluhy a v jejím okolí.
Někteří z Vás jsou více zainteresování, někteří méně, faktem ale zůstává, že se to týká nás
všech a je dobré znát některá fakta!
Na základě nekonečných diskuzí a jednání
mezi vedením obce a sportovními kluby - (tenisté a fotbalisté), které po více jak půl roce
nikam nevedly, jsem se nabídl z pozice zastupitele (v zápise ZMČ dne 24. 4. 2014) se této
záležitosti věnovat a zjistit pravé příčiny, proč
není možné dohody dosáhnout.
Mé zjištění bylo nemilé, leč považuji za svoji
povinnost Vás informovat.
Sportovní kluby mají zájem o prodej nebo
pronájem pozemků pod budovou a v jejím okolí. Mají zájem jednat seriózně, férově
a především profesionálně.
Možná se ptáte, proč tedy ke shodě nedošlo?
Je to především proto, že pokud jedna strana
jedná nátlakově, nekoncepčně, ke shodě dojít nelze. Je škoda, že určití lidé nejsou schopni překročit práh své veřejné pozice a nejsou
schopni jednat lidsky a především tak, aby
bylo dosaženo spokojenosti všech, především velké skupiny FK SK.
Vždyť proč se něco tvoří? Proč se dělají nové
projekty?
Proto aby se nám žilo všem lépe, ne proto aby
si někdo postavil vlastní pomník.
Tento text píšu jako „netenista“ a „nefotbalista“, ale jako člověk, kterému záleží na tom,
abychom se mohli normálně potkávat na ulici, abychom proti sobě nebojovali, ale naopak
se snažili spolupracovat. Bohužel to tak osobně v tuto chvíli nevidím.
Myslím si, že stojí za to si najít čas a účastnit se věcí veřejných, tedy těch našich
v Bosonohách.
S přáním příjemně prožitých letních dní
Martin Černý, zastupitel MČ

 LÍBÍ – NELÍBÍ
I v tomto čísle zpravodaje se dočítáme o tom,
co se nám v Bosonohách všechno podařilo,
jaké úspěšné akce ÚMČ pořádá. Je jistě chvályhodné poděkovat za účast na tradičních
bosonožských hodech, byly tradičně pěkné,
ale… Je to tradice pořádat hody v jiném než
tradičním termínu? Co říkáte třeba na toto?
A jak vůbec hodnotíte naše téměř čtyřleté
působení na radnici? Doufám, že mluvím za
všechny kolegy zastupitele, že ne všechno se
nám podařilo. Zajímá nás váš názor, a proto
se na vás obracíme s dotazem:

Co v Bosonohách za poslední čtyři roky
nejvíce oceňujete? Co jsme pro vás udělali dobrého? A na druhé straně – co nejvíce postrádáte? Co se podle vás nepodařilo
a mělo by se zlepšit? Napište nám. Na e-mail:
bosonozskyzpravodaj@centrum.cz nebo třeba na helenakoudelkova@gmail.com. Možná
to bude zajímavé a inspirující i pro další občany a jistě i pro nás, současné zastupitele.
A i když se už s tím do konce volebního období asi nic neudělá, může to být třeba dobrý podklad pro ty, kteří se chystají do podzimních komunálních voleb. A kteří budou mít
nejen snahu, ale i sílu během dalších čtyř let
v obci něco dělat či napravit.
Helena Koudelková

 Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
na samém začátku prázdnin vám chci poděkovat za přízeň, kterou jste nám v průběhu
školního roku projevili při různých společných akcích, na nichž jsme se mohli navzájem potkat. Společná setkávání žáků, učitelů a rodinných příslušníků budou pokračovat
i v následujících letech.
V krátkosti vás opět budu informovat o tom,
co se za dva měsíce ve škole událo nového.
V mateřské škole proběhly nebo ještě proběhnou nátěry venkovních herních prvků, okapů
a svodů. V prvních dvou týdnech prázdnin
bude probíhat provoz školky pro děti, jejichž
rodiče nemají možnost zajistit prázdninový
program jinak. Následný úklid všech prostor,
lůžkovin a hraček zabere nemálo prázdninového času. Nová prostěradla, která jsme mohli zakoupit z darů, zpříjemní dětem odpolední
část pobytu ve školce. Děkuji tímto za sponzorský dar firmě Dribo.
Koncem měsíce dubna proběhla již tradiční
sportovní akce Bosonožský běh. V letošním
roce se jí zúčastnili žáci ze školy z Bosonoh,
Troubska a Starého Lískovce (Bosonožská),
samostatnou kategorií byly děti z naší mateřské školy. Všichni soutěžící získali malou odměnu, vítězové pak diplom a sladkou medaili. Díky spolupráci s Hasičským záchranným
sborem jsme při akci měli i doprovodný program ve formě stánku Odboru prevence HZS
a přistaveného auta sboru ze Střelic. Z tohoto
místa děkuji hasičům a také panu Šustáčkovi
za pomoc s organizací.
Během voleb do Evropského parlamentu naši
školu navštívili mnozí z občanů Bosonoh.
Mohli si všimnout nových nástěnek v prostoru chodby v přízemí s tematikou Evropské
unie. Tyto nástěnky jsme zakoupili ze získaných prostředků za sběr papíru, ke kterému
jste se mnozí připojili. Za vaši pomoc v této
oblasti velmi děkuji. I nadále budeme tyto
sběry organizovat a ze získaných prostředků
zvelebovat prostory školy.
Ve škole připravujeme také opravu podlahy
chodby v 1. patře, která je v havarijním stavu,
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a výměnu starých oken za nová plastová. Budeme pořizovat nové vybavení tříd, především budoucích prvních. Jsme velmi rádi, že
se podařilo zajistit dostatečné financování
těchto akcí z prostředků statutárního města
Brna a z rozpočtu školy od městské části na
tento rok. Úkolů na hlavní prázdniny je tolik,
že je možné, že ještě začátkem nového školního roku budeme muset vydržet v určitém
provizoriu, než se vše dokončí tak, jak má. Výsledkem bude pohoda prostředí v krásných
třídách a úspora energií, především za teplo.
Dovolím si znovu zopakovat nabídku na stravování občanů ve školní jídelně základní školy. V případě vašeho zájmu o stravování od
září 2014 neváhejte kontaktovat mě nebo
paní vedoucí školní jídelny Juráčkovou.
Přeji vám příjemné léto a klidné a spokojené dovolené.
Stanislav Skřička, ředitel školy

 Heligonkářské poznání
Tento hudební nástroj mám rád již od mládí. V padesátých letech bylo obzvláště slyšet
heligonku na venkově při různých příležitostech. Byla to skromná doba. Lidé se měli rádi
a uměli se společně bavit (nebyla televize ani
počítače). Měli vztah k přírodě.
Tradice heligonkářských setkání má kořeny v Besednici nedaleko Českého Krumlova. Zde setkání heligonkářů vzniklo jako připomínka katastrofy v Praze Na Poříčí před
86 lety, kde zahynulo 11 občanů Besednice
a mezi nimi velká část heligonkářů. Setkání
mělo velké pauzy a letošní rok tam bude 33.
setkání. V Hořovicích za Berounem se vyráběly harmoniky Delicie. V letošním roce se tam
uskuteční již 37. ročník. Bývá to v polovině
srpna a jsou tam dvě pódia a nejvíce účinkujících z celé republiky i ze zahraničí. V devadesátých letech tam byla porota, která vyhodnotila 10 nejlepších účinkujících. Vítěz
obdržel novou Deliciu. Často vítězil p. Kočka
z Plzně, majitel 40 harmonik. V dnešní době
je hlavním pořadatelem p. Koutný, výrobce
akordeonů. Vstupné je 120 Kč a a účinkující
nedostanou ani vodu k občerstvení. Rovněž
žádné cestovné... Postupně se tato tradice
šíří po dalších městech a zvláště na venkově. Rožnov pod Radhoštěm bude mít letos
36. setkání, Olešnice u Kunštátu 17., Plzeň
12.,Turzovka 13., Holíč 13., atd. Vznikaly rovněž heligonkářské kapely: Staropražští heligonkáři 29 r., Rožnovská heligonka 14 r., Kladenská heligonka 29 r., a Brněnská heligonka
8 r. atd.
Před 26 roky – 20. 8. 1988 jsem se poprvé
zúčastnil v Hořovicích setkání. Byl jsem tam
desetkrát jako divák a nebo účinkující. Doporučuji všem se zúčastnit. Mám mnoho
vzpomínek a poznatků. Poznal jsem mnoho dobrých heligonkářů a skupin. Mám také
dvě nezapomenutelné vzpomínky z Hořovic.
V roce 1988 na setkání starší důchodce na
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jevišti hrál a zpíval: „Ta naše písnička česká“,
sám si přidal aktuální text a dvě sloky. Pořadatelé ho v zápětí z jeviště odvedli. Později se stejně u nás politická situace obrátila...
V roce 2008 manželská dvojice z Holandska
(Bram a Tereza) hrála tutéž píseň. Hráli ji celkem nejistě, moc to neznali... Naráz celý zaplněný sál vystihl situaci a začal společně zpívat
tuto naši historickou píseň K. Hašlera. Bylo to
moc dojemné a pro Holanďany nezapomenutelný zážitek. Později jsem význam a historii této písničky Holanďanům vysvětlil. Jak
skladatel K. Hašler byl v koncentráku za války
uvězněn za tuto písničku. Vzápětí jsem je pozval k nám do Bosonoh a zároveň s nimi také
Němce od Hamburku.
V roce 2007, když jsem dovršil 70 roků, tak
jsem jako součást mého výročí a oslav, zorganizoval první setkání heligonkářů v Bosonohách. Setkání mělo svůj styl jako v jiných
místech. Diváci seděli v řadách jako v kině.
Veškeré občerstvení účinkujících bylo k dispozici v přísálí orlovny. Bylo to velice praktické. Dobrou tradicí bylo, že se po ukončení setkání zbylé občerstvení – chlebíčky, víno atd.
– rozdávalo divákům. To se však v letošním
i loňském roce nekonalo.
Přes moje zdravotní potíže jsem zorganizoval
sedm ročníků. Tím se staly Bosonohy známější. Sám jsem si vybral a pozval účinkující, kteří
pobavili publikum v sále. Snažil jsem se, aby
odjížděli spokojeni. V předvečer setkání bylo
vždy tradiční přátelské posezení v restauraci
u Sojků. Účast byla veliká. Snažil jsem se pro
účinkující zajistit hodnotné upomínky a připravit pro ně zajímavý program, jelikož někteří přijížděli již ve čtvrtek nebo v pátek. Byla
prohlídka VC – Masarykova okruhu, Kateřinské jeskyně, Nové radnice, prohlídka Brna.
Po skončení 3. ročníku v neděli bylo s Němci uskutečněno poznání Luhačovic. V r. 2010
u mě nocovalo 6 účastníků. Byla tombola pro
účinkující a rovněž se losovaly vstupenky diváků. Osobní agitací a propagací v širokém
okolí se mi vždy podařilo zaplnit místní orlovnu. Dvakrát do Bosonoh přijela natáčet TV
Šlágr. (7. 12. 2012 – Adventní posezení v restauraci U Sojků – koledy při heligonkách)
Dále TV Šlágr přijela 13. 4. 2013 na 7. setkání. Po závěrečném vyúčtování setkání jsem
3× odevzdal na MZ paní Dočekalové finanční zůstatek:

 Hasička hasičům, nebo
strojům a údržbě?
Zastupitelstvo Bosonoh neschválilo svým hlasováním při květnovém jednání záměr a rozpočtové opatření předložené vedením obce,
kterým by se budova hasičky na Bosonožském náměstí měla změnit na centrum strojového parku a místo sloužící údržbě a úklidu
obce. Čisté a uklizené Bosonohy jsou samozřejmě přáním nás všech, otázkou je, jestli mají být stroje na údržbu a úklidová četa
umístěna uprostřed Bosonoh.
Ti, kteří hlasovali proti, si to nemyslí.
Tímto malým vítězstvím zdravého rozumu
svitla také jiskřička naděje pro mladé bosonožské hasiče a jejich vedoucí. Už více než
před rokem žádali o historickou budovu hasičky, kterou si chtěli na vlastní náklady zrekonstruovat, včetně vybudování septiku a samostatných záchodů pro chlapce a děvčata.
Sehnali si na to i dvou set tisícovou dotaci
z Jihomoravského kraje, ale poté, co jim vedení obce hasičku nepřikleplo, museli dotaci vrátit.
Naši hasiči si v lednu připomněli pět let od
svého založení. V současné době mají dvacítku členů, když začínali, měli krom dospělých
tři desítky dětí. „Je těžké sehnat nové členy
do naší skupiny, když je nemáte kam pozvat.
Veškerý materiál máme uložený v našem rodinném domě na Hoštické a s dětmi se scházíme doslova na ulici. Dejte si ruku na srdce
a řekněte popravdě, dali byste dítě do nějakého kroužku, který by neměl zázemí?“ ptá se
hlavní vedoucí mládeže SDH Bosonohy Miroslava Marečková.
Řečnickou otázkou je také to, jestli by se už
nemělo začít skutečně něco dělat pro naše
dorůstající děti. Pro ty, kteří mají zájem sportovat, sdružovat se a reprezentovat Bosonohy
na veřejnosti, ale také pro ty, kteří se poflakují
po obci a zevlují. Možná právě ta zrekonstruovaní hasička, a třeba i s přispěním obecních
peněz, by pro ně mohla být dobrým azylem.
A činnost v dobré partě s dobrou motivací
tím správným nasměrováním do života. Nebyl by právě projekt „Hasička hasičům“ ten
opravdu potřebný a správný projekt pro Bosonohy?
Helena Koudelková

r. 2011 – 2 563 Kč
r. 2012 – 5 000 Kč
r. 2013 – 9 000 Kč.
(Přebrala osobně M. Čiháčková)
Jsem rád, že založená tradice heligonek pokračuje. Je nutné zlepšit závěrečné vyúčtování. Změny – na sále stolové sezení a prostor
v přísálí jako prodejní – to ať rozhodnou diváci, kteří jsou pamětníci předešlých setkání
a nebo poznali tyto akce na jiných místech.
(Lidé u stolů se baví a není taková soustředěnost a spolupráce s účinkujícími).
Lambert Prukner

 Žehlení krojů
Hledáme ženy, dívky, které mají zájem se
naučit prát, žehlit a oblékat kroje.
Zájemci ať se přihlásí u pí. Medové na tel.
723 876 646 nebo na e-mail
d.medova@seznam.cz,
nebo u pana Výplacha, tel. 731 413 214,
e-mail jirivyplach@seznam.cz
Děkujeme.
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bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Skautský oddíl Fénix
informuje:

vážíme! Díky vám může náš oddíl pokračovat
ve své činnosti.
Kdy se scházíme? Každou středu od 16 do
18 hod. v Bosonožské orlovně a nabíráme
děti ve věku 7–11 let. Alespoň jednou za
měsíc je výlet, někdy jednodenní někdy i vícedenní. Vyvrcholením naší činnosti je náš
skautský tábor v červenci. Nábor bude probíhat opět od září příštího školního roku.

Víc než jen kroužek – skautský oddíl Fénix se
představuje veřejnosti
Už je tomu více než tři roky, co odstartovala činnost skautského oddílu Fénix v Bosonohách. Za tu dobu se v řadách našeho oddílu objevilo více než třicet dětí převážně
z bosonožské základní školy a okolí Bosonoh. Scházíme se v prostorách „šatny“ v horním patře Bosonožské orlovny, kterou jsme
vymalovali a se svolením a podporou Svornosti Bosonohy vybavili tak, aby se v ní daly
podnikat naše schůzky. Také možnost využívání místní tělocvičny a přilehlého hřiště je
pro nás vítaným oživením programu. Když
jsme se rozhodovali o založení tohoto oddílu, reflektovali jsme na nedostatek alternativ
pro volnočasové aktivity místních dětí. Chtěli jsme vytvořit aktivní skautský oddíl, který
bude stavět na všestrannosti, bude vyrážet na
dobrodružné výpravy a rozvíjet v dětech zájem o přírodu a skautské principy. Tento oddíl
díky pravidelné činnosti není jen obyčejným
kroužkem. Je to správný životní směr, který
dítě už zpravidla nikdy neopustí. Už jen široké
spektrum aktivit, které děti vyvíjejí, vypovídá
o komplexnosti náplně oddílu – zpěv a hra
na nástroje, hraní divadla, nauka zálesáckých
dovedností, rukodělky, sportovní aktivity, kolektivní hry a to není zdaleka vše. Širokým záběrem ale oddíl nebrání dětem se v něčem
specializovat, naopak podporuje děti v další
aktivitě a nabízí přesahy pro uplatnění dané
dovednosti (např. dítě, které umí hrát na flétnu bude hrát sólo před diváky na skautské
hudební soutěži Vozembouch). Cílem oddílu je také v dětech zakotvit mravní základy
jako je poslušnost, čestnost, pravdomluvnost, samostatnost, obětavost a láska k přírodě. Proto náš oddíl vyráží na jednodenní či
vícedenní výpravy do přírody a také se pravidelně zúčastňuje stanových táborů, kde se
děti zocelí a osamostatní. Přece jen každému
dítěti prospěje, když opustí alespoň na chvíli pohodlí domova. Rodiče, kteří přejí skautingu, mohou ke zdárné existenci oddílu významně přispět. Někteří z nich nám pomáhají

Vedoucí oddílu – Petr „Sodži“ Pospíchal,
kontakt: sodzik@seznam.cz,
http://fenix.trinactka.com

 Porušení volebního zákona?

s realizací programu na akcích, jiní např. s vařením a dovozem potravin. Děkujeme i městské části Brno-Bosonohy za podporu!
Úspěchy oddílu v letech 2011–2014
1. Náš oddíl již dvakrát exceloval na vánoční
besídce s propracovaným a zajímavým divadlem, které jsme také vloni předvedli v domově důchodců ve Starém Lískovci.
2. Fénix se probojoval z okresního kola soutěže ve skautských dovednostech v roce do
krajského kola.
3. Fénix se zúčastnil již dvakrát hudební soutěže Vozembouch a naposledy získal druhé
místo mezi jedenácti kolektivy.
4. Fénix má každoročně významnou účast ve
Velké soutěži skautských talentů, které pořádá naše středisko a jeho členové obsadili první příčky.
5. Fénix se každoročně zúčastňuje ekologické
akce v obci – čištění Leskavy.
Dovolte mi, abych tímto příspěvkem poděkoval všem naším příznivcům, rodičům našich
členů a lidem, kteří nás podpořili. Mezi nimi
jsou i zastupitelé městské části Brno-Bosonohy a také Svornost Bosonohy, která nám nabídla azyl při zakládání oddílu. Moc si toho

Letos v červnu jsou to již tři roky, co mne starosta Bosonoh Anastazios Jiaxis vykázal z jednání bosonožského zastupitelstva a volal na
mě dokonce městskou policii. Bylo to poté,
co jsem se dožadoval odpovědi na otázku,
„jak já zlehčuji odchod tajemnice úřadu paní
Škarvadové“. Ta totiž po půlroce starostování
pana Jiaxise odcházela a pan starosta se s ní
farizejsky před zastupiteli loučil kyticí. A to mě
fakt dožralo. Starosta Jiaxis mi na moji otázku neodpověděl, protože samozřejmě odpovědět nemohl. Proto volil únik, který od svého
nástupu do současné doby praktikuje neustále. Když mu totiž scházejí argumenty (a ty mu
– bohužel pro něho, ale hlavně pro obec –
scházejí čím dál tím víc), chová se velkopansky a neomaleně volí únikové cesty. V lepším
případě na otázky „pouze“ neodpovídá. Takto
mi neodpověděl na několik dalších relevantních dotazů, které jsem mu během následujícího roku adresoval prostřednictvím formuláře „ptejte se pana starosty“. Signifikantní pro
komunikaci současného starosty s občany je,
že tuto rubriku již nové stránky ani neobsahují. Přestal jsem se tedy ptát a při jednáních
zastupitelstva jsem prokazatelné nedostatky
(některé z nich přetrvávají dodnes – a bohužel narůstají) pouze konstatoval. Pan starosta
na tato konstatování a doložitelná fakta reagoval slovy „já mám na to jiný názor“. Ale
o tom jsem už ve zpravodaji psal pod nadpisem JEN BLBEC O SOBĚ NEPOCHYBUJE! Bylo
to v inzertní části, kterou jsem si musel pochopitelně zaplatit. Moje slova zaznamenaná
v oficiálním zápise z jednání zastupitelstva
následný zpravodaj totiž nepřinesl.
Myslím si, že nejsem sám, kdo se domnívá, že
starosta Bosonoh, ať už to je, nebo po podzimních komunálních volbách bude kdokoliv,
by se neměl chovat jako hulvát a neměl by
si dělat „z pusy zadek“. Proto v této souvislosti tímto žádám současného starostu Bosonoh Anastázia Jiaxise, aby svědecky doložil,
jakým způsobem jsem porušil volební zákon
při volbách do Evropského parlamentu dne
24. 5. 2014, jak pronesl na posledním jednání
zastupitelstva dne 29. 5. 2014. A nebo aby se
mi písemně omluvil. Může k tomu ještě přidat omluvu všem těm bosonožským občanům, kterým na otázky během svého působení na radnici neodpovídá a chová se k nim
nevšímavě či arogantně.
Vladimír Koudelka
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 I-CVČ Bosa – bosonožské
středisko aktivit

V zrcadlovém sále byla k vidění i vyzkoušení
spousta šatů, halenek a kostýmků. Děti mohly
vybrat jestli budou kočičkou, zajíčkem, princeznou, pirátem... Paní Hanka s Markétou malovaly dětem na obličej, co si přály.
Manželé Zdražilovi z obchůdku u Vodojemu
zajistili občerstvení pro dospělé ale hlavně
pro děti spoustu sladkostí, pitíček a zmrzlin.
Poděkování za zdárný průběh a organizaci
patří: Ditě Mikšové, Hance Zemanové a Věrce Kiliánové. Míši N., Terce H., Monice B.,
Janě K., Tomáši P., Zitě Z., Romanu L., Markétě S., Sváťovi L.

Dětský zvířátkový den v BOSA
V neděli prvního června byl v centru BOSA
připravený Dětský zvířátkový den. Podívat
a zasoutěžit si přišla spousta dětí i dospělých.
Na dětském dni nechyběla soutěž věnovaná
zvířátkům. Úkoly byly zaměřené na poznávání zvířat, určování jejich stop, hledání zvířat s písmeny a luštění tajenky a vědomostní otázky. Děti si společně s rodiči mohly
vyzkoušet své znalosti. Bylo rozdáno přes
80 soutěžních lístků. Drobné odměny pro
soutěžící zajistilo občanské sdružení Nová
rodina.
Věrka s koněm Blackem povozili malé i velké děti. Koník byl ochotný a trpělivý, nechal
se hladit i krmit. Na dvorku centra si děti vyzkoušely, jaké to je udržet v ruce malého pískomila, křečka, afrického šneka nebo trojbarevného králíčka. V ohrádce krmily velké bílé
husy a kačenky, ve vstupní hale byli k vidění
stálí obyvatelé centra – 50 cm dlouhé ještěrky. Malé želvičky šly z ruky do ruky. Jen na
velké strašilky se spíše jen dívalo :-). Jana s Tomášem přinesli 2,5 m dlouhého hroznýše kubánského. Odvážnější se mohli vyfotit s hadem kolem krku.
V miniškolce děti malovaly připravené papírové čepice a motýlí křídla, která si mohly
poté připevnit na záda. U XBox 360 Kinect si
pohrály ve virtuálním světě. Díky krásnému
počasí a spoustě zábavy bylo u Kinectu volněji a všichni si dosyta zasoutěžili. Což se nedalo
říci u trampolíny, kde bylo stále plno.
Součástí Dětského dne byla tradiční Výstava uměleckých řezbářů, tentokráte i s možností si některý z výrobků zakoupit. K vidění
byly i fotografie z akcí v BOSA za školní rok
2013/2014. Výstava Fimo, Duhové malování
a Tvoření pro dospělé a starší děti.
Novinkou v BOSA byla výstava módní konfekce místní dámské krejčové Hanky Zemanové.
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Fotogalerie ze Dne dětí v BOSA jsou na:
www.bosabrno.cz, novarodina.rajce.idnes.cz.
Speciální poděkování patří panu Svobodovi
a všem jeho žákům za velmi pěknou výstavu
a prezentaci uměleckých řezbářů a ročníkových i maturitních prací.
V rámci výstavy proběhly již druhým rokem
v BOSA obhajoby maturitních prací. Studenti
i studentky přišli slavnostně nastrojení, byla
i trocha nervozity. Věříme, že se tito šikovní
lidé ve světě neztratí a najdou dobré uplatnění. Přejeme letošním maturantům hodně
štěstí!
Markéta Langerová, programový a provozní
správce I-CVČ BOSA Brno
PEDIKÚRA
Nově od května v pondělí, středu a pátek nabízíme v centru služby pedikúry. Službu poskytuje pedikérka Alena Haraštová, objednávejte se na tel.: 604 899 389.
POZVÁNKA
„Vodní radovánky aneb Rozloučení se školním rokem“ v sobotu 28. června, 14.30 až
18 hod. Vodní překvapení, bazének, trampolína, pískoviště, dvě houpačky. Děti by měly
mít ručník, plavky a obuv, kterou mohou namočit. Pro dospělé grilování, kdo si co přinese. Opět bude možnost zakoupit si občerstvení, zmrzliny, sladkosti, špekáčky, pečivo atd.
Soutěž o ceny v Powerballu a šipkách.

a co se naučí od rodičů, to si podvědomě přenesou do svých budoucích vztahů. A nám se
ten vklad snad na stará kolena vrátí :-).
Tábor 24 je víc než hlídání dětí.
Jednodenní tábor je určen pro děti 6 až
12 let. Vždy je tematický nastaven na knihu,
která je po celou dobu tábora provází. Dětem
začíná program v sobotu dopoledne v 10 hodin. Společně se seznámí a den zahájí četbou
z knížky. Oběd je buďto v Hostinci u Čoupků, nebo jej připraví lektoři spolu s dětmi, záleží na okolnostech. Následuje polední klid,
při kterém je čtení. Odpoledne jdou ven, dle
počasí delší vycházka, hrají společenské hry,
soutěže, tvořivé práce. Naučí se jednu píseň.
V odpoledních hodinách je svačinka. Večeři
si připravují děti samy s lektory. Po setmění
je bojová stezka. Před usnutím večerní čtení. Tábor končí nedělní snídaní, děti odchází
domů v 10 hodin.
Tábor probíhá v klubovně (horní místnost
směrem do ulice). V patře je i kuchyňka a toalety. V centru jsou k dispozici polštářky s kuličkovou výplní, šest lůžek, pěnové podložky
2 cm vysoké. Tábor 24 je každý třetí týden.
Garantem tábora je Sportovní školička
U Mikyho a správce centra Markéta Langerová.
Nástup v sobotu 10 hod., 12 hod. oběd.
Aktivní odpoledne – program k tématu knihy, příprava společné večeře, večerní čtení,
společná snídaně. Děti odcházejí domů v neděli v 10 hod.
Tábor probíhá každý třetí víkend. Termíny:
3. a 24. května,14. června, 5. a 26. července,
16. srpna, 6. a 27. září, 18. října, 11. a 29. listopadu.
Cena pro dítě 445 Kč včetně stravy, sourozenec
355 Kč. Děti se přihlašují nejpozději týden předem, přihlášky na www.bosabrno.cz/tabor-24-terminy-pro-rok-2014.
Markéta Langerová, programový a provozní
správce I-CVČ BOSA Brno

Markéta Langerová, programový a provozní
správce I-CVČ BOSA Brno
Jednodenní, 24hodinový tábor pro děti
6–12 let
Nápad vyzkoušet jednodenní tábor vznikl
chvíli poté, co v centru Bosa vypsali letní příměstské tábory. Ty jsou fajn, ale jsou až v červenci, srpnu. Příměstské tábory řeší problém
kam s dětmi v čase, kdy rodiče musí do práce.
Tábor 24 má být trochu jiný. Vznikl z důvodu
dopřát rodičům čas jeden na druhého, zajít
na společnou večeři, navštívit zapomenutá
místa či kulturní zážitek, který je pro děti příliš dospělácký. Užít si třeba procházku a nemuset odpovídat na tisíc otázek a být stále ve
střehu. Děti jsou krásné, o tom žádná :-), plné
energie. Ale i my dospělí občas potřebujeme
dobít baterky a zhluboka se nadechnout. Věnovat pozornost partnerovi, což někteří z vás
jistě umějí. A je to fajn, protože děti kopírují

 Naši mladí hasiči opět úspěšní
Náš Sbor dobrovolných hasičů (SDH) byl založen 30. ledna 2009. Od svého vzniku se
snažíme nejen vzorně reprezentovat Bosonohy při hasičských soutěžích a akcích, ale
aktivně se zapojujeme do veřejného života.
Snažíme se pomáhat všude tak, kde je nás
třeba. Tím samozřejmě nemyslím jen ukázky naší práce při dětských dnech a podobných zábavných akcích, ale třeba i konkrétní
pomoc, např. při sudovalu nebo při tvorbě
a údržbě kluziště na umělé ploše v areálu FK
SK Bosonohy. Pomáháme tam, kde nám síly
a možnosti stačí. Jak již bylo několikrát psáno, nemáme místnost, kde bychom se mohli
scházet a cvičit. Hadice a další nářadí skladujeme u nás v domě na Hoštické. Bohužel ani
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intervence Ing. Jaroslava Schulze, CSc., starosty Okresního sdružení hasičů Brno-město
a podpora občanů Bosonoh nám k bosonožské hasičce nepomohla. My se ale nevzdáváme naděje a o to víc se radujeme z úspěchů
našich dětí. Při posledních okresních závodech vybojovaly naše dorostenky Klára Marečková, Eliška Pařízková, Eva Floriánová, Gabriela Vojáčková a Veronika Bučková 2. místo
a postupují do krajského kola v Hodoníně.

Naši starší žáci Tomáš Mareček a Dominik
Kachlík nás budou reprezentovat společně
s žáky SDH Útěchov v krajském kole soutěže Plamen ve Výrovicích u Znojma. Každým
rokem se naši mladí hasiči také zapojují do
soutěže Požární ochrana očima dětí. Se svou
literární prací na dané obsadila letos Klára
Marečková 1. místo a první byla také ve výtvarné soutěži. Ocenění za medailová umístění získaly také Eva Floriánová, Veronika

Bučková a Eliška Pařízková. Do této soutěže
bylo zapojeno celkem 900 dětí z Brna. Jsem
na naše mladé hasiče pyšná a děkuji všem,
kteří nám k dobré reprezentaci Bosonoh pomáhají.
Miroslava Marečková, hlavní vedoucí
mládeže a starostka SDH Bosonohy

 PLACENÁ INZERCE (redakce nezodpovídá za obsah inzerátů)
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

H
KOSMETIKA
ANA

3ĜLMćWHRVODYLWOHWNRVPHWLFNpKRD
PDViåQtKRVDORQX+$1$
2EMHGQHMWHVHQDNRVPHWLFNRXSpþLSĜLQHVWH
tento inzerát a dostanete GiUHNYSRGREČ
SpþHRUXFHYKRGQRWČ.þ='$50$

3ġ,-ĉ7(6(1(&+$7+ëÿ.$7
Hana Chylíková, Troubská 8, Brno - Bosonohy; mobil: 602 93 02 06;
email: H.Chylikova@seznam.cz; www.kosmetika-hana.cz

#

MEGA AKCE
KOMPLETNÍ
PŘEZUTÍ
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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 Kdo v Bosonohách lže?
Na vlastní náklady uveřejňuje tímto občan
Vladimír Koudelka výpis z jednání Fotbalového klubu SK Bosonohy, který písemně zformuloval na žádost členů výboru a který přečetl
v Bosonožské orlovně 19. května 2014 při akci
pořádané ing. arch. Arnoštem Čoupkem, ing.
Janem Korbičkou a RNDr. Anastáziem Jiaxisem
k podpoře jejich projektu „Vzhledná 5“. Po přečtení níže uvedeného výpisu byl občan Koudelka nazván místostarostou Korbičkou lhářem. Tento text přečetl proto občan Koudelka
ještě při jednání zastupitelstva dne 29. května
2014. Po tomto druhém přečtení místostarosta
Korbička již mlčel.
Citace z výpisu:
V pondělí dne 17. 3. 2014 navštívil výborovou schůzi FK
SK Bosonohy místostarosta MČ Brno-Bosonohy ing. Jan
Korbička a oznámil výboru, že na základě jednání Rady
MČ Brno-Bosonohy jsou z několika možných variant
umístění ekodvora v souvislostí s plánovanou výstavbou
Penny marketu v centru městské části Bosonohy dvě (týkající se fotbalového hřiště).
Varianta 1: rozšířit stávající hrací plochu fotbalového hřiště směrem k ulici Vzhledná (na náklady fotbalového oddílu) a ekodvůr umístit na břehu potoka Leskavy u autobusové zastávky Hoštická, což by znamenalo zrušení
dětského hřiště na ulici Vzhledná.
Varianta 2: umístit ekodvůr přímo v místě stávající umělé hrací plochy a jednoho tenisového kurtu vedle fotbalového hřiště.
Tomuto vyjádření místostarosty Korbičky předcházel
ještě dopis ze dne 6. 2. 2014, kterým je nám sděleno

– v souvislosti s plánovanou výstavbou marketu a odkoupením pozemku, který vlastní SK Bosonohy pod starou stavbou Vzhledná 5 – a na veřejnosti prezentováno,
že brzdíme rozvoj obce, že jsme slíbili prodej pozemku
a slibu nechceme dostát atd.
Nechceme spekulovat o pohnutkách RMČ o koupi
předražené staré samoobsluhy na ulici Vzhledná, ani
o výstavbě supermarketu v centru obce, která je – podle
slov a dokumentů samotného současného vedení obce –
již tak enormně zatížena dopravou. Tímto pouze důrazně
konstatujeme, že údaje obsažené v dopise se nezakládají
na pravdě. Neexistuje jediný doložitelný doklad, který by
osočení a konstatování v dopise doložil.
Rovněž skutečnost, že by pracně budovaná umělá hrací
plocha měla být přeměněna na ekodvůr, považujeme za
naprosto absurdní a odporující zdravému rozumu. Obzvláště absurdně to zní v případě, je-li starosta Bosonoh
předseda místní organizace strany Zelených. Plochu využívají nejen všechny věkové kategorie klubu, ale i děti
z bosonožské školy a je samozřejmě otevřena ke sportování i široké veřejnosti. (Připomínáme, s jakou slávou se
psalo ve zpravodaji například o kluzišti, které zde v případě zimy provozujeme.)
V souvislosti s osočováním a nepravdivými údaji o našem
vztahu k rozvoji obce je třeba také konstatovat, že svou
sportovní a společenskou činností přispíváme dlouhodobě k výrazné pozitivní prezentaci Bosonoh na veřejnosti,
a to nejen v našem městě, ale i celém kraji. (Při pohledu
do novin zjistíme, že pozitivně o Bosonohách se píše téměř výhradně jen v souvislosti s fotbalem a naší činností.)
Důrazně také konstatujeme, že naše zdrženlivost ve věci
prodeje majetku SK Bosonohy ve prospěch obce neznamená nezájem o věci veřejné. Naopak. Jsme připraveni k jednání, která napomohou zkvalitnit život občanů
Bosonoh. Odmítáme ale nekoncepční a polovičatá řešení. Odmítáme jednat pod nátlakem, kdy je nám vyhrožováno, že nám MČ odebere dotace atd. Jsme majitelé

pozemku (v rámci SK Bosonohy), kteří si jsou vědomi
jeho ceny, ale jsme také zároveň občany Bosonoh, kteří si velmi dobře uvědomují celkové potřeby naší obce.
Doufáme, že toto si v zájmu obce uvědomí i strana
druhá.
Konec citace.

Takže, pánové. Co je na tomto nepravda? A kdo
tedy lže? Proč jste koupili starou samoobsluhu
na cizím pozemku? Kolik z těch patnácti naplánovaných projektů jste za dobu svého vládnutí
skutečně zrealizovali? Umíte to vůbec? A kolik
ty vaše projekty bosonožskou kasu už vlastně
stály? A kdo vám „pilným včelám při vaší poctivé mravenčí práci hází klacky pod nohy a plive
jedovatou slinu“? Řekněte to přímo a konkrétně. Ale fakta, žádné bláboly a fráze, jak se dočítáme i z úvodníků zpravodaje. Napište prokazatelná fakta! A žádné kecy. Těch už bylo dost.

Hledám ke koupi větší byt
nebo RD v Bosonohách,
prosím nabídněte.
Tel.: 605 514 210.
Uzávěrka dalšího čísla: 21. 8. 2014
Distribuce: 8. 9. 2014
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