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skončila doba odpočinku a opět se naplno zapojujeme do praktického života se všemi povinnostmi. Doufám, že jste se dostatečně zregenerovali,
abyste byli, krom jiného, plně připraveni na volby do zastupitelstva obcí
a do senátu parlamentu České republiky. Volby budou probíhat 5.–6. října
ve volebních místnostech základní školy na Bosonožském náměstí. Přijďte k volbám, určitě není nikomu z Vás jedno, jak se budou Bosonohy dále
vyvíjet. Více informací o volbách najdete na posledních stránkách tohoto
zpravodaje.
Poděkování patří všem, kteří se snažili o to, aby pro Vás bylo letošní léto
v Bosonohách opět zajímavé, ať už jsou to organizátoři akcí jako je Sudoval,
Bosonohec nebo Prázdniny s Patrikem.
V září nás čekají Babské hody, tradice, která se díky našim ženám a dívkám
stále udržuje. Určitě je potěší, když je přijdete podpořit nejen na průvod,
ale také na večerní zábavu.
Září je však důležitou životní etapou pro všechny prvňáčky a proto bych
nejen jim, ale i jejich rodičům popřál, aby ty první krůčky ve škole byly
s úsměvem.
Miroslav Sojka,
starosta
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coděje
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sport
sport
kultura
kultura
škola,
tiráž
školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Vážení spoluobčané, přátelé,

úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 34/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 27. 6. 2018 v 18 hodin v zasedacím sále ÚMČ
Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách www.bosonohy.
cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
h) rozpočtové opatření č. 20/2018 v rozpočtu
1. Schvaluje
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
a) účetní závěrku Městské části Brno-Bosonov objemu +250 000 Kč na straně výdahy za rok 2017 (pro 10, proti 0, zdržel se 1
jů v § 3119 - ostatní záležitosti základního
– Jiaxis)
vzdělávání a v objemu –250 000 Kč na straně
b) účetní závěrku zřízené příspěvkové organivýdajů v § 6171 - činnost místní správy (pro
zace ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 za rok
11, proti 0, zdržel se 0)
2017 (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
c) poskytnutí finančního daru Střední ško- i) soupis darů ve prospěch I-CVČ Bosa dle
evidence v orientační hodnotě 44 tis. Kč
le stavebních řemesel Brno-Bosonohy, přía bere na vědomí soupis výpůjček potřebspěvkové organizaci, IČ: 00173843, se sídných pro provoz centra v orientační hodnotě
lem Pražská 636/38b, Brno-Bosonohy ve
37 tis. Kč, seznam darů a výpůjček tvoří přívýši 20 000 Kč na vydání školního almanalohu usnesení. A ukládá vést oddělenou evichu (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
denci darů a výpůjček odděleně od majetd) rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozpočku v evidenci obce a nadále dary a výpůjčky
tu Městské části Brno-Bosonohy na rok
v hodnotě nad 1 tis. Kč zavádět do této evi2018 v objemu +20 000 Kč na straně příjmů
dence na základě smlouvy o darování anebo
v § 2169 - ostatní správa v průmyslu, stasmlouvy o výpůjčce (pro 11, proti 0, zdržel
vebnictví, obchodu a službách a v objemu
se 0)
+20 000 Kč na straně výdajů v § 3122 - střední odborné školy (pro 11, proti 0, zdržel se 0) j) vyřazení malotraktoru s příslušenstvím prodejem za prodejní cenu dle odborného poe) rozpočtové opatření č. 17/2018 v rozpočsudku 42 000 Kč bez DPH (pro 11, proti 0,
tu Městské části Brno-Bosonohy na rok
zdržel se 0)
2018 v objemu +10 000 Kč na straně příjmů v § 3399 - ostatní záležitosti kultury,
církví a sdělovacích prostředků a v obje- 2. Souhlasí
mu +10 000 Kč na straně výdajů v § 3399 a) se změnou správní a katastrální hranice
v souvislosti s navrhovanou změnou po- ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovazemků. 1) pozemku p.č. 2447/2 k.ú. Bosonocích prostředků (pro 10, proti 1 – Jiaxis, zdrhy, 2) pozemků p.č. 2447/3, 2447/4, 2447/5,
žel se 0)
2447/6, 2447/7 k.ú. Bosonohy a jejich převof ) rozpočtové opatření č. 18/2018 v rozpočtu
du pod k.ú. Nový Lískovec (pro 10, proti 0,
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
zdržel se 1 – Korbička)
v objemu +153 000 Kč na straně příjmů v položce 1122 - daň z příjmů právnických osob b) s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním Městské části Brno-Bosonohy za
za obce a v objemu +26 000 Kč v § 2169 rok 2017 a to bez výhrad
ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný
chodu a službách a v objemu +179 000 Kč
účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
na straně výdajů v § 6399 - ostatní finanční
Se stavem celkových příjmů 35 114 497,42 Kč
operace (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Se stavem celkových výdajů 32 248 782,19 Kč
g) rozpočtové opatření č. 19/2018 v rozpočSe stavem zdrojů finančního vypořádání
tu Městské části Brno-Bosonohy na rok
460 580,00 Kč
2018 v objemu +2 159 000 Kč na straně příSe stavem potřeb finančního vypořádání
jmů v § 6330 - převody vlastním fondům
30 000,00 Kč
v rozpočtech územní úrovně a v objemu
S účetním stavem účelových fondů po fi2 159 000 Kč snížení financování v položce
nančním vypořádání
8115 - změna stavu krátkodobých prostředFond rozvoje a rezerv 1 507 426,38 Kč
ků na bankovních účtech (pro 11, proti 0,
Sociální fond 54 490,55 Kč
zdržel se 0)
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d)

e)

f)

g)

h)

3. Nesouhlasí
a) s prodejem pozemků ve vlastnictví města Brna – p.č. 3177/21, 3177/110, 3177/111
a 3177/112 vše v k.ú. Bosonohy o celkové
ploše 256 m2 a souhlasí se směnou těchto
pozemků za pozemky ve vlastnictví Vírského
oblastního vodovodu – p.č. 2374/6, 2374/9
a 2456/4 vše v k.ú Bosonohy o celkové ploše 274 m2 (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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4. Bere na vědomí
a) výsledky následné veřejnosprávní kontroly
u příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy v roce 2017 bez přijetí
dalších opatření (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
b) informaci o zrušení programu na zlepšení
kvality ovzduší a pověřuje starostu k použití
informace k dalšímu jednání s orgány města
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5. Revokuje
a) usnesení č. 4/VII/15 ze dne 10. 2. 2016 a revokované usnesení k prodeji pozemků nahrazuje novým usnesením:
ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s návrhem
na dispozici s majetkem města Brna č.
MO/325868/2015 ve prospěch zájemce PROPERTY SERVICE VM s.r.o., prodej pozemků
p.č 1071/14, výměra 1436 m2 a p.č. 1071/15,
výměra 1507 m2, za následujících podmínek:
1) bude provedena úhrada částky za neoprávněné užívání pozemku ve smyslu žaloby podané na MS Brno za období od
18. 3. 2015 do 31. 12. 17 výši 284 050 Kč
s tím, že ihned po úhradě bude stažena žaloba a náklady řízení nebudou
nárokovány
2) do konce července 2018 bude uzavřena NS na dobu neurčitou, vázanou na
změnu vlastnictví, s měsíční úhradou za
nájem pozemků ve výši 8 479 Kč/měsíc,
s možností uplatnění meziroční inflace
při zápisu do KN po 1. 1. 2019, a zároveň
bude uhrazena částka do konce července 2018 za užívání pozemků od 1. 1. 2018
do doby uzavření NS ve výši nájmu, tj.
8 479 Kč/měsíc.
(pro 9, proti 0, zdržel se 2 – Jiaxis,
Korbička)
Přítomno bylo 11 zastupitelů: Martin Černý,
Miloslav Dočekal, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing.
Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Jan Korbička,
Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová, doc.
Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří
Výplach

Inzerce:
Rekonstrukce bytových jader, koupelen
a topení. Poradenství, návrh, realizace na
klíč. Tel.: 513034551, mob.: 704 458 187,
e-mail: info@tzbcentrum.cz
www.tzbcentrum.cz
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c)

S výsledkem hospodaření rozpočtové činnosti – ziskem 9 418 155,03 Kč
S výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti – ziskem 356 897,36 Kč
(pro 10, proti 0, zdržel se 1 - Jiaxis)
s prodejem pozemku p.č. 1492 k.ú. Bosonohy o velikosti 28 m2 dle návrhu na dispozici
s majetkem města MMB/0138017/2018 (pro
11, proti 0, zdržel se 0)
s prodejem pozemku p.č. 63 k.ú. Bosonohy o velikosti 47 m2 dle návrhu na dispozici s majetkem města MMB/0115818/2018
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
s návrhem OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY pro
rok 2018, 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)
s navrženou studií projektu VP Bosonožské náměstí prezentované na 33/VII jednání ZMČ paní Ing. arch. Barborou Jenčkovu
s tím, že požaduje zachovat:
1. Parkování na Bosonožském náměstí mezi
domy č.or. 27 a 29 (u pekárny).
2. Současné parkování nad ÚMČ Bosonožké nám. mezi domy č. or. 11 a 13 (pro 9,
proti 1 – Jiaxis, zdržel se 1 – Korbička)
se záměrem vyloučení tranzitní kamionové
dopravy s úseku silnice II/602 přes intravilán MČ Brno-Bosonohy a pověřuje starostu
k dalšímu jednání o vyloučení této tranzitní
kamionové dopravy z MČ Brno-Bosonohy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
s navrženými požadavky MČ na finanční
transféry z města Brna na ostatní investice
a s určením jejich priorit.
1) Rekonstrukce budovy ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1
2) Rekonstrukce veřejného sportoviště
Hoštická
3) Vybudování parkoviště, workoutového
hřiště a klidové zóny v areálu komunál
4) Rekonstrukce bývalé budovy vodojemu
z roku 1931.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec našeho volebního období 2014–2018 a rád bych krátce bilancoval naši práci. Během těchto let proběhlo v našich Bosonohách hodně investičních akcí a oprav, např.:
–
–
–
–
–

Rekonstrukce objektu Vzhledná – obchod potravin – Brněnka
Zateplení bytového domu Konopiska
Rekonstrukce hasičky
Zateplení budovy základní školy včetně nové fasády
Obnova infrastruktury základní školy a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologie
– Oprava účelových komunikací
– Oprava chodníků
– Parkoviště Ševčenkova
– Odizolování objektu BOSA
– Oprava přízemí budovy ÚMČ
– Rekonstrukce dětského hřiště za vodojemem
– Zastávka MHD Skalní – Pražská
– Provizorní parkoviště Troubská
– Zakoupení traktoru a sekačky
Tyto investice a opravy stály městskou část v tomto volebním období částku 28 304 872 Kč.
Z těchto financí jsme čerpali 1 643 284 Kč z evropských dotací a 10 736 076 Kč z dotací města
Brna. Jsou to čísla, která laikovi nic neříkají a byly i odezvy, že se v tomto volebním období
téměř nic neudělalo, proto Vám předkládám k porovnání investice a opravy z předchozího
volebního období 2010–2014. Investice byly ve výši 7 807 743 Kč, z toho z dotací města Brna
660 000 Kč. V těchto číslech není zahrnuta rekonstrukce objektu BOSA a pohybově-relaxační
prostory v ZŠ, protože to byly investice města Brna.
Závěrem bych chtěl říct, že si myslím, že se v naší městské části v tomto volebním období
udělalo dost a záleží na každém z nás, jak si to sám vyhodnotí.
Pro Bosonohy je samozřejmě nejdůležitější kanalizace a obchvat Bosonoh, tato témata jsou
stěžejní pro další volební období.
Miroslav Sojka, starosta MČ Brno-Bosonohy

Kniha „Bosonohy v historické fotografii“
V letošním roce měla vyjít pod záštitou městské části Brno-Bosonohy kniha pana Miroslava
Kazdy „Bosonohy v historické fotografii“. Rodina zesnulého autora však změnila názor a knihu si chce vydat sama. Řešit po své linii bude i distribuci této knihy. Tuto skutečnost samozřejmě bez výhrad akceptujeme. Seznam těch z Vás, kteří jste knihu chtěli, rodině pana
Kazdy předáme, pokud bude mít zájem Vás kontaktovat.

Inzerce:
Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
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VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE VČETNĚ
LIKVIDACE - LEVNĚ!!!
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU + VEŠKERÝ
KOVO.MATERIÁL - ODVOZ ZDARMA!!!
M: 776 339 166
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Na základě dopisu náměstkovi primátora Richardovi Mrázkovi ohledně organizace městské
dopravy nám přišla tato odpověď:
Váš požadavek na prodloužení linky 69 na Úzkou je v rozporu s koncepcí veřejné dopravy
v Brně. Autobusové linky slouží primárně jako napaječové linky k tramvajím, které jsou rychlé a kapacitní a zajišťují dopravu do centra Brna. Z Bosonoh lze použít linky 69, 401 a 402
k tramvaji do Starého Lískovce a následně s jízdní dobou tramvají 16 minut na Hlavní nádraží, 13 minut na Mendlovo náměstí a 21 minut na Českou. Takové časy nelze v dopravní
špičce na silniční síti v Brně dosáhnout, a jak je uvedeno, jednalo by se o neefektivní souběh
s tramvajemi a především o navýšení výkonů včetně výpravy vyššího počtu vozidel a služeb
bez potenciálu nárůstu počtu přepravených osob.
Na Váš požadavek na zajíždění všech spojů noční linky N96 do Bosonoh, mohu reagovat
tak, že tato úprava byla již realizována od prosincových změn jízdních řádů loňského roku.
Pokud je ukončen nebo výchozí spoj linky N96 ve Starém Lískovci, tak je zpravidla v době,
kdy lze z/do Bosonoh použít autobus linek 401 a 402.
Autobusová linka 51 je nyní provozována ve zkušebním režimu a využití linky ze strany cestujících je zatím nízké. S ohledem na vývoj počtu cestujících, který je potřeba hodnotit v delším časovém horizontu po zavedení linky, lze v budoucnu uvažovat s rozšířením provozu do
21 hod. a posílením špičky na interval 30 minut.
K Vašemu požadavku na zařazení celé linky 51 do brněnské zóny 101 uvádím, že Tarif
IDS JMK stanovuje jasná pravidla zařazení jednotlivých obcí a zastávek do tarifních zón. Jelikož je linka 51 vedena i mimo území Brna přes obce Troubsko a Popůvky, tak tyto obce
nemůžou být zařazeny do stejné tarifní zóny jako město Brno.

Venčení psů – téma, na kterém se pejskaři
a nepejskaři neshodnou
Vzhledem ke stále se množícím stížnostem na psy, resp. jejich majitele, najdete níže vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na území města Brna, kam spadá také městská část
Brno-Bosonohy.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/27. zasedání konaném dne 11. 4. 2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez
vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
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Reakce na připomínky k projektu organizace
městské dopravy
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3. Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodicími, asistenčními a záchranářskými psy a osoby provádějící odborný výcvik vodicích, asistenčních
a záchranářských psů a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy.
4. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl vybaven
evidenční známkou, která mu byla vydána městskou částí příslušnou podle místa jeho
trvalého pobytu nebo sídla. Nebyla-li mu vydána, je povinen zajistit, aby byl pes pohybující se na veřejném prostranství označen jiným vhodným způsobem umožňujícím jeho
identifikaci.
Článek 2
Volný pohyb psů
1. Příloha č. 1 této vyhlášky vymezuje prostory, na kterých se psi mohou pohybovat volně
bez vodítka a bez náhubku. Tyto prostory jsou označeny informativní tabulkou.
2. Volný pohyb psů v prostorech uvedených v odst. (1) je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Z přílohy č. 1 vybíráme lokality v naší městské části:
– na konci ulice Ostopovická (část pozemku p. č. 3552/2 v k. ú. Bosonohy)
– na konci ulice Rušná (část pozemku p. č. 3645 v k. ú. Bosonohy)
Článek 3
Zákaz vstupu se psy
– Zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství a vodní plochy vymezené v Příloze
č. 2 této vyhlášky a označené zákazovou tabulkou.
Z přílohy č. 2 vybíráme lokality v naší městské části:
dětská hřiště:
–
–
–
–
–
–

Bosonožské nám. – u pekárny
Bosonožské nám. – za kaplí
Bosonožské nám. – park pod školou
ul. Za Vodojemem
ul. Vzhledná
veřejné sportoviště při ul. Hoštické
Článek 4
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
č. 10/2011, č. 6/2012 a č. 7/2013.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Datum nabytí účinnosti: 1. 6. 2017
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Dne 19. května 2018 proběhlo na úřadu městské části Vítání občánků. Děti přivítal za
MČ Brno-Bosonohy pan starosta Miroslav Sojka. Vítání se účastnilo 6 dětí, které byly rozděleny do dvou skupinek. V první skupince přivítal pan starosta Denisu Kiliánovou, Emmu
Štěpánkovou a Petra Sedláčka a ve druhé skupince Štěpána Štauda, Davida Hlineckého
a Julii Voráčovou. Po proslovu pana starosty přijali rodiče gratulaci a malý dárek.
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Vítání občánků
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Vítání doprovázely písničky a básničky dětí ze základní školy, které s nimi nacvičila paní učitelka Milada Dittrichová. Tímto jim velmi děkujeme.
Děkujeme také panu Romanu Langerovi, který celou událost fotografoval.
Další Vítání občánků se uskuteční v listopadu 2018. Pokud budete mít zájem se zúčastnit,
zašlete písemný souhlas se zasláním pozvánky, který je k dispozici na referátu sociálních
věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo na internetových stránkách www.bosonohy.cz
v sekci Úřad městské části – Potřebuji si vyřídit – Referát sociálních věcí – Vítání občánků.
Veronika Helánová, referát sociálních věcí

GEMELLAGIO
Ve dnech 20.–24. 6. 2018 se uskutečnila oficiální návštěva naší partnerské obce Abbadia
Lariana v Itálii. Příprava byla z obou stran náročná. Několikrát se měnil termín, tím pádem
i účastníci, ale nakonec jsme si mohli objednat a zaplatit bus, nabalit dárky a jelo se. Po oficiálním přivítání v Abbadii a následném ubytování v rodinách nastala přímo „smršť“ přátelských setkání, posezení a výletů. Největší radost a uspokojení mám z toho, že tentokrát se
návštěvy zúčastnily z obou stran nové rodiny s dětmi, a to dalo našemu střetávání opět ten
správný rozměr a smysl.
Prodloužený víkend na břehu přenádherného jezera Como velmi rychle utekl, závěrečná galavečeře byla zase plná emocí a smutku z loučení, předaly se oficiální dary, přečetla zdravice
našeho ÚMČ a s přáním brzkého shledání jsme odjížděli domů, do Bosonoh.
Samotnou návštěvu nelze v krátkosti popsat, tak jen malá ochutnávka z fotodokumentace.
Znovu bych chtěla připomenout, že tyto aktivity jsou otevřené pro všechny občany Bosonoh, kteří mají zájem. S přispěním ÚMČ podle svých možností zajišťujeme program a ubytování pro naše přátele, při návštěvě Itálie si hradíme cestu a snažíme se, aby každá návštěva
byla – pokud možno – nezapomenutelná.
Marta Ceklová
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Bosonožák, který se stal nejlepším vojenským absolventem
univerzity obrany v akademickém roce 2017/2018

Na sklonku července přišel starostovi dopis z Univerzity obrany. Dopis píše rektor – velitel, brigádní generál, prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Jeho část zde přepisujeme, protože
nás těší, že v naší městské části žije nejlepší absolvent této univerzity v akademickém roce
2017/2018.
„Vážený pane starosto, rád bych Vás informoval o absolventovi Univerzity obrany poručíku
Ing. Jiřím Kratochvílovi, který je občanem Vaší městské části. Poručík Jiří Kratochvíl byl slavnostně vyřazen z vojenského studia a promován inženýrem dne 27. července 2018 v Brně.
Jako výtečný student navazujícího magisterského studia ve studijním oboru Vojenské technologie, specializace Bojová a speciální vozidla obdržel věcný dar ministra obrany ČR – vojenskou dýku s věnováním a byl vyhlášen nejlepším vojenským absolventem Univerzity
obrany v akademickém roce 2017/2018.“
Převzali jsme za laskavého dovolení Univerzity obrany článek, který Vám Jiřího Kratochvíla
přiblíží více…
S UNIVERZITNÍM MEČEM NA RAMENI
Do studia technického oboru na Univerzitě obrany se Jiří Kratochvíl před pěti lety
pustil s očekáváním, že bude provázané s vojenským výcvikem a praktickou činností
u útvarů české armády. Jeho očekávání se naplnila a koncem července letošního roku
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Ing. Jiří Kratochvíl

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

úspěšně ukončil studium na vojenské vysoké škole. Dokonce se mu dostalo té cti, že
jeho prostřednictvím byli vyřazení letošní absolventi navazujícího magisterského studia na brněnských fakultách Univerzity obrany.
„Studoval jsem na osmiletém všeobecném gymnáziu v Brně na Vídeňské a na Univerzitu
obrany jsem se přihlásil kvůli technickému vzdělání. Mně se líbilo, že na vojenské univerzitě je studium provázané s akčním výcvikem a stážemi u vojsk. Nedovedl bych si představit
jen sedět v lavicích poslucháren a pracovat v laboratořích,“ vysvětluje Jiří Kratochvíl, proč
dal přednost Univerzitě obrany před Vysokým učením technickým v Brně. „Lákala mě také
vojenská profese,“ uvádí další argument pro svou volbu.
Novopečený poručík inženýr Jiří Kratochvíl vždy patřil k nejlepším studentům Univerzity
obrany, ať již v tříletém bakalářském studiu nebo poté v dvouletém magisterském studiu
navazujícím na bakalářské. Jeho oborem jsou bojová a speciální vozidla. Své obzory si rovněž rozšířil jako pomocná vědecká síla na Katedře bojových a speciálních vozidel a letos se
stal nejúspěšnějším účastníkem soutěže studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenských
technologií. Zvítězil se svojí prací na téma „Analysis of the vehicle mobility by means of simulation technology“ a získal cenu rektora.

Během tříměsíčního pobytu na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově v rámci mezinárodního
vzdělávacího programu Erasmus+ zdokonalil svou znalost němčiny, které se věnuje spolu
s angličtinou. Zde musel v němčině složit zkoušky z pěti předmětů. Dvakrát se také účastnil
Mezinárodního studentského setkání na Královské vojenské akademii v Bruselu.
I když poručík Jiří Kratochvíl nastupuje do Klatov na funkci velitele čety oprav techniky
u 142. praporu oprav techniky logistického pluku, status studenta Univerzity obrany nepozbyl, protože navíc v kombinované formě studuje na Fakultě vojenských technologií obor
zbraně a munice v rámci magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský.
„Mám za sebou rok dálkového studia zajímavého oboru, kde se více zaměřuji na zbraně
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Kromě své specializace a zbraní se poručík Jiří Kratochvíl hlouběji zajímá o historii vrcholného středověku a evropskou politiku. Ve volných chvílích rád běhá, hraje fotbal, věnuje se
turistice a hře na akustickou kytaru. Chodí do divadla na činohru.
„Je to perfektní východisko pro kariéru armádního důstojníka,“ hodnotí Jiří Kratochvíl smysl
a význam školy, ze které odchází do praxe jako letošní nejlepší absolvent jejích brněnských
fakult. Na památku si odnáší vojenskou dýku s věnováním.

Sousedským problémům může předejít domovník.
Strážníci pro ně otevírají bezplatný kurz
Jak na to, se dozvědí účastníci bezplatného kurzu Domovnické preventivní minimum, který
se v září rozběhne již potřetí. Určený je nejen pro domovníky, vlastníky a správce nemovitostí, ale třeba i pro školníky. Kurz je mimo jiné přesvědčí, jak důležité je mít v takové pozici
informační náskok a znát v předstihu know-how. Složitým řešením nepříjemných následků
se totiž lze v mnoha případech vyhnout především včas a jasně nastavenými pravidly. Autor
projektu Luboslav Fiala z preventivně informačního oddělení Městské policie Brno k tomu
dodává: „Už když jsme koncepci celého programu připravovali, vícekrát jsme se přesvědčili,
jak zásadní je předvídavost majitelů nemovitostí, jejich správců i domovníků. Bez ní to celé
může skončit buď fiaskem anebo opakovaným balancováním na tenké hraně mezi prevencí
a represí. A právě tomu se snažíme předejít."
Účastníci se v kurzu dozvědí jak užitečné informace z oblasti sociálních služeb, tak preventivní rady ohledně kriminality či požární ochrany. Se zkušenými lektory dále proberou optimální nastavení mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů
a výuka se dotkne i některých poruch osobnosti, které mohou sousedské vztahy ovlivnit.
Také se dostanou k normám trestního, přestupkového a občanského práva.
Do tříměsíčního kurzu z pera Městské policie Brno se promítly konzultace se specialisty
z mnoha oborů. Jeho podobu ovlivnila i zpětná vazba od více než čtyř desítek účastníků
předchozích dvou ročníků. Ti získali nejen základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, ale naučili se také zvládat konfliktní situace. Právě smírnému řešení sporů se věnuje
podstatná část přednášek, které však kromě jiného obsáhnou i komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému.
Mezi lektory programu čerpajícího i z poznatků Domovnické akademie jsou experti Hasičského záchranného sboru JmK, z Policejního prezidia PČR, z Útvaru policejního vzdělávaní
a služební přípravy, ze sdružení Práh jižní Morava z. s., z Asociace zámkových a klíčových
služeb České republiky i z Asociace technických bezpečnostních služeb ČR.
Cyklus přednášek domovnického preventivního minima se uskuteční od září do prosince,
a to ve tříhodinových středečních blocích. K účasti na něm je potřeba se předem přihlásit.
Díky dotacím statutárního města Brna je celý program pro všechny účastníky ZDARMA. Pro
ročník 2018 je limit 25 přihlášených. Výuka proběhne v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno na Bauerově 7.
Více informací a přihlášku najdete: https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/da/2018/
Pavel Šoba, MP Brno
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s větší ráží. Což má přímou souvislost s bojovými vozidly,“ upřesňuje.

úvodem
co se
děje sport
škola,kultura
školka, bosa
z radnice
úvodem
co sekultura
děje sport
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Jak poznáte, že máte problém se závislostí?
Přijďte se zdarma poradit.
Hrajete, sázíte, pijete často alkohol nebo užíváte návykové látky a občas si nejste jistí, jestli
máte situaci plně pod kontrolou? Terapeutické centrum v JMK nově nabízí službu Pro-Dialog, díky níž můžete nezávazně a bezplatně probrat svoje problémy se zkušenými odborníky,
kteří vám pomohou zjistit, jestli u vás již začíná vznikat závislost a případně poradí, jak dál
postupovat. Poradenství je ale určeno také pro rodiny a blízké osob se závislostmi, kteří se
mohou dozvědět, jak s celou situací naložit a jakým způsobem nabídnout závislému pomoc.
Terapeutické centrum se specializuje na ambulantní léčbu závislostí na alkoholu, drogách,
hraní nebo sázení. Všechny služby poskytuje svým klientům zdarma a zcela diskrétně. V rámci Pro-Dialogu se o službách Terapeutického centra mohou přijít informovat i lidé z jiných
organizací, pro jejichž klienty mohou být nabízené služby užitečné.
Terapeutické centrum v JMK, které je součástí Společnosti Podané ruce, najdete v Brně
na ulici Hilleho 5 (odbočka z tř. Kpt. Jaroše). Službu Pro-Dialog můžete využít každé úterý od 14.30 do 16 hod. a každý čtvrtek od 9.30 do 11 hod., není třeba se objednávat předem. Více na webu: terapiejmk.podaneruce.cz. Kontakty pro další informace: 541 227 704,
778 486 355, terapie.jmk@podaneruce.cz
Společnost Podané ruce o.p.s.

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
všechny vás tímto článkem zdravím a přeji vám, především však našim dětem, žákům a všem
zaměstnancům, co nejvíce úspěchů v novém školním roce.
Dovolím si také na tomto místě poděkovat všem, kteří se podílí na chodu školy. Jsou to jednak všichni, kteří vzdělávají – pedagogové, vychovatelky, asistentky pedagogů. Významnými
pro pohodu jsou také provozní zaměstnanci – školnice, uklízečky, kuchařky a hospodářka
školy. Na chodu školy se také podílejí nepřímo školská rada a zastupitelé městské části, kteří rozhodují o financích, které máme pro provoz a rozvoj školy. Děkuji tímto všem 11 zastupitelům, kteří v uplynulém volebním období měli pro potřeby školy vždy pochopení a škola i školka mohou být moderní, upravené a vkusné budovy, ve kterých děti a žáci mají vše
potřebné ke svému vzdělávání.
V průběhu prázdnin jsme v mateřské škole natírali herní prvky na zahradě a malovali část
vnitřních prostor. Na webových stránkách školky a také na facebooku školy jsme zveřejnili
videa dvou aktivit s dětmi školky, kterými byla instalace výplní do smyslového chodníčku na
zahradě školky a také otevření opraveného hřiště na ulici Za vodojemem.
V základní škole došlo k opravě zateplení střechy, díky které se zvýšila klimatická pohoda
ve všech místnostech podkroví. Obnovili jsme žákovské lavice a židle v budoucí čtvrté třídě
a nově vymalovali čtyři třídy. Pokročili jsme v obnově šatních skříní žáků a na příští rok nás
čeká dokončení výměny tohoto nábytku. Ve spolupráci s agenturou a radnicí jsme dokončili výběr dodavatele projektu Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi v částce přes 2,7 mil. Kč. Práce na projektu budou
skončeny do konce září a žáci a učitelé se mohou těšit na novou učebnu a další možnosti
ve výuce. Z dalšího projektu města Brna jsme obdrželi dvě interaktivní tabule do dvou tříd.
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Příjemný přechod mezi létem a podzimem přeje
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Stanislav Skřička, ředitel školy

13

od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa

Těšíme se na nový školní rok a také na to, že se společně budeme setkávat v průběhu celého školního roku při aktivitách, které v obou částech školy připravujeme.
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Knihovna Jiřího Mahena – pobočka Bosonohy
Trochu statistiky za rok 2017 k naší pobočce, která patří k nejmenším v rámci KJM. Poskytuje však stejně jako ostatní pobočky výpůjční a informační služby a umožňuje zdarma přístup do internetové sítě.
Pobočka se v roce 2015 přestěhovala do budovy ICV BOSA a rozšířila půjčovní dobu na dva
dny v týdnu. V roce 2016 byla připojena do automatizované sítě KJM. Pobočka v roce 2017
uspořádala pět kulturních a pět vzdělávacích akcí: besedu Záhady a tajuplné jevy, vědomostní soutěž Vítání jara, besedu pro žáky MŠ Oblíbené večerníčky, jejich autoři a interpreti.
V červenci uskutečnila vzdělávací besedu Všeználkové v rámci příměstského tábora. Knihovna připravila ve spolupráci s Bosou program pro Noc s Andersenem s účastí 34 dětí. Vítání
občánků proběhlo v 1. i ve 2. pololetí za účasti knihovnice. V září proběhlo v rámci projektu
Poprvé do školy, poprvé do knihovny pasování žáků 1. třídy místní ZŠ, kterého se účastnilo
23 prvňáčků. Ve 4. čtvrtletí se uskutečnilo pro žáky MŠ vyprávění o pohádkách s abecedními
hádankami a pro veřejnost Mikulášská besídka a Lovení vánočních kapříků.
Počet čtenářů za rok 2017
Počet návštěvníků
Počet výpůjček
Stav knihovního fondu
Počet nových knih

134, z toho 51 dětí
1932
4909
3638 SF (stálý fond) + 1050 VF (výměnný fond)
296 VF

Aktivní divadelní dílny pro rodiče s dětmi
od 5 do 8 let
Od 1. 9. 2018 zahajujeme další sezonu konání pravidelných aktivních divadelních dílen pro děti ve věku od 5 do 8 let spolu s rodiči. Víkendové divadelní dílny, pod vedením odborných lektorů, jsou dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické výchově.
Dospělí ztrácí, pod tíhou neustálého spěchu a problémů které život přináší, současně s nedostatkem času, svou bezprostřednost a schopnost si s dětmi hrát. Jeden z nejlepších způsobů, jak tento stav změnit je divadlo. Nejlepší společníci při znovuobjevování spontaneity
jsou určitě děti, které rodiče v mnohém podpoří a společně tak prožijí krásně a hravě strávený čas. Prostřednictvím takto získaných, zcela nových, společných zážitků mohou více
rozvíjet svůj vzájemný vztah.
Lekce budou probíhat na základě různých tematických okruhů vybíraných podle předchozích zkušeností, znalostí a jejich využití v dalším běžném životě.
Při výběru jednotlivých tematických okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že
účastníci budou různých věkových kategorií (děti od 5 do 8 let, věk rodičů bude zcela jistě
různý). Proto všechny hodiny budou probíhat velmi přístupnou a hravou formou a i proto
jsme zvolili formu otevřených lekcí, jejichž obsah na sebe nebude zásadně navazovat a bude
tak vhodný pro pravidelné účastníky divadelních dílen, stejně jako i pro nově příchozí.
Podrobné informace získáte na e-mail adrese: divadylko-brno@seznam.cz
Projekt se koná za finanční podpory statutárního města Brna.
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SKAUTSKÝ ODDÍL FÉNIX BOSONOHY OZNAMUJE:

škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura
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KAMENICE 2, BRNO
tel.: 773 269 603
www.autocrashinfo.cz

Pomáháme poškozeným z dopravních nehod
k maximální náhradě škody na zdraví a věcech.

co se děje sport škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem inzerce

ITEVO, s. r. o.,
HLEDÁ TOPENÁŘE
INSTALATÉRY
INFO: 602 741 259, 602 741 260
itevo@itevo.cz
Školní jídelna DJ, s. r. o., na ZŠ Svážná
- Nový Lískovec, hledá kuchaře(ky)
požadavek výuční list, na plný úvazek,
pomocné kuchařky, na plný i zkrácený
úvazek, řidiče na rozvoz obědů
zkrácený úvazek.
Nástup dohodou.
Informace J. Horáček,
tel.: 721 809 980

U Leskavy 27, Starý Lískovec
nabízí maminkám s PDOêPLGČWPL
UKÁZKOVÉ LEKCE 352*5$0ģ
SURGČWLjiž RGPČVtFĤ do 6 let.
Rezervace a informace na webu.
3URGČWLLGRVSČOpMVRXXUþHQ\RERU\
KYTARA a ZOBCOVÁ FLÉTNA
739 269 821, misa@yamahaskola.cz
FB YamahaBrnoSĜLKOiãN\ na:

www.yamahaskola.cz/brno
16
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Òě$'0ċ676.eýÈ67,STAROSTA, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO

OZNÁMENÍ
RGREČDPtVWČNRQiQtYROHE
6WDURVWDPČVWVNpþiVWLPČVWD%UQD%UQR-Bosonohy v souladu s ustanovením § 29 zákona þ
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve ]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ, oznamuje:
1. Volby do =DVWXSLWHOVWYDPČVWVNpþiVWL%UQR-%RVRQRK\DGR=DVWXSLWHOVWYDPČVWD%UQD
VHNRQDMtYHGQHFKD+ODVRYiQt]DþtQiGQHYHKRGLQ
DNRQþtYHKRGLQ'QH]DþtQiKODVRYiní v KRGLQDNRQþtYH
14:00 hodin.
2. 9ROLþLEXGHXPRåQČQRKODVRYiQtSRWpNG\SURNiåHVYRXWRWRåQRVWDVWiWQtREþDQVWYt
ýHVNpUHSXEOLN\ SODWQêPREþDQVNêPSUĤND]HPQHERFHVWRYQtPSDVHPý5 
Neprokáže-OLYROLþVYRXWRWRåQRVWDVWiWQtREþDQVWYtýHVNpUHpubliky, nebude mu
KODVRYiQtXPRåQČQR
3. .DåGpPXYROLþLEXGRXGRGiQ\QHMSR]GČMLWĜLGQ\SĜHGHGQHPYROHEKODVRYDFtOtVWN\
9HGQHFKYROHEPĤåHYROLþREGUåHWKODVRYDFtOtVWN\LYHYROHEQtPtVWQRVWL
4. +ODVRYDWQDYROLþVNêSUĤND]YHYROEiFKGR]DVWXSLWHOVWYDPČVWVNpþiVWLani
]DVWXSLWHOVWYDPČVWDnelze!
5. 9ROLþPĤåH]H]iYDåQêFK]HMPpQD]GUDYRWQtFKGĤYRGĤSRåiGDWÒ0ý%UQRBosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
KODVRYDFtPtVWQRVWSURVWĜHGQLFWYtPSĜHQRVQpYROHEQtVFKUiQky, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku.
6. 5. 3UiYRYROLWPiVWiWQtREþDQMLQpKRVWiWXNWHUêMHY 0ý%UQR-%RVRQRK\SĜLKOiãHQ
k trvalému QHERSĜHFKRGQpPXSRE\WXSRåiGiR]iSLVGRGRGDWNXYROLþVNpKR
VH]QDPXDSUiYRYROLWPXSĜL]QiYiPH]LQiURGQt~POXYDNWHURXMHýHVNiUHSXEOLND
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
V VRXþDVQpGREČPRKRXEêWGRGRGDWNX]DSLVRYiQLQD]iNODGČYODVWQtåiGRVWLSRX]H
REþDQpþOHQVNêFKVWiWĤ(8QHERĢ6PORXYDRSĜLVWRXSHQtýHVNpUHSXEOLN\
k Evropské unii má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy.
7. Místo konání voleb je v základní škole Bosonožské nám. 100/44.
9%UQČGQH1. ]iĜt 2018

Miroslav Sojka, v.r.
starosta 0ý%UQR-Bosonohy
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Òě$'0ċ676.eýÈ67,STAROSTA, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO

OZNÁMENÍ
RGREČDPtVWČNRQiQtYROHE
6WDURVWD PČVWVNp þiVWL PČVWD %UQD %UQR-Bosonohy v souladu s ustanovením § 15, odst.1,
]iNRQDþ6ERYROEiFKGR3DUODPHQWXýHVNprepubliN\DR]PČQČDGRSOQČQt
QČNWHUêFKGDOãtFK]iNRQĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤoznamuje:
1. Volby do Senátu 3DUODPHQWX ý5 se konají ve dnech 5. a 6.10 2018. Hlasování
]DþtQiGQH5.10.2018 YHKRGLQDNRQþtYHKRGLQ'QH6.10.2018 ]DþtQi
hlasování v KRGLQDNRQþtYHKRGLQ
2. Místo konání voleb v 0ý %UQR-Bosonohy je v základní škole Bosonožské nám.
100/44.
3. 9ROLþLEXGHXPRåQČQRKODVRYiQtSRWpNG\SURNiåHVYRXWRWRåQRVWDVWiWQtREþDQVWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SODWQêP REþDQVNêP SUĤND]HP QHER FHVWRYQtP SDVHP ý5 
Neprokáže-OL YROLþ VYRX WRWRåQRVW D VWiWQt REþDQVWYt ýHVNp UHSXEOLN\ QHEXGH PX
KODVRYiQtXPRåQČQR
4. .DåGpPX YROLþL EXGRX GRGiQ\ QHMSR]GČML WĜL GQ\ SĜHGH GQHP YROHE KODVRYDFt OtVWN\
9HGQHFKYROHEPĤåHYROLþREGUåHWKODVRYDFtOtVWN\LYHYROHEQtPtVWQRVWL
5. 9ROLþNWHUêQHEXGHPRFLYROLWYHYROHEQtPRNUVNXY jehož stálém seznamu je zapsán,
PĤåHÒ0ý%UQo-%RVRQRK\SRåiGDWRY\GiQtYROLþVNpKRSUĤND]XäiGRVWVHSRGiYi
EXć RVREQČ GR 3.10.2018) nebo StVHPQČ v OLVWLQQp SRGREČ s RYČĜHQêP SRGSLVHP
YROLþH nebo v HOHNWURQLFNp SRGREČ ]DVODQp SURVWĜHGQLFWYtP GDWRYp VFKUiQN\ (do
28.9.2018).
6. 9ROLþ PĤåH ]H ]iYDåQêFK ]HMPpQD ]GUDYRWQtFK GĤYRGĤ SRåiGDW Ò0ý %UQRBosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
KODVRYDFt PtVWQRVW SURVWĜHGQLFWYtP SĜHQRVQp YROHEQt VFKUiQN\ D WR SRX]H
v územním obvodu volebního okrsku.

V %UQČGQH]iĜt2018
Miroslav Sojka, v.r.
VWDURVWD0ý%UQR-Bosonohy
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Brno - Bosonohy

Bosonohy jsou i našim domovem, a proto chceme, DE\]ĤVWDO\LQDGiOHNOLGQêPPtVWHPSUR
život nás všech. 0iPHVPČOpSOiQ\, MDNNWRPXSĜLVSČWDOHWDNpSDUWXOLGLNWHĜtMHEXGRX]D
Vás a pUR 9iV DNWLYQČ SURVD]RYDW 3ĜLMćWe nás SURWR  D  ĜtMQD SRGSRĜLW GR YROHEQtFK
místností...
Naši kandidáti:
=GHQND/DQþDULþRYi%RVRQRåVNpQiPČVWt
=GHQČN3DYODWDOstopovická
0LORVODY'RþHNDO3DGČOtN\
4. Bc. Petr Gabriel, %RVRQRåVNpQiPČVWt
5. Miroslav Meloun, 3UiþDWa
,YDQ1HþDV3ĜtPi
7. Marta Ceklová, Vrchní
8. Pavel Horák, %RVRQRåVNpQiPČVWt
9. Ing. Magdalena Horská, CSc., Pražská
10. Bc. Lubor Janák, Ostopovická
11. Nicole Bernovská, Vzhledná
POZVÁNKA:
Pokud se chcete s námi setkat osobnČDSRKRYRĜLWRSUREOpPHFK%RVRQRK
VUGHþQČ9iV]YHPH]iĜtRGKRGLQQD]DKUiGNX1 FC pivnice QDKĜLãWL na Hoštické.
0DOpREþHUVWYHQt ]DMLãWČQR
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„Nezávislá občanská sdružení pro Bosonohy
s podporou Zelených (NOS )“ – představení
volebního uskupení
Proč „NOS“?
Zanedlouho nás čekají volby do zastupitelstva, rádi bychom se vám představili a požádali
o zvážení podpory našeho sdružení. Budoucí zastupitelstvo naší městské části bude řešit patrně nejvýznamnější změny v novodobé historii Bosonoh – bude se muset vypořádat s plány
hromadné výstavby, která by mohla navýšit počet obyvatel až o dvojnásobek současného
počtu. Členové nového uskupení chtějí svými zkušenostmi pomáhat smysluplnému a zdravému rozvoji naší městské části, aby se nestavělo živelně a bez infrastruktury.
Území, které developeři chtějí zastavět, jsou sice územním plánem určena k bytové výstavbě, městská část si však musí určit kritéria rozvoje. Musí se rozhodnout, zdali nechá developery stavět bez koncepce a na úkor občanů, jak se to již nyní ve stavebních projektech
projevuje, nebo si vymezí podmínky, které budou hromadnou výstavbu usměrňovat. „NOS“
je připraven pomáhat novému vedení MČ v plánování rozvoje.
Kdo je „NOS“ ?
Kandidátka Nezávislých občanských sdružení pro Bosonohy s podporou Zelených („NOS“)
je tvořena zástupci dvou Bosonožských spolků s podporou strany Zelených. Spolek pro
Křivánky se vymezuje proti plánu hromadné výstavby „Slunečná“, který je příkladem stavebního projektu, který nebere ohled na současné a ani budoucí obyvatele. Developer má
zájem pouze vytěžit ze svých pozemků maximum, nechce přinášet městské části nic – jen
zatížit ulice další dopravou, nepřináší žádnou infrastrukturu. Nabyté zkušenosti jsou použitelné i pro další plány hromadné výstavby, které se v Bosonohách chystají. Chceme také
prosadit výstavbu kruhového objezdu před Bosonohami – snížilo by se tím dopravní zatížení v městské části.
Další členové kandidátky „NOS“ pracují ve Spolku pro kvalitu života v Bosonohách, který
se již dlouhá léta aktivně upozorňuje na nevyhovující hlukové podmínky i čistotu ovzduší
v naší městské části. S odborností členů by se nám mohlo podařit omezit provoz kamionové dopravy přes Bosonohy – jsme k tomu tak blízko, jako nikdy předtím. Bude však potřeba
vykonat ještě mnoho práce na úrovni vedení MČ – rádi bychom tomuto významnému cíli
napomohli. Odborníci ze Spolku se orientují i v tak složité problematice, jako jsou obchvaty
a R 43 – jejich zkušenosti by bylo dobré využít.
Strana zelených v tomto volebním období nebude vystupovat samostatně, vážíme si jejich
podpory. Máme mnoho společných cílů: zlepšení životních podmínek obyvatel Bosonoh,
omezení těžké dopravy a další projekty. Strana zelených má za sebou v minulých obdobích
mnoho užitečné práce v naší městské části.
Kandidáti do voleb za „NOS“ (Nezávislá občanská sdružení pro Bosonohy s podporou Zelených) nabízejí řešení konkrétních témat a cílů, chceme pracovat pro naši městskou část, ve
které všichni žijeme.
Prosíme, přijďte k volbám a podpořte nás v našem úsilí svým hlasem – pro nás všechny.
Děkujeme za podporu.
Kandidáti Nezávislých občanských sdružení pro Bosonohy s podporou Zelených („NOS“).
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TVOŘÍME SPOLEČNĚ
BUDOUCNOST BOSONOH
Vážení spoluobčané,
komunální volby se blíží a my bychom rádi pokračovali v práci, kterou
jsme započali před čtyřmi lety. Během nich jsme udělali pro Bosonohy
mnoho dobrého. Zůstává ale dost věcí, které jsme z objektivních důvodů
nestihli dokončit.
Neslibujeme vám ani do dalších čtyř let nereálné vize, to není náš styl. Jdeme po malých
krocích, ale pořád kupředu. Nic totiž nejde vyřešit mávnutím kouzelného proutku.
Co vám ale můžeme zaručit, je chuť do práce, maximální nasazení a velké zkušenosti,
které celý náš tým má. V těchto dnech dokončujeme podrobný program, který chceme
v příštím období naplnit a do nějž jste se svými podněty v rámci naší ankety zapojili také vy.
Náš společný volební program očekávejte během září ve svých schránkách!

DEJTE NÁM DŮVĚRU,
RÁDI PRO VÁS BUDEME PRACOVAT I NADÁLE
Miroslav Sojka, Jiří Výplach, Marcela Melounová, Daniela Kalná, Jiří Bělohlávek,
Patrik Holomek, Markéta Langerová, Ivan Dlugoš, Jana Kepáková, Martin Rozmarin,
Miroslav Sojka ml.

Srdečně Vás zveme na setkání s kandidáty 23. září v 17.00 hodin v Restauraci U Sojků.

180822_CSSD-Bosonohy_inzerat_A5_20.indd 1
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kulturní program občerstvení soutěže
stavební řemesla od minulosti po budoucnost

www.soubosonohy.cz/60let-remesel

Máme odučeno 30 milionů hodin!
Stavte se podívat, jak se staví!

v areálu školy Pražská 636/38b, Brno

sobota 8. září 2018, 10–18 h

slavíme 60 let od založení školy

Střední škola stavebních řemesel a městská část Brno-Bosonohy
zvou všechny absolventy, jejich rodiny i veřejnost

MEDIÁLNÍ PARTNER:

GENERÁLNÍ PARTNER:

Zvou stárky a pořadatelé.

Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek v prodejně ALDO, Pražská 74 od 20.8.2018.

Ve 20 hodin v Orlovně začíná hodová zábava, v průběhu večera zatančí stárky
Českou besedu a půlnoční překvapení.

Odpolední program bude zahájen u kaple požehnáním ve 14 hodin
a poté bude následovat tradiční průvod.
K tanci a poslechu hrají STŘELIČÁCI.

Babské hody v sobotu 15.9.2018

Městská část Brno – Bosonohy Vás srdečně zve na

