
Znáte slova této písně? S ohledem na letošní zimu se dá říci, že
pokusy dělala i ona – byla nejteplejší za několik posledních deseti−
letí. 
Někomu to mohlo vadit – zvláště těm, kteří si libují v zimních spor−
tech, jiní museli být nadšeni – např. ti, kteří jsou odkázáni na jízdní
kolo jako dopravní prostředek, protože jej nemuseli ani zazimová−
vat. Ať patříte k první či druhé skupině, přeji vám, ať ze sebe brzy
setřepete zimní náladu a jdete se projít do přírody, do parku nebo
jen na zahradu. Sedněte si třeba na rozkvétající mez, otevřete si
nové číslo zpravodaje a přečtěte si, co se u nás za uplynulý měsíc
přihodilo. A nebylo toho málo. Redakční tým se snaží shromažďo−
vat a zprostředkovávat všechny dostupné a důležité informace,
posuďte sami, jak se nám to podařilo.

Za redakční radu Petr Juráček

zpravodaj
Bosonožský

vydává 
statutární město Brno,

městská část Brno−Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
www.bosonohy.cz
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Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy

O víkendu 2. až 4. 3. jsme vyrazili na pro nás netradiční a dá se říci
i unikátní turné po jižní Moravě s divadelním nastudováním pohád−
ky Princezna z chaloupky. V sobotu jsme hráli v Jaroměřicích nad
Rokytnou v místním útulném Lidovém domě, v neděli ve Vitonicích

Princezna z chaloupky

ZVEME VÁS NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
které se koná ve čtvrtek 12. 4. 2007 od 17 hod

na místní radnici
Z programu doporučujeme : 
◆ hned na úvod – DOTAZY, INTERPELACE, ODPOVĚDI

− přijďte se zeptat, přijďte se informovat
◆ informace O ÚZEMNÍM PLÁNU  a co nového nás může čekat

ve výstavbě na území Bosonoh – architekt z úřadu územního
plánu 

◆ Přijďte si zjistit jak pokračuje výstavba nové školky, co je
nového s kanalizací, R43, D1, obchvatem …

◆ pravidla pro veřejné zakázky
◆ témata o plánování a rozvoji Bosonoh
◆ témata o prioritách plánů Zastupitelstva na roky 2007−2010

Předpokládaný program zasedání Zastupitelstva:  
1) Slib člena ZMČ Brno − Bosonohy
2) Technické náležitosti
3) Zpráva výborů, plnění usnesení 
4) Průzkum trhu − oprava elektroinstalace

v budově ÚMČ  
5) Územní plán města Brna − zpráva o vývoji

územního plánu
6) Rozpočtová opatření
7) Žádost o prominutí bezúročné půjčky z rozpočtu

města Brna
8) Návrh Dodatku − zřizovací listině − základní škola

a  Mateřská škola
9) Návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad

členům ZMČ Brno − Bosonohy
10) Návrh Směrnice pro poskytování náhrad

zaměstnancům ÚMČ Brno − Bosonohy
11) Návrhy změny zadání Územního plánu města Brna  
12) MŠ Konopiska 33 − dodatek ke smlouvě

o dílo − úpravy venkovních omítek 
13) Havarijní stav kanalizace na ul. Ostopovické
14) Žádost o vyjádření k výstavbě na ul. Sojkova 
15) Žádost obce Troubsko o příspěvek na opravy 

hřbitova a WC
16) Žádost o prominutí nájemného
17) Návrh pravidel pro zadávání veřejných zakázek
18) Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro plánování

a rozvoj Bosonohy
19) Návrh  priorit práce a strategie ZMČ Brno − Bosonohy

pro 2007− 2010
20) Bosonožský zpravodaj − schválení složení redakční

rady, schválení pravidel
21) Předložení schválených pravidel pro užívání

zasedacího sálu
22) Návrh na rozšíření termínů zasedání ZMČ Brno −

Bosonohy
23) Návrh na úpravu cesty a zpevnění pod poldrem
24) Různé

Zasedání Zastupitelstva Městské části Brno − Bosonohy je veřejné

Program zastupitelsva

● Informace z radnice
● Politické vzdělávání
● Divadelní turné

● Životní prostředí v Bosonohách
● Problematika dětských hřišť
● Bosonožský sport

Dočtete se

V minulých číslech jsme vás informovali o situaci ohledně znovuz−
poplatnění úseku dálnice D1 Kývalka – Brno západ. V brněnském
deníku Rovnost vyšel 23. 2. článek s názvem Dálnice kolem Brna:
do června bez poplatku. 
Vzhledem k rozsahu si dovoluji citovat pouze několik vět z tohoto
článku:
Dálniční úseky, které chtělo ministerstvo dopravy zpoplatnit, zůsta−
nou volně průjezdné minimálně do června. Po jednání s primáto−
rem Romanem Onderkou to oznámil ministr dopravy Aleš Řebíček.
Úseky bez poplatků dnes využívají hlavně osobní automobily
jedoucí z menších obcí do centra Brna. Podle Onderky by tam
zavedení poplatků silně zkomplikovalo dopravu.
„Jsou to náhradní komunikace s ohledem na to, že dodnes nemá−
me v Brně dobudovaný velký městský okruh,“ řekl o dálnicích
Onderka.
Ministerstvo zatím dalo Brnu pouze čas k tomu, aby si přichystalo
dostatek argumentů pro další jednání.
Také aktivisté mají k dopravě svedené do obcí v případě zpoplat−
nění – silné výhrady. Nutně se v nich sníží kvalita života. Zvedne
se hluk, prašnost i nehodovost.

Přečetl a vypsal Petr Juráček

D1 špatná zpráva pro Bosonohy?

(Pokračování na straně 2...)

R43 v našem katastru?
Oznámení o projednávání návrhu změny

Zadání územního plánu města Brna 
Návrh bude vystaven od 3. 4. do 2. 5. 2007 v zasedací

místnosti OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno.
Veřejné projednávání tohoto návrhu se bude konat
ve středu 11. 4. 2007 od 16 hodin pro veřejnost.

Tento návrh jako první v posledních letech nepočítá s tra−
sováním R43 na území Bosonoh.
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HLEDÁME NÁZEV PRO BOSONOŽSKOU POLNÍ CESTU   
„Narodila“ se nám nová stezka „POLŇAČKA“ nad ulicí Hoštická
směrem k Žebětínu. Historicky však nová není. Ale to by bylo na
dlouhé povídání. Máme ji zde. A pojďme ji pokřtít. Vyhlašujeme
„konkurz“ na pojmenování cesty. Do finálového souboje vybere−
me pět názvů, ze kterých si vyberete ten nejlíbivější. Finalisté
obdrží při křtu věcné dary a vítěz pak sladký dárek. Své návrhy a
kontakty, pro případ vítězství, zasílejte buď elektronickou cestou
na bosonozskyzpravodaj@centrum.cz nebo na ÚMČ Brno−Boso−
nohy, Bosonožské nám. 1, s heslem: Nová polňačka
Dobré nápady vám za redakční radu přeje                                   

Anastásios Jiaxis 
První výběr nápadů pro novou polní cestu, resp. cyklostezku:
Malostránská (starý název občas používaný starousedlíky), Pod
starou dálnicí (komunikace je v blízkosti staré nedobudované dál−
nice), Západní (cesta je umístěna západním směrem od centra
Bosonoh), Lužova cesta.

O historii ulice Hoštická (dříve Žebětínská)
První domy na dnešní ulici Hoštická se začínají objevovat na pře−
lomu 19. a 20. století. Bylo jich zde postaveno jen několik málo.
K největší výstavbě došlo v meziválečném období. Ulice prozatím
nebyla úředně pojmenována. Svůj pozdější název Žebětínská
dostala od nově zbudované okresní cesty vedoucí do Žebětína.
Od křižovatky vedoucí ke smyčce autobusu směrem nahoru se
Žebětínské mezi místními obyvateli také někdy říkalo „Malá strán−
ka“. Okresní cesta do Žebětína byla olemována ve 20. letech
minulého století třešňovou alejí, která vedla až k dnešní ulici Praž−
ská. V letech protektorátu (1939–1945) byla budována dálnice
Vídeň–Vratislav (místy se jí říká i dnes „Hitlerova dálnice“). Sou−
časně byly v terénu hloubeny zářezy pro podjezdy. Jeden je na
ulici Pražská a druhý byl vykopán v blízkosti Hradiska. Tím byla
okresní cesta do Žebětína přerušena. V 60. letech byla krásná
třešňová alej pokácena a cesta zavožena hlínou převážně z nově
budovaného bohunického sídliště.
Podle staré fotografie uvedené v knize Bosonohy v událostech
času a vzpomínek pamětníků tvořily vzrostlé stromy třešňové
aleje nádherný listnatý tunel. A v době květu pro hukot včel to byla
nezapomenutelná přírodní podívaná.
Počátkem 70. let byla naše obec připojena k městu Brnu a Žebě−
tínská ulice musela být přejmenována, protože stejný název nesla
jedna z ulic v Kohoutovicích. Dnešní název Hoštická vznikl na
památku zaniklé osady Hoštice, která údajně stávala v blízkosti
Hradiska. Dodnes se této polní oblasti říká V Hošticích.                 

připravil Anastásios Jiaxis

Nová cesta

Zatím vám přinášíme novinový článek jako upoutávku na příští
číslo. Připravíme vám názory několika lidí, kterých se tato proble−
matika týká. Připravuje Anastásios Jiaxis

Protihlukové stěny u dálnice D1 pro Bosonohy

Jak už název napovídá, tak jsme jeli na víkendové „turné“. A to do
Jaroměřic nad Rokytnou za naším bývalým duchovním otcem
Janem a do Vitonic, kde farářuje náš exkřemílek zvaný Čouda.
Začalo to v pátek, kdy naše většina odjela auty do Jaroměřic.
Najedli jsme se, zahráli stolní fotbálek, kulečník, pokecali a o desí−
ti, když byla večerka, jsme se šli pomodlit do tamější kapličky, která
je umístěna ve faře, a pak jsme šli spát. V noci nás čekala noční
hra, kterou pro nás vymysleli starší Křemílci. Další den už šlo do
tuhého. Hned po vydatné snídani jsme šli zkoušet do tamního kul−
turního domu. Po zkoušce jsme šli na oběd. Po obědě byla pláno−
vaná ještě jedna zkouška. Nestihli jsme ji, tak jsme si aspoň pře−
hráli nejkritičtější scény. A pak to začalo. I přes malý počet diváků,
bylo jich asi stejně jako nás ;−), jsme začali hrát. Po velkém aplau−
su jsme uklidili kulisy a šli jsme na mši s nedělní platností. A potom
to stejné co minulý večer: fotbálek, kulečník, sranda a modlitba
v kapličce. V noci nás čekalo překvapení. Hádejte jaké… To by jste
chtěli vědět, co? Tak já vám to řeknu (napíšu). Noční hra, kterou si
pro nás připravily holky. Po noční hře jsme zalehli, už si ani nepa−
matuji, jestli jsem si dřív lehl, nebo usnul. No prostě jsme byli una−
vení. Ráno po snídani jsme se auty vypravili do Vitonic. Dorazili
jsme na místo. Dali nám tam velice dobrý oběd – guláš. Mňam, to
byla dobrota! Po obědě jsme měli další chvíli volna, kterou jsme
trávili venku na fotbale, dětském hřišti atd. Někteří měli možnost jet
s otcem Čoudou na křížovou cestu do vedlejší vesnice. Po venkov−
ních radovánkách jsme konečně začali hrát pohádku. Bylo to,
podle mého osobního průzkumu, nejpodařenější za celý víkend.
Avšak i únava byla znát. Nechci jmenovat našeho režiséra Jurču,
který se nemohl rozhodnout, jestli má věřit Terezce, nebo má věřit
Mechtildě ;o). Ale nebudu nejmenovaného raději moc pomlouvat,
sám sem to taky popletl. Avšak i přes některé detaily vyhrálo
dobro. Po odehraném divadle jsme sbalili kulisy a jeli domů. Mys−
lím, že se nám všem to „turné“ líbilo. 

Ája Kvasnicová a David Koutný

Křemílkovské a minikřemílkovské víkendové turné

Princezna z chaloupky
u Znojma. 
Dovolím si krátkou statistiku:
Počet diváků – v Jaroměřicích 30 (byli jsme v přesile), ve Vitonicích
kolem 100.
Počet účastníků – 37 herců a doprovodu z řad Minikřemílků, Kře−
mílků a Křemenů (z Bosonoh nás bylo 16).
Počet dopravních prostředků – 6 osobních vozidel, jedno náklado−
vé. 
Počet snězených chlebů – 13 (pouze 2 večeře a přikusování ke
guláši).
Nejmladší člen – jednoroční Pavlínka Bártová z Bosonoh.
Nejstarší člen – 28letý Pavel Peška z Ostopovic.
Počet ujetých kilometrů – cca 1 200 km.
Všichni herci se na turné těšili a já jsem rád, že se mohlo uskuteč−
nit. Udělali jsme tak radost nejen divákům, ale hlavně sobě.

Za organizátory Petr Juráček, režisér

(...pokračování ze strany 1)

Tisková zpráva z Bruselu
z jednání o R43, R52 a Pražském okruhu R1
Ve dnech 19 a 20. 2. proběhla na Evropské komisi v Bruselu  jed−
nání o notorických problémech plánování dálniční sítě České
republiky. Konkrétně se jednalo mimo jiné o R43 a dálničním spo−
jení Brna a Vídně.
Jednání s Evropskou komisí vedli reprezentanti zastupující zájmy
obcí, MČ Prahy Suchol a Dolní Chabry, a občanských sdružení
České Republiky a Rakouska. 
Byla diskutována nová studie pro řešení dopravy na jižní Moravě
v návaznosti na Rakousko. Alternativní návrh dopravního řešení
pro tuto oblast na základě autorizované studie dokládá možnou
úsporu v řádu 30 miliard korun. Klíčovými elementy nové studie je
odmítnutí výstavby JZ tangenty města Brna, odmítnutí dálniční kři−
žovatky D1 s R43 a R52 (JZ tangentou) v Brně−Bosonohách /
Troubsku a vybudování R43 jako plnohodnotného obchvatu města
Brna tzv. Boskovickou brázdou a také napojení Prahy a Vídně
nikoliv přes Brno, ale přes Jihlavu a Znojmo.
Jednání v Bruselu přišlo ve správnou chvíli, kdy Ministerstvo
dopravy má začít projednávat s Bruselem tzv. Operační program
DOPRAVA, který má zajistí dostavbu dálniční sítě v ČR a předsta−
vuje téměř čtvrtinu všech prostředků z EU na léta 2007–2013 (5.7
miliardy Euro, tj. cca 160 miliard Kč).  

Další informace:
www.r43.cz

redakčně kráceno
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pondělí 19. 2. 2007
sedmé jednání Rady Bosonoh
◆ Rada souhlasí s prodejem pozemků p. č.
2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3 a 2615 v k. ú.
Bosonohy do vlastnictví občanovi a do
doby odprodeje souhlasí s prodloužením
doby pronájmu. (Jedná se o pozemky
v majetku města.)
◆ Rada schválila pronájem části pozemku
č. p. 1276/2 v k. ú. Bosonohy o výměře 20
m2 občanovi za cenu 50,− Kč/rok pro účel
užívání jako zpevněná plocha pro parková−
ní osobního automobilu za podmínky, že
bude zajištěn přístup majitelům k pozem−
kům č. p. 1240, 1239/2 v k. ú. Bosonohy.
◆ Rada projednala havarijní stav kanalizač−
ních přípojek k domům na ul. Ostopovická.
Rozhodla vypracovat návrh odpovědi dopi−
su Společenství vlastníků Ostopovická
20–24, jehož obsahem by bylo vysvětlení
nemožné realizace financování ze strany
MČ Brno−Bosonohy vzniklé havarijní situa−
ce, a návrh znění tohoto dopisu předloží
ZMČ.
◆ K bodu prodloužení smlouvy s firmou
MOP Brno, s. r. o. na vyvážení košů se
rada vyjadřuje následovně: v případě
zachování pracovního místa na úklidové
práce schvaluje variantu č. 3, v opačném
případě schvaluje variantu č. 1 s tím, že
smlouva o dílo by byla uzavřena na 1 rok.
Varianty: 1. Uzavřít novou smlouvu s firmou
MOP, s. r. o. za stejných smluvních podmí−
nek. 2. Realizovat výběrové řízení a vybrat
nejvýhodnější firmu. 3. Činnost přenechat
pracovníkovi na úklid a v rámci rozpočtu
přesunout položky na tuto činnost.
◆ Rada schválila přípravu písemných mate−
riálů na jednotlivé schůze RMČ tak, že
budou připraveny v kanceláři sekretariátu
ÚMČ Brno−Bosonohy ve čtvrtek do 12 hod.
před termínem konání schůze, kde si je čle−
nové RMČ osobně vyzvednou.
◆ Rada požaduje, aby jakékoliv změny
týkající se Bosonožského zpravodaje, jako
změny v nákladech výtisků, změny podoby
měsíčníku, řešení plateb inzercí, způsob
financování práce členů redakční rady
i osob spolupracujících s redakční radou,
změny v personálním složení redakční rady
včetně funkce šéfredaktora apod. podléha−
ly schválení Rady městské části Brno−
Bosonohy.

pondělí 5. 3. 2007
osmé jednání Rady Bosonoh
◆ Schvaluje návrh ceníku inzerce Bosonož−
ského zpravodaje a doporučuje jej ZMČ
Brno−Bosonohy ke schválení a návrh
dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění gra−

fické úpravy a tisku měsíčníku Bosonožský
zpravodaj.
◆ Schvaluje záměr svěření pozemků č. p.
87/8, 1431/1, 1431/3, 1431/4, 1513/1,
1513/8, 1513/9, 1513/11 v k. ú. Bosonohy
do správy MČ Brno−Bosonohy. (Jedná se
o pozemky, které tvoří části místních komu−
nikací.)
◆ Odkládá žádost o přemístění elektroměru
na pozemek č. p. 1545 v k. ú. Bosonohy.
◆ Doporučuje zastupitelstvu neschválit
příspěvek obci Troubsko na provoz hřbito−
va.
◆ Rada schvaluje změnu názvu komise
životního prostředí na Komise pro ochranu
a rozvoj životního prostředí Rady městské
části Brno−Bosonohy.
◆ Rada schvaluje výběr firmy Miroslav
Meloun na akci Letní čištění komunikací
v MČ Brno−Bosonohy 2007–2008 a výběr
firmy SPELEX, s. r. o. na akci Oprava elek−
troinstalace v budově ÚMČ Brno−Bosonohy
(na základě průzkumu trhu a výběru komi−
se pro výběr zakázek).

pondělí 19. 3. 2007
deváté jednání Rady Bosonoh
◆ Rada schvaluje odvod z odpisů v inves−
tičním fondu školy ve výši 53 038,29 Kč do
rozpočtu MČ Brno–Bosonohy 
◆ Doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy na
základě svého rozpočtového opatření pou−
žít finanční prostředky z navýšení transferů
státního rozpočtu a rozpočtu města Brna
v celkovém objemu 170 000 Kč na zvýšení
příspěvku na provoz zřízené příspěvkové
organizace – Základní škola a Mateřská
škola Brno, Bosonožské nám. 44.
◆ Rada nesouhlasí se záměrem směnit
pozemky č. p. 706/2, 707/2, 707/1 v k. ú.
Horní Heršpice za pozemky č. p. 2433/1,
2433/2, 2433/14 v k. ú. Bosonohy (jedná se
o pozemky bývalé Velké ceny).
◆ Rada schvaluje návrh Dodatků k nájem−
ním smlouvám č. 2497206, 2497210,
2497211 a 2497209, kterými se mění doba
pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce (jedná se o předzahrádky
na ul. Pražská a Troubská).
◆ Rada ukládá Stavební komisi zpracovat
a předložit návrhy zadání variant studie
obchvatu Bosonoh.
◆ Ukládá Dopravní komisi RMČ Brno−
Bosonohy vypracovat návrh dopravního
značení zákaz vjezdu na polní cestě na ul.
Hoštická.
Různé: školka, obchvat, dětská hřiště,
hody, výtržníci v Bosonohách, pravidelný
jarní úklid Bosonoh atd.

Rubriku připravuje A. Jiaxis

Zápisy z jednání

Informace z radnice

Dne 22. 2. 2007 se zúčastnili zástupci naší
obce jednání na OÚPR v měste Brně.
Starosta Miroslav Sojka, místostarostka
Drahomíra Medová, předseda stavební
komise Ing. arch. Arnošt Čoupek a za sta−
vební úřad pí. Ilona Moláčková. Předmětem
jednání bylo seznámení s harmonogramem
prací na přípravu nového územního plánu
města Brna. 
Témata: větší a menší rozvoj města Brna,
obslužnost dopravy, vysokorychlostní trať –
varianta severní a jižní. Upřednostňuje se
varianta jižní. Dobudování vodních stok
a vyhledání dalšího území pro rozvoj města
Brna.
9. 3. navštívila zastupitelka pí. Marie Špač−
ková a radní Petr Juráček právníka Pavla

Novinky z radnice

Máme za sebou první jarní dny, ve kterých
začíná růst a rozkvétat vegetace. Stejně
tak povyrostla stavba naší mateřské škol−
ky.
Na školce máme hotovou hrubou stavbu,
okna a střechu, což je zvenku vidět.
Práce uvnitř školky jsou v plném proudu.
Byla udělána elektrika, voda, topení a ke
konci se blíží omítky v 1. patře. Práce
pokračují podle harmonogramu. Ještě ale

zbývá dodělat kus práce, aby se dala škol−
ka užívat.
Zmizela nám budova dětského zdravotní−
ho střediska, která byla pro nás vzpomín−
kou na naše mládí. Dětské středisko mělo
svá léta užívání za sebou a ustoupilo nové
budově školky.
Vše staré končí a nové začíná.

Miroslav Sojka      Drahomíra Medová
starosta              místostarostka

Pro rodiče
Je tady jaro a s ním přichází určitý druh
aktivit naší mládeže.
Je to ovšem aktivita, která neprospívá MČ
ani občanům. Je to určitý druh vandalis−
mu, proti kterému se budeme snažit spolu
s policií  tvrdě zasahovat. Apelujeme proto
na rodiče, aby se více zajímali o to, jak
tráví volný čas jejich děti. Vyzývám obča−
ny, pokud se stanou svědky takových udá−
lostí, aby je neprodleně ohlásili na ÚMČ
nebo na policii.
Městská policie −  tel. 547 223 343
Státní policie −  tel. 543 212 919
Děkuji

Miroslav Sojka, starosta

Informace o školce

Vážení milovníci pejsků,
obracím se na vás s prosbou. Pokud cho−
díte s pejskem na procházky mějte jej na
vodítku.
Vím, že váš pejsek se potřebuje proběh−
nout, ale jak jistě víte, nejste na procházce
sami. Kolem vás se též pohybují děti se
svými čtyřnohými kamarády a pokud
nemáte vašeho pejska na vodítku, může
se stát, že váš pes neposlechne, poodběh−
ne a zakousne se do druhého psa. Dospě−
lý člověk si dokáže poradit, ale děti budou
jistě chránit svého čtyřnohého přítele. No
a nechci domýšlet, co by se mohlo stát.
Děkuji za pochopení.

Drahomíra Medová
místostarostka

Douchu, který je seznámil s možností
podání sousedské žaloby, která se týká
občanů žijících na ulici Pražská, kteří jsou
obtěžováni hlukem z této ulice. O této pro−
blematice se dočtete v článku Ulice Praž−
ská – podání sousedské žaloby.

◆  ◆  ◆

13. 3. se zastupitelé pí. Marie Špačková,
Ing. Jiří Kilian a radní Petr Juráček zúčast−
nili v Bystrci setkání občanských sdružení,
která jsou proti vedení R43 na území Brna.
V průběhu setkání byli informováni o postu−
pu vedení města Brna při přípravě zadání
rozšíření Územního plánu města Brna
o třetí variantu koncepce – bez R43. Toto
zadání budou moci v nejbližších týdnech
připomínkovat zastupitelstva jednotlivých
městských částí
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V této rubrice se vám pokusím postupně
podat informace o jednotlivých výborech,
komisích a radách v Bosonohách. Co je
smyslem těchto na první pohled přebyteč−
ných informací? Dozvědět se na koho
a s čím se můžete obracet při řešení míst−
ních starostí.

Dnes to bude    
Kontrolní výbor
Členové výboru:
Zdeňka Lančaričová (předsedkyně) –
nestraník za ODS, Mgr. Helena Koudelko−
vá – nestraník za  KDU–ČSL, Bohumil
Šanca – nestraník za ČSSD, Marta Ceklo−
vá – nestraník za Stranu zelených, Mgr.
Božetěch Hurt – člen KDU−ČSL. 

Nyní „malé“ minimum zákonného znění
paragrafů. Nabízím vám zprostředkovaně
znění i s komentářem v závorce. Jedná se
o zákon o obcích  č. 128/2000 Sb. 
◆ Zastupitelstvo obce zřizuje vždy kontrol−
ní výbor. (Výbor musí být zřízen vždy.) 
◆ Předsedou výboru je vždy člen zastupi−
telstva obce. (Ostatní členové výboru být
členem zastupitelstva obce nemusí.)
◆ Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastu−
pitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá
výbor zastupitelstvu obce. (Výbor se zod−
povídá zastupitelstvu.)
◆ Počet členů výboru je vždy lichý, nejmé−
ně tříčlenný. Výbor se schází podle potře−
by. Usnesení výboru se vyhotovuje píse−
mně a podepisuje je předseda výboru.
(Je vhodné, aby se výbor scházel minimál−
ně jednou mezi zasedáními zastupitelstva
a následně na zasedání podal zprávu o své
činnosti.)
◆ Jejich členy nemohou být starosta, mís−
tostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu.
◆ Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
obce a rady obce.

◆ Kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem. 
◆ Plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitel−
stvo obce.
Výbor kontrolní je oprávněn (i bez konkrét−
ního úkolu od zastupitelstva) kontrolovat
plnění jakéhokoli usnesení zastupitelstva či
rady obce. Jinými slovy – vše co bylo
schváleno usnesením zastupitelstva nebo
rady může výbor kontrolovat a nepotřebuje
na to zvláštní zmocnění či úkol od zastupi−
telstva.
Výbor kontrolní kontroluje činnost jiných
výborů, a to zejména z pohledu, zda jiné
výbory vykonávají svou činnost v souladu
se zákonem a s pokyny zastupitelstva. Zjiš−
tění z kontrol ostatních výborů pak kontrol−
ní výbor předkládá zastupitelstvu obce.
Výbor není oprávněn kontrolovat výkon
státní správy u obecního úřadu. Je však
oprávněn kontrolovat samostatnou působ−
nost a pracovníci úřadu jsou povinni
poskytnout výboru veškeré potřebné infor−
mace.
◆ O provedené kontrole výbor vyhotoví
zápis, který obsahuje, co bylo kontrolová−
no, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy
opatření směřující k odstranění nedostatků.
Zápis podepisuje člen výboru, který prove−
dl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti
se kontrola týkala.
◆ Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce;
k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípa−
dě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontro−
la týkala.
Vždy u každé kontrolní akce výboru musí
být zápis předán k vyjádření kontrolované−
mu orgánu či osobě. Spolu s tímto vyjádře−
ním je pak zápis z kontroly předložen
zastupitelstvu. 
◆ Občan má právo nahlížet do zápisů
usnesení kontrolního výboru a pořizovat si
z něj výpisy.

připravil Anastásios Jiaxis

Politické vzdělávání

Milí mladí přátelé,
Jako každoročně, tak i letos, se

scházíme na nácvik hodů, a to ve
středu a v neděli ve 20 hodin v boso−
nožské Orlovně. Již se sešla menší

skupinka nadšenců a ti srdečně zvou
všechny ostatní, kteří chtějí prožít

pěkné chvíle,  najít si nové kamarády
a přitom reprezentovat naši městkou

část. Těšíme se na vás.
Drahomíra Medová

místostarostka

Ulice Pražská – podání sousedské žaloby
Na setkání zástupců obce s právníkem speciali−
zujícím se na problematiku životního prostředí
jsme se zajímali hlavně o možnost právního řeše−
ní dopadu nadlimitního hluku na lidi žijící kolem
hlučných komunikací – v našem případě se to
týká  hlavně těch, kteří žijí na ulici Pražská.
Podle § 127 občasného zákoníku může soused
žalovat vlastníka sousedního pozemku, jestliže
ho nepřiměřeným způsobem obtěžuje nebo
ohrožuje při výkonu svých práv (právo na příznivé
životní prostředí apod.). Jedná se o tzv. soused−
ské žaloby. V našem případě je majitel komunika−
ce II/602 (ul. Pražská) Jihomoravský kraj.
Kdo může podat žalobu?
Jakýkoli majitel nemovitosti zasažené hlukem
z dopravy. V případě podání žaloby více klienty je
toto výhodou. V případě podání žaloby vás může
bezplatně zastupovat právník.
Na Pražské je hlukem postiženo více než 190
osob.
Jaké jsou finanční náklady při podání žaloby
a jaká je pravděpodobnost úspěchu?
Při podání žaloby hradí žalobce poplatek 1 000
Kč. Dále záleží na tom, jak se spor bude vyvíjet.
Může to být cena konečná, v případě neúspěchu
jsou možné náklady ve výši kolem 5 000 Kč.
Pravděpodobnost úspěchu je 80–90 %. Bližší
informace zájemcům samozřejmě podá zastupu−
jící právník. Kontakt máme.
Co musí vlastník komunikace udělat v přípa−
dě, že soud prohraje?
Možností je více, např. položení nového povrchu,
snížení maximální rychlosti, zákaz vjezdu náklad−
ních automobilů, opatření na jednotlivých nemovi−
tostech (výměna oken, protihluková izolace fasá−
dy apod.).

Budování kanalizace a následné zklidnění ulice
Pražská
V závěru  akustické studie, která hodnotila i  před−
pokládanou změnu hladiny hluku po vybudování
nového povrchu vozovky na ul. Pražská, dojde
sice ke snížení hluku položením nového povrchu,
ale jen  nepatrně (0,5–1,5 dB) a s největší pravdě−
podobností budou nadále překračovány přípust−
né limity. Např. měření v Bosonohách  u domu pí
Černé dokládá překročení o 2,2 dB. Již od roku
1975, kdy byla měření prováděna po 5 letech,
jsou hlukové limity překračovány, např. v roce
1995 o 6,1 dB.

Co vyplynulo z rozhovoru s právníkem?
Rozhodně má cenu se bránit i právní cestou.
Dokud nebude z Pražské odveden provoz na
jinou komunikaci, situace se na ulici Pražská
výrazně nezlepší. Vybudování obchvatu je zatím
v nedohlednu. Není zatím v platném územním
plánu a byl jednou z podmínek, za kterých povo−
lil krajský hygienik provoz komunikace na dalších
5 let. Proti tomu rozhodnutí se však Jihomoravský
kraj odvolal a vybudování obchvatu z podmínek
vypadlo. Kdy a bude vůbec? Dožijeme se nějaké−
ho řešení, které by ochránilo zdraví našich obča−
nů?

V případě vašeho zájmu o další informace kon−
taktujte: Marie Špačková a Petr Juráček                

Petr Juráček

Ulice Pražská ...

Na 9. schůzi Rady obdrželi místní radní
z rukou starosty klíče od zasedací míst−
nosti a vchodových dveří radnice. Naši
komunální politici již mohou také využívat
úředních prostor k pracovním jednáním. 

Anastásios Jiaxis

Z malých zajímavostí Rady obce

Zastupitelstvo městské části Brno−Bosono−
hy schválilo 1. 9. 2005 změnu termínů spa−
lování suchých rostlinných materiálů na
území Bosonoh. O těchto termínech jsme
vás již dříve informovali. Bohužel však
změna vyhlášky Statutárního města Brna,
která řeší požární řády jednotlivých měst−
ských částí, nenabyla dosud platnosti. Proto
si vám dovoluji připomenout platné termíny:

duben−říjen po−so 10−20 dod.
listopad−březen po−so 12−16 hod.

Za Komisi pro ochranu a rozvoj životního
prostředí Marcela Melounová

Pálení

Tato komise existuje v Bosonohách jako
poradní orgán již druhé volební období. Její
členové se na své 2. schůzi shodli na novém
názvu, který předložili Radě MČ Brno−Boso−
nohy ke schválení. Název prošel. Jak se tedy
nově jmenujeme? Komise pro ochranu a roz−
voj životního prostředí Rady MČ Brno−Boso−
nohy. Tento název je dle našeho mínění
výstižnější a češtinářsky správnější. Hlásíme
se tak nejprve k účinné ochraně a následné−
mu rozvoji naší přírody.
Za komisi pro ochranu a rozvoj životního

prostředí její předseda Petr Juráček

Komise životního prostředí

ROZHOVOR S PŘESEDKYNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
A nyní vám chci nabídnout krátký rozhovor s předsedkyní kontrolního výboru Zdeňkou Lan−
čaričovou.
1. Jaké jste si dala úkoly v nové funkci předsedkyně kontrolního výboru?
Odpověď: Moje úkoly vyplívají ze zákona o obcích.
2. Co bude v této činnosti pro vás prvořadé?
Odpověď: Plnění usnesení rady a zastupitelstva. Na dalším se domluvíme společně se členy
kontrolní komise.
3. Jaké jsou první dojmy z nového prostředí komunální politiky?
Odpověď: Jsem zastupitelkou pár měsíců. Snažím se vnímat jednotlivé názory všech zastu−
pitelů a posuzovat je. S některými se ztotožňuji a s některými ne.
4. Co byste vzkázala občanům Bosonoh? 
Odpověď: Aby se více zajímali o dění v městské části Brno−Bosonohy. Využívali informací ze
zasedání ZMČ, které mohou získat buď formou zápisu a nebo přímo se mohou zúčastnit
zasedání, které je veřejné. Nestačí jenom kritizovat za rohem, ale každý může říct svůj názor,
nebo něco doporučit. připravil Anastásios Jiaxis

Informace z radnice



XIII. ročník, číslo 3, březen 2007bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

5

Jak jistě víte, u školy a školky jsou vaky na prázdné PET lahve.
Někteří občané si v poslední době právem stěžovali na pozdní
odvážení lahví. Před lety jsem sháněl firmu, která má tato místa na
starosti. I proto mi nebylo jedno, že se na dochvilnost firmy nedá
spolehnout. Odvoz zajišťuje brněnská firma Brnometal. Při telefon−
ním rozhovoru se zodpovědnou osobou jsem se dozvěděl několik
důležitých informací:
Na konci roku 2006 zakoupila firma nové svozové auto s hydrau−
lickým lisem. Bohužel bylo poruchové a odvoz pytlů nebyl dosta−
tečně rychlý. V současné době by mělo být vše v pořádku a pro−
dleva mezi žádostí a odvozem není delší než několik dní. 
Tato firma jako jediná v Brně sváží PET lahve od škol a školek
a zároveň platí za každý vak 20 Kč. Je jasné, že tato cena není
vysoká, ale je motivující. Podotýkám, že od školy se odváží cca 40
pytlů a od školky asi 20 za rok.
Prázdné PET lahve jsou následně vytříděny, propláchnuty a rozdr−
ceny. Vyrábí se z nich plastový nábytek nebo textil. Podotýkám jen,
že nová PET láhev se ze staré udělat nedá. 
Firma Brnometal se touto cestou omlouvá občanům za případné
problémy.

Petr Juráček, předseda
Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Sběrná místa PET lahví u školy a školky

...aneb Co zajímá vás, zajímá i nás
V několika předešlých číslech našeho zpravodaje jsme otiskli
články, které naráží na údajně malou informovanost bosonož−
ských občanů o věcech pro Bosonohy důležitých. Tento názor
může být subjektivní. Nemyslím si však, že názory paní Dolákové
jsou ojedinělé. Zde bych mohl svůj článek ukončit a začít se vyptá−
vat nás redaktorů, zastupitelů, a dokonce i radních, proč nedodá−
vají – nedodáváme – jasné a vyčerpávající informace o všem dění
v Bosonohách. Bohužel však musím odpovědět, že my redaktoři
píšeme zpravodaj v rámci svého volného času za minimální
odměnu (1 000 Kč na měsíc pro celý redaktorský tým). Děláme to
však rádi s plným nasazením pro nás, všechny “bosonožáky”.
Nemůžeme se tedy účastnit všech jednání a zaznamenat všech−
ny aktuální informace. Možná se budete divit, ale ani zastupitelé,
potažmo radní, neví vše, co se na úřadě děje – je to však vcelku
logické – nejsme kromě pana starosty uvolnění členové! Proto je
někdy těžké vám zprostředkovat vše. 
Pro větší přiblížení uvedu jeden konkrétní příklad; při přípravě pod−
kladů k článku o zklidnění ulice Pražská (minulé číslo) jsem strávil
několik hodin na našem úřadě, abych potřebné údaje získal a
vyčetl ze založených složek. Stále více si uvědomuji absenci
postu „mluvčího“ úřadu.
Nová rubrika je reakcí na ohlasy vás občanů. Chtěli bychom vás
v rámci této části zpravodaje informovat o aktuálních problémech,
ale i o problémech, které jsou dlouhodobé. Budeme velmi rádi,
když nám budete posílat konkrétní náměty na témata této rubriky.
Jen pro začátek bych si dovolil připomenout několik problémů,
o kterých se v budoucnu jistě zmíníme: kanalizace v Bosonohách,
obchvat, protihlukové stěny, dětská hřiště, internetové stránky
obce, další možnosti informování občanů o dění v obci atd.
Vybrané problémy se budeme snažit co nejvíce vysvětlit a dodat
k nim maximum informací. Případně zařídíme rozhovor s kompe−
tentní osobou.

Za redaktory Petr Juráček

Dětská hřiště
„RMČ Brno−Bosonohy schvaluje pověření kompetencemi v rámci
záležitostí týkající se životního prostředí a údržby dětských hřišť
člena RMČ Mgr. Petra Juráčka.“ – usnesení rady z 5. 2. 2007.
Nabídl jsem se k této práci v rámci kompetencí mé funkce radní−
ho. Problematika hřišť je mi blízká, jelikož jako učitel pracuji
s dětmi nejen v učebnách, ale i venku – třeba na dětském hřišti,
které musí být v pořádku. Musím konstatovat, že stav hřišť je
v Bosonohách katastrofální. Bohužel ani v posledních letech jako−
by nebyl zájem jej řešit!
Proto na mě a všechny zastupitele čeká nelehký úkol – generální
rekonstrukce dětských hřišť v Bosonohách.
Aktuální stav
V naší MČ máme nyní 4 dětské hřiště – ul. Za vodojemem, Boso−
nožské náměstí – u kaple, Bosonožské náměstí – u pekárny, ul.
Vzhledná. Dle autorizovaného technika, který provedl povinnou
každoroční kontrolu u všech hřišť na konci roku 2006, žádné hřiš−
tě neodpovídá českým normám. Jednoduše řečeno: musíme je
opravit.
Cesta  k opraveným a normám vyhovujícím hřištím nebude lehká
a levná. Většina poškození a konstruktivních chyb se nedají opra−
vit, část mobiliáře bude proto odstraněn a nahrazen novými prvky.
Při rekonstrukcích dětských hřišť bych rád vyslechl názor boso−
nožských maminek, které samy nejlépe ví, jaké herní prvky děti
nejvíce ocení. Jejich návrhy dle možnosti zapracujeme do zadání
výběrového řízení a začneme postupně opravovat jednotlivé loka−
lity.
Kde seženeme peníze?
V letošním rozpočtu naší obce je na opravy dětských hřišť vyčle−
něno 200 000 Kč. Další možnosti je získání financí od města Brna
a Jihomoravského kraje.
Kdo za neutěšený a nevyhovující stav může?
Za neutěšený stav můžou nejspíš vandalové – to je problém hřišť
v celé republice. Ohledně nevyhovujícího stavu je to komplikova−
né a tato otázka mě nenechává klidným. Po konzultacích s odbor−
níky na dětská hřiště zjišťuji, že legislativa je v tomto oboru velmi
nekompromisní a přísná. Dalším problémem je nedostatek mate−
riálů – na úřadě jsme zatím nedohledali potřebné certifikáty
a dokumentace, které jsou nedílnou součástí všech hřišť – smlou−
vy byly podepsány ještě panem starostou Gabrielem. V současné
době mohu s jistotou říci, že většina dětských hřišť v Bosonohách
nebyla vybudována dle tehdy platných norem! Proto se snažím
oslovit výrobce a dodavatele hřišť, kteří ignorovali platící normy.
Proto se budeme snažit přimět zhotovitele k zodpovědnosti
a zaplacení potřebných oprav.
O dalším vývoji vás budu včas informovat.

Petr Juráček

Aktuální problémy bosonoh . . . 

V minulém čísle jsem vás informoval o možnosti umístění kontejne−
rů na tříděný odpad v naší obci. Komise životního prostředí navrhla
5 nových míst a předložila vám je prostřednictvím zpravodaje
k posouzení.
Několik z vás mě kontaktovalo, že vám nepřipadne vhodné místo
na konci ulice Hoštická. Já si to naopak myslím, že čím více tako−
vých míst bude, tím lépe, a toto konkrétní umístění vidím jako
rozumné. Na druhou stranu uznávám názor těch, kteří mě oslovili,
a dané místo jsme zatím neohlásili – zůstane tedy bez kontejnerů.
Komisi pro ochranu a rozvoj životního prostředí se tak naskýtá
vhodná příležitost k osvětě a větší propagaci třídění odpadů tak,
aby ukázala nutnost dalšího rozmístění těchto kontejnerů. Obča−
nům, kteří řekli svůj názor, upřímně děkuji. Ostatní 4 sběrná místa
budou osazena kontejnery dle příslibu úředníků magistrátu v prů−
běhu června. Petr Juráček

Třídíme odpad

Již v minulém čísle jste si mohli přečíst, že začíná příprava boso−
nožských mladých hodů. Mladí nejen z naší obce se proto dvakrát
týdně schází v místní Orlovně a nacvičují písně a tance. Proč? Aby
se mohli 6. 5. obléci do tradičních bosonožských krojů a ukázat
všem, že náš místní folklór je živý.
Sešel jsem se proto s budoucími stárky a několika z nich jsem
položil tuto otázku:
Co pro tebe znamená tradice bosonožských hodů, a proč jdeš za
stárka?
„Pro mě to znamená setkání mladých lidí, kteří reprezentují Boso−
nohy a udržují jejich tradice.“ (Jan Vávra)
„Je to srdeční záležitost, je to geniální.“ (Petr Šrutka)
„Je to pro mě velká věc. Moc se na to těším a chci jít za stárka.
Chci totiž tuto tradici svým zapojením a aktivitou podporovat a udr−
žet.“ (Martin Des)
„Je to pro mě pěkná tradice, kterou je potřebné v rámci identity
obce udržovat. Stárkuji, protože nechci jen nečinně přihlížet.“
(Jana Svobodová)
„Jsem hlavní stárka, protože to na mě zbylo. (smích) Tím však
nechci říci, že to dělám z donucení. Tradice krojů se mi velice líbí.
Jednou za rok se obleču do krásného kroje a společně s ostatními
stárky pomáháme vytvářet slavnostní náladu hodů.“ (Michala Šrut−
ková)
„Tato tradice přechází z generace na generaci. Protože ji máme
rádi a baví nás, snažíme se k ní vést i bosonožskou mládež. Hlav−
ní odměnou je pro nás spokojenost, hladký průběh hodů, radost
stárků a všech občanů. I nadále chceme přispívat k udržování této
tradice.“ (organizátoři – Drahomíra Medová, Jiří Vyplach, Jindřich
Čoupek)

Petr Juráček

Příprava na mladé hody

Jubilanti − březen
Jubilanti – období od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2007                  
Vlasta Kostelecká Zájezdní 85 let    
Božena Adamová Pražská 85 let    
Božena Kiliánová Vzhledná 80 let    
Josefa Pazourková Bosonožské nám. 75 let
Jiřina Schrutková Za vodojemem 75 let    
Alice Tichá Přímá 75 let     
Jaroslava Bartoňková Vzhledná 70 let    
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.



XIII. ročník, číslo 3, březen 2007 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

6

Vážená paní M. D., 
byla bych velice ráda, abyste se konečně začala podepisovat
celým jménem. Mám k tomu dosti vážný důvod. Máte stejné inici−
ály jako já, jen v opačném pořadí, a občané si mě s vámi pletou,
což se mě osobně velice dotýká. Pokud já píšu do zpravodaje, tak
se nestydím za to, co napíšu, a podepíšu se celým jménem. 
Děkuji za pochopení.  

Drahomíra Medová místostarostka

Vážená paní M. D.

Důvod mého částečného inkognita je jednoduchý – nepřikládala
jsem svému jménu až takovou důležitost. Tu jsem naopak přiklá−
dala obsahu mých příspěvků. Podle reakce lidí z mého okolí vím,
že nejsem jediná, komu ty věci, o kterých jsem psala, vadí. Já jsem
ale pocítila potřebu využít svého práva vyjadřovat své názory a při−
pomínky písmem a tiskem a poukázat na nedostatky (které se
bohužel týkají i nedostatečné komunikace radnice s námi občany)
tady v Bosonohách.
Důležité také je, že za svými názory si pevně stojím a ráda o nich
budu kdykoli s kýmkoli polemizovat.
S pozdravem Martina Doláková

Odhalení M. D.

Historie výroby tahacích harmonik v Hořovicích začala již v letech
1870–80. V těchto dílnách se vyučil Josef Kebrle, který později
založil tovární výrobu heligonek. V padesátých letech se výroba
přejmenovala na DELICIA.
Mnoho nadšenců hry na tyto nástroje bylo ponecháno vlastnímu
osudu a nenašel se nikdo, kdo by je vedl nebo alespoň odborně
poučil, jak mají rozlišovat hudbu dobrou od špatné. Tak vznikli
hráči na heligonky – samouci. Tyto nástroje obveselovaly lidi při
různých společenských událostech, zvláště na venkově – svatby,
narozeniny, masopust, v restauracích atd. Existuje velké množství
starých a hezkých písniček, které se dnešní heligonkáři snaží oži−
vit a hrát. Tyto pěkné písničky potěší na duši zvláště dříve naroze−
nou generaci, které připomenou krásné chvíle mládí. V dnešní
době máme možnost si zakoupit kvalitní nahrávky jednotlivců
a skupin.
Postupně se stává tradicí na mnoha místech naší vlasti a okolí, že
se organizují pravidelná setkání heligonkářů. Nejznámější jsou
v Hořovicích, Písku, na Vysočině, na Valašsku, v Kojetíně atd. O
tyto akce je vždy velký zájem jak ze strany heligonkářů, tak míst−
ních občanů, kteří mají možnost strávit příjemné odpoledne. Na
jevišti předvedou různé písničky jednotlivci i skupiny.
Pro tuto ušlechtilou akci a rodící se novou kulturní tradici v naší MČ
našlo pochopení také místní zastupitelstvo.

Lambert Prukner

První sraz heligonkářů v Bosonohách
ŠŠ VV EE SS TT KK AAŠŠ VV EE SS TT KK AA
Na pozvání občanského sdružení Svornost Bosonohy a ama−
térského divadelního spolku Křemen k nám 25. 2. opět zavítal
divadelní spolek Tyjátr z Křižanova s novým nastudováním hry
Švestka od pánů Smoljak a Svěrák. Tito mladí divadelníci
u nás hráli již několik her od stejnojmenných autorů a dá se
říci, že si herci již získali své stálé publikum. Na ochotníky se
přišlo podívat přes 150 nejen bosonožských občanů. Myslím

si, že kdo přišel, nelitoval. První nesmělé salvy smíchu začaly
již tradičně při úvodním semináři. Toto tzv. vědecké pojetí
Cimrmanových her jasně ukázalo, co nás asi čeká v samotné
hře.
A o čem vlastně celá hra byla? O česání švestky, o zapomnět−
livosti, lidské pýše a neústupnosti. Až když vystoupil Nastoupil
– tzv. zákeřňák – se najednou všichni lehce domluvili. Jak
netradiční!
Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné. I přesto jsme získali
další nemalé finance na novou oponu – konkrétně je to 5 000
Kč. Děkujeme.
Díky křižanovským ochotníkům se nám lépe daří obnovovat
bohatou tradici divadelních představení v místní Orlovně.

Za pořadatele Petr Juráček

Žáci 3. – 5. ročníku naší školy se 27. února 2007 zúčastnili soutě−

že v plavání na ZŠ Labská.

Jednotlivé ročníky reprezentovali:

3. ročník – Vendula Stehlíková, Jaromír Pakosta a Tomáš Moos;

4. ročník – Simona Bendová a Radka Vondráková;

5. ročník – Magdaléna Čoupková, Kateřina Holomková,

Tomáš Kachlík, Lukáš Kroupa a Jaroslav Válka.

O úspěchu našich žákyň svědčí přiložené diplomy.

Soutěž v plavání

Pozvánka

pro přátele dobré pohody

Městská část Brno−Bosonohy a výbor KD
Vás srdečně zvou na 

11..  sseettkkáánníí  hheelliiggoonnkkáářřůů
ss  mmeezziinnáárrooddnníí  úúččaassttíí

kdy: sobota 21. 4. 2007
kde: bosonožská Orlovna

začátek: ve 13 hodin
Přijďte se pobavit, zazpívat i zatančit.

Těší se na vás pořadatelé a heligonkáři
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Baví tě matematika a počítače?
Základní škola Sirotkova opět otevírá

páté třídy se zaměřením na
matematiku a informatiku

Přijímací řízení se koná 25. dubna v 8.00 hod.
Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří

11. 4. od 14.00 do 18.00 hod.
Přihlášky a další informace jsou k dispozici na

www.zssirotkova.cz
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Tenisových soutěží se zúčastnila:
2 družstva dospělých
2 družstva  dorostu
2 družstva  staršího žactva
1 družstvo mladšího žactva
s tímto umístěním
Dospělí  „A“ 2. liga 5. místo

„B“ divize 8. místo – sestup
Dorost   „A“ Jihomoravská liga 8. místo – sestup

„B“ III. třída 2. místo
Starší žactvo „A“ II. třída 4. místo

„B“ III. třída 3. místo
Mladší žactvo II. třída 3. místo

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domácích kurtech v měsíci květnu 2007:
Dospělí:
2. liga:
5. 5. začátek 10.00 hod. „A“ –  TC–MJ Tenis Brno
19. 5. začátek 10.00 hod. „A“     –  Moravskoslezský tenisový klub
I. třída
28. 4. začátek 9.00 hod. „B“ –   Slovácký TK Břeclav
12. 5. začátek 9.00 hod. „B“ –   Jiskra Otrokovice
Dorost:
I. třída
6. 5. začátek 9.00 hod. „A“ –   TC–MJ Brno „B“
13. 5. začátek 9.00 hod. „A“ –   Start Brno „B“
III. třída B
8. 5. začátek 9.00 hod. „B“ –   ASK Lipůvka
20. 5. začátek 9.00 hod. „B“ –   ŽLTC Brno „C“
Starší žactvo:
II. třída A
28. 4. začátek 14.00 hod. „A“ –   TC Brno „C“
12. 5. začátek 14.00 hod. „A“ –   TK Šlapanice
Mladší žactvo:
II. třída A
8. 5. začátek 14.00 hod. „A“ –   HTK Třebíč
20. 5. začátek 14.00 hod. „A“ –   STK Tišnov „B“
Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše družstva. Na všechny uvedené
zápasy je vstup zdarma.

Zpracoval K. O.

Výsledky tenisového klubu TK Brno−Bosonohy v roce 2006

Výletník.cz je nový a zároveň nejob−
sáhlejší internetový portál provázející
možnostmi turistického vyžití na území
České republiky. Užitečné informace si
výletníci snadno dohledají v přehled−
ném grafickém prostředí s jednodu−
chým ovládáním a bohatou fotografic−
kou ilustrací. Výletník.cz je vyvíjen
s ambicemi stát se nejobsáhlejším
internetovým portálem zaměřeným na
tipy na výlety, místopis České republi−
ky a aktivní trávení volného času.
Po pěti měsících testovacího provozu
navštěvuje v současné době portál
Výletník.cz více než 4000 uživatelů
denně, kteří shlédnou denně téměř
15 000 podstránek.
Další informace získáte na webových
stránkách portálu www.vyletnik.cz

Převzato z tiskové zprávy

Představujeme portál
zaměřený na
tipy na výlety

Výletník.cz

DS RADOST
zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na

Bystrcký vandr (31. kolo),
který se bude konat v sobotu 21. 4. 2007.

Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno−Bystrc, cíl v sobotu

do 18 hod. tamtéž.

Starty:

pěší trasy 50 km 6–9 hod.

10, 20, 30 km 6–10 hod.

7 km (vhodná zejména pro rodiče s dětmi) 12–15 hod.

cyklistické trasy 25, 40, 55 km 8–11 hod.

Další informace: Miroslav Kafoněk, tel. 603 854 459

www.vandr.cz

i@vandr.cz

Koupím rodinný dům v lokalitě

Brno−Bosonohy a okolí.
Platba hotově.

Za nabídku předem děkuji.

Tel. 776 206 702
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TISKOVÁ ZPRÁVA
30. 1. 2007

Jazykové centrum Helen Doron konečně také v Brně
Brno – Starý Lískovec – Nemluvňata již od jednoho roku věku se mohou učit anglicky ve
Výukovém centru Helen Doron Early English, které již od září funguje ve Starém Lískovci.
Výukové centrum však není určené pouze pro nejmenší, mohou jej navštěvovat děti až do
14 let věku. Metoda Helen Doron je výjimečná nejen tím, že dokáže naučit angličtinu děti,
které se teprve učí komunikovat ve svém mateřském jazyce, ale její zvláštností je i to, že
prostřednictvím této metody, kterou se ve světě učí tisíce dětí již dvacet let, děti angličtinu
vnímají jako druhý jazyk, nikoliv jako cizí.
Metoda lingvistky Helen Doron zajišťuje dětem návaznou výuku angličtiny až na osm roč−
ních kurzů. Ke každému kurzu děti získají speciální aktovku s originálními výukovými mate−
riály včetně CD. Velký důraz je kladen na výběr učitelů. Není nutné, aby učitelé byli rodilími
mluvčími. Mnohem důležitější je schopnost děti zaujmout a vtáhnout do výuky. Perfektní
angličtina je však nutnu podmínkou. Učitelé procházejí speciálními kurzy, které se konají
každoročně. Na nich učitelé získávají nové poznatky z výuky dětí.
Metoda je založená na tom, že děti doma pravidelně pasivně poslouchají výuková CD
a v hodině je jim pak prostřednictvím her a různorodých vícesmyslových aktivit vysvětlen
význam zvuků, které již z CD dobře znají. V hodinách se mluví pouze anglicky, přesto je výuka uzpůsobena tak, že děti nejsou k ničemu
nuceny, pouze je aktivně stimulována jejich komunikace v cizím jazyce. Všechny aktivity jsou uspořádány tak, aby v dětech vyvolávaly pocit
úspěchu a tím byl podpořen jejich zájem o výuku.
Zárukou úspěchu metody jsou malé skupinky, ve kterých je maximálně šest dětí a velmi rychlé střídání vícesmyslových aktivit, které se opa−
kují. Jednotlivé aktivity jsou vždy přizpůsobeny věku dětí. Děti jsou do výuky aktivně zapojeny a umocňuje se tak jejich vnímání. Metoda se
řídí poznatkem, že člověk si nejvíce pamatuje informace spojené s emocemi. Učitel se navíc dětem přizpůsobuje a veškeré aktivity dělá
s nimi.
Do kurzu ve Výukovém centru Helen Doron Early English ve Starém Lískovci mohou rodiče přihlásit své děti kdykoliv v průběhu roku, tedy
ne pouze v září na začátku školního roku. Děti vždy získají celoroční kurz s navazujícími hodinami a speciální výukové materiály včetně CD,
které jim po absolvování kurzu zůstanou. Metoda Helen Doron se v České republice poprvé objevila před dvěma lety, kdy začala výuka ve
výukovém centru v Opavě. Dnes jsou již výuková centra v Teplicích, Ostravě, Olomouci a v letošním roce byla otevřena centra v Brně, Praze,
Zlíně a dalších městech
KONTAKT: www.helendoron.com – stránky obsahují i českou sekci s českým popisem

Marcela Nejezchlebová Brezánska, Helen Doron Brno−západ 
brnozapad@helendoron.com     tel. 547 215 111       mobil: 777 574 386



1 stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním
podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím;

Ano (1) Ano (1) Ano (1) Ne Ano Ano Ne

2 stavba rodinného domu nad 150 m2; Ne Ano (2) Ne Ano Ne Ano Ne

3 přístavba rodinného domu (nyní má 130 m2 + přístavba 20 m2 tj. celkem do 150 m2); Ano (3) Ano (3) Ano (3) Ne Ano Ano Ne

4 přístavba rodinného domu - nyní 150 m2 + přístavba 30 m2, tj. nad 150 m2; Ne Ano (4) Ne Ano Ne Ano Ne

5
stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly

do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s
jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let;

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne

6 stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne

7
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;

Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne

8

stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a
zemědělských staveb, pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky,
sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne

9 stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky; mohou mít jedno podzemní podlaží;

Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne

10 zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky; mohou mít jedno podzemní podlaží;

Ano Ne Ne Ne Ne

11 vedení technického zařízení uvnitř budov; Ano Ne Ne Ne Ne

12
stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné
médium nebo způsob odvodu spalin;

Ne Ne Ne Ne Ne Ne

13
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí ;

Ne Ne Ne Ano Ano Ne

14
stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich
trasa;

Ne Ne Ne Ne Ne Ne

15 Topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody; Ano Ne Ne Ne Ne

16 přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m; Ano Ne Ne Ne Ne

17 přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce nad 50 m; Ano Ne Ano Ne Ne

18 bazény do 40 m2 zastavěné plochy; Ano Ne Ne Ne Ne

19
antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních
zařízení do celkové výšky 15 m;

Ano Ne Ne Ne Ne

POVOLENÍ STAVEB UŽÍVÁNÍ STAVEB

Druh stavby
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o
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č
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kolaudační
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INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU
S účinností od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, kterým se
mění předpisy pro provádění staveb a zejména doklady, na podkladě kterých lze realizovat nové stavby, změny staveb a
stavební úpravy. Tabulka vás seznámí s doklady pro umísťování staveb, povolení staveb a užívání staveb dle druhu
stavby.



Vysvětlivky:
(1)Jedná se o územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím
nahradit územní rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů, nebo o podmínkách provedení jednoduchých staveb
bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu u jednoduchých staveb, které jsou umísťovány
v zastavěném území, poměry v území se podstatně nemění, které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou
infrastrukturu. Společně s žádostí k vydání územního souhlasu a s ohlášením stavby žadatel stavebnímu úřadu
doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich,
ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
(2) Vyžaduje vždy územní rozhodnutí.
(3) Vydává se v případě přístavby do 150 m2 ke stanovení podmínek upravujících vliv na životní prostředí a nároků na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(4) Vydává se v případě přístavby nad 150 m2 a ke stanovení podmínek upravujících vliv na životní prostředí a nároků
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Obsahové náležitosti podání a žádostí podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jsou jednotné. Jedná se
o předepsané formuláře a povinné přílohy, které jsou celostátně platné. Tyto předepsané formuláře a povinné přílohy
jsou uvedeny v přílohách vyhl. č. 503/2006 a č. 526/2006, na informačních stránkách ÚMČ Brno-Bosonohy,
www.bosonohy.cz a na vyžádání je obdržíte v kanceláři zdejšího stavebního úřadu.
Podaná žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, uvedené v části A a části B, včetně povinných příloh.
Žádosti podle stavebního zákona podávají všichni majitelé pozemků a staveb na nich společně, jinak je potřeba doložit
prokazatelný souhlas majitelů se záměrem.

Stavební úřad v návaznosti na mediální kampaň k zániku povolení k odběru povrchových a podzemních vod k datu
1. 1. 2008 podává vlastníkům studní tyto informace:
Odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před 1. 1. 1955, realizované fyzickou osobou mimo rámec její
podnikatelské činnosti, jsou bez nutnosti mít takovýto odběr povolený, odběr se za povolený považuje. Vesměs se
jedná o studny, které byly vybudované současně se stavbou rodinného domu ev. chaty do tohoto data.
Odběry podzemních vod prováděné ze studní vybudovaných po 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001, realizované fyzickou
osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti musí odběr podzemních vod prokázat a zdejšímu stavebnímu úřadu
podat žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů. Žádost k povolení odběru
podzemních vod je na informačních stránkách ÚMČ Brno-Bosonohy, www.bosonohy.cz, na vyžádání ji obdržíte
v kanceláři zdejšího stavebního úřadu. Podaná žádost musí obsahovat všechny požadované údaje včetně uvedení
množství vod se kterými má být povoleno nakládání s vodami. Žádost podávají všichni majitelé stavby a pozemku.
Nedílnou přílohou je kopie katastrální mapy území včetně zakreslení místa odběru podzemní vody, kopie povolení
stavby studny, kolaudačního rozhodnutí a dále vyjádření osoby s odbornou způsobilostí včetně vyhodnocení původu
vody, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod,
pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod a pokud vodoprávní úřad
v některých případech nerozhodne jinak.
Studny vybudované na podkladě řádného stavebního povolení od 1. 1. 2002 realizované fyzickou osobou mimo rámec
její podnikatelské činnosti mají současně vydané povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
na podkladě posudku osoby s odbornou způsobilostí včetně vyhodnocení původu vody, možnosti a rozsahu ovlivnění
okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, který je nedílným podkladem pro
povolení stavby nové studny. Stavba studny je vodní dílo.
Povolení k odběru podzemních vod fyzických osob k jejich podnikatelské činnosti a všech právnických osob
(společenství vlastníků) vydává Magistrát města Brna OVLHZ.

Kanalizace, ulice Pražská:
Sdělujeme vlastníkům nemovitostí ulice Pražská a zálivů přilehlých ulic, kteří budou budovat přípojky splaškové
kanalizace ke svým nemovitostem v rámci akce kanalizace Bosonohy II, že musí postupovat při povolování těchto
staveb dle nového stavebního zákona. Pro přípojky do 50 m délky postačí ve většině případů územní souhlas. Žadatel
před oznámením záměru stavebnímu úřadu vyvěsí informace o stavbě včetně situačního plánu umístění přípojky na
veřejně přístupném místě v blízkosti stavby a zároveň oznámí záměr na předepsaném formuláři na zdejším stavebním
úřadě. K žádosti přiloží projektovou dokumentaci se souhlasy majitelů sousedních pozemků a staveb na nich ve formě
podepsaného situačního výkresu a dle potřeby vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury a dotčených
orgánů státní správy. Souhlasy nesmí obsahovat žádné podmínky dotčených orgánů a musí v nich být uvedeno, že
není námitek proti vydání územního souhlasu. V jiných případech je nutno zažádat o územní rozhodnutí. U přípojek
nad 50 m je potřeba stavbu také řádně ohlásit.

Případné další informace k novému stavebnímu zákonu a k povolení odběru podzemních vod Vám osobně podají
pracovnice zdejšího stavebního úřadu.

Za stavební úřad:
Ilona Moláčková
Ing. Magda Březinová
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