
1

vydává
statutární město Brno,

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

tel.: +420 547 422 710
www.bosonohy.cz

XV. ročník, číslo 4, září 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

(Pokračování str. 2)

 � Slovo starosty

Drazí Bosonožané, 
nemohu nezmínit blížící se období komu-
nálních voleb a času, kdy vás my, staří i noví 
místní politici, budeme přesvědčovat o svých 
schopnostech. Velmi mě těší, kolik občanů 
projevilo zájem ucházet se o  práci pro věci 
bosonožské. Je dobře, že se na kandidátkách 
objeví nové tváře. Z vlastní zkušenosti mohu 
říci, že díky za každého odvážlivce. I když po-
hnutky k tomuto kroku mohou být různé. Dů-
ležitá je i etapa další, kde je hlavně zapotřebí 
trpělivosti a schopnosti přistupovat na kom-
promisy. Otevřená a  početná názorová nůše 
je často na první nádech těžká, ale s dobrou 
společnou komunikací překonatelná.

Proto bych vás rád pozval desátého a  jede-
náctého října ke komunálním volbám do za-
stupitelstva Bosonoh a města Brna. Je to vlast-
ně anketa o  spokojenosti, chuti a  potřebě 
občanů účastnit se věcí bosonožských. Je to 
i čtyřleté vysvědčení místnímu vedení a jeho 
zastupitelům. Rád bych vám poděkoval za 

trpělivost s  našimi nedostatky. Určitě nebyly 
úmyslné. Za sebe, své kolegy radní a úřední-
ky radnice mohu s naprostou jistotou říci, že 
jsme se snažili ze všech sil. 

Dovolte mi vám říci, že bych rád pokračo-
val dál se svými kolegy, spolutvůrci a  spo-
lupracovníky na rozpracovaných projektech 
a představách.

Na uskutečnění našich velkých cílů ale nestačí 
jedno volební období. Vybudování infrastruk-
tury (kanalizace, obchod, lékaři, služby, tělo-
cvična) nelze zvládnout za čtyři roky. Veškeré 
dění je na dobré cestě a  jak všechno půjde, 
záleží i  na vás. Jsem vděčný za zapojení vás 
spoluobčanů do dění v  Bosonohách a  budu 
se pokoušet vám vyjít vstříc. Chci tedy podě-
kovat mnoha aktivním lidem, kteří nám po-
máhali vytvářet hezké a užitečné věci pro Bo-
sonohy. Jsou to skromní lidé, kteří se neradi 
chlubí svými dobrými skutky. Přeji jim hodně 
zdraví a trpělivost, aby vydrželi. Celkově jsem 
přesvědčen, že je na co navazovat.

Za sebe vám můžu nabídnout chuť oddat se 
v  bosonožský prospěch, nabyté zkušenosti 

z veřejné správy a práci na projektech, ať už 
započatých nebo nových a hlavně aktivní pří-
stup k řešením.

Mějte se moc hezky a na viděnou v Bosono-
hách.

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh 

 �OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb

Starosta městské části města Brna, Brno-Bo-
sonohy v souladu s ustanovením § 29 zákona 
zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastu-
pitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů 
o z n a m u j e :

ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční 

volby do zastupitelstev obcí.

Dne 10. října 2014 (pátek) se bude hlasovat 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 11. října 
2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
České republiky (platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem ČR). Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

2. Každému voliči budou dodány nejpozději 
tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

3. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do 
zastupitelstva městské části nelze!

4. Volič může ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů požádat ÚMČ Brno-Bosonohy, 
nebo v  den hlasování okrskovou volební 
komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací 
místnost prostřednictvím přenosné voleb-
ní schránky, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku.

5. Právo volit má státní občan jiného stá-
tu, který je v  MČ Brno-Bosonohy přihlá-
šen k trvalému pobytu, požádá o zápis do 

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
pořádá v sobotu 13. září 2014 tradiční

BABSKÉ HODY
Odpolední program u orlovny zahájí stárky v 14 hod. moravskou besedou, 

poté bude následovat tradiční průvod. 
Hrají HORNOBOJANÉ.

Ve 20 hodin začíná hodová zábava, v průběhu večera stárky zatančí moravskou 
besedu.

K tanci a poslechu hraje skupina 
HAMRLA BOYS.
Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek v ALDO Smíšené zboží od 1. září 2014.
Zvaní na babské hody proběhne v neděli 7. září od 14 hodin.

Srdečně zvou stárky a pořadatelé.
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dodatku voličského seznamu a právo volit 
mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána a která byla vy-
hlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

V  současné době mohou být do dodatku 
zapisováni na základě vlastní žádosti pou-
ze občané členských států EU, neboť Smlou-
va o přistoupení České republiky k Evropské 
unii má zatím jako jediná charakter meziná-
rodní smlouvy.

Místo konání voleb je v základní škole Boso-
nožské nám. 44.

V Brně dne 15. září 2014

RNDr. Anastazios Jiaxis, 
starosta MČ Brno-Bosonohy

(dokončení ze str. 1)

 �Události v Bosonohách 
aneb Co se odehrálo 
v Bosonohách

7. 6. 2014 jsme v Bosonohách přivítali 12 no-
vých občánků

14. 6. 2014 jsme absolvovali desátý ročník výletu do Prahy za kulturou

15. 6. 2014 družstvo Bosonohy se již po osmé zúčastnilo mistrovství města Brna v pétanque 

19. 6. 2014 popřáli jsme našim jubilantům – již 8. setkání

17.–20. 7. 2014 návštěva družební obce Abbadie Lariana v Itálii
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 �Dobré zprávy pro Bosonohy 
aneb Aktuality 
o bosonožských projektech

Kanalizace
V denním tisku DENÍK vyšla velmi povzbudivá 
zpráva i  pro Bosonohy: „Město slaví. Získalo 
zpět většinu slíbené dotace a chce i  zbytek.“ 
Z  velké miliardové dotace přišlo původně 
město Brno o  228 miliónů. Nakonec přijde 
jen o 45 mil. Ale i ten zbytek se pokusí získat 
zpět. Brno z  dotace dostavělo a  opravilo ka-
nalizaci v městských částech Tuřany, Žebětín, 
Ivanovice a Bohunice. Kvůli snížené dotaci se 
na nás nedostalo. Teď jsme na řadě i my. To je 
dobrá zpráva, viďte!

Pohybové prostory pro školu
Další dobrou zprávou je, že město Brno (in-
vestiční oddělení z dotace ROP JIHOVÝCHOD) 
již vybírá dodavatele pro výstavbu tělocvičny 
pro naši školu. Termín předání stavby je ko-
nec srpna 2015.

 �Výpis usnesení z 34. zasedání 
ZMČ Brno-Bosonohy 
ze dne 26. 6. 2014:

Usn. 4/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na 
vědomí
– počet podpisů na petice pro volby do ZMČ, 

podporující nezávislého kandidáta: 97
– počet podpisů na petice pro volby do 

ZMČ, podporující sdružení nezávislých 
kandidátů: 170

v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 záko-
na č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a  o  změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a bere na vědomí
– jeden volební obvod na území městské 

části Brno-Bosonohy pro volby do Zastu-
pitelstva MČ Brno-Bosonohy v roce 2014.

Usn. 5/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí 
s celoročním hospodařením a finančním vy-
pořádáním městské části Brno-Bosonohy za 
rok 2013 a to bez výhrad.
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný 
účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2013
se stavem celkových příjmů 21 086 tis. Kč
se stavem celkových výdajů 19 600 tis. Kč
se stavem zdrojů finančního vypořádání

464 tis. Kč
se stavem potřeb finančního vypořádání

3 tis. Kč
 s  účetním stavem účelových fondů po 

finančním vypořádání
Fond rozvoje a rezerv 3 832 tis. Kč
Sociální fond 51 tis. Kč
S  výsledkem hospodaření rozpočtové čin-
nosti – ztrátou 502 tis. Kč
s  výsledkem hospodaření vedl. hosp. čin-
nosti – ziskem 361 tis. Kč
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje účetní závěr-
ku Městské části-Brno-Bosonohy za rok 2013.

Usn. 6/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na 
vědomí výsledky inventarizace majetku 

31. 7.–2. 8. 2014 – Bosonožské rozmarné léto

– letní kino

– Sudoval

Připravil Anastazios Jiaxis

Vedle nových interaktivních tabulí byla přes 
prázdniny spravena podlaha na chodbě školy 
a v rámci zateplení vyměněna okna.

Středisko lékařských služeb
V  dobrých zprávách můžeme pokračovat. 
Oprava objektu Vzhledná 5 může pokračo-
vat. Nezávisle na stále nedořešených vztazích 
s majitelem pozemků pod budovou a okolím 
připravují projektanti budovu k  vytvoření 
střediska lékařských služeb.

Generální oprava veřejného osvětlení
Na Bosonožském náměstí probíhá velká akce 
umístění vedení elektrického vedení ze slou-
pů do země. Levá strana náměstí je hotová 
a krásná bez těch drátů Pravá strana teď řeší 
povolení výjimky. Jedná se o  snížení normy 
pro usazení vedení v  blízkosti ostatních sítí. 
Byli jsme iniciátory a  prostředníky připravo-
vaných dohod. Bohužel to však způsobí zdr-
žení dokončení stavby.

Obchod pro Bosonohy, parkoviště 
Ševčenkova, osvětlení schodů mezi ulice-
mi Padělíky a U Smyčky
Protože dobrých zpráv nikdy není dost, mohu 
heslovitě pokračovat dál. Překonali jsme 
právní a  administrativní složitosti a  můžeme 
pokračovat v  dalších krocích pro vybudová-
ní parkoviště na ulici Ševčenkova, osvětle-
ní schodů mezi ulicemi Padělíky a  U  Smyč-
ky. A hlavně developer a  investor intenzivně 
pracují na realizaci obchodu pro Bosonohy. 

Bohužel vše trvá dlouho, majetkoprávní a ad-
ministrativní vztahy, schvalovací a povolovací 
procesy vůči samosprávě a státní správě měs-
ta Brna.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 754/1 
v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR 
Ze strany Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu 
městu Brnu doručen návrh smlouvy o  bez-
úplatném převodu vlastnického práva k  ne-
movité věci a smlouvy o zřízení věcného prá-
va k pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Bosonohy
a) důvodem převodu je veřejný zájem( na po-

zemku se nachází travnatá plocha s poros-
ty okolo BD č. p. 567-572 ul. Ševčenkova)

b) nemovitou věc nelze využívat ke komerč-
ním nebo jiným výdělečným účelům a ne-
lze ji pronajímat po dobu 15 let ode dne 
zápisu vlastnického práva 

c) pokud nebude nabyvatel nemovitou věc 
využívat ve veřejném zájmu zaplatí pře-
vodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, 
kterou nemovitost měla ke dni zápisu 
vlastnictví.

Záměrem MČ Brno-Bosonohy je vybudovat 
na části předmětného pozemku veřejné par-
koviště pro potřeby obyvatel městské části. 
Postoj ÚZSVM je, že užívání pozemků pova-
žuje za komerční. 

Zastupitelstvo města Brna schválilo bezúplat-
né nabytí pozemku – p. č. 754/1 – ostatní plo-
cha, jiná plocha, o výměře 2.242 m² v k. ú. Bo-
sonohy, z vlastnictví ČR.

Aktualizace ÚPmB
Vzhledem k  dlouhodobým sporům o  zájmy 
Bosonoh při přípravě územního plánu města 

a  s  ním spojená tzv. „Aktualizace územního 
plánu města Brna“ jsme byli nuceni se začít 
právně bránit. Objednáváme proto zpraco-
vání právní analýzy Aktualizace ÚPmB schvá-
lené Zastupitelstvem města Brna v  červnu 
2014, včetně posouzení zákonnosti a  pře-
zkoumatelnosti rozhodnutí o  námitkách po-
daných městskou částí. Dále pak prozkoumá-
ní zákonnosti provedení dohadovacího řízení 
města Brna s MČ Brno-Bosonohy.

Pořízení čistícího stroje
Zásluhou pečlivé práce našich úředníků byl 
náš projekt „Pořízení čistícího stroje v  rámci 
OPŽP pro čištění zpevněných ploch komuni-
kací a chodníků v MČ Bosonohy“ zařazen do 
seznamu uskutečnění. Harmonogram další-
ho postupu je následující: 3. 9. 2014 – zahá-
jení zadávacího řízení, 19. 9. 2014 – výběrové 
řízení, 15. 10. 2014 – podpis kupní smlouvy, 
31. 10. 2014 – dodání podkladů pro RoPD, 
28. 11. 2014 – dodání stroje, 1. 3. 2015 – za-
hájení provozu. Takže nás čeká velká „ papíro-
vá válka“ a konci všeho čisté Bosonohy.

Za celý tým radních a úředníků MČ Bosonohy

Anastazios Jiaxis, starosta
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a  závazků městské části Brno-Bosonohy za 
rok 2013.
Schvaluje vyřazení nedokončených inves-
tičních akcí, u kterých není reálné jejich po-
kračování dle přílohy – návrh komise RUM

Usn. 7/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na 
vědomí zprávu o  výsledku následných ve-
řejnosprávních kontrol u  příjemců veřejné 
finanční podpory z  rozpočtu městské části 
Brno-Bosonohy za rok 2013.

ZMČ Brno-Bosonohy pověřuje FV ZMČ zpra-
cováním nového návrhu Pravidel pro posky-
tování veřejné finanční podpory neziskovým 
subjektům z  rozpočtu MČ Brno-Bosonohy 
a jeho předložením na příští zasedání ZMČ.

Usn. 11/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy bere na 
vědomí zprávu z jednání s SK Bosonohy.

Návrh usnesení Sojky:
Usn. 12/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy dopo-
ručuje RMČ odvolání předsedkyně komise 
M. Čiháčkové.

V  další diskuzi Ing. Korbička otevřel otázku 
nutnosti vytvoření rezervy na úhradu případ-
né pokuty za porušení pravidel dotace v mi-
nulém funkčním období, ve výši 750 tis. Kč 
v  rámci rozpočtu 2014, dále navrhl, aby se 
tímto FV zabýval.

Usn. 13/VI/34 ZMČ Brno-Bosonohy ukládá 
FV připravit návrh na vytvoření fin. rezer-
vy pro řešení pokuty od Ministerstva financí 
za porušení dotačních pravidel v roce 2008.

Další diskuze byla vedena k obecné proble-
matice a k zápisu z FV:
Meloun – do návrhu pravidel na kulturní akce 
zapracovat připomínky FV, tajemník sdělil, že 
budou dopracovány i záležitosti hmotné odp. 
v návaznosti na platnou legislativu
Kilianová – Dotaz na Ing. Korbičku – V  Boso-
nožském zpravodaji z dubna 2014 píše Ing. kor-
bička v článku „Penny bude, či nebude“, že od 
revoluce za téměř čtvrt století se podařilo zre-
alizovat pouze 4 větší projekty. Na dotaz paní 
Kilianové, proč do výčtu úspěšných akcí ne-
zahrnul i výjimku za zpoplatnění části dálnice 
(platnou několik let do neuváženého zásahu 
ministra Bárty), protihlukové stěny u  dálnice, 
na které se čekalo více než 30 let, a  konečně 
zklidnění Pražská, kterou by bez existence pře-
chodů nebylo bez nebezpečí ani přejít.
Korbička – odpověděl, že zapomněl a  ře-
šil otázku současného nevyváženého sta-
vu zpravodaje a  dokumentoval to na článku 
pana Koudelky
Kilianová – požaduje, aby tak velká realiza-
ce akcí byla v  oficiálním vyjádření pro veřej-
nost a žádá Ing. Korbičku, aby tyto informace 
z dubna 2014 v následujícím čísle Zpravodaje 
uvedl do souladu se skutečností.
Šustáček – bourání na bývalé samoobsluze – 
dotaz na odevzdání šrotu, odpověď Kopecký 
– je evidováno na RRF
Koudelková – problematika „Letní kino“ 
a jeho financování
Sojka – otázka doplnění rady za dlouho chy-
bějící členku rady. Bylo konstatováno, že 
vzhledem ke konci volebního období a  ne-
moci paní Špačkové by toto bylo nemorální.
Kilianová – k  publikaci – při vydání knihy je 

 �Pravidla pro pohyb psů 
na veřejných prostranstvích 

Pravidla pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích upravuje vyhláška statutárního 
města Brna č. 21/2009, v  platném znění. Na 
základě tohoto obecně závazného předpisu 
je osoba doprovázející psa na veřejném pro-
stranství povinna mít psa na vodítku a bez vo-
dítka je povinna jej opatřit náhubkem. Dále 
je povinnost opatřit psa evidenční známkou, 
kterou držitel psa obdrží bezplatně na ÚMČ 
města Brna, Brno-Bosonohy. Osoba doprová-
zející psa je povinna jej mít pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem.

Vyhláškou jsou vymezeny lokality, kde je 
možný pohyb psů bez vodítka, tzv. psí výbě-
hy, které jsou v městské části Brno-Bosonohy 
na konci ulice Ostopovická a Rušná.

Současně vyhláška vymezuje prostory, kam 
je vstup se psy zakázán, což jsou v  městské 
části Brno-Bosonohy dětská hřiště na Boso-
nožském nám. u pekárny a u kaple, za vodo-
jemem, na ulici Vzhledná a veřejné sportovi-
ště Hoštická.

Při porušení uvedených povinností se postu-
puje v  souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, v platném znění a jejich dodr-
žování kontroluje Městská policie Brno.

Ing. Lukáš Kopecký, Referát životního prostředí 
ÚMČ Brno-Bosonohy

nutná jazyková spolupráce a  pravopisná ko-
rektura, což je běžná nakladatelská praxe.
Koudelka – problematika publikace o  Boso-
nohách - měla by být redakční rada, aby neby-
ly nedostatky. Nemělo by se to uspěchat, aby 
vznikla komplexní kniha o Bosonohách. Sdě-
lil, že bude rád nápomocen. K tomu vyjádřila 
názor i paní Kilianová, s ohledem na kvalitu.
Kilianová – prosila, aby její názor a  názor 
pana Koudelky k  publikaci brali zastupitelé 
vážně

Redakčně kráceno – M. Čoupek

 � Informace k žádosti 
o poskytnutí návratné 
účelové zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna 
(dále jen FRBmB)

Zápůjčky z FRBmB jsou poskytovány na opra-
vu a modernizaci bytových domů, rodinných 
domů a bytových jednotek. Dle § 2 vyhl. MMR 
č. 501/2006 Sb., o  obecných požadavcích na 
využívání území je
– bytový dům stavba pro bydlení, ve kterém 

více než polovina podlahové plochy od-
povídá požadavkům na trvalé bydlení a  je 
k tomuto účelu určena,

– rodinný dům stavba pro bydlení, ve kte-
rém více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné 
bydlení a je k tomuto účelu určena; rodin-
ný dům může mít nejvýše tři samostatné 
byty, nejvýše dvě nadzemní a  jedno pod-
zemní podlaží a podkroví.

Žádost o  zápůjčku se podává na předepsa-
ném formuláři na úřadě městské části, na je-
jímž území se opravovaná nemovitost nachá-
zí nebo na Bytovém odboru Magistrátu města 
Brna na Malinovského nám. 3 (dveře č. 280, 
281). Při poskytování zápůjček se bude postu-
povat podle „Pravidel poskytování návratných 
účelových zápůjček z  Fondu rozvoje bydlení 
města Brna“, schválených na zasedání Zastupi-
telstva města Brna č. Z6/033. dne 15. 4. 2014.

K žádosti o zápůjčku je nutno přiložit:

– vyplněný formulář „Prohlášení“, který obdr-
ží žadatel o  zápůjčku současně s  formulá-
řem žádosti; toto prohlášení vyplní každý 
spoluvlastník opravované nemovitosti na 
samostatném formuláři (zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů).

K  žádosti o  zápůjčku doporučujeme dále 
předložit:

– kopii výpisu z  katastru nemovitostí dokla-
dující vlastnictví nemovitosti, na jejíž opra-
vu se zápůjčka požaduje (nemusí být úřed-
ně ověřená),

– v  případě, že je žadatelem právnická oso-
ba, kopii výpisu z  obchodního rejstříku 
nebo zákonem určeného rejstříku (nemusí 
být úředně ověřená).

Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jed-
nom termínu za podmínky dodržení účelo-
vosti zápůjčky. Zápůjčku nelze získat opako-
vaně na jeden účel u  jedné bytové jednotky 
nebo domu před splacením dříve poskytnuté 
zápůjčky na tento účel.

Před podpisem smlouvy o  zápůjčce je nut-
né přiložit:

– pravomocné stavební povolení nebo pí-
semné stanovisko stavebního úřadu ke 
stavebním úpravám, které nepodléhají ani 
stavebnímu povolení, ani ohlášení,

– Bytový odbor MMB si může vyžádat zna-
lecký posudek nebo jiný doklad k  proká-
zání skutečnosti, že hodnota opravované 
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nemovitosti činí alespoň 120 % požadova-
né zápůjčky.

Do výběrového řízení nebudou zařazeni ža-
datelé, kteří

a) zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný 
závazek k  předmětné nemovitosti a  pří-
slušný dluh dosud nesplatili, příp. je ne-
movitost předmětem exekučního nebo 
konkursního řízení,

b) byli opakovaně v prodlení s úhradou splá-
tek zápůjčky poskytnuté městem z FRBmB 
nebo u kterých bylo splácení zápůjčky vy-
máháno soudně,

c) nedodrželi účel u předchozí zápůjčky po-
skytnuté městem z FRBmB.

Kde získat podrobnější informace o  zá-
půjčce:

Bližší informace mohou občané získat:
– osobně na Bytovém odboru MMB, Referát 

bytové výstavby, FBV a FRB (Malinovského 
nám. 3, dveře č. 280 nebo 281),

– telefonicky na číslech 542 173 287, 542 173 
245,

– prostřednictvím e-mailu na adresách  
soldanova.petra@brno.cz, koci.miroslava@
brno.cz,

– na internetové adrese www.brno.cz v  sek-
ci Správa města > Magistrát města Brna > 
Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjč-
ky z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

uplatňovali.
Během prázdninových měsíců se škola pro-
měnila spíše ve staveniště. Proběhla generál-
ní oprava podlahy v 1. patře a byla vyměně-
na všechna okna v obvodovém plášti, kterých 
se netýká plánovaná přístavba pohybového 
centra. Z tohoto místa si dovolím ocenit práci 
všech provozních zaměstnanců školy, proto-
že se jim podařilo za velmi krátký čas uklidit 
školu tak, že jsme mohli zahájit bez problé-
mů nový školní rok. Také jsme se připravili na 
dvě první třídy, ať výmalbou nebo pořízením 
nových lavic a skříní. Finanční prostředky, kte-
ré byly na všechny uvedené akce vynalože-
ny, byly z  části kryty provozní dotací měst-
ské části, z části byly přiděleny Radou města 
Brna. Jsme velmi rádi, že se tyto práce podaři-
lo uskutečnit a že přispějí k větší bezpečnosti 
a pohodě prostředí a úsporám energií.
Stejně jako v  loňském roce jsme i  letos ote-
vřeli zahradu mateřské školy aktivitám volno-
časového centra BOSA a umožnili lepší využití 
prázdninového času jejich klientům.
A nyní již k tomu, co nás čeká v novém škol-
ním roce. Z nejbližších událostí to bude opět 
sběrová akce starého papíru, která se usku-
teční v týdnu od 15. do 19. září. Budeme rádi 
za zapojení široké veřejnosti do tohoto sběru. 
Dále nás čeká „Cesta za poznáním“ – společ-
ná odpolední aktivita pro žáky a jejich rodin-
né příslušníky a  plánujeme i  novou sportov-
ní událost – účast v  Maratonu, který pořádá 
ZŠ Kotlářská v parku v Lužánkách v rámci Br-
něnských dnů pro zdraví. Budeme rádi, když 
se na těchto i  dalších akcích školy budeme 
s vámi setkávat.
Pěkné podzimní dny vám přeje

Stanislav Skřička, ředitel školy

a nezávadných odpadových materiálů při vý-
tvarných a pracovních činnostech a hrách.
V  rámci projektu „Kde bydlím“ se děti sezna-
movaly nejen s naší městskou částí, s místní-
mi tradicemi a  zvyky, ale i  s  městem Brnem, 
hlavním městem Prahou, s  celou Českou re-
publikou, až po pozorování Země jako sou-
části vesmíru.
Do tematické části „Náš pohádkový svět“ 
jsme zapojili s  dětmi i  rodiče (za  účasti ro-
dičů jsme vytvořili knihovničku z  „domácí-
ho čtení“ a  denně jsme s  dětmi četli úryvky 
z  oblíbených pohádek a  dětských příběhů). 
Tato tematická část zahrnovala také návště-
vu pobočky Knihovny Jiřího Mahena s bese-
dou pro děti. Rodiče měli v  MŠ po celý rok 
možnost vybrat si  knihy z  nabídky naklada-
telství Svojtka a Knižního klubu (ve spoluprá-
ci se ZŠ).
Děti ze třídy Včeliček vytvořily pod vedením 
paní učitelky pohádkovou knihu z  vlastních 
ilustrací „O  perníkové chaloupce“, se kterou 
se zúčastnily celostátní soutěže „Moje  Veli-
čenstvo kniha“, kterou pořádalo EkoCentrum 
Brno.
Při práci s dětmi jsme se zaměřili na zkvalitně-
ní úrovně dětských her a prožitkového učení. 
Učitelky se snažily dětem nabízet činnosti ob-
sahově bohaté a pestré, které děti motivovaly 
a  vedly k rozvoji kompetencí všech vzděláva-
cích oblastí. Po celý školní rok učitelky ved-
ly děti k  dodržování dohodnutých pravidel, 
která sloužila ke klidnému společnému sou-
žití v jednotlivých třídách.
Důraz jsme kladli na pohybovou aktivitu dětí, 
zvyšování tělesné zdatnosti a  pohybových 
schopností. Ke spontánnímu a  přirozenému 
pohybu a  hrám slouží nejen prostorné a  vy-
bavené třídy MŠ (cvičení s  dětmi ve skupin-
kách na rehabilitačních míčích), ale i zahrada 
MŠ, která  poskytuje možnosti pohybového 
a sportovního vyžití v každém ročním obdo-
bí. K  míčovým hrám využíváme také boso-
nožské hřiště.
Vzhledem k  nárůstu vad řeči u  předškolních 
dětí máme v  MŠ kvalifikovanou logopedku, 
která s  dětmi pracuje formou kroužku. Vý-
sledky její práce byly pozitivně hodnoceny 
pedagogy i rodiči.
Spolupracujeme s pedagogicko-psychologic-
kou poradnou. Kromě poradenské oblasti při 
řešení různých problémů proběhl v MŠ v led-
nu 2014 orientační průzkum školní zralosti, 
na základě kterého jsme se zaměřili v  indivi-
duální práci s předškoláky na problémy, kte-
ré by mohly být příčinou odkladu školní do-
cházky.

MALBY 14 Kč/m2, zednické práce a tape-
tování, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, 
oken aj. 606 469 316, 547 225 340

platba hotově = 
SLEVA 250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz

 � Z deníku ředitele školy

Vážení a  milí čtenáři Bosonožského zpravo-
daje,
dětem začal nový školní rok a  nám dospě-
lým, kteří máme děti školou povinné nebo 
s  nimi pracujeme, opět starosti o  jejich roz-
voj a úspěchy při vzdělávání. Přeji nám všem, 
abychom zakoušeli co nejvíce pozitivních vý-
sledků naší práce. 
V  tomto příspěvku se budu věnovat přede-
vším škole základní. Na jiném místě tohoto 
zpravodaje si totiž můžete přečíst podrobnou 
zprávu o  činnosti mateřské školy od její ve-
doucí učitelky paní Zdeňky Bendové.
Vrátím se v  krátkosti k  uplynulým měsícům. 
V  červnu jsme kromě chystaných příprav na 
rekonstrukci základní školy a  ukončování 
školního roku pokračovali ve spolupráci s bo-
sonožským učilištěm při velmi pěkné akci „Pa-
sování kominických tovaryšů“. David Lovecký 
a Patrik Bajcura, žáci 5. ročníku, asistovali při 
tomto slavnostním aktu. Fotky a  video z  pa-
sování můžete zhlédnout na stránkách školy.
Velkým úspěchem našich čtvrťáků bylo his-
torické prvenství v  dopravní soutěži Empík 
cyklista, kterou pořádá Městská policie Brno. 
Žáci jsou systematicky připravováni na dobu, 
kdy mohou podle vyhlášky sami začít jezdit 
na kole v silničním provozu. Našim žákům se 
podařilo projít nástrahami teoretické výuky 
i praktických jízd tak dobře, že obsadili první 
místo ze všech brněnských škol. V  mezipat-
ře školy můžete zhlédnout diplom a  pohár 
z  této soutěže. Žákům moc děkujeme a pře-
jeme, aby získané znalosti a dovednosti také 

 � Zprávičky z naší školičky

A je tu zase nový školní rok, a proto chceme 
čtenáře seznámit se zaměřením a  činností 
naší mateřské školy v minulém školním roce.
Mateřská škola je registrována v  síti ma-
teřských škol s  ekologickým zaměřením 
 MRKVIČKA.
Cíle školního vzdělávacího programu, které si 
naše mateřská škola stanovila, byly průběž-
ně naplňovány. Hlavním cílem bylo a stále je 
dlouhodobé zaměření na ekologii – poznává-
ní přírody, vytváření kladného vztahu k  pří-
rodě a její ochraně. Tyto cíle byly zpracovány 
do oblastí, které jsme plnili ve  třídním vzdě-
lávacím programu formou tematických částí. 
Učitelky využívaly metod a přístupů podle in-
dividuálních a specifických potřeb dětí.
Při  vycházkách jsme stále pozorovali růst 
okrasných jabloní na ulici Hoštická, které 
jsme s  dětmi zasadili v  rámci projektu ÚMČ 
a v souladu s naším hlavním zaměřením. Sys-
tematicky jsme pozorovali přírodu v okolí ma-
teřské školy, stejně jako při pobytu na škole 
v přírodě s tematickým zaměřením „Lesní hlíd-
ka“. O pozorování přírody během celého roku 
jsme s dětmi vedli záznamy (herbáře a sbírky 
přírodnin).
Pro nás i  děti se již stalo samozřejmostí tří-
dění odpadů, případně použití vhodných 
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Děkujeme rodičům za jejich pomoc mateř-
ské škole, např. za sponzorské dary, práce na 
školní zahradě (doprava písku do pískovišť, 
oprava laviček, zhotovení pracovního stolu, 
zahradního kompostu atd.).
Na zahradě mateřské školy jsme s dětmi pe-
čovali o  zeleninovou zahrádku. Denně jsme 
zde pozorovali změny v přírodě, hmyz, ptac-
tvo (které v zimě krmíme) a veverčí rodinku, 
která žije ve větvích velikého smrku. Pod smr-
kem máme domeček pro broučky, mraveniš-
tě a  ježkoviště. Všechna tato zvířátka a hmyz 
jsme na podzim symbolicky uspali a  na jaře 
opět probudili. Na podzim jsme zařadili již 
tradiční tematický blok „Uspávání broučků“, 
který byl ukončen lampiónovým průvodem 
za  velké účastí rodičů s  dětmi. Průvod Boso-
nohami opět posvítil broučkům na cestu až 
do zahrady  MŠ. Pod velikým smrkem jsme 
jim společně zazpívali ukolébavky a  symbo-
lickým klíčem jsme uzamkli přírodu k  zimní-
mu spánku.
Naší výhodou, vzhledem ke sloučenému za-
řízení, je možnost úzké spolupráce se základ-
ní školou. Tato spolupráce zahrnuje např. po-
řádání společných kulturních a  sportovních 
akcí (např. divadelní představení, tradiční 
„Bosonožský běh“ u  příležitosti osvobození 
Bosonoh,  …), vzájemné pedagogické kon-
zultace, edukativně stimulační skupinky v ZŠ 
pro předškolní děti, ukázkové hodiny v ZŠ pro 
předškoláky atd.
Podařilo se nám doplnit některé chybějící 
hračky, hry pro děti a výtvarný materiál. Pro-
běhla výměna těsnění všech dětských vo-
dovodních baterií, ze sponzorských darů od 
rodičů byly zakoupeny nové lůžkoviny a  ko-
berce do tříd. Na zahradě mateřské školy byly 
obnoveny nátěry hracích prvků, dřevěného 
altánku, domečku na zahradní hračky a nářa-
dí, vstupních branek a okapů na budově MŠ.
Spolupracujeme s  centrem volného času 
Bosa, které je propojeno s mateřskou školou 
zahradou. Děti MŠ zde mají možnost účastnit 
se v odpoledních hodinách bohaté nadstan-
dardní nabídky kroužků a využít nabídky pří-
městských táborů různého zaměření v  době 
přerušení provozu mateřské školy.
Během školního roku proběhlo v MŠ celkem 
43 akcí:
– divadelní a kouzelnická představení v ma-

teřské škole, koncerty, návštěvy divadla,
– předplavecký výcvik – soukromá plavecká 

škola Kuřim (listopad až květen),
– adventní tvoření,

– výše zmíněná akce Uspávání broučků 
s  lampiónovým průvodem,

– mikulášská besídka s  nadílkou v  bosonož-
ské orlovně,

– vánoční den s nadílkou,
– čarodějnický den v MŠ,
– masopustní veselice v maskách,
– ve spolupráci se ZŠ – účast na tradičním 

„Bosonožském běhu“ u  příležitosti výročí 
osvobození Bosonoh,

– posezení s  rodiči u  příležitosti Dne matek 
s  tvořivými dílnami (malováním kuchyň-
ských „chňapek“),

– ekoprogramy a  výukové programy pro 
předškoláky,

– oslava Dětského dne: „Klauniáda“,
– školní výlet poschoďovým autobusem do 

Brna-Lužánek: prožitkové pohádkové do-
poledne Divadla Koráb,

– škola v přírodě - program „Lesní hlídka“,
– rozloučení s předškoláky.
Předškoláci se rozloučili s  mateřskou školou 
slavnostním programem. Děti zazpívaly a za-
recitovaly písničky a básničky, které se během 
roku v mateřské škole naučily, zatancovaly ta-
neček Mazurka a  každá třída předvedla dra-
matizaci veršované pohádky Františka Hru-
bína. Program pokračoval zahradní slavností 
s  bohatým pohoštěním ze strany šikovných 
maminek a babiček. 
Přeji všem dětem i  rodičům úspěšný nový 
školní rok.

Za mateřskou školu Zdeňka Bendová

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

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“
Máte doma nepotřebný papír do sběru? Je vám líto plýtvání surovinami? Chcete, 
aby děti uměly třídit suroviny? Chcete, aby se děti lépe staraly o svoje okolí? Chce-
te pomoci škole získat finanční prostředky pro žáky?

Základní škola vyhlašuje akci ve sběru papíru.
Sběrový týden se uskuteční od 15. do 19. září 2014.
V průběhu sběrového týdne bude ze zadní strany školy přistaven firmou ASA kontejner, který bude 
možné po naplnění a svozu přistavit znovu.
Svázaný papír můžete vhodit do kontejneru kdykoliv v uvedeném týdnu.
Za vaši spoluúčast dopředu děkujeme. Žáci a učitelé ZŠ Bosonožské nám. 44

způsobila návrat v  čase do minulosti a  my 
jsme prostřednictvím her a  zážitkové peda-
gogiky prožili historii tak, jak o ní píší slavné 
knihy a  encyklopedie. Na atraktivitě tématu 
přidala každodenní kostýmová přehlídka ve-
doucích a neomezená kreativita dětí. 

Druhý ročník oblíbeného letního příměstské-
ho tábora se konal opět v  I-CVČ BOSA v  Bo-
sonohách. Tematického týdne zaměřeného 
na angličtinu, historii a tvořivost se účastnilo 
15 dětí z Bosonoh a okolí. Pomocí stroje času 
jsme podnikli dobrodružné výpravy do pra-
věku, antiky, českého starověku, kolem svě-
ta s Kryštofem Kolumbem i do budoucnosti. 

Fotogalerii z  prázdninových aktivit může-
te zhlédnout na našich webových stránkách 
www.onelittleclovicek.cz. Zde se dozvíte 
i  o  dalších plánovaných akcích na podporu 
volného času dětí a mládeže v Bosonohách.

 �Bosonohy válí! 

Soudě podle titulku by se mohlo zdát, že se 
píše o  našich chrabrých fotbalistech. Ti ale 
minulý měsíc rozhodně nevstoupili do nové-
ho ročníku nejvyšší krajské soutěže úspěšně 
a  skórem 0:7 po dvou prohraných zápasech 
se jistě chlubit nemohli. Pochvalu ale zaslou-
ží za svoji účast a výkony při tradiční srpno-
vé letní taškařici, při které se hojně soutěžně 
válelo (a  pak slavilo) a  která se pod názvem 
BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2014 
konala již po dvaadvacáté. Chválit ale musí-
me především všechny, kteří se na pořádání 
ojedinělé akce, kterou se mohou pochlubit 
jen Bosonohy, podílejí. Za všechny jmenuj-
me hlavního strůjce sudovalu Miloše Doče-
kala a „šéfku protokolu“ a hlavní časoměřičku 
Danielu Kalnou. Pochvalu zaslouží také Stan-
da Hložek za pěkné písničky, z  nichž jedna 
vznikla dokonce v  Bosonohách, silák Franta 
Šebela za silácké kousky a  skupina Pokrock 
za večerní program. Za pěknou přátelskou at-
mosféru zaslouží ale pochvalu všichni domá-
cí i přespolní, z nichž nemůžeme nejmenovat 
starostku sousedního Nového Lískovce Janu 
Drápalovou. Paní starostka se dokonce po-
stavila na trať závodu pivních partiček a svou 
účastí i  výkonem jistě povzbudila bosonož-
ského starostu Anastásia Jiaxise, který si po 
jejím boku vyzkoušel nejen závodní trať, ale 
i  chuť starobrněnského piva. A  jak se bude 
u  myslivecké chaty válet v  příštím roce? To 
uvidíme první srpnovou sobotu roku 2015! 

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl 

 � Léto s Človíčkem 2014

Letní radovánky se Človíčkem (občanské 
sdružení Človíček) se nesly tentokrát v  du-
chu cestování časem. 

Jedenáctého ročníku letního tábora se zú-
častnilo 37 dětí, z toho sedm dětí z Bosonoh. 
Vycestovali jsme až do Moravskoslezské-
ho kraje, odkud nás měl stroj času přenést 
do budoucnosti. Neočekávaná závada však 
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 � Senior klub Bosonohy stále 
aktivní

K  tradičním aktivitám našeho Senior klubu 
Bosonohy patří zájezdy do termálních láz-
ní v  Maďarsku. Ten doposud poslední jsme 
uspořádali 10. dubna a  celý ho prováze-
lo aprílové počasí. Byl ale skvělý. Stejně tak 
jako druhý den cvičení paměti s naším oblí-
beným lektorem Zdeňkem Chourou z Rodin-
né pohody. Ve čtvrtek 24. dubna jsme spo-
lečně se starostou Anastaziem Jiaxisem uctili 
památku osvoboditelů Brna a Bosonoh a 25. 
dubna jsme ukončili počítačový kurs, o  kte-
rém jsme již informovali v  minulém zpravo-
daji. Následující den jsme si užili tanečního 
odpoledne s  hudbou manželů Grufíkových 
a  ve středu 30. dubna jsme navštívili slav-
nostní koncert k osvobození Brna Nebe plné 
hvězd, který navštěvujeme tradičně v sadech 
Národního odboje – v parku před klubem Še-
lepova 1. Svátek práce jsme oslavili pěknou 
procházkou z  Bosonoh přes Hájek do Žeb-
ětína a  osmadvacet dospělých a  čtyři vnou-
čata si to za pěkného počasí opravdu užívali. 
Čtvrtek 8. května patřil již tradičně v  Boso-
nohách Milčovu kolečku a  tradičně to bylo 
i  s naší účastí při zabezpečení akce. Potěšilo 
nás setkání s  cyklistickými legendami, s  ne-
zapomenutelným Karolem Polákem, Jiřím 
Pechou, Romanem Horkým a  samozřejmě 
s naší Broňou Schoříkovou a její kapelou s Jir-
kou Helánem. Krásným sportovním odpoled-
nem provázela televizní redaktorka a mode-
rátorka Barbora Černošková se svým otcem 
Vladimírem Koudelkou. I v květnu jsme cviči-
li paměť s  lektorem Zdeňkem Chourou a  ve 
čtvrtek 15. května jsme odjeli do rakouské-
ho poutního místa Maria Zell. Zastavili jsme 
se i v Lilienfeldu, podívali se do cisterciácké-
ho kláštera a  další zastávku jsme si udělali 
u  jezera Erlaufsee. V  Maria Zell jsme navští-
vili baziliku, klenotnici, jeskyni svíček, prošli 
jsme se k mechanickým jesličkám a navštívili 
jsme i proslulou výrobnu perníku. I když pr-
šelo, byl tento náš zájezd velmi pěkný a po-
učný. Ráda zmiňuji, že nám ho připravil a pro-
vázel nás pan Tomáš Mariánek. Konec měsíce 
května patřil tanečnímu odpoledni s hudbou 
manželů Maškových. Červen jsme začali výle-
tem do Domášova a po červené značce jsme 
se prošli Chroustovým a Mariánským údolím 
do Zastávky. Po občerstvení jsme odjeli vla-
kem do Troubska a  pak už po svých domů 
do Bosonoh. Za krásného počasí to byl vel-
mi příjemný den. V pátek 13. června jsme se 
pobavili v báječné atmosféře plného náměstí 

Svobody při průvodu masek městských diva-
del a v pondělí 16. 6. jsme absolvovali červ-
nové cvičení paměti a ještě v tom týdnu jsme 
uspořádali tradiční setkání před prázdninami 
u  myslivecké chaty. Ani o  prázdninách jsme 
ale nezaháleli a  hned v  prvním týdnu jsme 
vyjeli vlakem do Silůvek a pak pěšky do obce 
Hlína, kde jsme navštívili velmi pěkné diva-
delní představení Popelka a  navštívili jsme 
zde také rozhlednu Vladimíra Menšíka. Dal-
ší výlet jsme uspořádali v úterý 22. července 
a naším průvodcem byl tentokráte pan Milan 
Cendelín z Mysliveckého sdružení Hájek-Bo-
sonohy. Vlakem jsme jeli do Rapotic a pak au-
tobusem do Ketkovic. Po svých jsme se pak 
vydali na Ketkovickou vyhlídku a hrad Lenov. 
Pan Cendelín nás po cestě upozornil na roz-
kvétající bramboříky a i dál kolem řeky Oslav-
ky jsme viděli mnoho zajímavého. I když nás 
při nastupování na zpáteční cestu v  Oslava-
nech zastihla bouřka, nezmokli jsme. Byl to 
moc hezký výlet. V  závěru měsíce jsme ješ-
tě u pomníku na Bosonožském náměstí uctili 
u příležitosti 100. výročí vypuknutí I. světové 
války památku našich padlých spoluobča-
nů a  pak už jsme se začali těšit na sudoval. 
Ten letošní se nám zdál jedním z nejhezčích. 
Příjemná atmosféra, vtipné a  pohotové ko-
mentování obou moderátorů, silácké kous-
ky Franty Šebely z Popůvek, soutěže i pro ty, 
kteří sudy neváleli a písničky pro všechny ge-
nerace Standy Hložka. Se sympatickým zpě-
vákem, kterému by nikdo jeho zářijových še-
desát nehádal, a silákem Frantou jsme se na 
závěr i vyfotili. Bylo to prostě fajn! Velké po-
děkování všem, kteří se na přípravě a realiza-
ci podíleli. Už teď se těšíme na další ročník, 
stejně tak jako i  na zářijové akce, které po-
řádáme, nebo na kterých se podílíme. Hned 
zkraje měsíce nám začne opět cvičení pamě-
ti a  pak už bude premiérové zářijové Boso-
nožské filmobraní s  Kinematografem bratří 
Čadíků, které bude letos věnováno sedmde-
sátinám oblíbeného herce Jiřího Pechy. Do 
Bosonoh přijede i Naďa Konvalinková a věří-
me, že bude veselo. 

Milada Olejníková, 
předsedkyně Senior klubu Bosonohy 

Foto Igor Zehl

 �Bosonožské filmobraní 
k poctě Jiřího Pechy

Populární herec Jiří Pecha byl naposledy v Bo-
sonohách v  květnu tohoto roku na Milčově 
kolečku. Přijel společně se svojí sympatickou 
manželkou Janou, dobře se bavil a potěšil nás 
i  vtipnou vzpomínkou na svoje cyklistické za-
čátky. Slíbil, že přijede na sudoval, ale v  den 
jeho konání se vrátil z  nemocnice. Svůj slib 
k  návštěvě Bosonoh může ale bohatě napl-
nit při letošním premiérovém čtyřdenním Bo-
sonožském filmobraní, které bude věnováno 
právě jeho letošním sedmdesátinám. Začí-
ná se ve čtvrtek 11. září ve sportovním areálu 
v Hoštické ulici a promítat zde bude do sobo-
ty Kinematograf bratří Čadíků. Končí se v  ne-
děli 14. září v Bosonožské orlovně, kam přijede 
patronka Nadačního fondu pro opuštěné děti, 
herečka Naďa Konvalinková. Před každým fil-
mem se představí Jirka Pecha, který krom lí-
bezné Květušky z  Adély, která ještě nevečeře-
la, přivede i další zajímavé kolegy. Záštitu nad 
Bosonožským filmobraním k poctě Jiřího Pechy 
přijali zastupitelé MČ Brno-Bosonohy Jiří Cihlář, 
Martin Černý a Helena Koudelková. Bližší infor-
mace najdete na www.seniorklubbosonohy.cz 

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

 �Předvolební reminiscence

V Bosonožském zpravodaji č. 2 z dubna 2014 
v  článku „Penny bude, či nebude“ lituje pan 
místostarosta Jan Korbička, jak málo se za 
čtvrtstoletí od revoluce z  hlediska občanské 
vybavenosti v  Bosonohách vytvořilo. Zmi-
ňuje přitom kanalizaci na ulici Pražská, by-
tový dům na Konopiskách, mateřskou školu 
a Bosu. Buďme poněkud optimističtější a při-
pomeňme si projekty, na které ve svém tex-
tu zapomněl: nadstavbu základní školy s nově 
vybavenými učebnami a pracovnami, zklidně-
ní ulice Pražská, kterou by v dnešní době bez 
existence přechodů pravděpodobně neby-
lo možné bez nebezpečí přejít, protihlukové 
stěny kolem dálnice, na které se čekalo přes 
30 let, a konečně i výjimku ze zpoplatnění dál-
nice kolem Bosonoh, platnou po několik let 
až do neuváženého zásahu tehdejšího minist-
ra Bárty. Novým zastupitelům přeji úspěch při 
snaze o rozkvět naší městské části a pro začá-
tek doporučuji začít   tím nejjednodušším, co 
je plně v jejich kompetenci – dokončit úpravu 
ulice Pražská, kde chybí zeleň na většině ost-
růvků i na přechodech. Zlepší se tak estetika 
veřejného prostoru a úroveň hygieny ovzduší.

Květoslava Kilianová

 �Redakční douška

Milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,

rád bych vám všem poděkoval přízeň i shoví-
vavou trpělivost, se kterou jste poslední čty-
ři roky otvírali jeho stránky. Stejně jako kon-
čí volební období členů zastupitelstva, končí 
i funkční období redakční rady, do jisté míry po-
znamenané  komunálními názorovými spory. 
Přesto její činnost měla smysl, když pro nic ji-
ného, tak pro to, že si výsledky její práce mů-
žeme s odstupem času prohlédnout a mož-
ná v nich najít odpovědi na to, jací jsme, jací 
jsme byli- jako lidé, sousedé i občané a mož-
ná se pak chytneme za nos, případně za hla-
vu, v nejlepším případě pak smíchy za břicho. 
Svým  kolegům děkuji za spolupráci a nám 
všem přeji vše dobré.

Miroslav Čoupek
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 �Píše se o nás

Pomineme-li bosonožské fotbalisty, nepíše 
se v  brněnském tisku o  Bosonohách příliš 
často. Před čtvrt rokem to ale byly 9. květ-
na v  Brněnském deníku hned dvě zprávy. Na 
titulní sportovní straně se objevila pod nad-
pisem MILČOVO KOLEČKO fotka usměvavého 
Jiřího Dalera s medailí prezentující úspěšnou 
bosonožskou akci a  na druhé straně vyšel 
text o rok a půl prázdné prodejně smíšeného 
zboží ve Vzhledné ulici s optimistickým nad-
pisem BÝVALOU PRODEJNU OBSADÍ LÉKAŘI. 
Optimisticky zní i název článku, kterou o Bo-
sonohách Brněnský Deník uveřejnil ve čtvrtek 
12. srpna – DVEŘE DO SVĚTA MOTORISTICKÉ-
HO SPORTU. Nakolik je i obsah textu optimi-
stický, posuďte sami.

Helena Koudelková

 �Volební placená inzerce

Koupím větší byt nebo 
dům v  Bosonohách, min. 
3+1. Cena dohodou.
Tel.: 605 514 210.
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Miroslav Sojka
kandidát
na starostu

SPOLEÈNÌ PRO

 BOSONOHY

www.cssdbrno.cz

Otázka, která napadne každého slušného obyvatele Bosonoh, který se
ohlíží za čtyřletým působením současného vedení obce. Objektivně
vzato, bez emocí a bez jakéhokoliv populismu je možno konstatovat, že
plat starosty Bosonoh není rozhodně malý a ani suma, kterou si nechal
vyplácet místostarosta v letech 2010 – 2014, nebyla rozhodně malá.
A CO BOSONOHY? 

Jak se to projevilo na kvalitě řízení, schopnosti komunikovat s občany 
a opravdovém rozvoji obce? CO po současném vedení v Bosonohách
zůstává? Byly ty čtyři roky málo, aby ukázali, že na to mají?  Nastartovali
alespoň něco, co má hlavu a patu, nebo po nich zůstanou jen nerealizo-
vatelné sliby na papíře, problémová BOSA, koupě předražené staré sa-
moobsluhy a ještě k tomu na cizím pozemku a mnoho zbytečně

vyhozených peněz za „projekty“,
jak občas proniklo i do zpravodaje?  
Neptáme se ale jenom. Po říj-
nových komunálních volbách
nabízíme řešení. A  to  i těch prů-
švihů, které po současném vedení
zůstávají. Nechceme patřit k těm,
kteří   jen na všechno nadávají, zá-
vidí a vědí všechno lépe. Každý
jeden z nás – ať už více či méně –
pro Bosonohy v uplynulých letech
něco udělal. A nemusel kvůli tomu
sedět na radnici. Jsme nestraníci 
a na politických stranách nezávislí.
Závislí jsme jen na svých ideálech,
slušnosti a mravních zásadách. Vě-
říme, že si zachováme mravní inte-
gritu, sebevědomí a pokoru i když
budeme sedět „tam nahoře“.  A slou-
žit,  ne posluhovat! 

A  C O  B O S O N O H Y ?

MY HRAJEME ZA BOSONOHY!  TOTO JE NAŠE JEDENÁCTKA. A VŠICHNI JSME JEDNIČKY! 

w w w . a c o b o s o n o h y . c z

Helena Koudelková, Miroslava Marečková, Milada Olejníková, Alena Havlíková, Daniela Kalná, 
Ladis lav Nesvadba, Josef Kmeť,  Jan Čoupek , Petr  Ki l ián, Miloslav Dočekal,  Roman Havl ík
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