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Stálice na bosonožské kul−
turní a zábavní scéně. Už
šestnáctým rokem se ujímá
vedení Miloslav Dočekal se
svým skvělým a sehraným
organizačním týmem. Chlou−
ba bosonožské letní zábavy
opět zazářila. Každý rok je
jedinečný a originální.
Soutěžily všechny věkové
kategorie, sudoválela druž−
stva, zábava a dobrá nálada
se kutálela do širokého okolí
bosonožské myslivny až do
rána. Navečer, po vyhlášení
výsledků, organizátoři při−
pravili festival hudby.
Válení sudů do vrchu šlo
všem skvěle:

Sudoval 2008 ssoobboottaa  22..  88..  22000088

(Pokračování na str. 2)

Vedle „velkých příběhů“ historických událostí minulosti, jara 1968, se
píší i „příběhy malé“ bosonožských událostí současnosti. A ty vám
právě přinášíme. Po prázdninovém odpočinku budou zprávy radost−
né. Přinášíme peníze na rekonstrukci staré budovy školky, dobré
zprávy o podpoře z města pro další financování a realizaci kanaliza−
ce zbylých částí našich ulic, o kultuře se stálicí Sudoval, o sportovně
aktivních Bosonohách a…

Pište, čtěte, diskutujte, ovlivňujte.
Hezký vstup v poprázdninový čas

Vám za zpravodajce přeje Taso

Slovo redakce

B o s o n o ž s k é  b e s e d o v á n í
t en t ok r á t  s  kand i dá ty  na  h e j tmana

„Neměl bys tento díl nazvat spíže než Bosonožské besedování

Bosonožské boxování? Vždyť teď před volbama půjdou Venclík

s Juránkem po sobě jako pes po kosti. A o tom Haškovi ani

nemluvě. Ten půjde po obou,“ smál se mému pozvání na

pokračování cyklu besed se zajímavými lidmi jeden kolega

novinář. Smál jsem se taky, ale spíš si myslím, že to bude

v duchu naší koncepce, kterou se snažíme společně s Občan−

ským sdružením Svornost Bosonohy při těchto besedách napl−

ňovat, spíše setkání pohodově naladěných lidí s pohodovým

publikem. Přispět by k tomu měl i Jirka Helán s doprovodem,

ale nechme se překvapit.

Páté pokračování Bosonožského besedování se Sta−

nislavem Juránkem, Milanem Venclíkem a Michalem

Haškem se uskuteční v pátek 26. září od 18 hodin

v Bosonožské orlovně a vstup je tradičně volný.

Někteří pánové (i dámy) se mohou těšit na dobré „starobrněn−

ské“, jako při besedě s Josefem Masopustem, a zváni jsou

všichni. Na svazu kopané je domluveno, že žádný důležitý

mezistátní zápas v kopané se ten den nekoná.

Vladimír Koudelka

Poháry pro nejlepší „sudovalníky“.

Milda Doča (vpravo) při rozhovoru se členem soutěžního družstva.

Ať už vyzrálým borcům,

tak i zahraničním borkyním.

Všichni členové soutěžních družstev.
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Celkové výsledky
Nejrychlejší muži
1. David Ďurkech 12,75 (rekord trati)
2. Michal Prukner         13,35 
3. Lambert Prukner       14,70

Nejrychlejší ženy
1. Darina Červeňáková 31,63
2. Simona Hanušová     31,76
3. Markéta Šebestová 32,14

Absolutní pořadí jednotlivci (po přepočtu času a věku)
1. Květoslav Kučera 
2. Josef Holubář 
3. Ivan Dlugoš 

Závod pivních štafet
1. FC NON−STOP 17,08  (PIVNÍ ŠTAFETA ROKU)
2. Restaurace U Sojků 17,81
3. 1. FC Pivnice 18,87

Senior závodu 
Josef Holubář (81 let)

Nejsympatičtější závodnice
Clara Garcia Moleron

A na závěr milá pozvánka.

Připravil a fotil Anastásios Jiaxis s pomocí Vlka

Sudoval 2008 (dokončení ze str. 1) Výbor KD v Brně−Bosonohách
srdečně zve přátele dobré pohody
dne 4. 10. 2008 od 17.00 hod. na

Čaj o páté
O zábavu se postará

Veselá trojka z Černé Hory.
Vstupenky budou slosovány.

Přijďte se pobavit do místní orlovny.

MČ Brno−Bosonohy
Vás srdečně zve na 

BABSKÉ HODY
27. září 2008

Ve 14 hodin krojovaný průvod,

do pochodu hraje Večerka.

Ve 20 hodin hodová zábava,

k tanci a poslechu hrají Hamrla boys.

U příležitosti 100. výročí zbudování silnice ze Žebětína do Bosonoh 
zveme všechny občany Žebětína a Bosonoh, včetně dětí, na setkání

v neděli 5. října 2008.
Účastníci vyjdou současně ve 14 hod. z Křivánkova a Bosonožského náměstí

a sejdou se v prostoru bývalé silnice do Bosonoh u Veselky.
Ještě před odchodem bude provedena tipovací soutěž na počet účastníků set−

kání. Odměněn bude nejstarší a nejmladší chodící účastník.
Přijďte se pobavit na tuto ojedinělou akci!

Předpokládaný návrat v 18 hodin.
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou 
za Žebětín: Václav Kříž, místostarosta

za Bosonohy: Drahomíra Medová, místostarostka
V případě špatného počasí bude náhradní program

v sále Katolického domu v Žebětíně

Dne 28. 4. 2008 byla na myslivecké chatě uspořádána pro žáky
základní školy v Bosonohách celodenní beseda, která byla zamě−
řena na život zvířat žijících v našem okolí, jejich ochranu, tvorbu
životního prostředí pro ně a na význam myslivosti.
Žáci byli seznámeni s důležitostí přirozeného výběru v přírodě a jak
ho v naší přírodě nahrazuje myslivecká činnost. Bylo vysvětleno,
jak je důležité, aby na přehlídkách odborníci ohodnotili vystavené
trofeje z minulého roku a tím potvrdili, jak dobře nebo špatně byl
tento výběr prováděn.

V části dopoledne byli žáci seznámeni s výcvikem a prací lovec−
kých psů.
Všichni žáci 3., 4. a 5. třídy soutěžili ve znalostech přírody a na
závěr při hodnocení dostali odměny.
Členové MS připravili na hlavních přístupových cestách do okolí
Bosonoh šest nástěnek, na kterých žáci vystavují svoje kresby
zaměřené na problematiku ochrany zvěře a přírody kolem nás.
Tyto obrázky budou dětmi průběžně obměňovány aktuálními téma−
ty. Začali jsme „Červnovou ochranou mláďat“ a příští program bude
„Zimní péče o zvěř“.
V dubnu se celodenní besedy zúčastnilo 80 žáků a vyvěšovat
namalované obrázky přišla 3., 4. a 5. třída, to je 50 žáků.
Minulý rok žáci školy nasbírali 380 kg kaštanů, které byly v zimních
měsících rozvezeny do lesa pro zvěř. Všem, kteří se na sběru kaš−
tanů podíleli, děkujeme a věříme, že budeme i v budoucnu s žáky
základní školy spolupracovat.

Za myslivecké sdružení Cendelín Milan

Spolupráce mysliveckého sdružení se žáky místní základní školy.
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Informace z radnice
D O B R Á  Z P R Á V A  P R O  D A L Š Í

B O S O N O Ž S K É  U L I C E  B E Z
K A N A L I Z A C E

Rada města Brna na svém zasedání
konaném 15. 7. 2008 schválila zahájení
příprav stavby kanalizace Bosonohy III. a
IV. etapy.
Pokochejte se zápisem z rady města:
„Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa“ –
změna TEZ – RM5/4711
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1. RMB schvaluje návrh změny TEZ „Kanali−
zace Bosonohy III. a IV. etapa“, který tvoří
přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha
je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB zařazuje investici do závazného
plánu investic a do rozpočtu kapitálových
výdajů pod ORG 3130 Majetkoprávní vypo−
řádání a příprava staveb s celkovými rozpo−
čtovými náklady 332 506 tis. Kč, z toho
náklady na přípravu a zabezpečení stavby
činí 11 448 tis. Kč a dobou realizace v letech
2008–13.
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investič−
ního MMB zahájit bezodkladně přípravu stav−
by.
úkol č.: [R5/073/28]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.
připravil A. Jiaxis 

SKUPINA PRO STRATEGII INFORMUJE
Rekonstrukce bývalé budovy školky
Skupina pro strategii a rozvoj se vám hlásí
s další dobrou zprávou. Tým dobrovolníků
po dvouleté mravenčí práci vztyčuje vlajku
úspěchu. Můžeme začít realizovat jeden z
prvních nastavených cílů –
REKONSTRUKCI STARÉ BUDOVY
ŠKOLKY. Realizace projektu byla schvále−
na už i Radou a Zastupitelstvem města
Brna. Jsme součástí mnoha projektů hra−
zených z evropských fondů. Aneb o co
jsme se snažili do této chvíle, bylo „jako“,
protože bez peněz se stavět ani projektovat
nedá.
Pomocníkem a garantem se teď stává
město, které nám bude pomáhat s dalšími
etapami uskutečňování, konkrétně odděle−
ní implementace při územním rozvoji
města. V nejbližší době začneme spoluvy−
tvářet projektovou dokumentaci, která bude
hrazena městem.
Pro zajímavost vám přinášíme seznam
schválených projektů v sekci, jejichž sítem
jsme prošli:

Kdo by se chtěl zabývat detailněji, tomu
doporučím webové stránky
www.iprm.brno.cz 

za pracovní skupinu pro strategii a rozvoj
připravil Anastásios Jiaxis

Požadavky k provozu městské veřejné
dopravy v Brně
12. 6. 2008 požádala společnost Kordis
JMK, koordinátor integrovaného dopravní−
ho systému Jihomoravského kraje, o vyjá−
dření naší MČ Brno−Bosonohy k požadova−
ným změnám v hromadné dopravě. 
Jako hlavní priority požadovali zástupci MČ 
− urychlení výstavby zastávky „Kaufland“
směr Bosonohy,
− zajíždění autobusových linek č. 401 a 402
na konečnou zastávku – smyčku autobusu
MHD č. 69 v Brně−Bosonohách,
− zkoordinování časových intervalů autobu−
sových linek č. 401, 402 a 69 tak, aby byly
rovnoměrné.
Na požadované změny odpověděla společ−
nost Kordis již 19. 8.:
Děkujeme za zaslání vašich připomínek a
dovolujeme si reagovat na vaše podněty.
Možnost vybudování autobusové zastávky
u obchodního domu Kaufland v Bohunicích
KORDIS JMK podporuje, nyní je záměr v
realizaci obchodního domu Kaufland.
Odbor dopravy MMB a dopravce DPMB se
již k projektové dokumentaci kladně vyjád−
řili.
K požadavku úpravy trasy linek 401 a 402
sdělujeme, že není možná z důvodu traso−
vání a provozním charakteristikám těchto
linek. Pro obsluhu zastávky u smyčky slou−
ží linka č. 69 s dostatečným intervalem.
Snahou naší společnosti je zajistit vzájem−
nou provázanost linek jedoucích stejným
směrem. Po ukončení 6. etapy výluky ulice
Pražské prověříme možnosti koordinace
jízdních řádů daných linek.
S pozdravem Ing. Jaromír Holc, jednatel a
ředitel společnosti
(zpráva společnosti KORDIS byla redakč−
ně krácena)

Jistě mnohé občany napadnou další možné
změny v trasování linek a celkové koncep−
ce obslužnosti hromadné dopravy v Boso−
nohách. Vaše návrhy můžete posílat na
ÚMČ Brno−Bosonohy nebo na e−mail:
bosonozskyzpravodaj@centrum.cz. Vaše
návrhy budou projednány s dopravní spo−
lečností. Zpracoval Petr Juráček

Finanční úspěch – nové dětské hřiště
Minulý rok byl pro Bosonohy, co se dotací z
rozpočtu města Brna na hřiště týče, velmi
úspěšný. Mohli jsme opravit dětské hřiště
na Vzhledné a víceúčelové hřiště na Hoš−
tické. Obě hřiště plně slouží svému účelu a
jsou hojně navštěvována.
I v letošním roce se podařilo získat dotaci
na opravu dětských hřišť – tentokrát přišla
řada na zahradu u mateřské školky. Původ−
ní dětské hřiště – jedna herní sestava, dvě
pískoviště a dva zděné domečky – potřebo−
valo rekonstrukci a doplnění. V letošním
školním roce bude ve školce více než 70
dětí, proto je třeba jim připravit kvalitní
zázemí.
Díky dotaci ve výši 800 000 Kč mohla Rada
MČ Brno−Bosonohy vypsat průzkum trhu
na provedení dětského hřiště na ulici Kono−
piska – v areálu mateřské školky v Brně−
Bosonohách. Součástí zadání byla tato
specifikace: dvě samostatné sestavy pro
malé děti, jedna pružinová houpačka pro
dvě děti, tři pružinová houpadla pro jedno
dítě, zahradní domek na hračky – uzavíra−
telný (4 x 5m), WC, zahradní altánek včet−
ně stolků pro 20 dětí, tři lavičky, jeden
odpadkový koš, pět stojanů na kola, oprava
pískovišť, oprava zděných domečků. Mezi
herními prvky budou chodníčky, které
budou sloužit mimo jiné jako dráha pro tří−
kolky. 
Zadání bylo detailně prodiskutováno s uči−
telkami školky, které si navrhly základní
rozvržení herních prvků. Zahradní WC
bude zbudováno na doporučení krajské
hygieničky – pro vyučující je dohled nad
dětmi a současné doprovázení na záchod
těžko proveditelné. 
V zadání bylo zvláště dbáno na požadova−
nou kvalitu práce. Dále potom musí ucha−
zeč v nabídce doložit splnění kvalitativních
a technických parametrů. Všechny herní
prvky včetně dopadových ploch musí
splňovat příslušné právní předpisy a normy.
Všechny herní prvky musí být certifikovány
podle ČSN EN 1176. Zadavatel upřednost−
ňuje herní prvky s certifikátem TÜV.
Na základě nabídky byla v červenci pode−
psána smlouva na vybudování dětského
hřiště. Výstavba proběhla v červenci a
srpnu tohoto roku. Začátkem září (po uzá−
věrce) se bude hřiště předávat zástupcům
MČ Brno−Bosonohy a následně bude plně
využíváno dětmi z mateřské školky. O vyu−
žívání herních prvků širokou veřejností se
zatím neuvažuje. Tato možnost se však
bude jistě projednávat při rekonstrukci
staré budovy mateřské školky na volnoča−
sové centrum. 
Za všechny, kteří se na vybudování hřiště a
získání dotace podíleli, chci popřát dětem,
aby si dostatečně a bezpečně vyhráli, aby
se jim na hřišti líbilo, a paním učitelkám,
aby se jim na hřišti dobře vyučovalo.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na celé
akci. Petr Juráček

Herní prvky bez dětí – konec srpna 2008.

název projektu předkladatel náklady dotace body (za kritéria)
víceúčelová tělocvična Brno 60 400 000 40 000 000 79
při ZŠ Otevřená
hřiště ZŠ Kamínky Nový Lískovec 10 000 000 9 250 000 78
tělocvična ZŠ Brno 50 150 40 000 78
Čejkovická
ZŠ Novolíšeňská Líšeň 12 000 11 100 74
Sportovní centrum
Tělocvična Brno−sever 25 000 23 125 70
Zeiberlichova
Zahrada v pohybu Brno−jih 3 900 3 608 69
ZŠ Bednářova
Sportovní areál Bohunice 9 587 8 868 67
ZŠ Vedlejší
Sportovní areál Bystrc 7 650 7 076 65
ZŠ Heyrovského
Sportovní hřiště Brno−střed 15 000 13 875 64
Úvoz
Rekonstrukce staré Bosonohy 7 500 6 938 63
budovy školky
školní hřiště Nový Lískovec 8 000 7 400 62
ZŠ Svážná
Centrum pro sport Komín 18 037 16 684 61
ZŠ Pastviny

P t e j t e  s e  n a
w w w . b o s o n o h y . c z

v  r u b r i c e
p a n  s t a r o s t a  o d p o v í d á

n a  t o ,  c o  v á s  z a j í m á .
Redakce
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Výtah ze zápisu 17. zasedání  ZMČ Brno−
Bosonohy ze dne 26. 6. 2008
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje požádat o svěření pozemku p. č.
3666 v k. ú. Bosonohy do správy MČ Brno−
Bosonohy a pověřuje starostu jednáním s
pozemkovým úřadem ve věci žádosti o
vybudování komunikace  na tomto pozemku
v rámci pozemkových úprav.
− schvaluje odkup id. ˝  pozemků p. č.
2617/2, 2617/3 a 2617/4 v k. ú. Bosonohy
do majetku Statutárního města Brna.
− doporučuje pracovní skupině pro plánová−
ní a rozvoj navrhnout budoucí využití
pozemku p. č. 571 a 574/2 v k. ú. Bosonohy
− schvaluje závěrečný účet MČ Brno−Boso−
nohy na rok 2007
− schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce podlahy v zasedacím sále
ÚMČ Brno−Bosonohy“ s firmou Design Par−
ket, spol. s r. o.
− schvaluje výši nájemného v nájemní
smlouvě se spolumajiteli pozemku p. č.
2432/2 v k. ú. Bosonohy 100,− Kč/m2/ rok.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci
„Bosonožský sudoval – organizační zajiště−
ní“ 
− ukládá starostovi odeslat předložené při−
pomínky k návrhu Akčního hlukového plánu
pro hlavní pozemní komunikace na Minister−
stvo dopravy a to do 1. 7. 2008.
− se připojuje k stížnosti k Evropské komisi
na porušení komunitárního práva a ukládá
starostovi odeslat v této věci zastupujícímu
právníkovi EPS JUDr. Michalu Bernardovi
dopis na adresu Ekologický právní servis,
Převrátilská 330, 390 01 Tábor.

Různé
RNDr. Jiaxis informoval o přípravě zvukové−
ho záznamu, bude nutné připravit změnu
jednacího řádu.
Paní Špačková navrhuje, aby se městská
část prosadila jako orgán, který se bude
vyjadřovat k projektové dokumentaci na roz−
šíření dálnice.
Ing. Gallina – kanalizace, místní občané se
obávají zvýšení vozovky a s tím spojené
možnosti zatékání dešťových vod do domů,
požaduje, aby při kontrolních dnech byla
tato připomínka písemně zaznamenána
zástupcem MČ.

Výtah ze zápisu z 42.schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 23. 6. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje bytovou komisi navržením řešení
pronájmu sousedních pozemků bytového
domu Konopiska 33 ve vztahu ke všem
nájemníkům.
− souhlasí se stavbou „Rekonstrukce tepel−
ného zdroje Kamenný vrch“ a požaduje
předložit dokumentaci vlivu stavby na život−
ní prostředí a celkové architektonické řešení
stavby.
− souhlasí s předloženým projektem na
výuku anglického jazyka v místní ZŠ  dle
předložené závazné objednávky.
− požaduje předložení podkladů, na základě
kterých byla navržena délka a výška protih−
lukových stěn.
− pověřuje stavební komisi rady o projedná−
ní záměru vybudování pohybově−relaxač−
ních prostor pro žáky základní školy a vydá−
ní stanoviska v této věci.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
W&M REAL, s. r. o. pro akci „Rekonstrukce
dětského hřiště MŠ Konopiska 6 a doporu−
čuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s
touto firmou. Připravil M. Čoupek

Zápisy z rady Informace ze sociálního referátu
Úřadu městské části Brno−Bosonohy

Vážení občané, v minulém čísle Bosonožského zpravodaje jsem Vám poskytla informace
o poskytování dávky hmotné nouze – o příspěvku na živobytí. V dnešním čísle se budeme
věnovat doplatku na bydlení, což je další dávka, která je poskytována v rámci zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky nároku na doplatek na bydlení
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by
po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl

a) jeho příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby,
nebo

b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší
než částka živobytí společně posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je vlastní−
kem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu. Další podmínkou nároku na dopla−
tek na bydlení je získání nároku na příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální
podpory (více informací o příspěvku na bydlení lze získat v zákoně č. 117/1991 Sb., o stát−
ní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo na internetové adrese: http://por−
tal.mpsv.cz/soc/ssp).

Nárok na doplatek na bydlení vznikne, i když nejsou splněny výše uvedené podmínky,
a to v případě, když: 

1. Osoba nemá nárok na příspěvek na živobytí, a přesto má nárok na doplatek na bydle−
ní. V tomto případě musí být splněny dvě podmínky: první podmínkou je, že příspěvek na
živobytí nebyl osobě nebo společně posuzovaným osobám přiznán z důvodu vysokých
příjmů, které však nepřesáhly 1,3 násobek částky živobytí osoby nebo společně posuzo−
vaných osob. Druhou podmínkou je, že příjem osoby by po úhradě odůvodněných nákla−
dů na bydlení byl nižší než fiktivní částka živobytí osoby. Fiktivní částka živobytí osoby je
zákonem stanovena tak, že činí existenční minimum osoby (tedy částku 2 020 Kč). 
2. Osoba nemá nárok na příspěvek na živobytí ani na příspěvek na bydlení ze systému
státní sociální podpory, ale i přesto má nárok na doplatek na bydlení. Jde o případy, kdy
orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodne, že za nájemce považuje pro účely doplatku na
bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní či vlastnickou formu bydlení. 

Výše doplatku na bydlení 
Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných
nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení
náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, o kterou příjem

a) osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby, nebo

b) osoby a společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí pře−
vyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob.

Důležité pojmy
Pojmy vysvětlené v Bosonožském zpravodaji číslo 5/2008: částka živobytí, společně posu−
zované osoby.

Pojmy vysvětlené v Bosonožském zpravodaji číslo 6/2008: příjem. 

Odůvodněné náklady na bydlení: do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává
nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně
spojené s užíváním bytu, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou
formou bydlení a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energie. 

Kde lze o dávku žádat 
O dávku lze žádat na sociálním referátu dle místa trvalého bydliště žadatele. Pokud je
v okruhu společně posuzovaných osob nezaopatřené dítě (studující dítě do 26 let) posky−
tuje dávku Magistrát města Brna, Koliště 19. Pro ostatní občany poskytuje dávku sociální
referát ÚMČ Brno−Bosonohy. O příspěvek na bydlení poskytovaný v rámci státní sociální
podpory, který je jednou z podmínek nároku na doplatek na bydlení, lze žádat na Úřadu
práce Brno−město, pracoviště Státní sociální podpory, Mojmírovo nám. 10, Brno.

Doklady nutné pro podání žádosti 
− žádost o doplatek na bydlení, prohlášení o celkových sociálních a majetkových pomě−
rech, informace o užívaném bytu, doklad o výši měsíčních příjmů za poslední tři měsíce
předcházejí datu podání žádosti (veškeré formuláře lze získat na sociálním referátu ÚMČ
Brno−Bosonohy nebo na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(http://portal.mpsv.cz/forms)
− nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, SIPO za poslední tři měsíce před−
cházející podání žádosti, občanský průkaz, roční vyúčtování plynu, roční vyúčtování elekt−
řiny, doklad prokazující podlahovou plochu bytu/domu 

Výše uvedené informace o doplatku na bydlení jsou určeny pouze pro základní orientaci.
Pro posouzení nároku na dávku je nezbytné individuální posouzení situace jednotlivce či
rodiny. Další informace o výše uvedeném lze získat v uvedených zákonech, na interneto−
vých stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), na internetových
stránkách ÚMČ Brno−Bosonohy (www.bosonohy.cz) nebo na sociálním referátu ÚMČ
Brno−Bosonohy. V příštím čísle Bosonožského zpravodaje se budeme věnovat dalším dáv−
kám poskytovaných v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to dávkám mimořádné
okamžité pomoci.  Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.
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Již pátým rokem pokračuje italsko−bosonožské setkávání. Letos
nás navštívili od soboty 19. 7. 2008 do soboty 26. 7. 2008.

První tři dny jsme našim přátelům ukazovali českou metropoli.

Strávili jsme krásný a hektický týden. Organizátoři se ukázali jako
správní hostitelé a připravili bohatý program.
Navštívili jsme:

lednické zahrady s celým areálem.
Vedle mnoha dalších příjemných chvil jsme si zasoutěžili i v koule−
ní, hře pétanque.

Zásluhou mnoha dobrovolníků, dlouhých příprav a společného úsilí
vše klaplo na jedničku. Můžeme se poplácat po zádech. Byli to
pěkně strávené chvíle. Vše rychle uteklo a zbyly fotky a zážitky.

připravil a fotil Anastásios Jiaxis

Přijeli přátelé z italské Abbadie Lariany

Představitelé delegací se překvapili krásnými dary –
Abbadiané přivezli dřevěné nástěnné světlo symbolizující rozlože−
ný sud (připomínka Sudovalu) a Bosonožané vytvořili nádherné
krojované panny, skutečné zmenšeniny (připomínka našich hodů)

Návštěva bosonožské radnice a beseda s úředníky naší městské
části.

dalešický pivovar,

lednický zámek,

Účastníci zápasu v pétanquu Abbadia versus Bosonohy.

A je konec návštěvy…

Společné uvítání v 1. FC Pivnice.

Na výletě ve westernovém městečku Šiklův mlýn.
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Připomínkujete právě teď Politiku územního rozvoje

Politika územního rozvoje je základní nástroj územního plánování,
zjednodušeně se jedná o celorepublikový územní plán. Politika
územního rozvoje vymezuje nejdůležitější infrastrukturní záměry
(dálnice, úložiště jaderného odpadu nebo elektrárny) nebo strate−
gie využívání území České republiky a je závazná pro pořizování
zásad územního rozvoje jednotlivých krajů a územní plány obcí.
Politika tak může ovlivnit životní prostředí tisíců lidí.
Návrh politiky obsahuje řadu kontroverzních záměrů. Na jižní
Moravě je to především vedení rychlostní silnice R43 nebo R52
přes Mikulov. Pokud bude trasa schválena, bude velice obtížné
prosadit jiné varianty, protože krajský úřad bude na Politiku odka−
zovat. Pokud vám není lhostejná budoucnost Bosonoh, využijte
této možnosti vyjádřit se.
Každý (obec, občané a jejich sdružení) mohou přímo ministerstvu
pro místní rozvoj zasílat připomínku k Politice územního rozvoje až
do 25. září. Pokud takových připomínek přijde víc, nemohou je
úřady ignorovat. Všechny potřebné informace najdete na
www.pur.eps.cz nebo na infolince 775 154 088, která je v provozu
každý pracovní den od 9 do 16 hodin.
Mgr. Vendula Zahumenská, právnička EPS,
vendula.povolna@eps.cz 
Pošlete připomínku k Politice územního rozvoje – jednoduše přes
mobil!
Ekologický právní servis pro vás připravil možnost, jak jednoduše
odeslat připomínku pomocí  sms. Pokud nesouhlasíte s některým
záměrem, který najdete v návrhu Politiky územního rozvoje, dejte
svůj názor na ministerstvu slyšet! 
Pokud chcete poslat připomínku k trasování  R43, je to jednoduché
– stačí poslat sms ve tvaru  EPS R43 JMENO PRIJMENI na tele−
fonní číslo 903 09 08. Na ministerstvo pro místní rozvoj pak přijde
krátký mail s textem připomínky. Tvar sms neměňte! 
Text připomínky (sám se vygeneruje – nepište jej): Požaduji, aby
trasa rychlostní komunikace R43 byla v Politice územního rozvoje
vymezena obecněji jako D1 – Kuřim – R35 a aby byla vedena
mimo město Brno. Vzhledem k trvajícím rozporům o potřebnosti
R43 trvám na tom, aby byly posouzeny všechny varianty a důsled−
ně vyhodnoceny všechny jejich vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Odeslání sms k návrhu Politiky stojí 8 Kč (včetně DPH). To je
méně, než by Vás stála poštovní známka, pokud byste chtěli poslat
připomínku poštou.
Pokud nemáte možnost využít možnosti zaslat připomínku tímto
způsobem, naše občanské sdružení připraví podpisové archy
a můžete se připojit.
Veřejné projednávání Politiky územního rozvoje bude v Brně v sále
B. Bakaly ve středu 17. 9. 2008 v 16.30 za účasti pracovníků minis−
terstva pro místní rozvoj. Máte příležitost získat informace a disku−
tovat. Marie Špačková

Občanské sdružení informuje

To, že se pokračuje se stavbou kanalizace a upravují se přitom
komunikace, je jistě chvályhodný čin. Věřím, že to většina lidí oce−
ňuje a ten prach a nebo bláto na stavbě, objížďky a uzavírky a další
nepříjemnosti vydrží a nebo již vydržela. Stavba kanalizace a nová
silnice a chodníky jsou prostě věc potřebná. Otázkou však je, proč
u toho musí tolik Bosonožáků i přespolních nevěřícně kroutit hlava−
mi (ti slušnější) a nadávat (ti jiní). Nejsem odborník a nevím, proč
kroutí hlavami nebo nadávají ti na Pražské, ale jen pohled z okna
z domu na kraji Hoštické mě ubezpečí, že se někde „stala chyba“.
Nechápu, proč před vjezdem na parkování u domu se začaly dávat
vysoké obrubníky, nerozumím, proč se nově vydlážděný chodník
po pár dnech zase rozkope, a rozum mi zůstává stát nad vyprojek−
továním autobusové zastávky, ze které by se mělo vystupovat
přímo do potoka. Teď se to tam v rámci „vícenákladů“ upravuje, ale
proč to tak je a za čí peníze? Nemyslím si, narozdíl od některých
spoluobčanů, že se mají chyby hledat jen ve vedení naší obce, ale
ani to, „že jsme si to měli sami ohlídat“, jak jsem slyšela z úst „těch
nahoře“. A protože nejsem sama, koho zajímá, kdo za špatný pro−
jekt a následné i jiné problémy sahající zřejmě do naší kapsy může,
pokusím se vypátrat, „kde se stala chyba“, a v příštím čísle se
pokusím přinést alespoň částečnou odpověď. Říkám a píšu, že se
pokusím. Zatím se zdá, že to jeden hází na druhého. A tak uvidí−
me. Text a foto: Helena Koudelková

Chválíme a pranýřujeme aneb Pohled z okna

V zápisu ze 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno−Boso−
nohy, konaného dne 22. 5. 2008, je napsána tato věta: V diskuzi
vystoupili všichni členové zastupitelstva a z řad občanů p. Melkus,
který kritizoval postup městské části při uzavírání nájemních smluv. 
Rád bych objasnil, co se pod touto větou skrývá.
V bytovém domě v ulici Konopiska je 17 bytových jednotek. První
nájemní smlouvy podepsané starostou p. Gabrielem měli všichni
nájemci na dobu určitou. Se všemi nájemci mimo mne(!), kteří se
nastěhovali po kolaudaci v r. 2004, podepsal pan starosta Sojka
nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 
Tři nájemci, kteří se přistěhovali později, mají nájemní smlouvy na
dobu určitou.
V bytovém domě na ulici Konopiska bydlím od začátku jeho provo−
zu. Řádně si plním všechny povinnosti nájemce a vztahy se souse−
dy mám velmi přátelské.
Požádal jsem tedy pana starostu Sojku, aby mi smlouva o nájmu
bytu byla změněna na dobu neurčitou, tak jak ji mají všichni nájem−
ci, kteří se nastěhovali současně se mnou v roce 2004. 
Tato žádost byla zamítnuta!
V únoru tohoto roku jsem podepsal novou nájemní smlouvu. Při
podpisu jsem byl ujišťován, že je to opsaná stará smlouva. V dobré
víře jsem ji podepsal. Hned druhý den jsem zjistil, že ve smlouvě je
vynechán odstavec, který zkráceně zní: Pokud si bude nájemce
plnit své povinnosti, bude s ním sepsána nová smlouva, a to na 3
roky. Požádal jsem proto pana starostu Sojku, aby byl tento odsta−
vec doplněn. Minulá smlouva tento odstavec obsahovala. 
Toto doplnění bylo zamítnuto!
Tím jsem se dostal spolu s mojí rodinou do situace, kdy po třech
letech se podle nájemní smlouvy máme vystěhovat z bytu, bez
nároku na náhradní bydlení. 
Staneme se bezdomovci?
Po těžkém úrazu se pohybuji pomocí invalidního vozíku, asi nemo−
hu mít stejná práva jako ostatní! Proto mám od MČ Brno−Bosono−
hy nájemní smlouvu, na kterou určitě celý život nezapomenu.
Odpověď pana  starosty Sojky totiž zní – právně je vše v pořádku!
Po úrazu jsem řešil s moji rodinou nejen zdravotní stav, ale i vhod−
né bydlení pro vozíčkáře. Po mnoha letech mně bylo Magistrátem
města Brna nabídnuto nastěhování do bytu v  bytovém domě
v Bosonohách, který je upraven pro tělesné postižené. Po přestě−

hování jsem si nábytek nechal upravit pro mé potřeby a dnes mi byt
plně vyhovuje.
Snažím se s mojí rodinou najít v Bosonohách domov. 
Nevím, jak mé bydlení v bytovém domě na ulici Konopiska dopad−
ne, protože odvolání na Radu a Zastupitelstvo MČ Brno−Bosonohy
ohledně nájemní smlouvy bylo zatím neúspěšné!
Ujme se toho někdo a sjedná nápravu? 
Bude ke všem nájemníkům, kteří se nastěhovali v roce 2004, při−
stupováno stejně? Ing. Ivo Melkus

Reakce na zápis ze zasedání zastupitelstva

Koncem června za přítomnosti pana starosty Sojky a paní místos−
tarostky Medové se předškoláci slavnostně rozloučili s prvním
rokem provozu nové mateřské školy.
Pásmo básniček a písniček, které si  budoucí prvňáčci se svými
paními učitelkami nacvičili, předvedli svým rodičům a paní ředitelce
základní školy a mateřské školy.
Následoval program plný soutěží a legrace, do kterého se s dětmi
zapojili i jejich rodiče, ukončený slavnostním „stužkováním“ s pře−
dáním pamětních listů a knih dětem.
Jménem dětí děkujeme rodičům Patrika Ondrůje a firmě Nový Lite−
za, která zajišťuje pouťové atrakce, za „dárek“ na rozloučenou
s mateřskou školou: skákací hrad se skluzavkou pro děti po celé
červnové dopoledne na zahradě MŠ.

1. září 2008 jsme zahájili druhý školní rok v nové mateřské škole.
Provozní doba je: 6.30–16.30 hodin.

CO  NABÍZÍME:
Cvičení na rehabilitačních míčích, logopedickou péči (spolupráce
se SPC pro vady řeči Veslařská), keramiku, výuku anglického jazy−
ka, výuku hry na zobcovou flétnu, tanečně−pohybový kroužek,
kroužek náboženství, plavání, pobyty v solno−jodové jeskyni, školu
v přírodě, vycházky a výlety do přírody, kulturní představení, indivi−
duální přístup k vašim dětem, spolupráci s pedagogicko−psycholo−
gickou poradnou Zachova 1, edukativně−stimulační skupiny pro
předškoláky (příprava na školu za účasti rodičů), úzkou spolupráci
a návaznost mateřské školy se základní školou.

Zprávičky z naší školičky
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Mám smutnou zprávu pro lidi, kterým dělá dobře ničit veřejný maje−
tek. 
Zhruba před rokem jsme dostali upravenou polní cestu pod pold−
rem, pěší cestu mezi lesním areálem pod myslivnou a novou polní
cestou na Hoštické. Příjemné místo k procházkám, jízdě na kole
nebo kolečkových bruslích. Dobré spojení neblátivou cestou do
lesního klidu do oblasti tzv. Hradiska a k naší bosonožské mysliv−
ně a k tréninkovému fotbalovému plácku.
Bohužel se našli i lidé, kteří pochopili tuto úpravu jako moto a auto−
dráhu. Oslovuji tyto lidičky otázkou: Když si zpravíte cestu na vlast−
ní zahradě, také si tam projíždíte na motorce či  v autě?
Tito ohleduplní obyvatelé nás přinutili k radikální obraně. Vytvořit
přírodní zátaras jako řešení ochrany před totálním zničením cesty.
Přírodní kameninová zábrana nám snad pomůže zachovat si
pěkné prostředí. Snaha však není tvořit zákazy, zátarasy, obranné
valy. Nejsme přece ve válce. Snahou je, aby ti méně chápavý zjis−
tili, že uchování upravené a zpevněné polní cesty není zase tak
špatná myšlenka.
Díky všem, kterým věci veřejné nejsou lhostejné.

Anastásios Jiaxis

Chráníme si místní majetek

ÚMČ BRNO− Bosonohy

BOSONOŽSKÝ ZPRAVODAJ
Bosonožské náměstí 1
642 00 Brno

Vážená redakční rado,
právě jsem dočetla poslední číslo Bosonožského zpravodaje (č. 6
– červen 2008) a dovolte mi malé zastavení u článku „Bosonožský
kulatý stůl“, konkretně u tématu odpady. Sami uvádíte, že nechce−
te jednat populisticky, ale společně řešit protichůdné postoje
a vytvářet prostor pro diskusi a naslouchání. Byla vyslovena řada
myšlenek týkající se odpadů a mě nedá, abych se do diskuse
nezapojila i já.
Již osm roků pracuji ve sběrném středisku odpadu v Bosonohách
a mohu tedy popsat jak to s odpady skutečně je. Provozní doba je
tři dny v týdnu. Na ukázku několik statistických údajů:
V pondělí doveze na středisko odpad pět až šest občanů, ve stře−
du dopoledne průměrně tři občané, odpoledne pak pět až osm.
Sobota je nejfrekventovanějším dnem, přichází okolo dvacetipěti
občanů s většími dávkami rozmanitého odpadu. Popsaná návštěv−
nost střediska se vyskytuje od jarního období do podzimu. V zim−
ním období je návštěvnost menší a v některých dnech s odpadem
nepřijde nikdo. Naskýtá se otázka, proč tedy prodlužovat provozní
dobu? Ukázněný občan si může ze tří dnů vybrat takový, který mu
vyhovuje. Neukázněný občan s odpadem nepřijede vůbec (i kdyby
středisko bylo v non−stop provozu) a nebo přijede v době kdy stře−
disko není otevřeno a odpad nechá u brány a to i takový, za který
se platí! Jsou i takoví, kteří odpad odhodí u lesa nebo do potoka,
a ještě si stěžují, že platit za 1 kg sutě 0,50−Kč je pro ně nepřijatel−
né. Domnívám se tedy, že provozní doba je dostatečná, avšak zda−
leka není využívána.
Je pravda, že v obci je rozmístěno dostatečné množství kontejne−
rů, na sklo, papír a PET lahve. A že jsou často přeplněné? O to se
musí postarat zřizovatel ve spolupráci se sjednanou firmou. Musí
však tak učinit včas a ne až u kontejnerů se začnou objevovat staré
pytle a krabice napěchované přetékajícím odpadem, patřícím do
kontejneru. Náprava tohoto stavu v tomto případě spadá plně do
kompetence Úřadu MČ Bosonohy.
Ještě pár poznámek ke sběrnému středisku:
− Střecha nad prostorem pro ukládání elektrospotřebičů je popras−
kaná a na televizory chladničky prší, což s hlediska bezpečnosti
(únik zdraví škodlivých kapalin)je
nežádoucí. Tento stav byl nahlá−
šen na Úřad již v roce 2002, něko−
likrát urgován, avšak přes chlá−
cholivé přísliby dodnes k žádné
nápravě nedošlo. A to se dnes
slovo ekologie skloňuje ve všech
pádech.
− V listopadu 2007 jsem nahlásila
na ÚMČ nutnost opravy osvětlení
dvora. Světlo v podzimních a zim−
ních měsících je zde nezbytně
nutné. Je zde vážné nebezpečí
úrazu. Přes četné urgence opět
k nápravě nedošlo.
−  Středisko nemá WC ani umyva−
dlo s tekoucí vodou. Myslím, že
každý jistě pochopí, že takový stav
je pro každého nepříjemný. Odpad
je přímo semeniště choroboplod−
ných zárodků a umývat si ruce

Od občana

vodou donesenou z domu v pet−lahvích mnohým možná připadne
k smíchu, ale bohužel je to jediná možnost očisty na středisku.
−   Vytápění buňky – další problém. V zimě je v buňce při zahájení
provozu −9° C, při ukončení nejvíce 15° C. Elektrické topidlo je
nedostačující.
Vraťme se však ke kulatému stolu jak je popisován v již zmíněném
Zpravodaji. Stojí v něm, že pan starosta s paní místostarostkou
odpovídali v příjemné diskusi (i o odpadech) na dotazy občanů.
Těch se však zúčastnilo málo. Stalo tak možná i proto, že občané
dostanou dost informací přímo na sběrném středisku. Zde se
dozvědí jak odpad třídit, což stále ještě není vžité, jak odpad před
uložením upravit (nábytek, matrace) atd.
Na závěr bych jen chtěla dodat, že sběrné středisko i v obci roz−
místěné kontejnery mají svůj význam pro kulturnost našeho pro−
středí v obci, ale jsou také jedním z nejdůležitějších předpokladů,
jak si zachovat čisté a ekologické prostředí. Vážím si občanů, kteří
odpad na středisko ukládají a ještě více těch, kteří ho pečlivě třídí.
Ve vyspělých státech Evropy je třídění naprosto běžné. Věřím, že
občané pochopí jak nutné a potřebné  sběrné středisko i kontejne−
ry s hlediska našeho čistého prostředí jsou. Chtěla bych také věřit,
že ÚMČ k mým připomínkám zaujme progresivnější postoj.

S pozdravem 
Libuše  Kazdová
obsluha  SSO Bosonohy

Bosonohy 15. června    2008

DVL s.r.o.
R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř

Naše kancelář funguje již 13 let.
Ručíme za  rychlost, spolehlivost, serioznost!

HLEDÁME KE KOUPI 
v Bosonohách i v okolí

− RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU
− REKREAČNÍ CHATU – CHALUPU
− POZEMEK PRO STAVBU DOMU
− POZEMEK PRO STAVBU CHATY
− BYTY VŠECH VELIKOSTÍ

p. Miroslava Boudová

Realitní kancelář DVL s. r. o., Lidická 22, Brno

Telefon: 545213311, 602501388, 608501388

E−mail: info@dvl.cz 

Skype: dvlsro, ICQ: 266262735

Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC

www.pracezdomu.com
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Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – červenec, srpen, září 2008
Obenrauchová Milada Pražská 17 85 let
Novotná Eliška Troubská 4 85 let
Mareček Tomáš Hoštická 68 85 let
Doležalová Růžena Hoštická 17 85 let
Rejda Ladislav Pražská 25 80 let
Procházková Cyrila Za vodojemem 26 80 let
Strapina Josef Za vodojemem 14 75 let
Dočekalová Zdeňka Za vodojemem 20 75 let
Jecha Miroslav Za vodojemem 24 70 let
Langerová Eva           Sedla 12 70 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Uzávěrka dalšího čísla 19. 9. 2008. Distribuce 6. 10. 2008

Rodiče fotbalových talentů, pozor!  
Šikovní i méně šikovní kluci z Bosonoh a okolí, kteří nemluví spros−
tě a zlobí jenom přiměřeně, se mohou přihlásit do přípravky fotba−
lové přípravky FK SK BOSONOHY, která se schází a trénuje každé
pondělí od 16 hodin ve sportovním areálu na Hoštické 2a. Hlásit se
můžete u vedoucího mužstva, trenéra, pedagogického poradce
a také nástěnkáře Vladimíra Koudelky. Kopací balón už můžete
vzít s sebou!

TK Brno−Bosonohy
Výsledky tenisových turnajů, které proběhly na našich dvorcích
o prázdninách:
Starší žactvo PRAPAC CUP 19. 7.–21. 7. 2008
Žáci
Dvouhra:
1. Maršálek ŽLTC Brno
2. Uhlíř TK Sport Kolovraty
3. Balun LTC Hodonín

Brabec TK Šlapanice
Čtyřhra:
1. Balun LTC Hodonín – Brabec TK Šlapanice
2. Maršálek – Holoubek ŽLTC Brno
3. Uhlíř TK Sport Kolovraty – Dušek TK Nakali

Kubčík TC Brno – Krcha TK Tuřany
Žákyně
Dvouhra:
1. Fuksová TK Spartak Jihlava
2. Hanzlíková TK Spartak Jihlava
3. Plocková TK SK Brno−Bosonohy

Vávrová       TK Mosilana Brno
Čtyřhra:
1. Fuksová – Hanzlíková  TK Spartak Jihlava
2. Plocková TK SK Brno−Bosonohy – Kabajová TJ Zbrojovka Vse−
tín
3. Klímová TK SK Brno−Bosonohy – Petráková TK Tilia Brno

Helfortová TK Jundrov – Vávrová TK Mosilana Brno

Dorost 2. 8.–3. 8. 2008:
Dvouhra:
1. Albrecht      ŽLTC Brno
2. Kokta          MS Brno
3. Terziev        MS Brno

Sojka            Sokol Letovice
Čtyřhra:
1. Terziev MS Brno – Gal Sokol Lanžhot
2. Sojka Sokol Letovice – Polický ŽLTC Brno
3. Zoufalý MS Brno – Čížek TK Jundrov

Albrecht ŽLTC Brno – Kokta MS Brno

• V sobotu 20. 9. 2008 se koná turnaj ve čtyřhře o putovní pohár
starosty městské části Brno−Bosonohy.
• Zájemci o rekreační hraní si mohou pronajmout kurt po dohodě
se správcem na tel. 547 227 675. Hrací doba denně od 8.00 do
20.00 hod.
• Provoz tenisové haly bude zahájen v pondělí 13. 10. 2008. Bližší
informace jsou na www.tenishalabosonohy.wz.cz
D a l š í  i n f o r m a c e  o  t e n i s o v é m  k l u b u  j s o u  n a
w w w . t k b r n o b o s o n o h y . c z Zpracoval K. O.

Nabízíme výjimečné přípravky pro nemluvňata, batolata
a předškoláky v ZŠ Bosonožská ve Starém Lískovci

a v ZŠ Vedlejší v Bohunicích.
Obor Keyboard v ZŠ Labská.

Informace a přihlášky na:
www.yamahaskola.cz/brno

Tel. 603 943 213

udělá muzikanty
z celé rodiny!

ZABEZPEČENÍ AUT
Petr Schrimpel.  Zabezpečení automobilů.

PRÁČATA 9, BRNO−BOSONOHY 
Tel.: 603 284 173  www.zabezpeceni−aut.cz  

e−mail: zabezpeceni.aut@seznam.cz
Montáže zabezpečovacích zařízení a autodoplňků.

Zámky, řadící páky, alarmy, rádia, HF sady, tažná zařízení aj.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý kupec. Tel. 546 220 361.

Zn. Brno i okraj.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ, pokud možno staveb−
ní (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Tel. 776 637 839.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším
stavu. Dohoda jistá. Tel. 776 809  213.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, ve vlastnic−
tví možno i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839.
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