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D1 – špatná zpráva pro Bosonohy?

Slovo redakce
Jste rádi za dění kolem vás? Někdy ano, jindy ne? Zvládli jste jarní
zimu, vichřice a orkány?
Zahlédli jste dětská pololetní vysvědčení? Prožili jste jarní prázdni−
ny? Pobavili jste se na bálech či plesech? Zahnali jste viry a baci−
ly? Stále nějaké otázky. Co se nám líbí, co máme rádi, co můžeme
ovlivnit? Kdy mlčet, kdy se ozvat? A k tomu všemu vám chtějí být
nápomocni bosonožští zpravodajové. Čtěte nás, pište nám. Pojďte
si taky vyzkoušet amatérskou redaktořinu. Více hlav, více názorů
a zaměření, pestřejší čtení.
Hezký den se Zpravodajem vám přeje za redaktorský čtyřlístek
Anastásios Jiaxis
P. S.: „Lidský život se děje jen jednou, a proto nebudeme moci
nikdy zjistit, které naše rozhodnutí bylo dobré a které bylo špatné“
(z knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí).
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Maškarní ples
28. 1. proběhl v bosonožské Orlovně již tradiční maškarní ples.
Organizátoři byli také již tradičně z řad Křemílků. Pro děti nejen
z Bosonoh bylo připraveno množství her, hitparáda, taneční škola,
sladkosti, občerstvení a množství dalších překvapení. K poslechu
nám hrála skupina Renegáti. V průběhu odpoledne se děti setkaly
s postavami z pohádky Princezna z chaloupky, přišel za námi princ
Wilibald a jeho komorná Agnes. Abych vám trochu poodhalil
význam vět z následujícího článku o plese od jednoho spoluorga−

V minulém čísle jsme vás informovali o snaze ministerstva dopra−
vy zrušit výjimku ze zpoplatnění na úseku dálnice D1 v našem
katastru. Předkládáme vám odpovědi ministerstva dopravy, hejt−
mana kraje a primátora města Brna na dopis Rady a starosty naší
městské části.
30. ledna
Ministerstvo dopravy, náměstek ministra Ing. Jiří Kubínek
Vážený pane starosto, odpovídám na Váš dopis, ve kterém nesou−
hlasíte se zrušením výjimky z časového zpoplatnění na vybraných
úsecích dálnic a rychlostních silnic.
Úvodem chci uvést, že naprostá většina současných výjimek, tak
jak vyplývají z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb., byla zave−
dena již v r. 1997, příp. i dříve. Od té doby se též v mnohých přípa−
dech změnily podmínky oproti době jejich udělení. Protože však
Ministerstvo dopravy nechce navrhovat změny bez názoru dotče−
ných regionů, požádali jsme hejtmany krajských úřadů, jakož
i vybrané starosty zainteresovaných měst, o sdělení jejich názoru
k dané otázce. V případě negativní odpovědi pak o předložení kon−
krétních důvodů, které jsou podle jejich názoru rozhodující pro
ponechání stávajících výjimek.
Teprve poté se zhodnotí jednotlivé případy a rozhodne se o dalším
postupu. Případné změny oproti současnému stavu by pak samo−
zřejmě byly podrobeny regulérnímu legislativnímu procesu. Přede−
sílám, že již v současné době mají města možnost, v případě nega−
tivních vlivů souvisejících s objížděním vozidel zařazených do mýt−
ného systému, řešit situaci vhodným dopravním značením.
Věřím, že moje odpověď bude dostačující k vysvětlení předmětné
problematiky.
17. ledna
Jihomoravský kraj, odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Mgr. Jan Valoušek
Vážený pane starosto, reaguji na dopis čj. St.004/07−Soj., který
jste zaslal panu hejtmanovi ve věci zpoplatnění úseku dálnice D1.
Váš dopis byl panu hejtmanovi předán.
K uvedené věci Vám z pověření pana hejtmana sděluji, že proble−
matika zrušení výjimek ze zpoplatnění dálnice a rychlostních silnic
bude jedním z hlavním témat setkání zástupců krajů a Ministerstva
dopravy, které se uskuteční dne 18. ledna 2007 na Ministerstvu
dopravy ČR v Praze.
2. února
primátor Roman Onderka
Vážený pane starosto, dopisem ze dne 10. 1. 2007 jste se na mě
obrátil se žádostí o pomoc při změně režimu zpoplatnění dálnice D1.
O tomto záměru byl informován dopisem Ministerstva dopravy ČR
hejtman Jihomoravského kraje a jednala o něm dne 23. 1. 2007
také Rada města Brna. V návaznosti na usnesení Rady města
Brna jsem odeslal ministrovi a hejtmanovi dopis, ve kterém akcen−
tuji nesouhlas města Brna se záměrem zrušení všech výjimek ze
zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic.

!!! POZOR !!!
Z technických důvodů bude letošní
nizátora, prozradím, že těsně před začátkem akce byl sál téměř
prázdný. Až s postupem času přišly další děti s rodiči a naše obavy
z malé účasti se rozplynuly. Bohužel jsme předem neoslovili
organizátory maškarního plesu v Troubsku, který se konal ve
stejný den, i proto byla účast o něco menší než v minulých
letech. Nepovažujeme to za velkou tragédii, ale chceme se
z tohoto nedostatku poučit. V průběhu odpoledne jsme losovali
tombolu, do které nám přispělo opět množství nejen podnikatelů
z Bosonoh. Jsou to: Autoopravna – Pazourek, Brestt – betonové
konstrukce, Drogerie – paní Koplíková,
(Pokračování na straně 2...)
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MČ Brno−Bosonohy na rok 2007

XIII. ročník, číslo 2, únor 2007
Maškarní ples

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
(...pokračování ze strany 1)

Fitsport – pan Pavel Cihlář, Kadeřnictví – paní Kepáková, Květiny
U Pošty – Tomáš Mareček, MČ Brno−Bosonohy, Neil Studio +
HARIBO – paní Vondráková, rodina doktora Nováka, Potraviny –
pan Čoupek, Revax – pan Střelický, Restaurace u Sojků – paní
Sojková, Sklenářství – pan Svoboda, Truhlářství – pan Jiří Cihlář,
Truhlářsví – pan Med, Acer Interier – pan Pavel Juráček ml., Tru−
hlářství – pan Pavel Juráček st., Welle – pan Kaláb, Zahradnictví –

POZVÁNKA PRO STÁRKY

Zveme všechny,
kteří mají zájem se zúčastnit
mladých hodů,
na první setkání, které se uskuteční
v bosonožské Orlovně ve středu
7. března 2007 ve 20 hodin.
Za kulturní komisi Drahomíra Medová
Tradiční lidovecký ples netradičně jubilejní

paní Marečková, Zelenina – pan Nejez. Naše cukrářky: paní Medo−
vá, Černoušková, Juráčková, Gallinová a další. Nebýt těchto
dárců, jistě by v tombole nebylo přes 100 výher! Ještě jednou chci
všem dárcům a spoluorganizátorům poděkovat za jejich pomoc
a pochopení. Čistý zisk na oponu do Orlovny je 4 000 Kč. Díky!
Doufám, že se všichni opět za rok potkáme na další oslavě dět−
ských masek, radosti a společně prožitého odpoledne.
Petr Juráček

Pan Maškarní
A přišel! Bylo dvacátého osmého února dva tisíce sedm, čtrnáct
hodin a málo přes půl vnitřního srdečního času.
Zdálo se, a to tedy docela vážně, že snad ani nepřijde! Zpočátku
vypadal docela zklamaně, postupně se vedle něj objevovali malí
přátelé, kteří jeho zřejmý smutek zaháněli kamsi do vzdálených
míst onoho prostoru. Stačilo mu jen, že zase může být, a také to,
že může cítit všechny kolem, všechny ty, jež už tak dlouho neviděl.
Začal přemýšlet o tom, proč by vlastně jeho představy musely být
za každou cenu naplněny?! Síla radosti? Je pouze a jenom závis−
lá na svojí čisté neměřitelnosti, a tak proč se zabývat představami?
Nikdo a nic na tom místě nemohl dosahovat plynoucího a nemas−
kovaného letu všech Pánových kamarádů. Nepozorovaně, skrytě
a tiše pohybovali všemi svými částmi jejich jedinečně připravených
formiček, které je dokázaly vznášet kamkoli si to jen usmysleli.
Pravdou také jistě je, že důvodem jejich tak častého pocitu nebyly
jen kusy předmětů, potřeb a těžkých, někdy neúnosných, součás−
tek, ale také mírný zvučný vánek, který připomínal zpěv známých
podivuhodných ptáků. Pří pohledu do tohoto celého okolí jste se
dostali do světa, ve kterém není potřeba slov, ani jiných planých
hovorů.
Mnohdy se úplně ztráceli a v tom se zas svojí neuvěřitelnou rych−
lostí shlukovali a tvořili barevné nadpřirozené kruhy vlastní radosti.
naan
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27. 1. 2007 proběhl v místní Orlovně již v pořadí 40. jubilejní lido−
vecký ples. A jak sám název naznačuje, dle dochovaných zázna−
mů to byl 40. ples bez přerušení a musím přiznat, že byl opravdu
vydařený. V sále se sešlo přes 180 místních i přespolních. Celá
budova se na ten večer proměnila v místo radosti a přátelství. Snad
nejvíce to bylo vidět o půl třetí, kdy kapela oficiálně skončila s hra−
ním a zpěvem, ale nemalá skupinka zpěvu a tance chtivých vytles−
kala hudebníky zpět na jeviště. A bylo koho vytleskávat. K tanci
a poslechu hrála známá skupina Moravěnka a její sólisté pod vede−
ním Jiřího Helána.
Pokud bych ještě něco měl pochválit, byly by to i na pohled chutné
dorty, které jsme mohli vyhrát v tombole. Myslím, že na bosonož−
ské cukrářky má jen málokdo.
Ples byl jubilejní i pro hlavního organizátora – pro pana Jindřicha
Čoupka. Organizoval v pořadí již 25. lidovecký ples. Paní místosta−
rostka Drahomíra Medová mu za sebe a za pana starostu Mirosla−
va Sojku poděkovala za jeho dlouholetou práci pro bosonožskou
kulturu. Následně mu nastupující mladá generace křesťanských
demokratů přednesla autorskou báseň složenou pro tento ples.
Předkládáme vám její část:
Již 25 let tomu je, co lidovecký ples pod vaším vedením funguje.
Nezastrašila vás ani ta doba zlá, myslím tím, ta předlistopadová.
Každý rok, když sníh pokryje pole, rozdává pan Čoupek všem
kolem sebe pracovní role.
Kolikpak lidí za ta léta potěšila na plese tombolová ruleta.
Kolikpak dortů se tu vyhrálo a kolik dychtivých očí a žaludků se
naplnilo.
Kolikpak lidí za těch 25 roků protančilo na parketě několik párů
botů
Kolikpak mladých svobodných se tu potkalo, aby se po čase jako
mladých ženatých vrátilo.
Chtěli bychom vám poděkovat za nás Bosonožáky i přespolní, neb
pro naši kulturu a tradice jste příkladuhodný.
Petr Juráček
Redakce zpravodaje oslovila ostatní bosonožské organizace, které
organizovaly v této plesové sezóně nějakou akci, aby o nich doda−
ly informace. Přijdou−li, určitě je otiskneme.

Amatérská divadelní skupina

KŘEMEN
uvádí

Vlak duchů

(divadelní komedie s detektivní zápletkou)

bosonožská Orlovna
Sobota 11. 3. 2007, 18.00 hod.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na zakoupení nové opony do Orlovny.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Zápisy z jednání
Pondělí 22. 1. 2007, od 16 do 18.45 hod.
páté jednání Rady městské části Brno−Bosonohy
◆ vyjádření ke studii průchodu železniční vysokorychlostní tratě
v úseku Kývalka – Modřice
bod byl přesunut k projednání i pro Zastupitelstvo a doplněn
o další informace z města;
◆ projednání návrhu dohody o výměně bytu v BD Konopiska 33
souhlasné stanovisko se směnou;
◆ projednání podmínek užívání zasedacího sálu
byla zrušena stávající pravidla z r. 1999 a zadán úkol pro
sestavení nových.
různé:
◆ dle návrhu finančního výboru souhlas s rozdělením příspěvků
pro neziskové organizace;
◆ jednání o nesouhlasném dopise k zpoplatnění dálničního úseku;
◆ jednání o Bosonožském zpravodaji – termíny, připomínky;
◆ informace o výběru pracovníka na úklidové práce;
◆ informace o kontrolním dni z výstavby MŠ, schválena výměna
plynových sporáků za elektrické;
◆ záměr vysílat pro jubilanty píseň v rádiu, záměr oslavy 770 let
od první zmínky o Bosonohách, vymezení kompetencí členů
Rady, požadavek o sestavení programového prohlášení;
◆ záměry a návrhy k nové cestě na ulici Hoštická.
Čtvrtek 1. 2. 2007, od 18 do 21.15 hod
čtvrtá schůze Zastupitelstva městské části Brno−Bosonohy
◆ rozdělení finančních prostředků neziskovým organizacím:
dle vstupního návrhu finančního výboru a dalších protinávrhů
zastupitelů byly rozděleny peníze následovně: fotbalovému
klubu SK Bosonohy 180.000 Kč, Tenisovému klubu Bosonohy
20.000 Kč, Kuželkářskému oddílu Bosonohy 14.000 Kč, oddílu
futsalu 3P Bosonohy 18.000 Kč, Mysliveckému sdružení Hájek
15.000 Kč, občanskému sdružení Svornost Bosonohy 50.000 Kč,
římskokatolické farnosti Troubsko 100.000 Kč, občanskému
sdružení Občané za ochranu kvality bydlení 8.000 Kč, do
položky kulturní akce se přidává 22.000 Kč, pro ozvučení
divadelního představení 3.000 Kč;
◆ rozpočtová opatření – aneb přesuny financí do potřebných účet−
ních
položek: partnerská Abbadie z listopadu 2005, místní správa – pojištění,
investiční akce, sociální dávky ze státního rozpočtu, souhrn
přerozdělení financí dle prvního bodu;
◆ schváleny směrnice pro poskytování finančních prostředků pro
neziskové organizace;
◆ vzata na vědomí zpráva stavební komise o místním šetření
ve věci odvodnění pozemku;
◆ ZMČ nesouhlasí umístěním vysokorychlostní tratě v úseku
Kývalka – Modřice v k. ú. Bosonohy a jeho okolí;
◆ ze strany členů ZMČ nebyly podány žádné návrhy na zvýšení odměn;
◆ ZMČ vyjádřilo plnou podporu vypracování variantního zadání
ÚPmB bez rychlostní komunikace R43, schváleného
Zastupitelstvem města Brna dne 19. 12. 2006, a pověřuje
místostarostku pí Drahomíru Medovou a člena ZMČ Ing. Jiřího
Kiliana k takovému jednání při tvorbě ÚPmB, které by vylučovalo
vedení rychlostní komunikace R43 a s tím spojený komplex
dopravních staveb přes MČ Brno−Bosonohy;
◆ témata v různém: zpravodaj, námitky občanů, nový zaměstnanec
pro úklid, informace z návštěvy řídícího centra Městské policie,
dopravní situace, ZŠ, kontejnery pro odpad atd.
Pondělí 5. 2. 2007, od 16 do 18 hod.
šesté jednání Rady městské části Brno−Bosonohy
◆ schvaluje návrh Smlouvy o nájmu bytu včetně zapracovaných
změn v bytech BD Konopiska 33;
◆ schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemků
p. č. 1748/2, 1748/8, 1748/12, 1748/14 a 1748/15 a návrh
dohody o finančním vyrovnání za užívání těchto pozemků;
◆ schvaluje návrh pravidel pro zadávání veřejných zakázek včetně
zapracovaných technických změn;
◆ souhlasí s návrhem směny pozemků p. č. 473/29, 1733/68,
354/1 za část pozemků p. č. 4/25, 354/1, vše v k. ú. Bosonohy;
◆ schvaluje pravidla pro užívání zasedacího sálu ÚMČ
Brno−Bosonohy včetně změny bodu č. II. − užívání zasedacího
sálu v rámci provozní doby ÚMČ Brno−Bosonohy;
◆ souhlasí se záměrem svěření polní cesty na pozemku
p. č. 3779 v k. ú. Bosonohy, vybudované v rámci komplexních
pozemkových úprav Pozemkovým úřadem, do správy MČ
Brno−Bosonohy;
◆ seznámení ve věci pronájmu pozemků pod zastávkami;
◆ schvaluje pověření kompetencemi v rámci záležitostí týkajících
se životního prostředí a údržby dětských hřišť člena RMČ
Brno−Bosonohy Mgr. Petra Juráčka.
rubriku připravuje A. Jiaxis

Novinky z radnice
K 1. lednu 2007 se podle ohlašovny města Brna v Bosonohách
navýšil počet obyvatel na 2344. Oproti loňsku je to mírné navýšení.
Podle nárůstu je vidět zájem o naši městkou část Brno−Bosonohy.
Dne 22. ledna 2007 se zúčastnil pan starosta jednání na Magist−
rátu města Brna v rámci propojení Vírského oblastního vodovodu
mezi Bosonohami a Kamenným vrchem. Propojení povede podle
dosavadního jednání ulicemi Pražská a Jihlavská.
Dne 12. 2. navštívila bývalá místostarostka paní Květoslava Kilia−
nová a člen rady Mgr. Petr Juráček starostu městské části Slatina
– pana Ing. Jiřího Navrátila, který je seznámil s dlouholetou sna−
hou vedení obce o vybudování obchvatu Slatiny. Upozornil oba
zástupce Bosonoh na problémy a těžkosti, které jsou s přípravou
takového projektu spojeny.

Budování kanalizace
Naše městská část je v tomto ohledu naprostá Popelka. Máme tu
krásný potůček, alespoň před prvními domy na Práčatech, který se
na konci obce proměňuje v tekoucí špínu s příměsí pracích prášků,
tělových mlék, fekálií atd. Jakožto městská část jsme odkázáni na při−
dělené finance z města. Nemůžeme proto sami začít budovat kanali−
zaci, i když to tak potřebujeme.
V současné době je ukončena 1. etapa budování kanalizace, do které
byly zahrnuty ulice Konopiska, část Ostopovické, Sedla a část ulice
Pražské.
V těchto dnech vrcholí přípravy na započetí budování 2. etapy. Zahr−
nuje celou ulici Pražskou a bude stát více než 100 milionů korun. Dle
střízlivých odhadů začnou práce v letních měsících tohoto roku
a budou trvat minimálně do konce roku 2008. Tato etapa je rozděle−
na do čtyř částí a bude postupovat z kraje Pražské od Veselky smě−
rem k Brnu. 1. část bude od začátku obce po křižovatku s ulicí Troub−
skou, 2. část po bývalé křížení s potokem, 3. část po křižovatku s ulicí
Skalní a 4. část k posledním domům Bosonoh.
Dle harmonogramu, který již dnes má zpoždění, bude dále následo−
vat 3. a 4. etapa, které budou stát dohromady přes 300 milionů korun.
Celá kanalizace by měla být hotova do konce roku 2010. Je to však
jen pouhý plán, protože v městské pokladně není peněz nazbyt.
Zastupitelstvo městské části však poukazuje na tuto neutěšenou situ−
aci a dle svých možností apeluje na vedení města, aby se na nás
nezapomínalo.
Do té doby, než bude naše obec odkanalizována, prosíme všechny
občany, kteří jakýmkoli způsobem znečišťují Leskavu, aby si uvědo−
mili svoji spoluzodpovědnost za znečištění tohoto potoka. Již dříve
jsme uvedli, že vypouštění odpadů do vodních toků je trestné. Buďme
tedy ohleduplní k sobě navzájem i k tomu potoku, který za naše chyby
nemůže.
Petr Juráček

Zklidnění ulice Pražská
V návaznosti na budování kanalizace na ulici Pražská bude zrekon−
struován celý povrch vozovky. Na opravě silnice se tak bude podílet
i její majitel – Jihomoravský kraj, který zaplatí část nákladů, zbytek
financí dodá město Brno.
V lednu 2006 vypracoval ateliér DPK, s. r. o. na žádost ZMČ Brno−
Bosonohy studii Zklidnění komunikace Pražská. Tuto studii zahrnul
zpracovatel projektové dokumentace Kovoprojekta, a. s. na žádost
městské čísti do projektu Kanalizace Bosonohy II.
Již na podzim proběhla v místní Orlovně beseda o zklidnění komuni−
kací. Ve svém článku jsem tehdy poukázal na absenci ukázky kon−
krétního řešení situace na Pražské. Podklady ke zklidnění jsou na
bosonožském úřadě, ale je mi jasné, že ne všichni si najdou čas
navštívit v úředních hodinách radnici.
Proto jsem navázal kontakt s vypracovatelem studie i celé projektové
dokumentace a požádal jej o účast na veřejné besedě, kterou uspo−
řádáme dle započetí prací na ulici Pražská.
Petr Juráček

Nová bosonožská cesta
Na konci ulice Hoštické, směrem k Žebetínu, byla vybudována cesta.
Byla vybudována Pozemkovým úřadem. Radní se rozhodli převzít
tuto polní cestu do vlastní správy. Při rozhodování se na misce vah
objevily dva aspekty, jeden ekonomický a druhý „vlastenecký“. Zvítě−
zil pohled neekonomický, kdy se s plnou zodpovědností hlásíme
k vlastnímu území. Bylo nám totiž darováno. Chceme se účastnit zve−
lebování našeho okolí zřetelně a přímo. Ano, je to jeden z pohledů.
A. Jiaxis
člen Rady MČ Brno−Bosonohy
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Z naší historie
Poděkování kronikáře

Pískovcová deska s erbem

V prosincovém čísle našeho zpravodaje jsem
vyzýval vás, spoluobčany, ke spolupráci při
doplňování obecního archívu historickými
dokumenty. S potěšením mohu konstatovat,
že jste mně někteří vyšli vstříc a nabízíte mi
spolupráci, pomoc a poskytnutí historických
informací. Moc vám za to děkuji. Pouze spo−
lečnou snahou můžeme doplnit střípky do
obrovské mozaiky naší minulosti, která jak
známo poučuje o budoucnosti. Proto prosím
i další zájemce a pamětníky, kteří můžou
a chtějí nabídnout cenné informace, ať se na
mě obrátí.
Petr Juráček, kronikář, Pusty 3

Asi nejstarší dochovanou památkou v Boso−
nohách je pískovcová deska s vysekaným
erbem Benigni von Deblin – Aebtissin des
Klosters Tischnowitz – 38. abatyše kláštera
Porta Coeli z rodu Schrammů z Deblina
z roku 1771.
Tato deska byla původně umístěna na fasádě
budovy klášterního dvora, dnešního domu
Bosonožské nám. 61.
Deska má obdélníkový tvar a je vysoká 69
cm, široká 55 cm a hluboká 19 cm. Střed
desky tvoří sekaný erb, ve vrcholu doplněný
iniciálami B. V. D. A. K. T. a letopočtem 1771.
Deska byla pravděpodobně zhotovena na
paměť dostavení klášterního dvora v Bosono−
hách, tehdy majetku kláštera Porta Coeli, za
vlády abatyše Benigny z Deblina.
Deska byla nalezena před léty při stavebních
úpravách domu Bosonožské nám. 61.
V roce 1996 desku daroval MČ Brno−Bosono−
hy pan Jindřich Čoupek, Pražská 22. V témže
roce byla deska restaurována a nově osaze−
na do průčelí zasedacího sálu radnice.
připravil Petr Juráček, kronikář

10 let tomu již je
Jakožto obdivovatel historie bych vám rád
v dalších číslech zpravodaje nastínil činnost
kronikáře a nechal vás nahlédnout do našich
starých kronik.
Pro tentokrát jsem vybral úryvek z kroniky
z let 1991–2003, konkrétně z roku 1997. V té
době byla kronikářkou paní učitelka Anna Kili−
anová.

ROVNOST
17. 2. 2007

Otištěno v Brněnském deníku

Napsali o nás

Občanské sdružení
Svornost Bosonohy
zve na veřejnou schůzi všechny členy,
ale i příznivce tohoto sdružení a Orlovny v Bosonohách,
která se uskuteční
25. 3. 2007 od 16 hodin v Orlovně.
Na programu schůze bude činnost a rozvoj sdružení, plánované
opravy a další využití budovy Orlovny a přilehlých pozemků.
V průběhu schůze vystoupí Křemílci s kulturním programem.
Občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší Ing. Ludvík Bárta, předseda
Jindřich Čoupek, místopředseda

TŘÍDÍME NÁŠ ODPAD

Snad daleko jsou doby, kde se v našich
popelnicích zabydlely prázdné PET lahve,
skleněné lahve a jiné skleněné zboží, a nad
tím vším poletoval starý papír.
Tyto všechny komodity vždy jed−
nou za týden s rachotem odvezl
velký „žrout“ komunálního odpa−
du a nakrmil jím naši spalovnu
v Líšni.
Ale rozumně uvažující lidé
s ohledem na budoucnost
a s ohledem na naši přírodu řekli
rázně: „NE! Když odpad, tak tří−
dit!“
Jistě víte, že v Bosonohách je
momentálně k dispozici 6 míst,
kde můžeme odložit vytříděný
odpad. Jsou to – Bosonožské
náměstí – naproti drogerie, před
učilištěm – pod schody, před
ekodvorem, na ulici Vzhledná –
u bývalé samoobsluhy, na ulici
Ševčenkova a u bytového domu na Kono−
piskách. V případě většího množství jedno−
tlivých druhů odpadu doporučujeme vyha−
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zovat jej v ekodvoře do připravených nádob
– kontejnery na jednotlivých stanovištích
nejsou vyváženy denně – buďte tedy ohle−

nádoby na tříděný odpad by neměly být od
sebe více než 200 metrů. Bylo zjištěno, že
větší vzdálenost občany odrazuje a demoti−
vuje od třídění.
I proto Komise životního prostředí
Rady městské části Brno−Bosono−
hy na své 2. schůzi řešila žádost
o rozšíření míst s těmito nádobami.
Předkládáme vám návrh nových
míst k posouzení. Podotýkáme, že
lokality jsou výhradně na pozemku
města Brna.
1.
2.
3.
4.

Křižovatka ulic Křivánky a K Berce
Konec ulice Hoštická
Křižovatka ulic Práčata a Rebovka
Ulice Hoštická u vstupu na hřiš−
tě – naproti domu č. 21
5. Ulice Za vodojemem – u dětské−
ho hřiště – naproti domu č. 12
duplní i k ostatním „tříděníchtivým“ spoluob−
čanům.
V jisté odborné literatuře jsem vyčetl, že

V případě nesouhlasu kontaktujte přímo
předsedu komise.
Petr Juráček, předseda komise

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Jak dopadla bosonožská kráska
Denisa Cziglová na Miss Moravia?

XIII. ročník, číslo 2, únor 2007
Úřad městské části Brno–Bosonohy
(předkládáme vám upravenou verzi informací, tabulka v minulém čísle byla
stažena z oficiálních stránek města Brna a obsahovala chyby)
Úřad městské části Brno−Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel. 547 422 716, fax. 547 422 719
e−mail: kancelar@bosonohy.brno.cz
WWW: www.bosonohy.cz
Úřední hodiny
pondělí 8.00–17.00 hod.
středa 8.00–18.00 hod.
starosta: Miroslav Sojka, tel. 547 422 710
místostarostka: Drahomíra Medová, tel. 547 422 710
tajemník: Ing. Dana Škarvadová, tel. 547 422 716
kancelář úřadu: Karla Drahonská tel. 547 422 711
referát rozpočtu a financování,
bytový referát, Jarmila Dočekalová, tel. 547 422 701
stavební úřad,
Ing. Magda Březinová, tel. 547 422 714
Ilona Moláčková, tel. 547 422 715
sociální referát, Mgr. Tomáš Franc, tel. 547 422 712
Další činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno−
Bosonohy pověřená městská část Brno−střed. Matriční agendu pro naši
městskou část vykonává také městská část Brno−střed.
Dne 31. 3. 2007 proběhne již 5. ročník akce

Jarní úklid Bosonoh s mottem: Nebuďme lhostejní.

Denisa Cziglová na soutěži Miss Moravia při společenské disciplíně

Dostala se do první devítky. A bude ještě bojovat o postup do
finále Miss České republiky. A jak probíhala moravská soutěž?
Naše želízko v ohni sice nevyhrálo, ale mělo nejbouřlivější
zázemí mezi diváky. Show to byla velká a krásná. Morava má
nádherná děvčata. Můžeme tedy pokračovat v držení palců.

Sbírka na divadelní oponu – věc veřejná
V minulém čísle jsme vás informovali o snaze amatérské divadelní
skupiny Křemen pod záštitou Svornosti Bosonohy zakoupit do
Orlovny novou oponu. Vyhlásili jsme také sbírku, které si všiml
i redaktor Rovnosti – viz výtisk z 13. 2.
Díky výdělku ze vstupného z pohádky, maškarního plesu a vlast−
ních zdrojů jsme již shromáždili 18 000 Kč. K této sumě jsme
s radostí přidali finanční příspěvek našich předchůdců – bosonož−
ských divadelních ochotníků.
V případě vašeho zájmu můžete svůj příspěvek předat na chysta−
ných divadelních hrách v Orlovně, nebo přímo zodpovědným oso−
bám: Miroslav Čoupek, Pražská 22, Mgr. Petr Juráček, Pusty 3.

Podle příkladu z minulého ročníku zveme nejen žáky naší ZŠ,
ale i širokou bosonožskou veřejnost, abychom odklidili odpadky,
které se přes zimu nakupily nejen v trávě kolem cest.
Sraz účastníků je v 9 hodin u školy.
S sebou si vezměte rukavice a vhodné oblečení.
Všichni sběrači budou po zásluze občerstveni.
Zakončení úklidu je naplánováno u bosonožské myslivny
u plápolajícího ohýnku a opečených špekáčků.
Za pořadatele Petr Juráček

Pozvánka
pro přátele dobré pohody
Městská část Brno−Bosonohy a výbor KD
Vás srdečně zvou na

1. setkání heligonkářů
s mezinárodní účastí
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.
5
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Od našich spoluobčanů
Co oni tam na té radnici dělají...
...aneb Pohled na hospodaření „S penězi nebo bez“ trochu víc
zblízka než přes okraj šálku s kávou.
Přiznávám čestně hned, že tento můj příspěvek bude tak trochu
reakcí na článek paní M. D. z minulého zpravodaje. Jako zastupi−
tel, předseda finančního výboru a člověk, který je nucen se ve své
práci tak trochu získáváním peněz zabývat, bych vám a jí chtěl
nabídnout svůj pohled. Nechci tímto příspěvkem paní M. D. v žád−
ném případě brát její chuť „poukazovat na nedostatky“. Souhlasím
s ní, že to je nanejvýš potřeba. Mám pro ni ale i lepší návrh. Však
uvidíte.
Zastupitelům Bosonoh se v minulém zpravodaji dostalo přání, aby
„naše nové zastupitelstvo začalo získávat více peněz na dobré
věci“. Položil jsem si hned otázku: proč by to měl být zrovna zastu−
pitel, který bude shánět pro Bosonohy peníze, který bude vyhledá−
vat grantové příležitosti a tvořit projekty? Protože si jej občané zvo−
lili a za to platí? Platí 300 Kč měsíčně? Za to se moc práce udělat
nedá. Ale ano, vím, co na to namítnete. Nechci říct, že já nebo
ostatní zastupitelé to děláme pro peníze. Mám−li mluvit za sebe,
dělám zastupitele proto, abych přispěl svojí troškou k obecnému
(obecnímu) prospěchu. To není žádný pokus o patos. Někdo to
dělat musí a já nemám dost dobrý argument, proč to nedělat.
Poněkud sobecký argument „nemám na to čas“, který možná něk−
teří lidé v tomto případě používají, já za dost dobrý nepovažuji. Ale
nemohu toho zadarmo a z nadšení dělat zase tolik. Někdy také
musím pracovat za peníze, bez nich bohužel žít dost dobře nejde.
Zastupitel, jak jeho funkci chápu já, by měl především kvalifikova−
ně rozhodovat. To je jeho hlavní role, a pokud se naplňuje správ−
ně, včetně řádné přípravy, zaměstnává jej více než dost. Druhá věc
je, že někteří zastupitelé přípravě na rozhodování příliš nevěnují,
a pak při jednání rozhodují bez přípravy, jak oni říkají „srdcem“. Set−
kávám se často s názory, co všechno by zastupitel dělat měl
a nedělá. Nicméně si myslím, že zastupitelé by měli právě přede−
vším kvalifikovaně rozhodovat, a svůj čas, který věnují Bosono−
hám, věnovat pečlivému prostudování podkladů k jednání Zastupi−
telstva, související legislativy a třeba návaznosti na rozpočet, na
předchozí rozhodnutí a podobně. Znovu se tedy ptám, proč by to
měl být zastupitel, který shání pro Bosonohy peníze? O co má
zastupitel lepší předpoklad? Vždyť je to jen občan jako každý jiný
se všemi právy a povinnostmi a vlastním životem. A navíc – svůj
(docela velký a zodpovědný) úkol už má. Co by měl všechno ještě
dělat? Proč by nemohl přiložit ruku k dílu někdo další? Třeba paní
M. D.? Zatím zastupitelům jen udílí dobré rady. Ano, my víme, že
bychom se měli víc snažit, odsunout svoje zaměstnání a své rodi−
ny ještě více stranou a kromě pečlivé přípravy na to, co nám uklá−
dá zákon a co jsme slíbili (tedy dobře a dle vůle našich voličů řešit
problémy obce), ještě shánět peníze, aby se obec rozvíjela.
Samozřejmě, že příležitosti jsou. Ovšem zlehčený tón „peníze se
přímo nabízejí“ myslím není zcela na místě. Sice to někdy při sle−
dování Televizních novin tak nevypadá a zprávy typu „ČR není
schopna čerpat fondy EU“ podněcují velmi populární debaty typu
„Co oni tam na té radnici dělají, vždyť je to tak jednoduché, jenom
chtít“. Jenže; vytvořit takový projekt, získat na něj peníze a úspěš−
ně jej řešit není vůbec tak jednoduché. Možná trochu vím, o čem
mluvím, sám jsem pár takových projektů podával a řešil. To, co je
potřeba, většinou z nějakých důvodů přímo nejde. Je třeba nadě−
lat dost kompromisů, aby projekt prošel, je třeba dokládat mnohdy
téměř nedoložitelné, věrohodně zdůvodnit a obhájit věci, které
vůbec dělat nechcete. Některé projekty nelze financovat z dotace
ze 100% (a kde tedy získat zbytek peněz?), některé náklady jsou
uznatelné, jiné ne. Dovolte mi používat pojmy jako „dotace“,
„poskytovatel“ nebo „uznatelné náklady“. Budu doufat, že jim rozu−
míte, avšak hodí se připomenout, že tyto věci se v různých granto−
vých schématech jmenují zcela odlišně a je tedy při podávání
nového projektu vždy natrénovat nový newspeak. Kromě byrokra−
tického zápasu na úrovni poskytovatele dotace (a ze zkušenosti
mohu říct, že ani ministerstva dost dobře nemají jasno v tom, jak
některé záležitosti projektů řešit) je třeba se připravit na zápas na
úrovni kraje, na úrovni města (protože, jak správně paní M. D.
poznamenala, jsme jeho součástí, což ovšem není vždy výhoda,
městská část není vždy rovnocenným partnerem) a zápas politický
na úrovni naší městské části. A to nemyslím nijak pejorativně.
Doba jednoho univerzálního všem prospěšného názoru už je asi
pryč. Zcela jsem přitom pominul projekty, kdy se po zastupitelstvu
městské části chce, aby řešilo věci spojené s nemovitostmi, k nimž
nemá majetkový vztah. Přitom doložení majetkových vztahů je
základním předpokladem nejen pro žádost o dotaci na projekt, ale
i třeba k obyčejnému stavebnímu povolení. Jenže občany nezají−
má, na co bosonožští zastupitelé dosáhnou a na co ne. Je tu pro−
blém a není vyřešen – zastupitelé spí, to ví přece každý.
Nechci si tímto dělat alibi, proč jsem dosud Bosonohám nesehnal
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žádné peníze. Nechci být tím, kdo hledá důvod, chci být tím, kdo
hledá způsob. Zkusil jsem to zatím jen jednou a nevyšlo to. Nepři−
jímám však pocit viny za to, že jako zastupitel nedělám pro Boso−
nohy dost práce. Možná není všechna vidět, ale tak už to bývá.
A pokud jde o získávání peněz, o projekty na rozvoj Bosonoh,
možná by paní M. D. byla překvapena, ale i tohle se někteří zastu−
pitelé (včetně mne) snaží řešit. Není to tím, že jsme si její slova
vzali k srdci. Překvapivě jsme na to při své práci přišli sami.
Pokud jde o další problémy, které paní M. D. naznačuje, například
nedostatečnou pozornost městské části k dětem, považuji tuto
část článku za mírně řečeno hodně zavádějící. Třeba ve vztahu k
problémům spojeným s dopravou. Nedokážu si momentálně před−
stavit, jak bych mohl jako zastupitel efektivně ovlivnit dopady pro−
vozu silnice II/602 nebo dálnice D1, kterou městská část (a ani
město) nevlastní a neprovozuje. Městská část může podle mne jen
apelovat na provozovatele oněch komunikací. Těžko může omezo−
vat provoz nebo do nich dokonce investovat. Jestlipak paní M. D.
zjišťovala, co se v této věci udělalo, nebo jí stačí, že kraj či stát náš
problém nevyřešil k tomu, aby zhodnotila, zda zastupitelstvo udě−
lalo dost?
Umístění školky na pozemku v blízkosti D1 není určitě ideální řeše−
ní, ale paní M. D. by možná překvapilo, že i toho je si zastupitelstvo
vědomo. Připadá jí, že (cituji) „se tady dělá všechno proto, aby děti
měly ty nejhorší podmínky k životu“. Stačí jí dojem a je vymalová−
no. Jestlipak si dala tu práci, aby zjistila, zda se náhodou zastupi−
telstvo nezabývalo i jinými variantami a zda náhodou neexistují
nějaké důvody, proč se školka realizuje právě tam, než jen ono
drakonické (a líbivé) „všechno pro ty nejhorší podmínky“.
Pokud jde o buňku mobilní telefonní sítě na budově školy, těší mne,
že jsem správně předpokládal negativní reakce matek, a sám proto
nebyl pro její umístění. Můj nesouhlas však není motivován ani tak
obavou o zdraví, jako spíš politicky. Žijeme ve svobodné zemi a
nikdo by tudíž neměl být nucen chápat zákony fyziky pokud
nechce. Očekával jsem negativní reakce a souhlasím s paní M. D.,
že to nemáme zapotřebí ani s ohledem na jakýsi zisk. Ovšem tvr−
dit, že buňkové stanice mobilní telefonní sítě nemají být v žádném
případě bez řádného stínění umístěny v obytné zóně by nejspíš
znamenalo, že by si paní M. D. běhala zavolat ze svého mobilního
telefonu někam k Hradisku, kde by tedy teprve mohl být signál.
Paní M. D. se ptá, jestli „někdo vůbec kromě zisku zjišťoval také,
jak je to se škodlivými vlivy záření na mladý lidský mozek“. Zřejmě
by se asi divila, že se takové věci nenapadají jen ji, ale také ony
nepříliš bystré zastupitele. Je k dispozici stanovisko hygieniků
(k nahlédnutí na ÚMČ). Jestli jsou pro Vás, paní M. D., dostatečně
nezávislí, to si budete muset rozhodnout sama.
Jen tak na okraj, nemohly by se už konečně všechny příspěvky ve
zpravodaji podepisovat celými jmény? Připadá mi nezdvořilé neu−
stále někoho oslovovat iniciálami.
Richard Růžička

Pejskaři
Plně souhlasím s textem pana nebo paní M. D., který byl publiko−
ván v minulém čísle Bosonožského zpravodaje. Tento všeobecně
rozšířený nešvar neminul ani naši městskou část. I když na druhou
stranu vím, že jsou mezi pejskaři i tací, kteří po svých miláčcích
uklízejí. Já bych touto cestou chtěla spoluobčany požádat ještě
jednou. Když venčíte své pejsky, nevenčete je prosím na rozích
budov. Já vím, že proti tomu nic nenaděláme, protože nemůžeme
roh obestavit ostnatým drátem, a vy to víte. Věřím, že vám by se
také nelíbilo, kdyby někdo, ať už pes nebo člověk, vykonával potře−
bu na vašem majetku. Nejenže roh je po několika psích „výkonech“
velice neestetický, ale moč je chemická látka, která ničí kachle,
omítku nebo jiný materiál, ze kterého je dům postaven. Když maji−
tele psa upozorním, ať ho venčí jinde, obvykle se rozkřikne, že pes
za to nemůže. Ano, s tím plně souhlasím. Ten pes za to nemůže.
Může za to majitel. Nevidím problém vést psa na straně přivráce−
né k silnici, aby jej roh nelákal, příp. ho odtáhnout, když se po něm
bude vrhat. Stejně tak vím, že volně pobíhající pes roh většinou
nemine. Ale je velký rozdíl, jestli na něj zvedne nohu pět psů týdně
nebo deset denně. Jsou to maličkosti, ale zkvalitňovat a zdokona−
lovat je třeba právě od těch maličkostí. Když udělám novou fasádu
a do měsíce bude flekatá stejně jako stará, má smysl zlepšovat své
bydlení a vyhazovat nemalé peníze?
Milí spoluobčané, žijeme ve společnosti, nikoliv na samotě, takže
bez dobrých vztahů a vzájemně ohleduplného jednání lidská spo−
lečnost nemůže fungovat dobře.
Pavla Petrová

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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CENÍK INZERCE

Hold vínu

v Bosonožském zpravodaji

(platný od 1. 3. 2007)

vyhřívá se všude zem,
co je vůní kolkolem.

Bosonožský zpravodaj vychází jednenkrát měsíčně v nákladu 1 000 ks výtisků a je distribuován do
domácností MČ Brno−Bosonohy zdarma. Formát A4, dvoubarevný (černá, modrá).
Ceny komerční inzerce:
Sleva 30% na opakovanou inzerci v násle−
TYP
ROZMĚR (š x v)
CENA
dujícím čísle při dodržení formátu.
MODULU
1/1
180x270 mm (16 modulů)
4 800 Kč Pro inzerenty se sídlem v Brně−Bosono−
hách sleva 20%. Při opakované inzerci
180x133 mm (4x2 moduly)
1/2
2 400 Kč
sleva 30%.
88x270 mm (2x4 moduly)
180x64,5 mm (4x1 modul)
Řádková inzerce (max. 4 řádky) pro inze−
1/4
88x138 mm (2x2 moduly)
1 200 Kč renty se sídlem v Brně−Bosonohách zdar−
42x270 mm (1x4 moduly)
ma. Ceny jsou uvedeny bez DPH, k cenám
88x64,5 mm (2x1 modul)
1/8
600 Kč inzerce se připočítává 19% DPH.
42x133 mm (1x2 moduly)
1/16
42x64,5 mm (1 modul)
300 Kč

V každém zrnku hroznu vína
maličká je prostá dílna,

Nekomerční inzerce: Uveřejňována bezplatně. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru a úpravy
této inzerce pro potřeby tisku jednotlivých čísel.
Objednávky:

K ránu když jde měsíc spát,
probouzí se vinohrad.
Kapka rosy z listí padá,
cvrček právě noty skládá,
probuzené slunko mladé
zrcadlí se vůkol všade,

příroda cos hroznům dává,
člověk píli, lásku vkládá,
vše to v zrnu uzraje
úroda pak dobrá je.
S barvami když přijde podzim
do vinic a do polí,
veselými hlasy zvoní
široširé okolí.
Pilné ruce laskaj´ hrozny
zrnko k zrnku, už je čas
zúročit tu pilnou práci
proměnit ji v krásu krás.
V sudech dobrá šťáva zraje,
promění se v chutný mok,
dávej pozor hospodáři,
k burčáku už má jen krok.
Popili jsme, ochutnali,
samí dobří přátelé,
a že někdo vypil příliš,
už mu není vesele.
Mladé vínko, zrádná chuť,
proudí v žilách jako rtuť.
Těžké nohy, sklenka v ruce
a ve střevech revoluce.

Inzerci je možné objednat písemně, faxem, e−mailem nebo osobně na ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1,
642 00 Brno, tel.: 547 422 701, fax: 5 474 227 019, e−mail: financni@bosonohy.brno.cz
Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová
Úhrady: Inzerce se hradí předem na ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.
Formy úhrady:
a) v hotovosti na pokladně ÚMČ v úředních hodinách (po, st)
b) poštovní poukázkou
c) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený
u Komerční banky, č.19−20621621/0100

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Sněhurka a sedm trpaslíků
Děti z dramatického kroužku si pro nás při−
pravily divadlo O Sněhurce a sedmi trpas−
lících. Hezké je, že si to pro nás připravily
na den vysvědčení. Nejlepší na tom bylo,
jakou měli všichni odvahu. Nejvíce se
nám líbila Sněhurka, kterou hrála Veronika
Stojková a královna, kterou hrála Kateřina
Holomková. Celý tento nápad byl paní uči−
telky Kapounové, která vede celý drama−
tický kroužek. Hodně jsme se nasmáli,
když při představení spadly kulisy. I když
představení trvalo jen chvíli, tak bylo úžas−
né.
Představení ještě zahrají dětem z mateř−
ské školy a také rodičům. Určitě se to
všem bude moc líbit, tak jako nám.
Snad se z nich jednou stanou slavní herci.
Autorky: Martina Vavříková, Aneta Mainclo−
vá, V. třída

Ahoj Evo,
31. 1. jsme hráli divadelní představení
Sněhurka a sedm trpaslíků. Nejdřív jsme
hráli ve škole a tam spadla kulisa chaloup−
ky. Katka, která hrála královnu, se začala
hrozně smát. Potom jsme šli do školky.
Cesta byla docela zajímavá, protože jsme
nesli veliké kulisy. Všechny děti to zaujalo,
jeden „motýlek“ celou dobu, než jsme
začali hrát, plakal. Ale jen co jsme začali
hrát, přestal brečet. Jako odměnu jsme
dostali lízátko a sponku.
Škoda, že jsi byla nemocná!
Ahoj Domča
Autorka: Dominika Medová, IV. třída

Zatím víno tiše zraje,
čeká na svůj pravý čas
a když hody dostaví se,
veselí se kolem nás.
Na Moravě v této době
otevřena srdce jsou,
přátelé se z lásky vítaj´
a do sklípku spolu jdou.
Na pleci plec, ruka v ruce,
dědinou se nese hlas,
to písničky z hrdel, srdcí,
kypí jako v chlebu kvas.
Tak krásno, až srdcebolno
při muzice z Moravy,
připíjím ti kráso naše,
vyrůstej nám do slávy.
Bohouš Janů
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Jubilanti − leden

Ekologický institut Veronica nabízí
1. – 16. března – Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá
Výstava fotografií o životním prostředí v Brně je ke shlédnutí v sálku knihovny
na Lánech 3 v Brně – Bohunicích vždy v době provozu knihovny.
Pořádá Ekologická poradna Veronica
a Knihovna Jiřího Mahena − Hana Chalupská − 542 422 757
20. března– Panelová diskuse – Hypermarkety
Diskuse pro odborníky i veřejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna
Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 v Brně v 16 hod. v rámci projektu
Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá.
Pořádají Ekologický institut Veronica − Hana Chalupská − 542 422 757

Matěj

Dočekal

Bosonožské nám.

92 let

Milada

Fifková

Ostopovická

85 let

Miroslav

Bohdálek

Vrchní

80 let

Danuše

Pavlíková

K Berce

75 let

Miroslava

Novotná

Pražská

70 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

DONA Centrum Brno
bezplatná a diskrétní pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí,
k němuž dochází mezi osobami blízkými.
Objevuje se mezi lidmi všech úrovní i sociálního postavení,
nezávisle na vzdělání a ekonomické situaci.
Co DONA poskytuje?
− psychologické, sociální a právní poradenství
− telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
− zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
− individuální a rodinnou terapii
Kde DONU najdete?
DONA centrum při SPONDEA, o. p. s.,
Sýpka 25, 613 00 BRNO
Tramvajové spojení linkou č. 3, 5, 9 a 11, zastávka Jugoslávská
KONTAKTY: tel.: 739 078 078 NONSTOP, e−mail: donacentrum@donacentrum.cz, www.donacentrum.cz
Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve

Vedení účetnictví
a daňové evidence
zpracování daň. přiznání
Ing. Martina Kloudová
Mobil: 724 306 589
Toto je vzor textu řádkové
Řádková inzerce (max. 4 řádky)
pro inzerenty se sídlem v Bosonohách inzerce. Toto je vzor textu řád−
kové inzerce. Toto je vzor textu
ZDARMA.
řádkové inzerce. Toto je vzor.

špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem
přímý zájemce Tel. 546 220 361. Zn. Brno i okraj.

Koupím garáž kdekoli v Brně i v hor. stavu.
Dohoda jistá. Tel. 776 809 213.
Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví
možno i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839
Koupím pozemek v Brně pokud možno
stavební (menší i větší). Prosím, nabídně−
te. Rychlé jednání. Tel. 776 637 839.
Uzávěrka březnového vydání − 16. 3. 2007,
předpokládaná distribuce − 3. 4. 2007.
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