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Malé velikonoční zamyšlení
V souvislosti s galerií osobností, ve které jsem se snažila přiblížit
osud paní Boženy Cihlářové, zaznělo v úvodu slovo Láska. Psáno
s velkým písmenem. Protože si myslím, že následující zamyšlení
se netýká jen tohoto rozhovoru, ale celé doby velikonoční, kterou
nyní prožíváme, byla bych ráda, kdyby si následující řádky přečetli
i ti, pro které jsou velikonoční svátky jen svátky jara nebo jedním
volným dnem navíc. Řekl je papež Jan Pavel II., jehož 90. výročí
narození si 18. května připomeneme a jehož páté výročí úmrtí jsme
3. dubna vzpomněli. To „Nebojte se!“ je totiž i o odvaze překoná−
vat životní těžkosti.
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte
se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je
nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může
plně zaručit za slova „Nebojte se!“
A pro koho by slova papeže nebyla tím pravým šálkem jeho čaje,
přikládám k zamyšlení Masarykovské „Nebát se a nekrást!“ Není to
přesně stejné jako to papežovo „Nebojte se!“, ale když se nad tím
trochu zamyslíme, tak to vlastně vyjde nastejno.
Helena Koudelková

Mladé hody
které se konají v sobotu 8. 5. 2010

HAMRLA BOYS

Galerie bosonožských osobností

Božena Cihlářová

Když jsem přemýšlela, kdo by mohl být v Bosonohách svým
životem a osudem symbolem svátků velikonočních, které
jsme nedávno oslavili, přistál mi v poštovní schránce dopis,
který moje úvahy vyřešil. Takže ho nejdříve předkládám
v plném znění:
Po přečtení posledního Bosonožského zpravodaje, kde se předsta−
vují osobnosti Bosonoh, nás napadla myšlenka na ty současné
hrdiny života. Života, který plyne ve zcela jiných dimenzích. Aktéři
tohoto života nám dokážou předávat životní optimismus, odvahu,
trpělivost, ale především nás naplnit ujištěním, že vše lze vyřešit
láskou. Tuto lásku hodinu po hodině, den i noc, dokážou živit ve
svých srdcích. A posléze rozdávají a my můžeme z jejich příkladu
čerpat ty vzácné duchovní hodnoty, které žel dnešní hektický život
kolem nás již nestačí sledovat, natož v nich žít a rozdávat.
Takovou vzácnou osobností je Boženka Cihlářová, která se z plné−
ho šťastného rodinného života (matka tří dětí), zpestřeného spor−
tovní aktivitou, uprostřed práce během sekundy ocitá v úplně jiné
životní situaci.
Manželé Bohumila a Pavel Kilianovi
Stejně tak jako se pod tento dopis podepsali manželé Kilianovi,
rozhodla jsem se – jako už v některých předchozích rozhovorech –
oslovit jak paní Cihlářovou, tak jejího manžela Jiřího. Ten se sice
zprvu „kroutil“, ale nakonec si přisedl.
Předznamenáním tohoto rozhovoru a současného stavu paní
Boženy i vztahu s jejím manželem budiž také fakt, že když mi
nabídli před povídáním skleničku a sami si také nalili, musel pan
Cihlář své manželce, aby se mohla vůbec napít, skleničku k ústům
podat a přiložit. S jejich svolením také uveřejňuji, že invalidní vozík,
na který je plně upoutána a díky kterému se pohybuje, ovládá
pouze bradou.

Městská část Brno−Bosonohy
pořádá dne 1. května 2010 v Bosonožské orlovně

Tradiční IV. setkání
heligonkářů
s mezinárodní účastí
Program:
12.00–13.00 Prezentace účastníků
13.00–18.00 Vystoupení jednotlivců a skupin
18.00 Volná zábava

Jaký je váš životní příběh?
V Bosonohách žiju už téměř čtyřicet let. Z toho jsem byla dvacet let
zdravá. Jako mladá holka jsem ráda sportovala, hrála jsem závod−
ně volejbal a dokonce jsem to dotáhla do juniorské reprezentace.
Vdala jsem se, vzala jsem si Bosonožáka a vedli jsme spolu moc
hezký život. Narodily se nám tři zdravé děti a nic nám nescházelo.
Pak ale přišel únor 1992. V práci mě zasáhl elektrický proud a život
se změnil.
Prý vás zasáhlo do hlavy 22 000 voltů?
Řekli mi to tak. Téměř půl roku jsem byla v bezvědomí. Lékaři mi
nedávali žádnou naději. Dokonce mě chtěli už odpojit…
Z té doby si asi vůbec nic nepamatujete?
Bude to znít možná divně, ale pamatuji… Když jsem se pak zača−
Pokračování na str. 3...

Přijďte se pobavit, srdečně zvou pořadatelé.
Vstupné 50 Kč
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Galerie bosonožských osobností
la po půlroce probírat, byly ty vjemy samozřejmě silnější a silnější.
Velmi intenzivně jsem vnímala manžela vedle sebe. Byl se mnou
denně…

... dokončení ze str. 1

Potkali jsme se také se spoustou nových lidí. Například mezi vozíč−
káři jsme získali hodně přátel. Když jsme poznali jejich osudy, tak
jsem si řekl, že ten náš je proti nim nic.
I v Bosonohách je dost lidí, kteří se obětují pro své bližní.
Sledujete dění v Bosonohách?
Božena:
Když projíždím dědinou, některé domy vůbec nepoznávám. Mám
radost z toho, jak se zpravila orlovna, tam jsem chodila tančit a cvi−
čit. S manželem jsme chodili za stárky, a taky mi dělá radost, když
se u nás na Pražské zastavuje každý rok hodový průvod…
Je něco, co se vám nelíbí?
Božena:
Nelíbí se mi, že v těch krásně opravených domech leckde a leckdy
nejsou dobré sousedské vztahy…

Jiří:
Ty začátky byly velmi těžké. A pomalé. Bylo to jenom ano – ne.
Jako posunky. Teprve po čase přišla na řadu písmena. Ukazoval
jsem jednotlivá písmena a první slovo, které jsme takto tou naší
specifickou řečí sestavili, bylo slovo dub.

Jiří:
Pražská ulice teď vypadá na první pohled krásně, ale nejen řidiči
už poznali její nedostatky po rekonstrukci. Lidi by se měli víc zají−
mat dopředu o to, co se bude dít. A ti, kteří stojí v čele obce, by to
měli lidem umět zprostředkovat a vysvětlit. A přinejmenším se sna−
žit to podle přání a potřeb občanů zařídit. Už téměř deset let máme
taky ulici Hrazdírovu a ta nemá dodnes ani cedulku…
Hovoříme spolu při přípravách svátků velikonočních. Co pro
Vás Velikonoce znamenají? Je to pro vás symbol lidské
oběti?

Proč zrovna dub?

Jako pro věřícího člověka je to pro mě především Vzkříšení.

Božena:
To vůbec nevím, asi proto, že mám ráda stromy… Vzpomínám si,
že druhé slovo, které jsme dali dohromady, bylo slovo babička.

To mi řekla paní Božena Cihlářová a její manžel přitakal. Pak jsme
se ještě smáli jejich „koncentrovanému manželství“, které někdy
leze na nervy, a pan Cihlář mluvil také o dvou televizorech, které
tu „koncentrovanost“ rozřeďují (jako i v jiných rodinách). Boženka
opáčila, že když není ubrblanej, je přímo ideální. Povídali jsme
i o dalších věcech, které jejich vztah prosvětlují a posilují, a oba to
říkali tak obyčejně, že jsem si v tu chvíli jejich společné hrdinství ani
neuvědomovala. Až když jsem si doma v klidu znovu promítla, co
jsem vlastně u Cihlářů za těch pár chvil viděla, slyšela a zažila.
A musela jsem si nutně položit otázku, kdy jsem se já v životě pro
někoho obětovala? Kdy já sama jsem někomu naposledy pomohla
anebo udělala jen tak obyčejnou radost? A co vy…?! Přeji vám
krásné jaro!
Helena Koudelková

Jiří (s úsměvem):
Dodnes jsme se neshodli, jestli myslela svoji maminku, moji
maminku, nebo Babičku Boženy Němcové.
Co pro vás v té době bylo nejhorší?
Božena:
Nevím, ty pocity se střídaly. Velmi intenzivně jsem vnímala tu sku−
tečnost, že když mě téměř po roce převáželi z bohunické nemoc−
nice do rehabilitačního střediska do Hrabyně, nemohla jsem se ani
na okamžik zastavit domů. Celkově jsem se domů vrátila až po půl−
druhém roce.
Dostáváme se k těm, kteří vám oběma pomáhali. Ta největší
tíha nové organizace společného života musela ale, pane
Cihláři, ležet asi na vás. Když si představím, co všechno
obnáší domácnost a k tomu tři děti, to jste se musel pěkně
ohánět. Dalo se to vůbec zvládnout?
Jiří:
Jak zvládnout?! Jirkovi bylo deset, stačilo jenom ho naučit mazat
si chleba do školy (úsměv), holky byly už velký, musel jsem jenom
trochu pacifikovat babičky. Pořád se chtěly starat a hlavně vařit.
Nikdo jsme ale moc nejedli, protože jsme na tom samozřejmě
nebyli psychicky moc dobře.
Vypadá to ale, že jste to oba zvládli a zvládáte…
Božena:
S pomocí mnoha a mnoha. Vzniklo ohromné společenství lidí, kteří
se u nás scházeli, ještě když jsem byla v nemocnici. Od toho prv−
ního večera. Modlili se růženec. Denně, dlouho, trvalo to roky. To
už jsem pak byla doma. Přicházeli i úplně cizí lidé. Ti všichni nám
dodávali odvahu a přinášeli nám radost.
Jiří:
Samozřejmě to bylo těžké. Musel jsem se třeba rozhodnout, zda
zůstanu doma. Neměli jsme peníze. Naštěstí nám pomohl magist−
rát a hlavně elektrárna. Mohli jsme koupit vozík, udělat úpravy
v domě...
Když se řekne radost, co se vám vybaví?
Božena:
Vybaví se mi vnoučátka, přátelé a taky sluníčko. I přes ta špinavá
okna (úsměv). A to jsem dřív bývala taková puntičkářka…
Jiří:
Radost máme z dětí. Myslím, že se z nich po tom, co nás potkalo,
stali kvalitní lidé.
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Bosonožské Velikonoce na ledě
Již posedmé jsem uspořádal za podpory statutárního města Brna
a pod záštitou primátora benefiční akci s volným vstupem, kterou
jsem před lety nazval Brněnské Velikonoce na ledě. Tradičními
účastníky jsou mistři světa Radka Kovaříková a René Novotný,
v první programové části jsme přivítali i Vlastimila Bubníka, Standu
Hložka, Jirku Mádla nebo třeba olympijskou vítězku Martinou Sáb−
líkovou. Letos byl hlavní hvězdou programu nejúspěšnější brněn−
ský olympionik, krasobruslař Michal Březina, kterému k jeho dva−
cetinám přišli gratulovat například Felix Slováček s dcerou Aničkou
či trumpetista Jaromír Hnilička. Ve druhé půli rozjel Michal Březina
velikonoční karneval na ledě, při kterém se rozdávaly velikonoční
dárky. Akce je určena
především dětem ze spe−
ciálních škol a dětských
domovů, ale přijíždějí na
ni se svými rodiči i ostatní
děti z celého města. Jsem
velmi rád, že se každým
rokem rozrůstá bosonož−
ská delegace a nejinak
tomu bylo i letos na Zele−
ný čtvrtek v hokejové hale
dětí a mládeže za Lužán−
kami. Loni se Monika,
Míša a Pavlínka vyfotily
s Dádou Patrasovou,
letos se jim zalíbil Michal
Březina. Z Bosonoh brus−
lili také Ríša, Saša, Vero−
nika a další, takže bez
nadsázky platí titulek
mého příspěvku, za jehož
uveřejnění děkuji.
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 83. schůze RMČ ze dne 8. 3. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pro akci Oprava střechy autobazaru na ul. Chironova
jako nejvýhodnější nabídku pana Jaroslava Galby, Popůvky,
Náves 13, a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s
touto firmou.
− schvaluje pro akci Oprava chodníku na ul. Pražské jako nejvý−
hodnější nabídku pana Jiřího Dvořáka, Brno, Práčata 46, a dopo−
ručuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s touto firmou.
− pověřuje starostu svoláním schůzky ve věci budování kanalizace
v ul. Rebovka.
Výtah ze zápisu z 84. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 22.
3. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje návrh Smlouvy o podnájmu areálu drobné provozovny
mezi Janem Pavlíčkem, Tkalcovská 8, Brno, a Pavlíčkem−motordí−
ly, s. r. o., dle přílohy.
− schvaluje návrh Smlouvy o podnájmu části pozemku mezi Ivo Vít−
kovičem a EKO−CAPASTAV, s. r. o., dle přílohy.
− schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykoná−
vá Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44,
příspěvková organizace, z 50 žáků na 90 žáků, a to s účinností od
1. 9. 2010.
− schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a škol−
ských zařízení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
− pověřuje starostu zasláním dopisu občanskému sdružení Grand
Prix Park s dotazem, zda bude objekt č. p. 668 stojící na pozem−
cích p. č. 2432/2 a 2433/1 využívat k pronajatému účelu.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku zpracovatele Ing. Radka
Otevřela pro vyhotovení urbanisticko−architektonické studie pro
úpravu lesního areálu ul. Práčata včetně návaznosti na okolí
a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s tímto zpraco−
vatelem.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku zpracovatele Ing. Martina
Beneše pro revitalizaci lokálního biokoridoru Leskava v k. ú. Boso−
nohy a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s tímto
zpracovatelem.
− schvaluje opakované předložení žádosti o svěření pozemků p. č.
3664, 3665, 3666 v k. ú. Bosonohy do správy Městské části Brno−
Bosonohy v celém rozsahu a schvaluje požádat kolektivní orgány
statutárního města Brna o opakované projednání návrhu svěření
těchto pozemků.
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 2619/41 v k. ú. Bosonohy
o výměře 195 m2 za účelem užívání jako zahrada za cenu 4
Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
− pověřuje starostu jednáním se spoluvlastníky pozemku p. č.
2619/10 ve věci návrhu na směnu pozemků ve vlastnictví města
Brna za spoluvlastnické podíly pozemku p. č. 2619/10 ve vlastnic−
tví fyzických osob.
− souhlasí se stavbou nájezdu na pozemcích p. č. 685/13, 685/15
a 740 bez připomínek.
− souhlasí s umístěním stavby rodinného domu na pozemku p. č.
2018/1 v k. ú. Bosonohy dle předložené projektové dokumentace.
− schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 189/1 (ostatní plocha) o
výměře 1 m2 a část pozemku p. č. 190/1 (ostatní plocha) o výměře
1 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání stavby ve vlastnictví
fyzické osoby a zastavěného pozemku ve vlastnictví statutárního
města Brna za cenu 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
− schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 190/1 (ostatní plocha)
o výměře 13 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání stavby ve
vlastnictví fyzické osoby a zastavěného pozemku ve vlastnictví sta−
tutárního města Brna za cenu 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
− schvaluje podání dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky
proti rozsudku Krajskému soudu v Brně č. j. 16 Co 353/2006−138
ze dne 9. 12. 2009.

stavu bytového domu Konopiska 33 u advokátní kanceláře specia−
lizované na stavební právo.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2010 v objemu +84 000 Kč na straně výdajů
a zvýšení financování v objemu 84 000 Kč.
Připravil Miroslav Čoupek
Nová služba pro občany města Brna – individuální odvoz
objemného odpadu od občanů
Společnost SAKO Brno, a. s., od 1. 4. 2010 nabízí pro občany Brna
novou službu: odvoz objemného odpadu přímo od domu. Úplná
služba je nabízena jako pomoc těm, kteří nemají vlastní dopravní
prostředky pro odvoz objemných odpadů do SSO.
Stručný popis způsobu prováděné služby:
− Množství odpadu na jeden odvoz je limitováno objemem 1 m3
a maximální délkou odpadu 3 metry.
− Občan si telefonicky na tel. č. 548 138 258 dohodne termín odvo−
zu, uvede druh odpadu, sdělí jméno a adresu včetně telefonického
kontaktu.
− Objednávky budou přijímány ve všední dny od 8.00 do 15.00 hod.
− Odvozy budou prováděny v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00
hod.
− V termínu odvozu občan zajistí připravení odpadu před nemovi−
tost, tj. na místo, odkud bude přístupné svozovému vozidlu,
a osobně předá odpad obsluze vozidla.
− Před naložením odpadu bude provedeno vyúčtování služby –
občan na místě uhradí obsluze vozidla cenu za službu 250 Kč
a obdrží doklad o zaplacení.
− Uložení odpadu na SSO je již hrazeno v rámci systému nakládá−
ní s odpady ve městě Brně.
SAKO Brno, a. s.
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Den otevřených dveří v mateřské škole
(v době vydávání přihlášek, 23. 2. 2010).
Pro děti a jejich paní učitelky byl poznamenán rozčarováním, když
se vrátily z pobytu venku na oběd. Ze svých nedokončených sta−
veb z kostek našly děti pouze rozmetané trosky a svoje oblíbené
hračky rozlámané. Připravená lehátka s čistými lůžkovinami byla
rozházená a „poskákaná“. Hračky, které jsou roztříděné a stále si
je děti po sobě uklízí na své místo, byly rozházené po celém pro−
storu herny.
Proto jsme se rozhodly, že příští rok bude Den otevřených dveří
probíhat jen na chodbách mateřské školy s nahlédnutím přes pro−
sklené dveře, které však zůstanou zavřené! Děkujeme těm rodi−
čům, kteří si mateřskou školu se svým dítětem opravdu jen pro−
hlédli!
Fotogalerii ze všech našich akcí i běžného života v mateřské škole
a spoustu dalších informací o nás najdete na www.zsbosonohy.cz.
Vaše mateřská škola

Výtah ze zápisu z 34. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
25. 2. 2010
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici o poskytování příspěvku na
ošacení pro zaměstnance ÚMČ Brno−Bosonohy a uvolněné funk−
cionáře Městské části Brno−Bosonohy.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2010 v objemu +12 000 Kč na straně výdajů
a zvýšení financování v objemu 12 000 Kč.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2010 v objemu +−1 000 Kč na straně výdajů.
− pověřuje starostu zadáním právního rozboru ve věci posouzení
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Nová školka – k dopisu pana Doláka z minulého zpravodaje
Vážení spoluobčané a rodiče,
v minulém čísle Bosonožského zpravodaje píše nějaký pan Dolák
kritiku na umístění naší nové školky.
MŠ je postavena na místě, které je určeno územním plánem pro
školství, to znamená, že na takovém místě může být budova škol−
ky umístěna. Chtěl bych zdůraznit, že stavba MŠ byla povolena na
základě stavebního povolení, ke kterému se vyjadřovaly všechny
dotčené orgány, v našem případě především hygiena, a to sou−
hlasně. Stavba byla taktéž bez problémů zkolaudována. Dále
musím připomenout, že při provozu staré školky nám ze strany
hygieny nebylo povoleno navýšení počtu dětí. Z hygienických
důvodů – neodpovídající provoz kuchyně a sociálního zařízení dle
norem – byl povolen provoz pouze do roku 2007. Proto se ZMČ
Brno−Bosonohy rozhodlo pro stavbu nové budovy MŠ na tomto
místě. Jsem rád, že jsme se takto rozhodli. Budova MŠ je pěkná
zvenku i zevnitř, výstavbou jsme navýšili kapacitu počtu dětí přes
70. Maminky nevozí děti do jiných školek v okolí, spíše naopak se
k nám hlásí každý rok při zápisu stále více zájemců. Žádný ale neří−
ká: „A vy tady máte dálnici, my sem děti nedáme!“ Dokonce sem
chodí i děti od kritika pana Doláka. Proč je nedal do jiné školky,
která splňuje jeho normy? V neposlední řadě se zde vytvořila nová
pracovní místa.
Nebudu dále reagovat na urážky mé osoby pisatelem článku, jen
mě zaráží, že lidé, kteří nic nedělají pro ostatní, mne jen kritizují,
a to je to nejjednodušší…
Miroslav Sojka, starosta

Stanovisko vedení ZŠ a MŠ k článku z minulého čísla
Považujeme za vhodné reagovat na článek pana Doláka ze dne
2. 2. 2010, který se týkal problematiky MŠ na ulici Konopiska.
Mateřská škola byla oficiálně otevřena v září 2007, to znamená, že
činnost provozuje téměř tři roky. Do konce února 2010 jsme ze
strany rodičů našich dětí a ani z řad místní veřejnosti neobdrželi
žádnou stížnost, která by se týkala hluku či imisí.
V současné době MŠ navštěvuje 75 dětí a podle počtu vydaných
přihlášek zájem značně převyšuje kapacitu školy povolenou Jiho−
moravským krajem.
Pravidelné kontroly ze strany České školní inspekce (poslední kon−
trola MŠ kontrola proběhla od 22. 3. do 25. 3. 2010) a Krajské hygi−
enické stanice (poslední kontrola MŠ 10. 3. 2010) neshledaly
žádné rozpory s platnými hygienickými normami.
Mgr. Jarmila Habrová
ředitelka školy

Imise a hluk v Bosonohách
Je příčinou zvýšeného hluku a imisí
v Bosonohách pouze dálnice?
Jak uvádí ve svém článku v Bosonožském zpravodaji č. 2/2010
Libor Dolák, tak asi ano. My, kteří bydlíme v blízkosti dálnice, jsme
ale uvítali úsilí vedení MČ, konečně, o vybudování protihlukové
stěny. Je známo, že to vyžadovalo složité jednání s ministerstvem
dopravy, které bylo korunováno uvolněním určité částky, potřebné
na výstavbu stěny. Oceňujeme tuto aktivitu vedení MČ, které se
podařilo konečně po 40 letech, kdy je dálnice v provozu, ji oddělit
od obytných částí Bosonoh, včetně školky, a tak zkvalitnit život
lidem zde bydlícím. Argumenty, že i po vybudování stěny se hluk a
imise prakticky nesníží, jsou liché a nepravdivé. Nevím, kde na to
pan Dolák přišel, že už dopředu ví, že je to vlastně zbytečné. Zku−
šenosti s protihlukovými stěnami jinde však jasně dokládají opak.
Zeptejte se například lidí žijících ve Starém Lískovci u dálnice, jak
se jim život zkvalitnil po výstavbě protihlukových stěn!
A nyní ke školce samotné, kterou si pan Dolák vzal na paškál. Je
zajímavé, že u staré školky na ulici Ostopovické, která zde oprav−
du v bezprostřední blízkosti dálnice existovala celá desetiletí, niko−
ho nevzrušovalo, jaký je zde hluk a imise. Až když se nová školka
postaví dál o 200 metrů, hledají se pseudoproblémy, jak je vlastně
nevyhovující, že měla stát jinde. Pisatel však už neuvedl, kde by
dle jeho ekologických představ měla školka stát. Snad někde za
obcí u lesa? Bylo by to zajisté hezké, ale každá taková stavba je
určitým kompromisem. Je nutné brát v úvahu i další aspekty, neje−
nom ekologické. Například zejména dostupnost školky pěšky,
MHD i osobními vozidly apod. „Zázrak z ruky starosty Sojky“, jak
pan Dolák ironicky postavení školky hodnotí, je přinejmenším
nevkusné. Nechci dělat nikomu advokáta, ale je třeba si uvědomit,
že bosonožská školka byla po 20 letech první, která byla na území
Brna postavena. Že je pěkná, moderní, prostorná a že sem děti
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chodí rády, je věc neoddiskutovatelná. Že zde mohlo být to či ono
jinak, nebo další lépe vybaveno, je věc jiná. Vždy se něco nebo
někdo najde, kdo nebude se vším spokojen. Další vylepšování
školky, například čističkami vzduchu apod., jak pan Dolák požadu−
je, není jistě problém neřešitelný. Je to jen otázka dalších investic
v příštích letech. A nemusí se volat spolustraníkovi na vyšším
místě!
Dálnice však není jedinou příčinou hluku a imisí v Bosonohách.
Dálnice je fakt, který zde je a nadále bude, s tím nic nenaděláme.
Výstavbou protihlukové stěny se tento problém podaří podstatně
zlepšit. Větším problémem obce je (a nemusím měřit hluk a imise)
ulice Pražská. Zkuste si zde chvíli stoupnout a dýchat zplodiny čet−
ných kamionů a cisteren, které zde v hojné míře opět po dokonče−
né rekonstrukci jezdí. Zeptejte se obyvatel této tepny, bydlících v
bezprostřední blízkosti silnice, jak se jim zde žije! To je dnes hlav−
ní problém v znečišťování ovzduší a hluku v Bosonohách. Snad
řešením bude v budoucnu vybudování obchvatu obce, o kterém se
hovoří již léta. Z dnešního pohledu hospodářské krize, se to však
jeví jako utopie. Pokud pan Dolák má řešení, jak tento největší pro−
blém znečišťování ovzduší řešit, rádi si ho vyslechneme!
Je tu však ještě jedna věc, která nám všem obyvatelům znepříjem−
ňuje život, včetně dětí v mateřské školce, ale který můžeme sami
ovlivňovat. Je to zvyk, hluboce zakořeněný, pálení rostlinných zbyt−
ků v zahradách od jara do podzimu. Stačí, když přijíždíte autem do
Bosonoh z kterékoliv strany, je vidět, jak jsou často zahaleny do
modrošedé deky. Nedají se otevřít okna, děti se dusí, nedá se
dýchat. Co na to ekologové? Zde by stálo za to změřit imise!
V zimě pak podobně kouř z komínů, i když se přece v tomto směru
situace částečně postupně zlepšuje. Jsou to však skutečnosti,
které můžeme sami ovlivňovat. Třeba tím, že posečenou trávu
nebudeme pálit, ale že ji ekologicky zkompostujeme. To platí
i o většině ostatních rostlinných zbytků. A ještě si tím kvalitně
pohnojíme zahradu!
Nevím, proč pan Dolák uvedený článek zveřejnil právě v této době.
Můžeme se jen domnívat, že jistá politická strana se potřebuje
před volbami zviditelnit? Zve nás také na kulatý stůl. Není však
patrno, kdo nás zve, za koho pan Dolák vlastně mluví. Pokud chce
být kriticky otevřený, tak by měl být otevřený ve všech směrech.
Jinak ho zdravím a těším se na další měření hluku a imisí v Boso−
nohách!
Mgr. Ivan Nováček
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SKUPINA PRO STRATEGII A ROZVOJ BOSONOH
Pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P.
Juráček, I. Pražan, R. Růžička vám do jarního času posílá informa−
ce o svých aktivitách pro Bosonohy v podobě úspěšně pokračují−
cích projektů a návrhů na jejich realizaci. Jde to ztuha, ale celkově
lze s hrdostí říci, že se daří. Největším nepřítelem je čas.
1) Vybrali jsme pracovníka pro výpomoc při vyhledávání dotací
a přípravy projektových záměrů.
Skupina provedla dvoukolový detailní výběr kandidátů.
Nyní připravujeme dohodu o činnosti s následující náplní: monito−
ring dotačních programů, příprava podkladů dle rozpracovaných
projektů (priority BOSA, lesopark, pohybově relaxační prostory v
budově ZŠ, „Komunál“, kanalizace III. a IV. etapa, revitalizace
veřejných prostranství).
2) Rekonstrukce staré budovy školky a vytvoření bosonožského
střediska aktivit BOSA (aneb volnočasové centrum)
a) Výběr provozovatele – na stole máme dvě nabídky,
rozhodnutí je na spadnutí.
b) Rekonstrukce stavby – aktuální stav: Vzhledem k nově
vzniklé situaci z 19. 1. 2010 – Rada města Brna stáhla
pokračování příprav, důvodem je neúměrné navýšení
rozpočtových nákladů – rozpočtová firma je navýšila
o 3 500 000 Kč.
Na schůzkách 4. 2., 18. 2. a 24. 2. byly dohodnuty reálné škrty
a zároveň navýšena finanční pomoc ze strany města, aby práce na
projektu mohla pokračovat. Na základě vyjádření Řídícího orgánu
ROP JV je nutné zapracovat dohodnuté změny do PD včetně roz−
počtu. Odbor investiční vyhlásí nové výběrové řízení na zpracova−
tele změn v PD. Co se týká financí, je nutné, aby celkové náklady
nepřesáhli 9 mil. Kč vč. DPH.
3) Úprava lesního parku pod myslivnou
Vybrali jsme zhotovitele na zpracování studie revitalizace biokori−
doru Leskava a zhotovitele na studii pro úpravu lesního okolí.

Na základě konzultací s odborníky byl původní projekt rozdělen na
dvě části. A to z titulu možnosti získat dotace na:
a) Studii pro revitalizaci biokoridoru Leskavy
b) Urbanisticko – architektonickou studii lesoparku Myslivna
(komunikace, lesní pěšiny, sociální zařízení, osvětlení, sportovně−
společenské plochy s jevištěm).
Následně pak z nabídek jsme vybrali dle ceny a referencí.
V součastné době připravujeme smlouvy o dílo, aby co nejdříve
mohli vybraní zahájit projektové práce.
Dalším krokem bude seznámit veřejnost s návrhem, přidat vaše
reálné připomínky a začít soutěžit o dotace na realizaci.
4) Návrhový projekt na obnovu Bosonožského náměstí a další
etapy kanalizace – stále k nahlédnutí a ovlivnění vašimi nápady.
Nutno v součinnosti s městem pohlídat termíny jednotlivých příprav
k realizaci stavby kanalizace. S předstihem připravit obyvatelstvu
prezentaci návrhu Bosonožského náměstí a jeho případných
změn, tak i zajistit součinnost s přípravou na klidnou dopravní
obslužnost pro obyvatelstvo.
5) Návrhový projekt tzv. komunál – ambiciozní a náročný – stále k
nahlédnutí a ovlivnění vašimi nápady.
Na jednotlivé projekty se můžete přijít podívat na ÚMČ či oslovit
členy skupiny pro strategii a rozvoj A. Jiaxise, A. Čoupka.
připravil Anastásios Jiaxis
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Zápis z bosonožského kulatého stolu
Téma: úprava komunikací v rámci 3. a 4. etapy výstavby kanaliza−
ce v MČ Brno−Bosonohy
Termín: 25. 3. 2010
Zástupci MČ:
starosta Miroslav Sojka
člen rady RNDr. Anastasios Jiaxis
Zástupci odborníků:
Ing. Radka Klímová, firma Duis – připravuje projektovou dokumen−
taci výstavby kanalizace a úpravy komunikací k územnímu řízení
Ing. Leo Vychodil, firma Argem – úprava komunikací
Setkávání u tzv. kulatého stolu získává v Bosonohách své místo
a je prostředkem pro setkávání občanů, politiků a odborníků. Při
těchto veřejných besedách se může kdokoli vyjádřit k přednesené−
mu problému a navrhnout svá řešení. Je to také místo, kde místní
zastupitelé vyslechnou své spoluobčany a zároveň jim přednesou
své návrhy.
Ing. Klímová a Ing. Vychodil ukázali úpravu jednotlivých komunika−
cí, u každé ulice poukázali na úskalí a navržené změny. Všechny
úpravy, které navrhli v této části projektové dokumentace, jsou
pouze návrh, který máme možnost změnit, požadovat úpravy atd.
Zaznamenané námitky a připomínky k předložené dokumentaci
(nutné podotknout, že mnohé námitky projektant kategoricky
z tech. důvodů zamítl, jiné nevyvrátil a považoval za zajímavé):
− rozšířit ulici Průjezdní tak, aby byla jednosměrná
− apelovat a trvat na zabudování el. vedení do země
− od hostince u Čoupků směrem k ulici Jámy vytvořit obytnou zónu
− ulice Vratná – obytná ulice
− včasné řešení úpravy ulice Mlaty jako objízdné komunikace při
pracech na Bos. náměstí
− vyřešit realizaci chodníku na ulici Křivánky
− snaha o řešení celé přestavby ve větších souvislostech – v návaz−
nosti na nově vzniklé areály a větší dopravní vytíženost některých
ulic
Bosonožské náměstí
Úprava náměstí je v projektu navržena dle studie, která byla pro−
jednávána na zastupitelstvu, na kulatých stolech, byla prezentová−
na ve zpravodaji. Přesto právě proti ní byly největší ohlasy, snad
i správné.
− nesouhlas s jednosměrnou části náměstí – pravá strana náměstí
od horního konce ke staré hasičce
− nesouhlas s uzavřením průjezdů před kaplí a naproti ulice Vnitřní
− nesouhlas s velkým množstvím navrženého parkovacího stání na
náměstí
− na rekonstruovaném náměstí se nebude moci otočit autobus
− rozpaky nad slepou částí ulice u Medů v dolní části náměstí
Diskuse byla hlučná a nutno podotknout, že mnozí účastníci se
nechovali dle nastavených pravidel setkání. Přesto však každý,
kdo chtěl, se dostal ke slovu a mohl pronést svůj názor a připomín−
ku.
V různém někteří občané vystoupili s připomínkou, aby MČ lépe
zajistila plynulost a rychlost výstavby kanalizace – poukazovali na
tempo budování na ulici Pražská.
Moderátor akce slíbil přítomným, že vyhotovený zápis s navržený−
mi změnami v projektu předloží zastupitelstvu, což se stalo 8. 4.
2010.
Připravil Petr Juráček

Odstoupení z funkce radního MČ Brno−Bosonohy
Chtěl bych touto cestou zdůvodnit odstoupení z funkce radního v
naší MČ. Kvůli nástupu na místo ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice,
která si vyžaduje nemálo mého pracovního, ale i volného času,
jsem se rozhodl rezignovat k 21. ledna 2010 na funkci radního
městské části a předat tak veškeré kompetence, které se k této
funkci váží.
Chtěl bych poděkovat všem spoluradním a zastupitelům za spolu−
práci a společné úsilí vynaložené pro dobro a rozvoj našich Boso−
noh.
Společně s ostatními jsem se mimo jiné snažil o rozvoj následují−
cích oblastí:
− rekonstrukce a další rozvoj dětských hřišť
− problematika odpadů, životního prostředí
− školství – (mimo jiné podpora volnočasových aktivit pro mládež)
− rozvoj – spolupráci na přípravách nových projektů a studií
− komunikace s veřejností – spolupráce při kulatých stolech a jiných
veřejných akcích
− údržba Bosonoh – opravy a instalace mobiliáře, řešení kontejne−
rových stání
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− podpora kultury
− komunikace s médii, výstupy, tiskové zprávy
− podpora občanských sdružení v Bosonohách
Nadále se však jako zastupitel, ale hlavně jako občan Bosonoh
budu spolupodílet na všech aktivitách, které budu časově zvládat,
i na těch, které jsem rozpracoval.
Ještě jednou děkuji všem za důvěru, podporu a spolupráci. Je mi
ctí a potěšením pracovat pro nás všechny, nejen Bosonožany.
Petr Juráček

Jarní úklid Bosonoh
Již poosmé se letos uskuteční Jarní úklid Bosonoh a to v sobotu
24. dubna od 9 hodin. Sraz všech zájemců je u školy na Bosonož−
ském nám. 44. Jako každý rok, i letos budeme uklízet odpadky v
centru Bosonoh.
S sebou rukavice, dobré oblečení a obuv. Úklid zakončíme společ−
ným posezením u ohýnka se špekáčky u myslivny. Závěr akce je
naplánován kolem 14. hodiny. Akce je vhodná pro všechny, kteří
mají zájem o naše společné prostory a okolí.
Za organizátory Petr Juráček, tel. 731 485 909

Bosonožský běh 2010
4. ROČNÍK BĚŽECKÉ SOUTĚŽE
POŘADATEL: ZŠ A MŠ BRNO, BOSONOŽSKÉ NÁM. 44
TERMÍN KONÁNÍ: 30. DUBNA 2010
MÍSTO KONÁNÍ: POD MYSLIVNOU
PREZENCE: 8.30 HOD
SOUTĚŽ PRO DĚTI Z BOSONOH A OKOLÍ VE VĚKU 5 AŽ 11 LET:
I.
KATEGORIE
MŠ – 100M
II.
KATEGORIE
1. ROČ. – 300M
III.
KATEGORIE
2. ROČ. – 600M
IV.
KATEGORIE
3. ROČ. – 600M
V.
KATEGORIE
4. ROČ. – 800M
VI.
KATEGORIE
5. ROČ. – 1200M

Brněnská přehrada se veslařům již napouští
V loňském roce bylo veslování na „brněnském moři“ omezeno sní−
ženou hladinou vody. Nejvýznamnější závody sezóny, Brněnská
mezinárodní regata juniorů, musely být dokonce přesunuty do stře−
dočeských Račic. V současné době se přehrada opět napouští
a do konce května by již hladina měla být na své obvyklé úrovni.
Veslaři Českého veslařského klubu v Brně zahájili letošní přípravu
v Jundrově na řece Svratce, na přehradu se přesunuli až v dubnu.
O víkendu 22.–23. května bude na přehradě za obvyklých podmí−
nek probíhat již zmiňovaná mezinárodní regata mládeže, 12.–13.
června potom Mistrovství Moravy. Vrcholem sezony bude pro
brněnskou veslařkou mládež Mistrovství světa juniorů, konané
letos na začátku srpna „na domácí půdě“ v Račicích. Českým želíz−
kem v ohni bude jistě i reprezentant Michal Humpolíček, vítěz zim−
ního poháru ČR v jízdě na veslařském trenažéru, závodící za ČVK
Brno. Veslování je celosvětově velmi populární sport, který si
můžete vyzkoušet i na Brněnské přehradě! Ve všední dny mezi 16.
a 18. hod. nebo v sobotu od 10 do 13 hod. jsou v našem sportov−
ním areálu poblíž Sokolského koupaliště na přehradě k dispozici
trenéři mládeže.
Info na www.cvkbrno.cz nebo tel.č. 546 221 227.
Tomáš Nahodil

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Manželství na druhou
Divadelní představení amatérského divadelního spolku KŘEMEN,
jehož premiéra se konala 10. a 11. 4. 2010 v Bosonožské orlov−
ně jako součást divadelního jara.

Bystrcký vandr
Bystrcký vandr (37. kolo) se koná v sobotu 24. 4. 2010. Start od
tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno−Bystrc. Startovat se bude od 12
do 15 hodin, cíl v sobotu do 18 hodin v tělocvičně.
Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která povede
krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro rodiče s dětmi.
Další informace: Miroslav Kafoněk, tel. 603 854 459
www.vandr.cz
i@vandr.cz

Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6.
třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijí−
mací řízení se koná 5. května v 8 hod. Přijďte se podí−
vat do školy v Den otevřených dveří 21. 4.
Informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz
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2. místo pro Black Penguins

Jubilanti
Jubilanti – duben 2010
Danihelka Jiří
Přímá 41
Černá
Marie
Bosonožské nám. 50
Doležalová Jindřiška Bosonožské nám. 50
Suchá
Ludmila
Jihlavská 36
Lahodová Jindřiška Práčata 48
Putnová Marie
Přímá 48
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Bosonožský sport

75 let
70 let
70 let
85 let
80 let
70 let

27. 1. 2010 se družstvo 5. ročníku naší školy zúčastnilo florbalové−
ho turnaje na ZŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci.
Mezi šesti týmy se tým naší školy umístil na 2. místě. Naše druž−
stvo Black Penguins reprezentovali tito žáci: Jiří Stehlík, Zuzka
Parfusová, Filip Vaníček, Jakub Med, Michal Pakosta.

rubriku připravuje A. Jiaxis

TK Brno−Bosonohy informuje
Letní sezona bude zahájena v případě pěkného počasí 17. dubna.
Od tohoto termínu je možnost rekreačního hraní po dohodě se
správcem na tel. 547 227 675.
Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domá−
cích kurtech v měsíci květnu 2010:
Dospělí:
2. liga skupina D
1. 5.
začátek 10.00 hod.
15. 5.
začátek 10.00 hod.
II. třída skupina A
8. 5.
začátek 9.00 hod.
29. 5.
začátek 9.00 hod.
Dorost:
III. třída skupina B
16. 5.
začátek 9.00 hod.
Starší žactvo:
III. třída skupina B
8. 5.
začátek 14.00 hod.
29. 5.
začátek 14.00 hod.
Mladší žactvo:
II. třída A
9. 5.
začátek 9.00 hod.
30. 5.
začátek 9.00 hod.

„A“
„A“

− TC Brno
− TK SC Ostrava „B“

„B“ − Sokol Brno Žabovřesky
„B“ − TK ČLTK Jihlava
„A“ − TK Mosilana Brno
„A“
„A“

− Tatran Brno Kohoutovice
− SK Jundrov Brno

„A“
„A“

− TK Znojmo „B“
− TK Spartak Jihlava B

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.
V letních měsících od 1. 5. do 26. 9. se uskuteční III. ročník Boso−
nožské ligy rekreantů (BLR) ve dvouhře. Hrací systém bude každý
s každým ve dvou skupinách po 12 hráčích. Přihlášky do 25. 4.
2010 e−mailem: kar.oto@seznam.cz nebo na vývěsce na kurtech.
Zpracoval K. O.

Turnaj ve čtyřhře
Na závěr tenisové halové sezony byl 2. 4. 2010 sehrán turnaj ve
čtyřhře, kterého se zúčastnilo 12 dvojic. Po vydařeném průběhu
turnaje bylo následující pořadí:
1. Šrutka Milan, Krásenský Jaroslav
2. Horáček Jiří, Horáček Josef
3. Kilián Petr, Kolísek Martin
4. Seidl Borek, Otoupalík Karel
5. Koplík Jiří, Jiaxis Anastasios
6. Koplík Radek, Dlugoš Ivan
K. O.

Jakub Med byl vyhlášen za nejlepšího brankáře celého turnaje.
Na úspěchu našich hráčů se bezpochyby podílely fanynky z 5. roč−
níku, které pro tým vytvořily výbornou atmosféru a jejich skandová−
ní: „Bosonohy vyhrajou, jupí, jupí, jupí jou,“ všem zúčastněným zní
v uších ještě teď.
Mgr. Jana Kapounová

Karel Kroupa − 60
Jeden z nejznáměj−
ších bosonožských
rodáků Karel Kroupa
oslavil svoje šedesáti−
ny 15. 4. 2010 se
svými kamarády v 1.
FC Pivnici.
Tam také vznikla
myšlenka na naroze−
ninovou
sportovní
neděli, na kterou vás
srdečně zveme.
Sluší se dodat, že ten
dort s šedesátkou
upekla maminka od
pana
hostinského
paní Dočekalová, u
které si na základě
okoštování
Karel
hned objednal nějaké
ty buchtičky na tu
neděli. Čili neváhejte
a přijďte.

Karel Kroupa 60
neděle 16. 5. 2010 od 10.30 hod.
dvojzápas roku:

AMFORA vs. Bolkova jedenáctka
Výběr Bosonoh vs. Výběr Zbrojovky
Před, během a po skončení volná zábava,
soutěže pro děti a Karel Kroupa live.
Redakce

Uzávěrka dalšího čísla 7. 5. 2010. Distribuce 20. 5. 2010

Redakční rada se omlouvá čtenářům za opožděnou distribuci tohoto čísla.
Děkujeme za pochopení.
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