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Slovo redakce
BÝT ČLOVĚKEM JE DAR a LIDSKÁ MYSL JE VZÁCNOSTÍ,
dokáže být soucitná i krutá, laskavá i hrubá.
K ČLOVĚKU si v těchto dnech přidáváme přívlastek VOLIČ a za−
mýšlíme se nad smyslem slova POLITIKA.
„Rozhodování o rozdělování koláče veřejných financí je dnes pova−
žováno za nejhorší práci. Přitom žádný stát nemůže bez politiky
existovat. Je správné, když se politici přou. Nejsme vychováni v
demokracii, proto konflikt pokládáme za zlo. Dříve se spory řešily
válkami, vraždami, upalováním.
Dnes máme stejná práva. Problémy však zůstávají a je velmi naiv−
ní si myslet, že všichni budeme mít stejné názory a všichni se
budeme milovat. K tomu byl vymyšlen parlament, aby se nezabíje−
li a nehádali na ulicích, ale mohli se hádat institucionalizovaně.“
říká o svých bohatých politických zkušenostech M. Vášáryová.
A TAK VÁM VŠEM PŘEJEME – VYBERTE SI NÁZOR VÁM
NEJBLIŽŠÍ A V HOJNÉM POČTU NAVIDĚNOU U VOLEBNÍCH
UREN
Za redakční radu A. Jiaxis
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který má zaručit, že děti nepředčí své rodiče. Dopřejme svobodu
i svým dětem, ale zapomínat bychom společně neměli, že svobo−
da je jen jedna strana mince. Na té druhé je zodpovědnost. Aby se
zítra tradicí nestalo, co dnes nechceme. Třeba to, že jedna z
májek, jako jeden ze symbolů hodů, skončila letos mezi harampá−
dím, které se, „bůhví jak a proč“, shromažďuje na břehu Leskavy.
(Fotografii si nechám třeba na příště.)
I toto k „pohodovému“ zamyšlení, tedy k zamyšlení po hodech
dnes v Bosonohách bohužel patří…
Helena Koudelková

Poděkování za přípravu a realizaci mladých hodů
patří stárkům a zvláště lidem, kteří věnovali svůj čas při
organizaci, a to p. Medové, p. Čoupkovi a p. Výplachovi.
Díky jejich obětavosti je zachována tradice hodů.
Vřelý dík a těším se na příští rok.
Miroslav Sojka, starosta

Malé pohodové zamyšlení
Už jako malá holka jsem se na hody moc těšila. Sice se muselo uklí−
zet, to mně moc nevonělo, ale také se vařilo, smažilo a peklo, a to
už byla jiná vůně. Ještě v sobotu se dokončovaly poslední přípravy
a pak přišla ta dlouho očekávaná první neděle po svatém Floriánu.
Všechno bylo krásně nachystané a hodově provoněné. A začali se
scházet příbuzní a známí. Chtěl−li někdo z mé rodiny projevit během
roku svým hostům přátelství a náklonnost, obvykle nezapomněl při
loučení dodat: Však přijďte v květnu na hody! Tím se vyjadřovala
ochota otevřít srdce a přichystat svému hostu vše, co mu celý rok
přinesl nejlepšího. I v tom přeneseném slova smyslu.
A jak je to s těmi tradičními hody dnes? Co pro nás každého jed−
noho znamenají? Spojují nás a otevíráme jejich prostřednictvím
svá srdce? A najdou se příští rok vůbec ještě ti, kteří je budou orga−
nizovat a kteří půjdou v průvodu? A záleží na tom, že už nejsou v
neděli, ale v sobotu? A co je to vlastně ta tradice?
Tradice (lat. traditio – tradere předávat) znamená předávání, a to
nejčastěji mezigenerační předávání poznání, schopností, zvyklostí,
mravů či obyčejů. A co my starší těm mladým dnes předáváme?
A máme co předávat? A chceme to vůbec? Někteří určitě ano! S
radostí jsem si vyfotila bezprostředně po tradiční hodové nedělní
mši čtveřici mladých v kroji. A jejich rodiče byli samozřejmě u toho.
To je to mezigenerační předávání – traditio... A fotila jsem navíc u

památníku, který připomíná, že letos uplynulo přesně 65 let od
osvobození Bosonoh. I v tom vidím určitou symboliku těch našich
květnových hodů. Měli bychom si vážit té svobody vnější a pěsto−
vat a chránit tu vnitřní svobodu v nás samotných. To je podle mě
jeden z předpokladů toho „předávání“. Tradice určitě není systém,

Tradiční setkání heligonkářů
1. května se v Bosonohách uskutečnil 4. ročník setkání heligonká−
řů. Do Bosonožské orlovny se sjelo na čtyřicet umělců, kteří vládli
hudebními nástroji zvanému heligonka a akordeonu často zároveň.
Bosonožské posluchače svoji účastí poctili nejen účastníci z celé
republiky, ale i ze Slovenska, Rakouska a Holandska.

Za podporu patří dík MČ Brno−Bosonohy, Magistrátu města Brna
a v neposlední řadě otci této akce, panu Lambertu Pruknerovi,
který prknům orlovny dodává stále nové příznivce.
Věřme, že plná orlovna diváků a jejich rozzářené tváře povzbudí
organizátory v jejich nelehkém úkolu a v příštím roce se dočkáme
již 5. ročníku této ojedinělé akce.
Redakce
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Galerie bosonožských osobností
Galerie osobností, tak jak si na ni už někteří čtenáři zpravodaje zvykli,
se v tomto čísle neotvírá. Přednost dostávají aktuální bosonožská téma−
ta a samozřejmě hody a také další akce, které se v minulých týdnech v
Bosonohách uskutečnily. Chci ale využít těchto pár řádků, které pro mě
kolegové redaktoři ušetřili, abych vás opětovně vyzvala a požádala
o vaše tipy do této rubriky. Podívejte se prosím kolem sebe, jestli ten
váš, nebo ta vaše nebo někdo z vašich rodičů či dětí není právě tím či
tou, kdo svým životem a prací Bosonohám pomáhá a kdo může být
svým životem a prací pro nás inspirující. Možná je to skutečně někdo z
vašeho blízkého okolí. Já sama se s takovými lidmi setkávám třeba při
roznášení dárkových balíčků, které úřad naší městské části posílá s bla−
hopřáním jubilujícím a starším spoluobčanům. Nejinak tomu bylo při
poslední návštěvě, kdy jsme byly za nejstarší žijící obyvatelkou Boso−
noh, bez jednoho roku stoletou paní Annou Kiliánovou, a za pětaosm−
desátiletým panem Leopoldem Gabrielem. Při pohledu na fotku, na
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V rámci konzultace s veřejností – kulatý stůl, členů skupiny pro rozvoj
– jsme připravili seznam návrhů změn, návrh předali do Rady MČ a na
úterý 11. 5. připravili setkání s odborníky, kde proběhne konzultace
reálnosti návrhů. Z tohoto sezení vám připravíme výsledky v dalším
čísle.
A dále trvá naše povinnost pohlídat termíny jednotlivých příprav k reali−
zaci stavby kanalizace. S předstihem připravit obyvatelstvu prezentaci
návrhu Bosonožského nám. a jeho případných změn i zajistit součin−
nost s přípravou na klidnou dopravní obslužnost pro obyvatelstvo.
5) návrhový projekt tzv. komunál – stále otevřené hledání realizovatel−
nosti v návaznosti na funkční obsazení
6) cyklostezky
Příprava návrhu pro studii, která by se stala součástí generelu měst−
ských stezek a tras (detailněji nad seznamem návrhů v samostatném
článku)
Na jednotlivé projekty se můžete přijít podívat na ÚMČ nebo oslovit
členy skupiny pro strategii a rozvoj A. Jiaxise a A. Čoupka.
připravil Anastásios Jiaxis

Návrhy a změny při přípravě výstavby kanalizace
Po přípravných schůzkách Skupiny pro strategii a rozvoj a několi−
ka veřejných besedách jak s odborníky, tak i s veřejností jsme při−
pravili seznam návrhových změn. Těmito změnami oslovíme zho−
tovitele dokumentace. Připomínám ještě skutečnost, že připravené
návrhy nejsou konečné a jsme na dlouhém začátku příprav.

které je s Jarkou Novákovou, se kterou dárečky roznášíme, jsem si
také uvědomila, že pod svícnem bývá skutečně někdy tma. (Poohléd−
něte se tedy pořádně kolem sebe.) Chodíme takto s Jarkou už čtvrtý
rok, vím o ní hodně, i to, že je aktivní jednatelkou bosonožských zahrád−
kářů a že lidem nezištně pomáhá nejen z titulu své „funkce“. I ona je
pro mě „laureátkou zápisu“ do galerie bosonožských osobností. Vím
ale moc dobře, co by mně odpověděla, kdybych za ní přišla s žádostí o
rozhovor. Takže jí děkuji za spolupráci alespoň touto cestou a přeji jí
všechno nejlepší k jejím letošním narozeninám. A když jsme u těch gra−
tulací. V úterý 18. května oslavil svoje půlkulaté narozeniny pan Ladi−
slav Nesvadba ze Vzhledné. Že těch jeho pětašedesát není žádný
věk? To v porovnání s paní Kiliánovou z Ostopovické jistě ne. Panu
Nesvadbovi ale můžeme blahopřát jako prvnímu občanovi narozené−
mu v Bosonohách po druhé světové válce. Nebo víte o někom, kdo by
se narodil v roce 1945 do svobodných Bosonoh dřív než Laďa Nesvad−
ba? Napište prosím i toto. Děkuji předem.
Helena Koudelková

Skupina pro strategii a rozvoj Bosonoh
SKUPINA PRO STRATEGII A ROZVOJ BOSONOH, pracovní skupi−
na ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P. Juráček, I. Pražan, R.
Růžička, D. Bárta, T. Veselý vám posílá informace o pokračování svých
aktivit pro realizaci bosonožských projektů a jejich návrhů. Zatím nás to
pořád baví.
1) snažíme se vytvořit profesionální zázemí pro hledání investic a tvor−
bu projektů
Od 1. 5. už pro nás pracuje externí pracovník, který nám bude zpraco−
vávat naše požadavky – monitoring dotačních programů, přípravu pod−
kladů 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 středis−
ka aktivit BOSA (aneb volnočasové centrum)
a) rekonstrukce stavby – aktuální stav:
po úpravě rozpočtu (jak jsme vysvětlili v minulém
čísle) připravuje firma úpravu projektové dokumentace
– 30. 4. podepsala smlouvu na úpravu dokumentace
s termínem přípravy do 2 měsíců.
Celkové rozpočtové náklady nesmí přesáhnout 9 mil. Kč.
Následně pak Rada města Brna může pokračovat
v realizaci projektu. A to vypsáním výběrového řízení
na stavbu.
b) Výběr provozovatele – ihned jak město zahájí výbě−
rové řízení na zhotovitele stavby, padne i rozhodnutí
o výběru provozovatele.
3) úprava lesního parku pod myslivnou
Vybraní zhotovitelé na zpracování studie revitalizace biokoridoru Les−
kava a studie pro úpravu lesního okolí již podepsali smlouvu a připra−
vují první konzultaci nad projekty (i tento bod jsme detailně rozebírali v
minulé zprávě).
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 – (detailnější seznam návrhů najdete v samostatném člán−
ku)
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ad 1) VÝSTAVBA KANALIZACE III. a IV. etapy – připomínky
a návrhy k projektové dokumentaci pro kanalizaci:
− zařadit na konec ulice Práčata obratiště s parkovacím stáním
(před vjezdem do lesoparku),
− zvážit možnost rozšíření ulice Vratné na obytnou zónu (snížit
počet jízdních pruhů na 1 obousměrný a umožnit stání po obou
stranách ulice),
− zařadit prvky zklidnění na ulici Přímou, Za Vodojemem (u hřiště),
− zvážit možnost rozšíření ulic Přímá, Ztracená, Rušná, Pusty… na
obytnou zónu – viz Vratná (dále mimo rámec kanalizace),
− zvážit možnost vzniku studie rozšíření ulice Průjezdní a další
možné kroky pro realizaci,
− znovu se pokusit o realizaci zabudování el. vedení do země,
− pokusit se o kabelizaci v rámci připravených výkopů,
− připravit řešení úprav ulice Mlaty jako objízdné trasy při kanaliza−
ci.
ad 2) REVITALIZACE BOSONOŽSKÉHO NÁMĚSTÍ – připomínky
a návrhy k projektové dokumentaci začleněné do kanalizace:
− jednoznačně chceme změnu návsi na náměstí,
− prověřit počet parkovacích stání, kolik jich skutečně potřebujeme,
pomocí průzkumu,
− v horní části náměstí zrušit parkování mezi lípami,
− v dolní části přemístit průjezd k lichým číslům dál od dětského
hřiště z místa naproti domu č. 28 do části naproti č. 24,
− zachovat uzavřený prostor před kaplí, event. ponechat možnost
otevření ze strany jednosměrky (lichých čísel),
− v horní části umožnit průjezd autobusu tak, aby skrze obousměr−
nou silnici přijel nahoru a skrze jednosměrku se vrátil zpět směrem
k Pražské,
− v dolní části nechat nejnižší výjezd jako jednosměrný provoz smě−
rem dolů.
Argumentace pro změny budeme konzultovat a formulovat společ−
ně s architekty projektů Ing. arch. Kolegarovou (fa Arch. Desing),
Ing. Klímovou (fa Duis), Ing. Vychodil (fa Argem) a Ing. Langem (z
městské policie Brno) na setkání 11. 5. 2010 v zasedací místnosti
městské části.
Závěry vám přineseme v dalším čísle (uzávěrka čísla zpravodaje
byla před setkáním).
připravil A. Jiaxis
spolupráci s A. Čoupkem

Návrhy k přípravě generelu stezek pro pěší a cyklisty
NÁVRHY K PŘÍPRAVĚ GENERELU STEZEK PRO PĚŠÍ A
CYKLISTY V RÁMCI přípravného plánu města BRNA
Na závěr předchozích změn vám představujeme „bonbónek“, pro−
jekt v podobě stezek.
A stejně jako v předchozím tématu, kanalizace, nic není konečné
a stálé. Můžeme diskutovat o reálných možnostech změn.
Pro oblast Bosonoh:
− Obnova cyklostezky kolem Hradiska k bosonožským studánkám
− Propojení Myslivna–Chřiby
− Propojení směr Výhon
− Propojení pod poldrem (vedení jako stezka)
− Za starou dálnicí propojení k rybníku v Popůvkách
− Výhledově podjezd pod R43
− Výhledově podjezd pod D1 pro spojení s Ostopovicemi
− Spojení na Starý Lískovec podél Leskavy – s napojením na směr
Vídeň
− Vyznačení pro cyklisty po Pražské
připravil Arnošt Čoupek

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Pan Vlastimil Rossi věnoval naší MČ kovaný znak
Bosonoh. Pan Rossi v Bosonohách nebydlí a je velice
pěkné, že si vzpoměl po 30 letech na rodnou obec.
Vřelé díky.
Miroslav Sojka starosta
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslane−
cké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta městské části města Brna, Brno−Bosonohy, v souladu s
ustan. § 15, odst.1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla−
mentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve
dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 28.
5. 2010 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dne 29. 5. 2010
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v MČ Brno−Bosonohy:
− ve volebním okrsku č. 346 je volební místnost v budově ZŠ Boso−
nožské nám. 44 pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu
na ulicích Achtelky, Bosonožské nám., Horynova, Chironova,
Jámy, Křivánky, K Berce, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní,
Přímá, Pusty, Rebovka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vrat−
ná, Vrchní, Vzhledná, Za Vodojemem, Zájezdní, Ztracená a pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt v rekreačních objektech v MČ Brno−
Bosonohy
− ve volebním okrsku č. 347 je volební místnost v budově ZŠ Boso−
nožské nám. 44 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
na ulicích Hoštická, Hrazdírova, Jihlavská, Kolmá, Konopiska,
Ostopovická, Pražská, Sedla, Ševčenkova, Troubská,
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totož−
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů−
kazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže−li volič svou totož−
nost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasova−
cí lístky i ve volební místnosti.
5. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stá−
lém seznamu je zapsán, může ÚMČ Brno−Bosonohy požádat
o vydání voličského průkazu. Žádost se podává buď osobně (do
26. 5. 2010), nebo písemně s ověřeným podpisem voliče (do 21. 5.
2010).
6. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat
ÚMČ Brno−Bosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební
komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost prostřednic−
tvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku.
V Brně dne 10. 5. 2010
Miroslav Sojka
starosta MČ Brno−Bosonohy
Výtah ze zápisu z 35. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
8. 4. 2010
ZMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu ve věci odstranění závad v bytovém domě
Konopiska 33 postupovat v souladu s ustanoveními kapitoly Dopo−
ručení dalšího postupu Právního rozboru vypracovaného advokát−
ní kanceláří Krejsta&Táborský, a to pro činnosti dle bodů č. 1 až 5
s termínem dokončení do 30. 4. 2010 a pro činnosti dle bodů č. 6
až 10 s termínem zahájení nejpozději k 30. 4. 2010.
− nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1034 v k. ú. Bosonohy.
− pověřuje starostu podáním žádosti o svěření pozemku p. č. 1034
v k. ú. Bosonohy kolektivním orgánům města Brna.
− schvaluje navržené změny Pravidel pronájmu bytů v majetku sta−
tutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady.
− schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statu−
tárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek bez připomínek.
− schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Radkem Otevřelem pro vyhotove−
ní urbanisticko architektonické studie pro úpravu lesního areálu ul.
Práčata včetně návaznosti na okolí a pověřuje starostu jejím pod−
pisem.
− schvaluje mandátní smlouvu s Ing. Martinem Benešem na akci
návrh revitalizace lokálního biokoridoru Leskava v k. ú. Bosonohy
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výtah ze zápisu z 36. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
21. 4. 2010
ZMČ Brno−Bosonohy:

− schvaluje smlouvu o dílo s Jiřím Dvořákem, Brno, Práčata 46 na
opravu chodníku na ul. Pražské a pověřuje starostu jejím podpi−
sem.
− schvaluje změnu celkové ceny díla v návrhu dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 4. 2010 statutárním městem
Brnem, MČ Brno−Bosonohy a Jaroslavem Galbou na částku 174
000 Kč.
Zápis z 85. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 12. 4. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1276/2 v k. ú. Bosonohy
o výměře 41 m2 pro účel využití jako předzahrádku na dobu neur−
čitou za cenu 4 Kč/m2/rok.
− souhlasí s prodloužením kanalizačního řadu – stoka A1 Brno−
Bosonohy, p. č. 2198/1 v k. ú. Bosonohy dle předložené projekto−
vé dokumentace za podmínky, že budou dodrženy podmínky
dotčených orgánů, zejména správce kanalizačního řadu.
− schvaluje Dohodu na zajištění atrakcí lidové zábavy při příležitos−
ti konání Bosonožských mladých hodů s Radimem Faltýnkem
a Václavem Truhlářem na dobu 2011 až 2015.
− souhlasí s opravou nemovitosti – skladu hutního materiálu na
pozemku p. č. 259 v k. ú. Bosonohy.
− souhlasí s odpisováním provedeného technického zhodnocení z
nákladů České pošty, s. p., ve výši 10 404 Kč za provedení staveb−
ních úprav, spočívajících ve zřízení datové sítě APOST v budově
Brno, Bosonožské nám. 74/1, a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majet−
ku v této věci.
Zápis z 86. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 26. 4. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1276/2 v k. ú. Bosono−
hy o výměře 40 m2 pro účel vybudování vjezdu k pozemku p.
č.1237/1 v k. ú. Bosonohy na dobu neurčitou za cenu 4 Kč/m2/rok.
− nedoporučuje zastupitelstvu prominout nájemné ve výši 1 480 Kč
paní Michaele Žmolové.
− schvaluje přerušení prázdninového provozu v MŠ Konopiska 6 v
době od 19. 7. do 31. 8. 2010.
− bere na vědomí inspekční zprávu včetně protokolu z provedené
státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona
v Základní škole a Mateřské škole Brno, Bosonožské nám. bez při−
pomínek.
− pověřuje starostu a RNDr. A. Jiaxise organizací a uskutečním
rozpravy o možnostech technických a urbanistických změn dle pří−
loh, a to ve formátu schůzky –
Společnost Duis (Ing. Klímová – projektová dok. k územnímu říze−
ní), společnost Argem (Ing. Vychodil – úprava komunikací), společ−
nost Arch. Desing (Ing. arch. Kolegarová), DI PČR (p. Lang), čle−
nové skupiny SSR, členové Rady MČ a event. zájemci z řad zastu−
pitelstva, dále pak k vytvoření harmonogramu pro včasnou prezen−
taci veřejnosti a následné schválení reálných změn.
− pověřuje A. Jiaxise funkcí hlavního garanta pro zajišťování čin−
nosti vybraného pracovníka k projektovým a investičním studiím na
základě schválení rady městské části.

Zprávičky z naší školičky
ŠKOLA V PŘÍRODĚ ve Třech Studních, znamenala pro předško−
láky dobrodružství s lesními skřítky. Děti si užily krásné přírody,
uklízely skřítkům les a tvořily útulné příbytky. Plnily jejich úkoly,
jejichž prostřednictvím poznávaly přírodu a učily se ji chránit. Za
odměnu jim skřítkové připravovali různá překvapení, včetně závě−
rečného pokladu s hračkami a pamlsky. Kromě pobytu v přírodě
jsme každý den využívali hotelový bazén k plavání a vodním hrám.
Viz. Fotogalerie www.zsbosonohy.cz − mateřská škola.
30. dubna se naši předškoláci již tradičně zapojili do Běhu Boso−
nohami, spolu s dětmi ZŠ. Vaše mateřská škola
Závěrem chci veřejnost zbavit omylu, který byl uveřejněn v Boso−
nožském zpravodaji – únor 2010, ohledně vybavení mateřské
školy. V každé třídě jsou umístěny dvě čističky vzduchu zn. Biona−
ire s výměnnými filtry. Před zveřejněním podobných nepravdivých
informací bych doporučila autorovi článku, který je také rodičem
dítěte v naší MŠ, prohlídku budovy s případným pobytem mezi
dětmi. Zjistil by, že jsou zde děti spokojené a o nic víc hlukem
a emisemi ohrožené, než v jiných lokalitách Bosonoh.
Zdeňka Bendová, učitelka pověřená vedením mateřské školy.
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Jarní úklid Bosonoh
V letošním roce proběhl již tradiční 8. ročník Jarního úklidu Boso−
noh.
Mám velikou radost, že akce se nejen stává tradicí, ale účastní se
jí stále více lidí různých věkových skupin. Zatímco v prvních letech
se účastnili převážně žáci místní ZŠ, nyní se zapojují i rodiče a pra−
rodiče, dokonce i předškoláci a v neposlední řadě psi – viz foto.

Jarní úklid nemá suplovat činnost každého z nás – o údržbu a úklid
našeho společného prostranství a přírody se zajisté staráme všich−
ni... Ani nemá suplovat činnost firem, které dílčí činnosti mají na
starosti. Jarní úklid je hlavně výchovně−vzdělávací akcí, která má
poukázat na náš společný problém nejen dětem, ale i nám dospě−
lým. I proto pravidelně předchází úklidu setkání ve škole, kde děti
samy určují, kde je třeba uklidit.

Při úklidu 24. 4. jsme se díky velkému počtu ochotníků (až 50) roz−
dělili na 3 skupiny a prošli vnitřní i okrajové části Bosonoh. Kolem
12. hodiny jsme se sešli u myslivny, kde jsme si opekli špekáčky,
povykládali si zážitky a děti jako každý rok stavěly hráze u nedale−
kého pramínku.
V dalším týdnu bylo závěrečné setkání, kdy jsme s dětmi celou akci
probrali a vytvořili nástěnku s obrázky a fotkami.
Děkuji za pomoc všem dětem, jejich rodičům za podporu morální
i fyzickou, bosonožské základní škole, paní vychovatelce Miladě
Ditrichové, MČ Brno−Bosonohy za finanční podporu, místním mys−
livcům za poskytnutí prostoru u myslivny a všem dalším.
Petr Juráček

Pozvánka na Kulatý stůl věnovaný

problematice dálnice D1

27. 5. 2010 v 18.00 v Bosonožské orlovně
Organizátoři Bosonožského kulatého stolu připravují setkání
občanů Brna−Bosonoh a okolí s odborníky a vedením MČ k disku−
si na téma Co nám dálnice vzala i dala.
Na tomto setkání budeme seznámeni s výsledky dlouhodobého
projektu měření hluku a emisí, které probílaho od července loň−
ského roku do současných dnů, včetně fundovaných předpovědí
stavu před i po vybudování protihlukových stěn. Měření probíhalo
na pozemku nově otevřené MŠ Konopiska, postavené cca 100
metrů od tělesa současné dálnice.
Dále se bude hovořit o ochraně obyvatel před emisemi a škodli−
vým hlukem.
Jsou pozváni i zástupci KHS, ŘSD a vedení obce, aby vyslechli
připomínky a nadále hledali společnou cestu k řešení problému
dálnice.

Pronajmu nebytové prostory v BOSONOHÁCH

25 m2 a 20 m2 + příslušenství.
Možnost využití sklad, dílna, kancelář.
Tel.: 737 404 770
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Odpově na názorové střety
Libor DOLÁK x Ivan Nováček
Názorový střet DOLÁK x SOJKA x vedení radnice
Pan Dolák (ve zpravodaji č. 2/2010) tvrdí: školka je zbytečně blíz−
ko dálnice, MČ hazarduje se zdravím dětí, MČ dostatečně nepo−
soudila jiné umístění stavby, vysoké imise mohou za poškozování
horních cest dýchacích, hodnotí neprozíravost radnice, dle měření
hluku nejsou dodrženy limity a zve nás na otevřenou debatu.
Názorový střet Mgr. Ivan Nováček x Dolák x ekologové x jistá poli−
tická strana.
Pan Nováček (ve zpravodaji č. 3/2010) reaguje a hovoří: „O zahá−
jené výstavbě protihlukových stěn jako o velkém úsilí vedení MČ,
které složitě jednalo s ministerstvem dopravy.“
Musím vás s úsilím zklamat. Hlavní, dlouhodobé úsilí je na straně
paní K. Kiliánové (bývalé místostarostky) a mnoha dalších, jak na
místních, tak i regionálních úrovních. Tito lidé se zasloužili o zvidi−
telnění problému a propagaci výstavby. Ve zpravodaji jsme se
tímto tématem dlouhodobě zabývali, uspořádali jsme i několik
besed s odborníky a realizátory pro širokou veřejnost. Takže aby−
chom byli korektní a neodháněli si osoby, které nezištně pomáhají
věcem bosonožským. Chci vám říci, že vedení MČ mělo jen tu čest
se připojit k realizaci. Bohužel nemáme z úrovně MČ ani finanční
ani stavební možnosti uskutečnit tyto projekty.
V článku mluví autor o mnoha aspektech hluku a znečištění v
Bosonohách a ptá se: „Co na to ekologové?“ A pak nám tu věští z
kouzelné koule, cituji: „Proč článek vznikl v této době. Můžeme se
jen domnívat, že jistá politická strana se potřebuje před volbami
zviditelnit? Zve nás na kulatý stůl. Není však patrno, kdo nás zve,
za koho pan Dolák mluví?“
Vyzývám názorově střetnuvší se pány, aby nám připravili možnos−
ti řešení pro Bosonohy – témata hluku, emisí, imisí a dopravních
zklidnění. Nabízím vám možnost aktivní účasti v komisích životního
prostředí a dopravy. Vaše připravená řešení pak můžete prezento−
vat na otevřeném fóru „kulatého stolu“, je apolitické a pro všechny
otevřené. Budu se moc těšit na vaše projekty i s připravenými „pyt−
líky“ peněz. A to už vám rádi všichni pomůžeme.
Na závěr chci konstatovat, že zpolitizování našich bosonožských
témat je nešťastné. S naprostou jistotou vám mohu říci, že nám
škodí. Proč? To už si prosím domyslete.
Zdravím všechny diskutérky a diskutérky
Anastásios Jiaxis
P. S.: JINÝ NÁZOR NEZNAMENÁ MÍT NĚKOHO RÁD ČI NERAD.

Zpravodajské články o protihlukových stěnách a kulatém stolu
Pro hloubavé diskutérky a diskutéry k vyřčeným pochybnostem
protihlukových stěn a kulatého stolu nabízím seznam článků za
poslední rok v Bosonožském zpravodaji:
č. 4, duben 2009 – na titulní straně – projekty pro Bosonohy
− str. 2 – Protihlukové stěny – informace p. Kiliánové o prosazení
financí na zahájení výstavby
č. 5, květen 2009 – na titulní straně – článek Protihlukové stěny –
kde se zmiňuje o reakci zastupitelů k vybudování stěn – nelze
budovat, protože se bude rozšiřovat D1. Po konzultaci s poslan−
cem PS PŘ ing. Milanem Šimonovským se finance „hnuly“ a ŘSD
mohlo začít připravovat výběrové řízení na zahájení stavby
č. 7–8, srpen 2009 – na titulní straně – pozvánka ke kulatému stolu
(24. 9. 2009) – témata jsou Bosonožské nám. s účastí odborné
autorky návrhu a další připravované projekty
č. 9, září 2009 – na titulní straně – článek výstavba protihlukových
stěn – kde nás paní Kiliánová informuje o průběhu a přípravách
− na titulní straně – reportáž z besedy u kulatého stolu – informace
ze setkání o připravovaných projektech pro Bosonohy (Bosonož−
ské nám., příprava dalších etap kanalizace, rekonstrukce staré
školky na středisko aktivit, další možnosti pro vývoj úprav „lesopar−
ku“, „komunál“, hřiště za vodojemem...)
č. 10, říjen 2009 − na titulní straně – pozvánka ke „kulatému stolu“
– s tématy rozpočet Bosonoh na rok 2010 a aktuální projekty
č. 11, listopad 2009 − na titulní straně – p. Kiliánová při příležitosti
zahájení výstavby protihlukových stěn písemně poděkovala panu
Šimonovskému (bývalý ministr dopravy) za pomoc při získání dota−
cí k realizaci.
Nicméně v této přemíře informací všem, co se zajímají, nabízíme
možnost vysvětlovat a diskutovat, jak v menším tak i širším okruhu
zájemců.
Diskuzím o potřebách Bosonoh zdar.
Anastásios Jiaxis

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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VÁŽENÍ BOSONOŽANÉ, PŘIPOJTE SE PROSÍM SVÝM NÁZOREM K 5 ANKETNÍM OTÁZKÁM
Letáček s anketními otázkami jsme vám doručili do schránek, anketní schránku najdete ve vchodu do 1. FC Pivnice u fot.
hřiště na ul. Hoštická a ve vchodu do Orlovny na ul.Pražská.
S díky A.Jiaxis
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Reakce na příspěvek pana Doláka
Reakce na příspěvek pana Doláka o hluku a imisích ve vazbě
na novou mateřskou školu a na vyjádření pana starosty
Sojky k témuž v Deníku dne 10. 4. 2010 a články ve zpravo−
daji.
Starou mateřskou školu v Bosonohách obec nestavěla. Byla zříze−
na v zkonfiskované vile, tím se stalo, že i celá parcela byla v územ−
ním plánu vedena jako parcela určená pro školství. V dané době to
byl velmi prozíravý čin. Z hlediska urbanistického a dopravního
byla stará školka situována velice nešťastně od samého počátku.
K novější historii bosonožské školky je pak nutno uvést, že byla od
sedmdesátých let bezperspektivně dolepována jak vlaštovčí hníz−
do o prostory nezbytné pro provoz. V téže době byla zprovozněna
dálnice D1.
To, že školka v tomto stavu nevyhovuje a že bude nutné něco
konečně s ní dělat, pokud bude MČ ji chtít zachránit před uzavře−
ním a i o stanovisku hygienika vědělo už x předchozích zastupitel−
stev.
Že by se některé z dřívějších vedení obce tak dalece o problém
zajímalo, hledalo a mělo nachystánu parcelu a projekt na školku
novou? Ani náhodou! Žádné se tím nezabývalo, i když pan staros−
ta píše, že byl provoz povolen pouze do roku 2007.
Na této straně obce bydlí pouze 10–20 % obyvatel. Převážná část
dětí musí cestou do školky přejít frekventovanou ulici Pražskou. To
znamená, že asi 80–90% dětí musí ul. Pražskou někde přecházet,
což je kritické místo ohrožení životů maminek a našich potomků.
V době koňských povozů to nevadilo. Ale ani v dnešní době dokon−
ce nebylo požadováno našimi čelními představiteli obce, ani rad−
ním pro dopravu, zřízení řízeného přechodu na ústí ul. Ostopovic−
ké a Pražské přesto, že si i minulé zastupitelstvo takový cíl vytklo.
Až když problém vyvrcholil, začalo se urychleně hledat místo pro
mateřskou školku novou.
V té době již bylo vedení obce známo na základě měření, že v této
části obce jsou silnými, nadlimitními zdroji hluku a imisí dvě komu−
nikace, dálnice D1 a silnice II/602 (ul. Pražská). Byly známy
výsledky měření i to, že dálnice je v režimu podmíněného zdroje
hluku na 5 let (do 30. 6. 2009), do kdy musí ŘSD vybudovat zde
protihlukové stěny. Že zde ještě nestojí? Mimo jiné i svévole pana
starosty ve věci dispozice s majetkem obce a prodloužení proná−
jmu obecního pozemku p. č. 2555/1 vedle dálnice firmě provozují−
cí reklamní panel, která bráníc své oprávněné zájmy, nakonec pro−
dloužila stavební řízení. Se správcem komunikace II/602 bylo v té
době zahájeno KHS správní řízení pro překračováni hlukových limi−
tů. Pražské může odlehčit obchvat Bosonoh. Ten nelze vést jinudy
než souběžně s D1 na konci Ostopovické. Ale ten se tam nevejde
bez demolice dvou domů na konci Ostopovické. Naši zastupitelé
nevyužili ani možnost požadovat, v souvislosti s plánovaným roz−
šířením D1 na šestipruh, vychýlení D1 tak, aby prostor pro obchvat
byl vůbec reálný.
Už se také vědělo o navrhovaném komlexu dopravních staveb v
této oblasti. Návrh postavit novou školku v území mezi oběma stá−
vajícími komunikacemi, v oblasti, kde dálnice v navržené podobě
budou mít 12–16 jízdních pruhů, byl představen zastupitelstvu jako
jediné možné řešení.
Přesto byla vybrána stávající parcela zahrady staré mateřské školy
a k ní byly přikoupeny další potřebné parcely. Tím se prakticky nic
nezměnilo a nezlepšilo. Jen budovy nové a staré MŠ si vyměnily
umístění a děti si dnes hrají v zahradě, která končí u dálnice. Zají−
mavé je, že tyto parcely nebyly v platném územním plánu určeny
pro školství. Jak je možné, že zde vůbec školka stojí? Kdo pochy−
bil? Snad ne stavební úřad?
Nejsmutnější ovšem je, že přes varování části veřejnosti o nevhod−
nosti umístění nové školky nebyl podniknut jediný doložitelný krok
k hledání jiného, racionálního řešení. Přičemž schválený Územní
plán počítá celkem rozumně s plochami pro školství mezi ulicemi
Mlaty, Skalní, Křivánky a K Berce.
Pro úplnost je nutno dodat, že pokud se HS (hygienická stanice) ke
stavbě nové školky a ostatně i bytového domu vyjadřovala, vychá−
zela zřejmě z hlukového měření z cca roku 2002. A to z měření z
nevhodně zvoleného, hlukově odstíněného místa pod mezí na
konci ul. Konopiska. Už vůbec se nemohla vyjádřit k aktuálnímu
stavu ve věci prachových částic, poněvadž asi konkrétní výsledky
neměla k dispozici a mohla tak pouze vycházet ze starých, neak−
tuálních a přepočtených údajů monitorovací meteostanice Tuřany,
neznajíc místní poměry. Pokud HS provádí dohled nad provozem
školky, provádí dohled nad dodržováním hygienických předpisů v
oblasti hygieny stravování, skladování potravin a hygieny ubytová−
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ní atp. Rozhodně bez podnětu neprovádí měření hluku. Lze pevně
věřit, že stravovací předpisy jsou beze zbytku dodržovány, poně−
vadž to nainstalované technologie dovolují. HS není vybavena na
měření kvality ovzduší ani je nemonitoruje, nespadá to do její kom−
petence. S hlukem a prachovými částicemi je to jako s vysokým
krevním tlakem. Taky nebolí a zabíjí.
(Nějaký) pan Libor Dolák dělá zcela bezplatně pro občany velmi
mnoho. Spolupracuje s občanským sdružením, monitoruje
a vyhodnocuje veškerá měření hluku a imisí v zahradě mateřské
školy. Zapůjčil dlouhodobě meteostanici, která je potřebná na
měření meteorologických veličin, jejichž měření je nutné doložit při
měření imisí. Současně sám ze svých prostředků uhradil účet za
dlouhodobý odběr el. energie pro realizaci měření. Doufám jen, že
se nebude zlobit za zveřejnění. Pro chválu to určitě nedělá. A že
chce s výsledky měření a svými poznatky seznámit veřejnost?
Proto se snad měření provádí! Veřejnost a rodiče si zaslouží vědět,
jaká rizika hrozí občanům a jejich dětem! Kdo se zajímá, určitě už
slyšel o zdravotních problémech ze škodlivin v ovzduší v Radvani−
cích a na Ostravsku. V Bosonohách je mateřská školka sice nová,
hezká z venku i zevnitř, ale.... (na špatném místě)! Že je plná dětí?
Že tam chodí i děti pana Doláka? To se školka stavěla proto, aby
zela prázdnotou? Máme snad zde v Bosonohách možnost výběru?
Teď už ne! K celé problematice školky se sluší také připomenout,
že neexistuje jediný písemný dokument o snaze zachovat v Boso−
nohách ordinaci dětského lékaře. A zřejmě ani to nikomu nevadí.
Na článek pana Mgr. Ivana Nováčka nelze pro nedostatek místa
reagovat. Jeho připomínky a dotazy už byly zveřejněny v dřívějších
vydáních zpravodaje. Informace může získat i od OS, ráda se s
ním sejdu. Doporučuji stránky města Brna, hlukovou mapu, gene−
rel ovzduší atp.
Postižení občané nejsou však úplně bezbranní. V prvé řadě jsou
odkázáni na své představitele, kteří vzešli z voleb. Pokud tito mají
nulové zkušenosti a právní vědomí, pak je to katastrofa pro celou
MČ. Proti imisím se dá bojovat i právně a občanským postojem k
protestním akcím. Vyžaduje to však iniciativu a podporu vzdělané−
ho a právně uvědomělého zastupitelstva dané obce. To v Bosono−
hách, vzhledem ke složení zastupitelstva a rady, nelze ovšem oče−
kávat.
Starostovi se kritika nelíbí. Ale sám svými vyjádřeními si „nabíhá
na vidle“. Jeho rady, jak se vypořádat s nějakým problémem, jsou
nad zlato. Choďte na zasedání zastupitelstva a zajímejte se, jak
pracují zastupitelé a posuďte sami. Každé zastupitelstvo je veřej−
né. Dotazy na starostu můžete poslat i do rubriky Pan starosta
odpovídá na internetové stránky MČ Bosonohy. Stojí za to si sem
tam i rubriku přečíst. Když si budete stěžovat na zimní údržbu, sta−
rosta vás požádá o prominutí za to, že letos napadlo tolik sněhu.
Omluví se tím. Ale útěchou vám může být to, že se omluví i příště
(pokud na té židli bude zase sedět).
Došlo ke změně konání avizovananého kulatého stolu na téma
hluk a kvalita ovzduší, protože bylo nutné v tomto termínu sezná−
mit občany s projektem na další etapy budování kanalizace.
Tím se ale kulatý sůl neruší a měl by se konat ve čtvrtek 27. 5.
2010.
Marie Špačková,
členka zastupitelstva za nezávislé a předsedkyně OS Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně−Bosonohách.
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ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO−BOSONOHY NA ROK 2010
Jako studentka politologie jsem využila svého místa narození, které se stalo informační platformou pro můj výzkum. Z dostupných zdro−
jů a s konzultací se členem zastupitelstva panem RNDr. Anastásiem Jiaxisem jsem vytvořila studii, která mně i vám, mým spoluobča−
nům, nabídne grafický pohled na schválený rozpočet pro rok 2010. Cílem analýzy bylo zjednodušení přístupu k nezáživným číslům pro−
střednictvím výsečového grafu. Pro zachování logické konzistence vám jako první předkládám graf znázorňující příjmy a následně graf
s výdaji pro rok 2010.
Připravila Bc. Barbora Padrtová
Příjmy celkem: 15 613 000 Kč
1) příspěvek z města = 8 642 000 Kč
− dotace z Magistrátu Brna (8 326 000 Kč);
údržba chodníků (316 000 Kč);
2) příspěvek ze státního rozpočtu = 1 513
000 Kč
− státní správa (1 299 000 Kč); školství (214
000 Kč)
3) daně + správní poplatky = 845 000 Kč
− daň z příjmu (625 000 Kč); správní poplat−
ky (220 000 Kč)
4) ostatní = 704 000 Kč
− odvod loterií (35 000 Kč); poplatky za psy
(80 000 Kč); užívání veřejných prostranství
(22 000 Kč); hrací přístroje (180 000 Kč);
pronájem zahrádek (55 000 Kč); pokuty (14
000 Kč); příjem z vlastní činnosti – kulturní
akce + inzerce (96 000 Kč); ostatní nemovi−
tosti (182 000 Kč); úroky (40 000 Kč)
5) vklad úspor z předchozích let = 1 448
000 Kč
6) příjmy z pronájmu pozemků = 2 461 000
Kč
− přebytek financování (703 000 Kč); přeby−
tek z rozvoje majetku (745 000 Kč)

Příjmy

Výdaje celkem: 15 613 000 Kč
1) údržba silnic = 950 000 Kč
− čištění (550 000 Kč); zimní údržba (400
000 Kč)
2) komunikace = 801 000 Kč
− opravy (50 000 Kč); projekt Rebovka (60
000 Kč); kanalizace přípojky (100 000 Kč);
výkup pozemků (25 000 Kč); údržba chod−
níků (566 000 Kč)
3) investiční projekty = 1 165 000 Kč
− síť stezek (100 000 Kč); revitalizace ulic
při kanalizaci (200 000 Kč); pétanque hřiš−
tě (15 000 Kč); stará školka (300 000 Kč);
projektová dokumentace Komunál (150
000 Kč); projektová dokumentace lesopark
(400 000 Kč)
4) příspěvky = 439 000 Kč
− zahrádkáři (10 000 Kč); fotbal (70 000 Kč);
kuželky (10 000 Kč); futsal (15 000 Kč);
tenis (35 000 Kč); pétanque (4 000 Kč);
klub důchodců (30 000 Kč); hřbitov Troub−
sko (30 000 Kč); OS Svornost (110 000
Kč); OS za kvalitu bydlení (40 000 Kč);
sociální pomoc (20 000 Kč); hasiči (15 000
Kč); mezinárodní spolupráce (50 000 Kč)
5) ZŠ a školka = 3 551 000 Kč
− realizace výstavby pohybově relaxačního
centra ZŠ „tělocvična“ (1 500 000 Kč); přís− 000 Kč); šibřinky (11 000 Kč); maškarní 12) ÚMČ,místní správa = 5 674 000 Kč
ples (1 000 Kč); zájezd Praha (20 000 Kč); − mzdy (3 325 000 Kč); externí pomoc (330
pěvek na provoz (2 051 000 Kč)
heligonkáři (12 000 Kč); sudoval (30 000
6) režie MČ = 1 292 000 Kč
000 Kč); investice – rekonstrukce UMČ
− rozhlas (45 000 Kč); opravy (220 000 Kč); Kč); velikonoční zábava (11 000 Kč); ples
provoz (119 000 Kč); mobiliář (40 000 Kč); MČ (11 000 Kč); vánoční strom (2 000 Kč); (500 000 Kč); provoz (1 007 000 Kč); nákla−
pozemky (34 000 Kč); likvidace skládek (20 adventní koncert (5 000 Kč); jubilanti (17 dy IT – počítače, web (355 000 Kč); sociál−
000 Kč); jarní úklid (2 000 Kč); daně + 000 Kč); vánoční balíčky (5 000 Kč)
ní příspěvky obyvatelstvu (142 000 Kč);
poplatky (600 000 Kč); splátky (208 000 Kč) 9) sportovní a dětská hřiště = 241 000 Kč
kronika (5 000 Kč)
− údržba fotbalového hřiště (29 000 Kč);
7) vydávání zpravodaje = 130 000 Kč
13) zastupitelstvo MČ = 996 000 Kč
dětské hřiště za vodojemem (180 000 Kč);
8) kulturní akce = 224 000 Kč
− odměny – starosta, místostarosta, členo−
− mladé hody (38 000 Kč); babské hody (33 údržba dětských hřišť (32 000 Kč)
vé ZMČ (996 000 Kč)
000 Kč); den dětí (13 000 Kč); den matek (5 11) údržba zeleně = 150 000 Kč
Zdroj: webové stránky MČ Bosonohy. Povinně zveřejňované informace. Dostupné na:
(http://www.bosonohy.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80924&id_ktg=2106&p1=212)

Výdaje
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Bosonožský běh
V pátek 30. 4. se konal 4. ročník běžeckého závodu Bosonožský
běh. Žáci 4. ročníku s panem učitelem Petrem Benešem vytyčili
trasy závodů pro jednotlivé kategorie a nachystali s pomocí pana
ředitele Petra Juráčka (ZŠ Ostopovice) stoly, kde byly po celou
dobu soutěže vystaveny poháry a medaile, o které se celé dopo−
ledne bojovalo. Od 8.30 hod. začala prezence závodníků a v 9
hodin byl společný nástup. Závodníky přivítala a popřála všem
hodně úspěchu i paní místostarostka obce Drahomíra Medová
a Bosonožský běh mohl začít.
Postupně závodilo 128 běžců v šesti věkových kategoriích. Jako
první změřily své síly děti z MŠ a za nimi následovali žáci 1., 2., 3.,
4. a 5. ročníků základních škol.
Ti, co nezávodili, vydatně povzbuzovali své kamarádky a kamará−
dy.
Každým rokem na tyto vytrvalostní běhy také přichází povzbuzovat
závodníky více a více dospělých diváků.
Určitě bylo spravedlivé, že si vítězství rozdělili soutěžící ze všech
zúčastněných škol.
Rozdávání medailí a pohárů si vzala na starost paní místostarost−
ka Drahomíra Medová a předseda školské rady Božetěch Hurt.
V 11.30 hod. slavnostním nástupem nádherné sportovní dopoled−
ne skončilo.
Největší odměnou pro nás jako pořádající školu byla nejenom
radost dětí, ale i to, že někteří dospělí nám přišli za organizaci této
akce osobně poděkovat, což nás velice potěšilo.
Mgr. Jarmila Habrová
ředitelka školy
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Blastball
V letošním školním roce se žáci 1. třídy zúčastnili série turnajů v
blastballu.
V každém turnaji postoupili ze základní skupiny a bojovali o vítěz−
ství. Postupně tak sbírali body do závěrečného turnaje, který se
konal 3. 5. na ZŠ Pastviny. Zde předcházející úspěchy korunovali
vítězstvím v závěrečném turnaji, když se ve finále utkali se ZŠ Kot−
lářskou.
Všem hráčům gratulujeme ke skvělému úspěchu a těšíme se na
další skvělé výkony v příštím školním roce ve starší věkové katego−
rii.

Volíme Zelené

VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU BOSONOŽSKÉHO BĚHU 2010

Podporují
desítky
respektovaných osob
české kultury, vědy a
občanské společnosti:
Václav Havel, bývalý
prezident,
Ladislav
Smoljak, režisér a
herec, Olga Sommero−
vá, režisérka, Tomáš
Hanák, herec a mode−
rátor, Jiřina Šiklová,
socioložka, Michal Vie−
wegh,
spisovatel,
David Vávra, herec,
Břetislav Rychlík, reži−
sér, Jiří Dědeček, pís−
ničkář, Ivan Klíma, spi−
sovatel a další.
Seznam všech signa−
tářu najdete www.zele−
ni.cz/podporujinas
ČTYŘLÍSTEK ZELENÝCH PRIORIT
1. KONEC KORUPCE – slušnost v politice
2. ZELENÁ EKONOMIKA – přináší čistý zisk
3. INVESTICE DO TRVALÝCH HODNOT – vzdělání, věda, kultura
4. ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ – protože jde o život
http://www.zeleni.cz/kandidati/jihomoravsky/
Těšíme se na vás u voleb 28.–29. 5. 2010 v místnostech bosonož−
ské školy a srdečně vás zdravíme
Jana Drápalová – lídr jihomoravského kraje – starostka městské
části Nový Lískovec
Anastásios Jiaxis – člen Skupiny pro strategii a rozvoj Bosonoh
Dynamicky se rozvíjející obchodní společnost hledá zaměstnance na pozici F A K T U R A N T K A
Požadujeme:
Pohoda – výhodou
• Nástup možný ihned
• SŠ vzdělání
• Samostatnost, zodpovědnost,
Pracovní doba:
• Dobré komunikační
flexibilitu
po – pá, 8.00 – 16.30 hod
a organizační schopnosti
(pro začátek možnost zkráce−
• Znalost práce na PC (MS
Nabízíme:
ného pracovního úvazku)
Office, el. pošta)
• Motivující platové ohodnocení
Bydliště v Bosonohách a okolí
• Znalost účetního programu
odpovídající výkonu
– výhodou (není podmínkou)
Písemné žádosti spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
ORLEN OIL ČESKO, s.r.o., Pražská 674/156, 642 00 Brno – Bosonohy
nebo na email: b.frohlich@orlenoil.cz
www.orlenoil.cz
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Jubilanti
Jubilanti –
Kiliánová
Vaněk
Illek
Gabriel
Horáková
Čoupek
Gruber
Kalaš

květen 2010
Anna
Ostopovická 35
Ladislav Bosonožské nám. 32
Jan
Ostopovická 21
Leopold
Bosonožské nám. 48
Růžena
Zájezdní 14
František Vzhledná 20
Jan
Vzhledná 62
Eduard
Přímá 46

Jubilanti – červen 2010
Čoupek
Jan
Padělíky 54
Korbičková Anna
Troubská 23
Bartoněk Oldřich
Hoštická 29
Křížová
Zora
Bosonožské nám. 31
Matějová Růžena
Práčata 34
Buček
Jan
Vzhledná 48
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

99 let
94 let
85 let
85 let
85 let
70 let
70 let
70 let
91 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

POZVÁNKA NA PÉTANQUE
v neděli 6. 6. 2010 ve 14 hod. na hřišti pod orlovnou

První rok své obnovené existence jsme měli jediné družstvo v sou−
těži Brest. V druhé sezóně jsme již vytvořili dvě družstva hrající
brněnské soutěže Brest.
Poněvadž první družstvo hned první rok postoupilo do vyšší skupi−
ny, hrála poslední sezónu obě družstva v různých skupinách.
A protože již soutěžní část sezóny 2009–2010 skončila, jste možná
zvědaví, jak se naše družstva nakonec umístila.
Družstvo Svornost Bosonohy „B“ vedené Hanou Chylíkovou si
vedlo hned svoji první sezónu velmi dobře. Po náročných soubo−
jích se umístilo na velmi slušném 5. místě. Hlavním cílem bylo sbí−
rání pro mnohé prvních zkušeností ze soutěžních utkání. A že se
mnohé podařilo svědčí i nečekaný nerozhodný výsledek docílený s
družstvem, které nakonec skončilo na druhém postupovém místě
této sedmé skupiny.
Družstvo Svornost Bosonohy „A“ vedené mnou nemělo po loň−
ském postupu stanovené jednoznačné postupové cíle, ale po
vyrovnaných a bojovných výkonech všech hráčů nakonec vybojo−
valo nečekanou skvělou první příčku ve své skupině. Znovu tedy
postupuje, a to z páté do čtvrté skupiny, výkonostně ještě o pozná−
ní náročnější. Konečné tabulky družstev najdete v článku dále.
Oběma družstvům přeji hodně štěstí a úspěchů v dalších sportov−
ních zápoleních v příští sezóně, která začíná koncem září. Do té
doby hráči budou pracovat na zlepšení techniky, kondice a taktiky.
Čeká nás také série přátelských utkání, kde půjde právě o zlepše−
ní všech těchto aspektů velmi důležitých pro budoucí boje ve sku−
pinách.
Připomínám, že informace týkající se bosonožského stolního teni−
su najdete na našich internetových stránkách. Zde můžete sledo−
vat naše aktuální výsledky, prohlédnout si fotky a zjistit další infor−
mace k hrací době. Adresa je: www.bosonohy−pinec.estranky.cz

Milí milovníci pétanque a bosonožští patrioté,
srdečně vás zvu na důležité soustředění k účasti na Mistrovství
města Brna v pétanque.
Již tradičně se v červnu pořádá soutěž městských částí v „koule−
ní“. Jde o dvanáctičlenné družstvo – 3x junioři, 3x ženy, 3x muži,
3x zástupci radnice.
Každý rok jsme úspěšně reprezentovali naše Bosonohy:
v roce 2006 třetí místo
v roce 2007 jsme byli MISTŘI
v roce 2008 páté místo, kdy jsme turnaj spolupořádali
v roce 2009 čtvrté místo
V roce 2010 turnaj proběhne 13. 6. v Útěchově (loňský vítěz).
Přijďte se nominovat na prestižní turnaj, pobavit se a zasoutěžit
si v zajímavém sportovním odvětví.
Přijďte vytvořit vítězný tým.
Hlaste se, prosím, na adresu anastasiosjiaxis@volny.cz
Srdečně vás zve
Anastásios Jiaxis
(člen družstva pétanquových mistrů roku 2007)

Bosonožské kuželky

Tímto zvu všechny zájemce o stolní tenis mezi nás. Přijďte si
zahrát a pobavit se.
Kde hrajeme:
Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je spo−
lečný s restaurací, hned za vstupem klepejte na dveře šatny a sálu
napravo.
Kdy hrajeme:
Děti a mládež: každou středu od 17.30 do 18.30 hodin
Dospělí: každou středu a pátek od 18.30 do 21 hodin
Za všechny Ing. Drahomír Tůma

(Podrobnější informace o výsledcích soutěže najdete na www.svo−
jin.wz.cz pod JmKP2)
Kuželkáři Bosonoh ukončili sezónu 2009–10 ve středu tabulky na
11. místě. Začátek byl velmi úspěšný, vedli jsme tabulku do 8. kola.
Pak nám začala velká marodka a už se nám nedařilo. V základní
skupině jsme skončili pátí a postoupili do skupiny o 9. až 12. místo.
V prázdninové kuželkářské části se zúčastníme Rosického letního
poháru. Našimi hracími dny budou soboty 12. 6., 26. 6., 10. 7. a 24.
7. se začátky vždy v 11 hod. Všichni zájemci jsou vítáni.
Hrajeme v Rosicích, Tyršova 1181 (u koupaliště).
Sezóna 2010–11 začne v září. Přijďte se přidat do mužstva.
S kuželkářským pozdravem „ať to padá“
Anastásios Jiaxis

Stolní tenis
Stolní tenis v Bosonohách
Vy, jenž se trochu zajímáte o sportovní dění v Bosonohách, jste již
pravděpodobně zaznamenali, že zde od roku 2008–2009 soutěž−
ně znovu působí oddíl stolního tenisu, tak jak to byla tradice již před
mnoha lety.
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