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 Slovo starosty

a vtip: „LIDÉ SI KREV PIJÍ, A SVĚT JE PŘESTO
STÁLE KRÁSNĚJŠÍ“.

Velikonoční čas, plný sněhové hojnosti, byl
pro mne chvílí rodinného, přátelského potkávání a zastávkou těla, volností myšlenek. Přestávku jsem si dovolil u našich českých písničkářů. A co mě zaujalo? Mistr Nohavica,
část textu z písně „Jiné už to nebude“: „S POČASÍM A PITOMCEMA NERVU SE“. Tomáš Klus,
nová hvězda, v rozhovoru: „Buď mě někdo
nenávidí za něco, co jsem neřekl a neudělal,
anebo mě někdo miluje za něco, co nejsem.
Nejlepší by bylo se s každým setkat, aby si
mohl každý vyhodnotit, jestli jsem, či nejsem
blb.“ Do třetice pak romantický poeta K. Plíhal, který věří, že mezi lidmi může být něha

U velikonočního pozastavení jsem si uvědomil, že společně s vámi, se zastupiteli a se
zaměstnaneckým týmem radnice máme za
sebou již dva roky práce. Díky.
A nyní máme před sebou nabyté dva měsíce. Květen a červen je plný kulturních, společenských a sportovních akcí. S přáním, ať se
vše vydaří. Se srdečným poděkováním všem
dobrovolným organizátorům a pomocníkům
bosonožských akcí.
Krásné jaro
Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY A STÁRCI
pořádají

MLADÉ HODY

 Setkání jubilantů na ÚMČ
V poslední čtvrtek měsíce března si na úřad
pozval starosta Jiaxis bosonožské jubilanty.
Snad právě pochmurné počasí bylo důvodem, proč se z šestnácti pozvaných pamětníků přišlo na úřad podívat pouze osm z nich.
I tak si ale užili atmosféru setkání a drobné
dárky vykouzlily úsměv na tváři. Květina se
v tyto chvíle stala příslibem brzkého jarního
počasí.

sobota 4. 5. v 20 hod. – hodová zábava v sále orlovny

Po gratulacích k životnímu jubileu následoval
přípitek a beseda v přátelské atmosféře, kdy
nad kávou a občerstvením všichni společně
zavzpomínali na časy minulé, ale neopomněli zmínit i současné problémy.

K tanci a poslechu hraje

Všem jubilantům ještě jednou gratulujeme
a přejeme jim spoustu dalších let ve zdraví
a v rodinném kruhu.

pátek 3. 5. v 15 hod. – stavění máje
sobota 4. 5. ve 14 hod. – průvod od orlovny

Hamrla Boys

Martin Blahák, foto autor

Vstupné 100 Kč, doprodej vstupenek bude probíhat ve dnech 29. a 30. dubna
v bosonožské orlovně od 18 do 20 hodin u pana Výplacha.
V neděli 5. 5. v 15 hodin vystoupí na fotbalovém hřišti cimbálová muzika Bohonica.
Občerstvení zajištěno, vstup volný. V případě špatného počasí se akce koná v orlovně.

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY

Vážení přátelé,

pořádá

srdečně vás zvu na oslavu 300. výročí
posvěcení kaple v Bosonohách.

DEN DĚTÍ

Mši svatou budeme slavit společně
s otcem biskupem Vojtěchem v neděli
9. června 2013 v 15 hodin v parku pod
školou.

v neděli 2. června od 14 hodin
na fotbalovém hřišti.

Po mši svaté bude společné setkání a pohoštění v jídelně učiliště v Bosonohách.

Pro děti je připraven zábavný
program plný her a legrace.

V případě nepříznivého počasí bude
v jídelně slavena také mše svatá.
Na setkání se těší P. Tomáš Mikula, farář
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 Aktuálně z radnice
Milí Bosonožáci,
dovolte mi poděkovat vám za to, že se staráte a pomáháte při úklidu chodníků před svými domy. Velmi si toho vážím. Pro odklízení
sněhu dělám se svými kolegy vše, co je v našich silách. Rok co rok si přidáváme na zkušenostech. Dokonalé to asi nebude nikdy. Ale je
třeba také vzít v patrnost, že nám zákon ukládá „zmírňovat“ stav na komunikacích, nikoli,
jak se mnozí domnívají, odstraňovat. Nicméně vše je důsledkem financí a i tady nám zákon přikazuje chovat se jako dobrý hospodář.
Dovolte mi poděkovat vám za shovívavost
při snaze přát vám k narození dětí a kulatých narozenin seniorů. Zákon o ochraně
osobních údajů vyžaduje váš souhlas. Prosím vás proto o překonání této administrativní překážky a přijďte se nám přihlásit.
Všechny ostatní zdroje informací jsou totiž
porušením zákona.
A ještě mi dovolte malé shrnutí našich aktivit:
1. Pohybové prostory pro naší ZŠ.
Pro územní řízení bylo vydáno rozhodnutí i s vypořádáním připomínek (parkování).
Veškerá stanoviska orgánů státní správy byla
kladná. Během odvolací lhůty bylo podáno
opět odvolání.
Takže zahájení stavebního řízení, ve spolupráci s městem, se nám zase posouvá.
2. Projekt „komunál“ aneb obchod v území křížení ulic Pražská, Hoštická, Vzhledná,
Zájezdní.
Velice vážným zájemcem je investor, který
zde chce postavit obchod Penny. Intenzivně jednáme s městem Brnem, které je majitelem pozemků, a připravujeme vhodnou
variantu tzv. plánovací smlouvy. Jde o vypořádání vlastnických vztahů mezi investorem
a městem, jde tedy o vyřešení uživatelských
a provozních vztahů. Asi to zní komplikovaně
a ono to komplikované je, ale dobrou zprávou je, že po mnohaleté beznaději se ukazuje reálné řešení.
3. Projekt „samka“ aneb budova na ulici
Vzhledná, mezi tenisovými kurty, konečnou
autobusové zastávky č. 69 a ulici Hoštická.
Tento projekt vznikl jako důsledek dlouhodobé potřeby stvořit důstojné podmínky pro

lékařské služby obyvatelstvu. V minulých měsících se nám podařilo tento objekt odkoupit.
Nyní se připravujeme na několik etap. První
etapou je úprava zázemí a sítí budovy, druhou a současnou je vyjednávání s majitelem
pozemku pod budovou a v okolí a třetí je vybudování „domu služeb obyvatelstvu“ (doktoři, knihovna, čítárna či cukrárna…).
4. Funkční využití prostor budovy BOSA –
k 31. 3. 2013 byla ukončena nájemní smlouva s provozovatelkou. Spolu s městem připravujeme nové výběrové řízení na nového
provozovatele.
V mezidobí nám s provozem pomůže aktivní
seskupení dam pod vedením paní Lagerové.
Takže BOSA funguje dál a vznikají nové krásné programy. A pevně věřím, že i s pomocí
obyvatel Bosonoh tu vznikne spokojené zákoutí s mnoha akcemi.
5. Nové nájemní vztahy – v naší lokalitě řešíme mnoho nových nájemců – např. v budovách tzv. horní a spodní věže bývalé velké
ceny, budovu bývalé hasičky či pozemky na
křižovatce Jihlavská x Chironova.
6. Úprava zeleně a revize hřišť – jednak nutná ořezání a kontrola nebezpečných porostů,
jednak revitalizace a obnova zeleně, pravidelná kontrola dětských hřišť.
7. Evidence a stavy pronajímaných majetků – velice náročná a trpělivá práce na vzniku.
Velký dík zde patří panu tajemníkovi s naším
novým referentem.
Vedle stálých úkolů pro podporu kanalizace,
odvodňování, pěších a cyklostezek, opravy
komunikací řešíme i spousty problému společně se stavebním úřadem. Ale to až někdy
příště.
V každém případě zaměstnanci úřadu, vedení radnice i já jsme k dispozici pro vaše otázky. Rád bych osobně vysvětlil nejasnosti, které při vzniku všeho nového vznikají. Chci vám
nabídnout pravidelná setkání v krásných prostorách BOSA. Bude mi ctí přivítat vás jednou
za měsíc, v neděli odpoledne. Přesný termín
dám včas vědět.
Vedle projektových a stavebních úkolů řešíme v současné době i výběr nového ředitele školy a výběr nového zaměstnance na
stavební úřad. Paní ředitelka Habrová i paní

Ve středu 8. května 2013 od 14 hodin se uskuteční v Bosonohách další ročník benefiční
cyklistické akce

MILČOVO KOLEČKO
Hlavním hostem bude pan František Jursa, zakladatel cyklistické Dukly Brno, který letos
slaví 80 let.
Jubilantovi pogratulují mj. Jožka Černý, Jaromír Hnilička, Jiří Daler, Jan Smolík, Karel Vávra,
Ján Svorada, Barbora Černošková, Senior klub Bosonohy…
Start a cíl je v areálu FK SK Bosonohy v Hoštické ulici a pojede se po ulici Hoštické k poldru
a po Práčatech zpět na Hoštickou.
O spolupráci jsme požádali policii i dopravní podnik – autobus 69 pojede v době závodu
jen do zastávky Hoštická – nicméně nejpodstatnější bude spolupráce a tolerance občanů
a automobilistů z dotčených ulic.
Prosíme o ni a zveme všechny příznivce cyklistiky i dobré zábavy k aktivní účasti na závodech.
Vstup je volný, startovné zdarma.
Vladimír Koudelka a Miloš Dočekal
www.sportmedia.cz
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Moláčková ze stavebního úřadu nám odchází
do důchodu. Moc jim děkuji a doufám, že nás
budou chodit navštěvovat.
A jaké akce nás čekají?
Například:
24. 4. 2013 – kladení věnců při výročí osvobození Bosonoh
26. 4. 2013 – setkání sousedů v Jundrově –
staří i mladí se potkáme u příležitosti Dne
Země
4., 5. 5. 2013 – MLADÉ HODY
9.–12. 5. 2013 – setkání družebních přátel
v Abbadii
12. 5. 2013 – Den matek
23. 5. 2013 – schůze zastupitelstva
25. 5. 2013 – vítání občánků
1. 6. 2013 – Den dětí
9. 6. 2013 – oslava 300 let bosonožské
kapličky
25. 6. 2013 – setkání jubilantů
Mezi tím jsou i další akce, které najdete na
webových stránkách školy, školky, orlovny,
sportovních klubů, seniorů a hasičů. Snad
jsem na nikoho nezapomněl.
Na brzká a častá setkání se těší
Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

 Výzva pro rodiče nově
narozených dětí
V květnu 2013 proběhne v budově Úřadu
městské části Brno-Bosonohy vítání občánků. Prosíme rodiče, kteří mají o akci zájem,
aby kontaktovali paní Veroniku Helánovou,
pracovnici sociálního referátu, nejpozději do 30. 4. 2013, tel. 547 422 712, e-mail:
socialni@bosonohy.brno.cz

 Sběrné středisko odpadů
– změna otvírací doby
Od 1. 4. 2013 bude realizována změna provozní doby na sběrném středisku odpadů
Pražská.
Konec provozní doby se posouvá až na
18. hodinu, aby pracující občané mohli využívat služeb SSO déle do pozdních odpoledních hodin a je navíc jednotná v daných pracovních dnech.
Nová provozní doba:
Úterý–sobota 9–13 a 14–18 hod.

Koupím byt 2 + 1
v Bosonohách.
Tel.: 720 358 723

XIV. ročník, číslo 2, duben 2013

 JARNÍ ÚKLID BOSONOH
se uskuteční v sobotu 27. 4. 2013, sraz
u školy v 9 hod. (úklid odpadků v centru a nejbližším okolí Bosonoh do připravených pytlů, opékání špekáčků u myslivny, společná pomoc celým Bosonohám,
smysluplná a výchovná činnost, příjemné
setkání, jarní procházka, s sebou pracovní rukavice a pevnou obuv, …) V případě
špatného počasí se akce nekoná.
Na setkání se těší organizátoři
Kontakt: Petr Juráček, 731 485 909

 Hasiči hasičku nedostali
Vážení spoluobčané, byli jsme vyzváni Radou
MČ Brno-Bosonohy, abychom vás informovali o tom, že jsme uvedli spoluobčany v omyl
tím, že jsme v petici, kterou jsme požadovali
pronájem hasičky za symbolickou 1 Kč za rok,
uvedli, že je vedením městské části požadován nájem 42 000 Kč za rok.
Reagovali jsme tímto na výpis usnesení
z 53/VI. schůze Rady městské části Brno-Bosonohy, že hasička bude poskytnuta pro potřebu SDH Brno-Bosonohy za podmínek stejných, jako měl předcházející nájemce. Zjistili
jsme, že předcházející nájemce platil nájem
2 000 Kč za měsíc, což je částka 24 000 Kč za
rok a poplatky na energie činily cca 18 000 Kč
za rok (15 000 Kč za plyn a 3 000 Kč činila
elektřina). Po sečtení všech nákladů jsme dospěli k částce 42 000 Kč za rok, kterou jsme
uvedli v petici.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří
nás podpořili svým podpisem. Věřte nám, že
jsme v žádném případě nikoho z vás nechtěli oklamat. Bohužel dnes již všichni víme, že
hasičku hasiči do nájmu nedostali. Naše úsilí a vaše snaha nám pomoci se obrátila proti nám. Na tuto situaci totiž Rada MČ Brno-Bosonohy reagovala tím, že svým usnesením
schválila odklad rozhodnutí o pronájmu hasičky a doporučila zájemcům seznámit se
s kolaudačním rozhodnutím a nutností projednat případné změny užívání.
Zjistili jsme ve výpisu z katastru nemovitostí, že objekt hasičky je stavbou občanského
vybavení, vhodný tedy i pro vzdělávání a výchovu. Nám však bylo sděleno panem Korbičkou, že stavba není vhodná pro děti. Na náš
dotaz z jakého důvodu hasička není vhodná
pro hasiče uvedl místostarosta, že v objektu
se nenachází sociální zařízení a může být pronajatý jen za účelem skladu nebo „prodejny“.
(Prodejna může být bez sociálního zařízení?)
Nechtěli jsme ani po tomto neúspěchu „boj“
o hasičku vzdát, a proto jsme podali doplnění

Hledáme pro rodiče ke koupi byt
v Bosonohách, nejlépe
2–3pokojový.
Nejsme RK!
V případě zájmu se prosím ozvěte
na tel. 721 113 113.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

žádosti, ve kterém jsme se ucházeli o pronájem hasičky jako skladovacích prostor s návrhem na změnu k užívání, a nabídli jsme
v případě uzavření nájemní smlouvy minimálně na 5 let využít dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit
dětí a mládeže pro rok 2013“, jehož finance
bychom využili na vybudování sociálního zařízení v objektu, čímž by bylo možné změnit
kolaudační rozhodnutí na stavbu občanské
vybavenosti (stavbu pro výchovu a vzdělání)
a současně by byl stavebními úpravami objekt zhodnocen. Byla však dána přednost jinému zájemci s jistým měsíčním nájmem.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než popřát bosonožské hasičce, aby vzkvétala bez hasičů.
Budete-li mít zájem se o naší činnosti dozvědět více, sledujte naše webové stránky
www.sdhbrnobosonohy.webnode.cz, kde najdete také celé znění tohoto příspěvku.
Za petiční výbor Tomáš Mareček,
starosta SDH Brno-Bosonohy

 Petice – „Pronájem hasičky
za korunu“
Sto sedmdesát devět podpisů pod peticí „Pronájem hasičky za symbolickou 1 Kč za rok“.
My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice starostu MČ Brno-Bosonohy
o pronájem hasičky pro SDH Brno-Bosonohy
za symbolickou 1 Kč za rok. Zdůvodnění: navrhnutý nájem městskou částí Brno-Bosonohy činí 42 000 Kč. Petiční výbor: T. Mareček
(zástupce), M. Marečková, B. Stolařová, P. Kalinová, T. Dokoupil. (28. 1. 2013, v pondělí ráno,
na stole radniční kanceláře).
Stanovisko k petici „Pronájem hasičky za
symbolickou 1 Kč za rok“
Vzniklá petice se nezakládá na pravdě a předkladatelé (petiční výbor) uvedli podepsané
v omyl.
1. O pronájem za 1 Kč MČ Bosonohy Sbor
dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy,
před podáním petice nepožádal.
2. Není pravda, že navrhovaný nájem MČ
Bosonohy činil 42 000 Kč.
3. Na základě zjištění stavebního úřadu je zřejmé, že objekt neodpovídá kolaudačním
podmínkám účelu požadovaného pronájmu, a navíc nevyhovuje hygienickým podmínkám pro jakoukoli činnost mládeže.
Odpovědí na základě jednoznačně potvrzených faktů je, že petice se nezakládá na pravdě a podepsané obyvatele uvedla v omyl.
A proto žádáme o veřejné informování a uvedení chyb do skutečného stavu.
A dále konstatujeme, že žádost o pronájem
nebyla řádně podána a žádný návrh představy nájmu SDH nám nebyl v době před podáním petice představen.
A co této petici předcházelo:
26. 11. 2012 MČ Bosonohy vypisuje záměr
o pronájmu nebytových prostor.
3. 12. 2012 přichází dopis od SDH: Vážený
pane starosto, obracím se na Vás, protože
si myslím, že byste nám mohl pomoci. Doslechli jsme se, že od 1. 2. 2013 by měly být

k dispozici prostory v objektu Bosonožské náměstí č.p. 79, ve kterém zatím je obchůdek se
smíšeným zbožím. …v další části dopisu se
uvádí o vzniku a aktivitách hasičského sboru (pozn. vždy jsem jejich činnost podporoval
a spolupráci s MČ beru s velkým povděkem)…
A dopis končí: „Pro naše děti by byla největší odměna za tuto práci ne získané medaile
nebo poháry, ale právě tento objekt, který
je nazýván hasičskou zbrojnicí. Zde bychom
mohli skladovat materiál, vystavit práce
a mohla by zde probíhat teoretická výchova.
Věřím, že naši žádost zvážíte a dojdete k závěru, který bude přijatelný jak pro naši společnou obec, tak i pro nás. S úctou starosta SDH“.
7. 1. 2013 starosta dle zákonu o obcích nemůže rozhodovat o pronájmu majetku obce, proto návrh předal radě MČ. Rada dopis přijala
s návrhem původního nájmu (2 000 Kč/měs.)
a požádala SDH o odpověď s písemnou žádostí.
28. 1. 2013 starosta dostává odpověď SDH zároveň s občanskou peticí za pronájem hasičky
za symbolickou 1 Kč. Stejný den starosta pozval zástupce SDH k ústní domluvě o dalším
postupu. Výsledkem byl písemný návrh SDH
na pronájem.
31. 1. 2013 proběhlo vysvětlování tohoto tématu na jednání zastupitelstva jako samostatný bod i s interpelací člena zastupitelstva.
4. 2. 2013 na svém dalším jednání rada řeší
návrhy dalších zájemců o pronájem hasičky
a hodnotí faktické připomínky.
8. 2. 2013 pokračujeme v dalším vysvětlování zástupcům SDH, že nejde o nechtění
z míst zástupců MČ, ale o nalezení skutečných možností.
(Pozn. nepochopení z řad členů SDH chápeme. Zpolitizování situace a zaštítění se dětmi
je však neospraviditelné.)
Následuje další „politická“ debata v rámci zastupitelstva, odborné posouzení o možnostech využití prostor a nabídka rady MČ jak
dobrovolným hasičům pomoci při hledání
klubových a skladových prostor – pro klubovou činnost se nabízí prostory BOSA a pro
skladové prostory snad najdeme místo v část
oblasti „ekodvora“.
Na závěr dovolte zakladní „legislativní“ analýzu. O pronájmu, i malých prostor – např. předzahrádky, rozhoduje rada. O finančních a majetkových záměrech rozhoduje zastupitelstvo.
Musíme se řídit jasně stanovenými pravidly,
jak věcnými, tak i časovými. A základní rozdíl
mezi soukromým sektorem a veřejnou samosprávou je velký. V soukromém sektoru je povoleno, co není zakázáno, a ve veřejné správě
je povoleno jen to, co je dovoleno.
Členové RMČ

Koupím RD
v Bosonohách
či blízkém okolí.
Zahrada podmínkou.
Seriózní jednání.
Tel.: 775 667 214.
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 Charakteristika pobočky
Knihovny Jiřího Mahena
v naší městské části

rekonstrukci objektu pro lidi bez domova
v Bratislavské ulici, Dětský domov Zábrdovice a pastoračního asistenta v nízkoprahovém
denním centru, který navštěvuje lidi převážně
ve výkonu trestu. Peníze pomohou také dennímu centru a noclehárně pro lidi bez domova a třeba také spoluobčanům s mentálním
postižením. Tolik tedy strohá fakta. A co je za
nimi skryto?

Pobočka Bosonohy, Pražská 94
Kontakty: Karla Mikulášková, bosonohy@kjm.cz.
Počet čtenářů za r. 2012: 196, z toho 68 dětí.
Počet návštěvníků: 1 314, z toho 76 na
internetu.
Počet výpůjček: 6 705.
Stav knihovního fondu: 4 232 + 1177 VF (výměnný fond).
Počet nových knih za r. 2012: 23 + 467 VF.
Kulturně-výchovné pořady: 0.
Půjčovní doba týdne: 4 hodiny.
Internetové služby a přístup do online katalogu
KJM: Knihovna služby poskytuje.
Dotace ÚMČ v roce 2012: 30 000 Kč.
Pronajímatel: ÚMČ Brno-Bosonohy.
Plocha pobočky: 30 m².
Charakteristika činnosti: Knihovna patří k nejmenším pobočkám KJM, poskytuje základní
výpůjční a informační služby, umožňuje přístup do internetové sítě, využívá výměnný
fond, který nabízí novinkové tituly. VF je budován z prostředků finanční dotace, udílené
na výkon regionálních funkcí v KJM.

 Senior klub Bosonohy
na začátku roku
Do nového roku jsme se při silvestrovském
setkání doslova protancovali v doprovodu
oblíbené dvojice HANA A PAVEL MAŠKOVI
a dobrou náladu v krásném společenství stejně smýšlejících lidí jsme umocnili novoroční
vycházkou do okolí Bosonoh. Oficiální vyhodnocení naší činnosti za rok 2012 se pak odehrálo na výroční členské schůzi, která se uskutečnila 12. ledna v orlovně. Navštívil nás zde
také starosta Bosonoh pan Anastazios Jiaxis.
Potěšilo nás jeho poděkování za naši bohatou
činnost a přání hodně úspěchů v novém roce.
Věřím, že i jeho potěšilo naše přání a poděkování za pomoc, které se nám ze strany obce
dostává ve formě finanční dotace. K dobré
pohodě nám zahrálo DUO BRILANT a představili jsme samozřejmě také naše hlavní aktivity pro letošní rok, které jsme hned následující dny začali naplňovat.
Postupně jsme navštívili plesy důchodců ve
Starém Lískovci a v Bohunicích a vlakem jsme
se vypravili na tradiční zimní vycházku do Nového Města na Moravě. Navštívili jsme areál

připravovaného mistrovství světa v biatlonu
a krátce před vypuknutím největší sportovní
akce v tomto roce u nás jsme mohli sledovat
poslední přípravy. Výlet pak pokračoval cestou do Maršovic a mohli jsme se těšit z toho,
že naše zážitky z krásné přírody umocňuje
pěkné počasí.
K našim již tradičním akcím patří besedy pro
zdraví, které pořádáme několikrát v roce. Teď
na jaře nám zajímavě přednášely paní Ludmila Koplíková a z praxe hovořila paní Věra Poláková. První zájezd letošního roku se uskutečnil 28. února. Za nádherného počasí jsme
navštívili naši známou a oblíbenou destinaci –
termální lázně v Maďarsku. V pondělí 4. března jsme zavítali na velmi pěknou výstavu orchidejí s odborným výkladem o pěstování
těchto královen mezi pokojovými rostlinami
a tentýž týden v sobotu jsme už opět tancovali. Tentokráte s kapelou DOLŇÁCI, kteří nám
přidali i pár pěkných písniček k MDŽ. Dva dny
před Dnem učitelů jsme si připomenuli naše
školní roky návštěvou pavilonu Anthropos
v Pisárkách. Počasí bylo zimní, ale procházka
od Kampusu podél Svratky k pavilonu byla
velice příjemná. Viděli jsme také přistávat vrtulník s panem prezidentem Zemanem, který
ten den Brno navštívil, a říkali jsme si, jestlipak nás v Bosonohách ještě někdy ve své
nové funkci Miloš Zeman navštíví.
Rádi bychom také pozvali na naše nejbližší akce. V úterý 23. dubna začíná v 16 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu oblíbené cvičení paměti s lektorem Zdeňkem Chourou a ještě před tím budeme opět tančit. Na
sobotu 20. dubna připravujeme od 16 hodin
do bosonožské orlovny taneční odpoledne.
Tentokráte nám pro změnu zahrají MANŽELÉ
GRUFÍKOVI Z VACENOVIC. Jste srdečně zváni!
Za Senior klub Bosonohy
Milada Olejníková, předsedkyně
Foto Igor Zehl

 Tříkrálová sbírka a zavřené
dveře
Na úvod fakta. V Bosonohách jsme letos přispěli do tříkrálové sbírky částkou 44 633 Kč.
Pro srovnání uvádím, že v Ostopovicích se
vybralo 45 928 Kč a v Troubsku 37 183 Kč.
V městě Brně se pak vybralo do 322 pokladniček celkem 1 558 567 Kč a v celé brněnské
diecézi 18 085 610 korun. Celkový účet v republice se zastavil na částce 76 969 071 Kč.
V našem městě budou peníze použity
mimo jiné na chráněné bydlení sv. Anežky,
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I v Bosonohách se letos našli lidé, kteří neotevřeli, anebo otevřeli a koledníky odbyli. Jistě,
sbírka není povinná a pro někoho je i desetikoruna velký peníz, ale mnohdy neotevírají
a nebo před koledníky zabouchnou právě ti,
kteří hmotnou nouzí rozhodně netrpí. Zdůrazňuji to slovo finanční, hmotnou. Asi si v tu
chvíli možná ani neuvědomují, že koledníci
přišli nejen žádat o peníze pro potřebné, ale
také lidsky obdarovat a potěšit nás, navštívené. Možná si to neuvědomují ani ti malí koledníci, ani jejich doprovod, ale je to tak.
Tříkrálová sbírka není pouze o vybírání peněz.
Tím, že nás koledníci navštíví a zazpívají a třeba i napíší na zárubeň posvěcenou křídou
K+M+B, přinášejí do našeho domu požehnání. Vždyť přece to známé K+M+B neznamená
počáteční písmena Kašpara, Melichara a Baltazara, jak si mnozí myslí, ale výraz KRISTUS
MANSIONEM BENEDICAT – Kriste, žehnej tomuto příbytku. A to požehnání se nevztahuje jenom na ty, kteří chodí do kostela, ale na
všechny lidi, kteří s otevřenými dveřmi otvírají
svoje srdce. I když pravda, ty dveře se otevírají
mnohem snadněji…
Helena Koudelková

 Strom roku, strom hrdina
Do úterý 30. dubna je možno posílat na adresu Strom roku, Nadace Partnerství, Údolní 33,
602 00 Brno, nebo na stromroku@nap.cz přihlášky do ankety Strom roku 2013. Nominovat svůj oblíbený strom může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce.
Podat návrh je velmi jednoduché – nečekají
vás žádné složité formuláře. Záleží na vás, jak
přihlášku zpracujete.
Z Hoštické přihlašuji hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia), strom, který je možno nazvat bez okolků stromem hrdinou. Na první
pohled vás zaujme jeho netypický kmen, respektive jedna jeho hadovitá část táhnoucí se
těsně při zemi.
Tento kmen je jakoby přímo předurčen ke
klidnému posezení, samozřejmě zejména

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Orientační plán blokových čištění v roce 2013

Zde odstřihněte
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Jakub Valihrach, ÚMČ Brno-Bosonohy

Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době vyhlášení signálu upozornění
na možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu regulace při vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna.

v období od 1. 11. do 31. 3.
– ve čtvrtek od 9 do 16 hodin,
– v sobotu od 9 do 12 hodin.

v období od 1. 4. do 31. 10.
– ve čtvrtek od 9 do 19 hodin,
– v sobotu od 9 do 12 hodin;

V případě Bosonoh je možno spalovat suchý rostlinný materiál

Termíny palných dnů upravuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 21/2011.

 Palné dny

Blok 3
16.7.-17.7.-18.7.2013
Jámy
Horynova
Chironova
Kolmá
Konopiska
včetně paroviště u bytového
domu
Křivánky
Mlaty
Padělíky
Práčata
Průjezdní
Pusty
Rušná
Sojkova
Ševčenkova
Vratná
Vrchní
Zájezdní
Ztracená
V době čištění od 8 do 16 hodin nensím na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla
Dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dní předem
V případě odjezdu na delší dobu se přesvěčte, zda nebude probíhat blokové čištění!
Čištění komunikací provádí společnost Miroslav Meloun a Brněnské komunikace a.s.
Za ÚMČ čištěnízajišťuje technický pracovník , tel .:733 699 207

Málo významné komunikace

Termíny čištění komunikací v MČ Bosonohy

Průběžné místní komunikce včetně sousedících parkovacích
zálivů
Blok 1
Blok 2
2.5.-3.5.2013
8.8.-9.8.2013
1.8.-2.8.2013
1.10.-2.10.2013
Jihlavská
19.9.-20.9.2013
(část po křižovatku s ulicí
24.10.-25.10.2013
Chironova)
Hoštická
Pražská
Ostopovická
Troubská
Přímá
Bosonožské náměstí
Sedla
U Smyšky
Vzhledná
Za Vodojemem
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

ĚŽƉƌ͘
ŽŵĞǌ͘

DPR - dopravní omezení
CU - částečná uzavírka
UU - úplná uzavírka
NE - neomezeno
OT - objízdná trasa
CV - částestečná uzavírka s výlukou MHD
UV - úplná uzavírka s výlukou MHD
VM - výluka MHD
SZ - uzavírka jednoho směru (z města)
SD - uzavírka jednoho směru (do města)
OV - otevřený výkop
PP - překop vozovky po polovinách
PV - protlak pod vozovkou
PC - protlak pod chodníkem
PX - protlak pod chodníkem a vozovkou
JT - jiné bezvýkopové technologie
OK - oprava komunikace

Boso,Všetečková,kab.NN
Stavební úpravy nn
ZŠ Bosonohy-kan. příp.
Rekonstrukce VO
VN, DTS, NN Cihlář
Techn. Infrastr. pro RD
Optická trasa NDC
Boso, prip. NN, Fintes
Boso- Jámy,kabely NN
Jem.-Klobásova- dešť.
Boso, Mlaty, kab. NN
Stavební úpravy nn
VN, DTS, NN Cihlář
Tech. infras. pro RD
Boso, Mlaty, kab. NN
Boso, Mlaty, kab. NN

EĄǌĞǀƐƚĂǀďǇ
OP
CV
OP
CH
OP
CV
OP
OP
OP
SZ
CH
CH
OP
CH
OP
OP

ŵşƐƚŽ
ǌĄƐĂŚƵ
OV
PP
OV
OV
OV
OK
PV
OV
OV
OV
OV
PV
PV
OV
OV
OV

ƉƌŽǀĞĚĞŶş

30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013

1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013

ĚŽ
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.9.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.6.2014
30.11.2013

1.3.2013
1.3.2013
1.9.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.3.2013
1.9.2013
1.3.2013

ŽĚ

ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ

CH - chodník
CV - chodník a vozovka
VO - vozovka
KO - komunikace
OP - ostatní plochy
SZ - silniční zeleň
TT - tramvajové těleso
CL - chodník lichá stana
CS - chodník sudá strana
OC - oba chodníky
PA - parkoviště
VZ - veřejná zeleň
MO - mostní objekt

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
K
K
K
K

ƐƚĂǀ

Termíny výkopových prací v MČ Bosonohy
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v příjemném letním stínu, bohužel je však
také vhodný k všelijakému vysedávání, poflakování a všemožnému lumpačení.
„Strom hrdinu“, jehož stáří odhadují pamětníci na více než padesát let, sleduji pouhých
osm let od nastěhování do Bosonoh, ale co
všechno musel za těch pár let přežít! Obdivuji, jak úspěšně odolává častému kontaktu s cigaretovými nedopalky, které zde bezostyšně típají mladí i staří, a jak prozatím
úspěšně čelí nejrůznějším zářezům od kapesních nožů či skleněných střepů od dopitých
a rozbitých lahví.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Když se nedaří…

 Jeden pomník, jedna ulice

Nejen vyznavači nejrychlejší kolektivní hry,
ale i někteří další obyvatelé našeho města si
jistě všimli, že se hokejové Kometě v této sezoně nedařilo tak jako loni.

Přečtěte si následující větu a zkuste zapřemýšlet, jaký objekt v Bosonohách popisuje:
navršená pyramida z pískovcových a žulových kvádrů s bronzovým znakem ČSR a černým písmem; na černé žulové obdélné desce
je 38 oválných fotografií a pod každou zlatý
rytý nápis; pod pyramidou jsou dvě obdélné
šedé žulové desky s 22 oválnými fotografiemi a červenými nápisy pod nimi. Víte, o čem
je řeč? Ano, uhodli jste. Je to pomník obětem
dvou světových válek na Bosonožském náměstí u kaple.

Na posledních zápasech ve skupině o držení určitě nebyla taková atmosféra jako v loňském finále proti Pardubicím. I v Bosonohách
je hodně fanoušků Komety, ale někteří v závěru po neúspěších svoje mužstvo „opustili“.
Ono není zas až tak složité mávat fanglemi
a křičet „bravo“, když se našemu klubu daří.
Horší to je, když se mašina zasekne, invence
se nedostává, síly ubývají a vítězství je daleko.
O to víc je potěšující, že se i v těchto „těžkých
chvílích“ klubová věrnost neztrácí a že věrni
zůstávají i ti mladí. Doufám, že si pocity víry
ve vítězství a opravdového fandění zapamatují a že se jim budou hodit nejen při podpoře
svého oblíbeného klubu.
Ono i v životě se často něco zasekne, invence
se nedostává, síly ubývají a vítězství je daleko.
Text a foto Vladimír Koudelka

Přežil i stavění kanalizace v bezprostřední
blízkosti a byl také i němým svědkem jednoho tragického úmrtí na podzimu roku 2010.
V každém případě se tento strom stal určitým symbolem minulých i současných Bosonoh, stromem, který připomíná mnohým nejen jejich mládí, ale dokresluje i naši reálnou
přítomnost. Rozesmáté hodové průvody, které kolem něho každoročně procházejí, jsou
toho dokladem.
Jsem rád, že můj názor na historii stromu sdílí
hodně obyvatel Bosonoh a že se k mému návrhu připojují i členové Senior klubu Bosonohy a Mysliveckého sdružení „Hájek“ Bosonohy. Milanu Cendelínovi pak děkuji za pomoc
při identifikaci stromu. Původně jsem měl napsáno, že se jedná o olivu či vrbu olivovou.
V propozicích ankety je požadavek uvést popis toho, jak byste naložili s výtěžkem za vítězství v anketě. V přihlášce proto uvádím, že
v případě peněžního zhodnocení umístění
v anketě chci věnovat peníze do péče o strom
a jeho okolí a do pátrání po pravdivosti pověsti, která říká, že na tomto místě již v 9. století zasadili strom žáci věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří pak též vystavěli modlitebnu na
místě dnešní kaple za vodojemem.
Text a foto Vladimír Koudelka

MALBY 14 Kč/m2,
nátěry dveří 350 Kč/kus,
radiátorů, oken aj.
606 469 316,
547 225 340
platba hotově = SLEVA
250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz

Myslím, že tyto dny, kdy si připomínáme
osvobození Brna a ukončení 2. světové války,
jsou tou správnou dobou, abychom se u pomníku na chvíli zastavili anebo se alespoň
v duchu poklonili památce těch, kteří položili
životy během nejstrašnější války v historii: Karel Studený, Erich Šoustal, Vojtěch Boris Luža,
Arnošt Šoustal, Leo Šoustal, Marie Studená,
Kristina Studená, Josefa Šoustalová, Anastázie Šmardová, Antonie Suchá st., Antonie Suchá, Rudolf Měcháček, Alois Novotný, František Kuba, Vlastislav Kroupa, Stanislav Gabriel,
Adolf Pospíšil, František Rajek, František Homola, Alfred Blecha, František Kubic a symbolicky poslední z těchto dvaadvaceti obyvatel
Bosonoh – zvěčnělý v řadě úplně vpravo dole,
dvaadvacetiletý student Eduard Sojka.
Narodil se 16. května 1921 a umučený byl
nacisty v koncentračním táboře v Osvětimi.
V úterý 26. března to bylo přesně sedmdesát let. Je po něm pojmenována i jedna z ulic
Bosonoh, což je pro mnohé možná překvapením, protože hodně Bosonožáků si myslí,
že Sojkova nese jméno po automobilovém
závodníku Bruno Sojkovi (vznik názvu ulice 3. srpna 1972). I proto zmíním také Eduarda Sojku při tradičním koncertu k osvobození Brna, který osobnosti, po nichž jsou
pojmenovány ulice města a kteří zahynuli během druhé světové války, připomíná. Mladý
Eduard byl nadaným studentem a pro jeho
schopnosti si ho vybral Jan Antonín Baťa ke
spolupráci. Život měl před sebou, ale osud
chtěl jinak. Zapojil se do odboje, podílel se
na rozšiřování letáků, byl zatčen a umučen.
Dodnes má v Bosonohách příbuzné a údajně zde donedávna bydlela také osoba, která
jeho účast v odboji prozradila. Ostatně, každá
z těch osob zvěčnělých na památníku u kaple
měla svůj osud a životní příběh. Nikdo z nich
ale asi nežil s touhou stát se bosonožským hrdinou s fotkou na pomníku. Hrdinové tragédií jsou vždycky docela obyčejní lidé. Proto by
bylo dobré sklonit v tyto dny na chvíli hlavu.
On se nám pak taky prokrví mozek a lépe se
vzpomíná a přemýšlí.
Vladimír Koudelka

]DVW3RGQHPRFQLFt±EXVþ

Osová 4 (u nové nemocnice)
BRNO-Bohunice
Tel./fax: 547 223 522
www.abccyklosport.cz

Pronajmu garáž na ulici Vzhledná od
6/2013. Tel. 602 331 366.
Prodám rodinný dům 3+1 se zahradou –
Pražská 92. Možnost stavby podkroví (stavební povolení mám). Cena: 2 599 000 Kč.
Telefon: 737 961 183.
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 Vánoční turnaj ve stolním
tenise 2012

fotbalistů a také jejich rodičů, kteří někdy
velice hlasitě fandili (zvláště pak některé
maminky).
Už se však všichni těšíme na tréninky venku,
na trávě bosonožského fotbalového hřiště.
Takže až konečně přijde jaro, budeme se potkávat pravidelně tam. Přijďte se podívat, děti
zasportovat a rodičové na pivečko.
Daniela Kalná

Závěr roku je v bosonožské orlovně již tradičně ve znamení vánočního turnaje ve stolním
tenise. Dne 28. prosince 2012 uspořádal oddíl stolního tenisu za podpory městské části
Brno-Bosonohy vánoční turnaj ve dvou kategoriích, a to pro děti a mládež a také pro dospělé, kteří nehrají registrované soutěže.
paní Haně Chylíkové za významnou pomoc
a spolupráci při organizaci vánočního turnaje pro veřejnost.
Tímto zveme všechny zájemce o stolní tenis
mezi nás. Přijďte si zasportovat a současně se
také pobavit.
Kde hrajeme:
bosonožská orlovna, Pražská 55, středa a pátek od 18.30 do 20.30 hodin
V kategorii dospělých se sešlo dvanáct zájemců s velkou chutí si zasoutěžit. Turnaj proběhl plně v duchu fair-play a všichni soutěžící si
také dostatečně zahráli, protože nejprve soutěžili ve dvou základních šestičlenných skupinách každý s každým na tři vítězné sety.
Nejlepší čtyři hráči z obou skupin vytvořili finálovou skupinu s osmi hráči, kteří se utkali o celkové vítězství a co nejlepší umístění.
Soutěžící, kteří se umístili v základních skupinách na pátém a šestém místě vytvořili druhou skupinu, ve které si zahráli o pořadí na
devátém až dvanáctém místě.
Konečné pořadí kategorie dospělých:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petr Němec (druhý 2011)
Ivo Melkus (pátý 2011)
Lubomír Chylík st. (vítěz 2011)
Radek Tomek st.
Martin Rozmarin
Roman Rozmarin
Pavel Juráček
Petr Čoupek
Josef Němec
Pavel Svoboda
František Čuta
Petr Putna

V kategorii mládeže byla situace o mnoho
jednodušší než v kategorii dospělích. Ve skupině o třech účastnících se po odehrání vzájemných utkání rozhodlo o vítězi a dalším
pořadí.
Konečné pořadí kategorie mládeže do 15 let:
1. Petr Dočekal
2. Radek Tomek ml.
3. David Dubšík
První tři soutěžící v každé kategorii byli odměněni poháry a diplomy.
Na závěr chci upřímně poděkovat své kolegyni
a vedoucí jednoho z týmů Svornost Bosonohy

Za organizátory
Ing. Drahomír Tůma a Hana Chylíková

 Fotbalová přípravka - zimní
halová liga MON-ING cup
I když se venku občas čerti ženili, tak ti nejmenší fotbaloví nadšenci v zimě vůbec nezaháleli. Jejich trenér Petr Čoupek přihlásil
mladší přípravku do zimní halové ligy. Turnaj,
kterého se zúčastnilo 15 mužstev, probíhal
od 24. 11. 2012 do 31. 3. Po deset nedělí se
malí fotbalisté potkávali v krásné hale v Podolí u Brna.

 Uzlová štafeta v bosonožském
učilišti
V sobotu 16. března se v prostorách SOŠ
a SOU stavební Bosonohy konala uzlová štafeta, které se zúčastnil i místní sbor dobrovolných hasičů Bosonohy. Už od brzkého rána
se na místo začaly sjíždět hasičské vozy plné
dětí z různých měst a vesnic, aby mladí hasiči
mohli zúročit svoje přípravy.
Uzlová štafeta je soutěž, při níž soutěží čtyřčlenné týmy ve vázání různých uzlů na čas.
Každý člen týmu váže jiný uzel, a tak jsou na
stanovišti po stisknutí stopky k vidění čtyři
uzly, a to lodní uzel, úvaz na proudnici, tesařský uzel a plochá spojka. Nebyl to pouze nejrychlejší čas, který rozhodoval o konečném
pořadí, ale do výsledků zasáhly i penalizace za chybně uvázaný uzel. Soutěž probíhala
v kategoriích mladší žáci, starší žáci a jednotlivec-dorostenec, který vázal sám všechny uzly.
Sobotní soutěže se zúčastnilo celkem 297
dětí ve 27 štafetách starších žáků, 34 štafetách mladších žáků a 17 dorostenců. Mladší
žáci ve složení Veronika Pastuchová, Veronika
Marečková, Jaroslav Kalina a Filip Mareček se
umístili na 27. místě. Starší žáci, Klára Marečková, Eliška Pařízková, Veronika Bučková a Tomáš Mareček, obsadili ve své kategorii třetí
místo. V kategorii dorostenců obsadila první
místo Veronika Bučková, druhé Klára Marečková, Eliška Pařízková se umístila šestá a desáté místo obsadil Dominik Buchálek.
SDH Bosonohy tímto děkují za pomoc všem
rodičům a SOŠ a SOU Bosonohy za poskytnutí prostor pro soutěž.

Kluci a jedna slečna z Bosonoh se postupně
probojovali do nejlepší skupiny A, ve které si
před velikonočním pondělím zahráli o umístění. Jako předešlé neděle sehráli čtyři zápasy a jejich celkový výsledek v turnaji bylo
nakonec nádherné 4. místo. Odměnou jim
byly krásné medaile, diplom, sladkosti a potlesk nadšených rodičů. Mimo to získal Dominik Došek cenu za nejlepšího střelce turnaje, Petr Čoupek ml. za nejužitečnějšího hráče
Bosonoh a Barbora Kalná speciální cenu „Miss
turnaje“.
Velký dík patří hlavně trenérovi přípravky Petru Čoupkovi a jeho asistentovi Michalu Truhlářovi, kteří kluky motivovali a o vše se starali. Nicméně důležité bylo nadšení samotných

Video ze soutěže si můžete shlédnout na adrese http://youtu.be/i8MVXxG_F08
Miroslava Marečková

Uzávěrka dalšího čísla: 20. 6. 2013
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