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Slovo starosty
Milí Bosonožané, zaujalo mne rčení „čert nikdy nespí“. Platí to pro prázdninový provoz
škol, divadel, státních institucí i naší radnice.
Obzvláště letos se toho odehrálo a odehrává mnoho: nátěr fasády, úprava podlahy na
chodbě, nové zázemí kotelny, úprava a rozšíření prostor pro stavební úřad, vymalování chodeb úřadu, úpravy zasedací místnosti
(kabel do podlahy pro připojení všech hostů, správa osvětlení, nové umístění základního kamene na důstojné místo, přečalounění
židlí…), nová digitalizace a oprava místního
rozhlasu, modernizace a oprava počítačových
sítí, nová možnost projekce v zasedacím sále,
síť internetu na radnici. A to vše navíc z ušetřených peněz rozpočtu. Kromě změn vybavení se rozšiřujeme a měníme i personálně. Od
1. srpna máme dva nové technické zaměstnance (zatím na půl roku a peníze jsme našli
mimo vlastní rozpočet). Místo paní Moláčkové přišla na stavební úřad paní Pavelková. Na
školu nám nastoupil nový pan ředitel. V BOSA
se nám podařilo vyměnit staré kotle za nové.
Na staré hasičce jsme nechali opravit hromosvody a rýny. Uskutečnili jsme prořez nebezpečných stromů. Ale to už jsou běžné a stálé
pracovní úkoly radničního týmu.

Pokud se staří duchové vrací na místo činu,
pak to tady určitě nepoznávají. Za poslední
roky se toho hodně změnilo. Troufám si říci,
že k dobrému – jak funkčně, tak i personálně.
Celý nový tým radnice je ve velmi dobré kondici a mám z něj radost. I když každá změna
než vyroste a usadí se, bolí a nebývá od začátku pochopena. Nyní klepu na dřevo.
Přes prázdniny jsme společně s Milošem Dočekalem (omlouvám se všem ostatním, kteří nám pomáhali, že je nejmenuji) „spíchli“
Bosonožské rozmarné léto s letním kinem
a 21letým Sudovalem. Vydařené akce. Tři dny
kinematografu zhlédlo přes 500 lidí. A tradičně hojná účast byla i během Sudovalu.
Určitě by vás zajímalo, jak se vypořádáváme
se složitostmi administrativy u plánovaných
projektů. „Vždyť se tam nic neděje“ – pohybové centrum pro školu, výstavba obchodu
v areálu „komunál“, výstavba domu služeb na
místě „staré samoobsluhy“, úprava prostoru
kolem myslivny a hřiště u poldru, parkoviště Ševčenkova, provoz volnočasového centra
BOSA, stezka přes a kolem Bosonoh pro pohybu chtivé pěší a cyklisty,… Krátká odpověď
zní „dlouze a těžko“. Samotná výstavba trvá
několik měsíců, zato však papírování a jednání několik let“. Takže nám všem nezbývá než

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
pořádá v sobotu 21. září 2013 tradiční

BABSKÉ HODY

Odpolední program u orlovny zahájí stárky v 13.45 hod. Moravskou besedou, poté bude
následovat tradiční průvod. Hrají HORNOBOJANÉ.
Ve 20 hodin začíná hodová zábava, v průběhu večera stárky zatančí Moravskou besedu.
K tanci a poslechu hraje skupina HAMRLA BOYS.
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek v ALDO Smíšené zboží od 1. září 2013.
Zvaní na babské hody proběhne v neděli 15. září od 15 hodin.
Srdečně zvou stárky a pořadatelé.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

se obrnit trpělivostí. Krátký popis k akcím najdete v článku uvnitř zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že z prázdnin zbyly již
vzpomínky, je třeba se připravit na podzimní úkoly. Čekají nás předčasné volby a příprava seznamu příjmů a výdajů pro Bosonohy
aneb rozpočet naší městské části. Návrhy už
teď připravují mnozí naši úředníci, zastupitelé
i aktivní občané. Přidejte se taky! Máte možnost připojit se k nim a navrhnout zastupitelům, kam byste si představovali vložit veřejné finance. To jsem se to rozepsal, co? Tak
zase příště.
Mějte se krásně a hezký podzim

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

První školní den
Po dvouměsíční přestávce opět ožily třídy
školek a škol. Nejinak je tomu i u nás v MŠ Konopiska nebo ZŠ Bosonožské nám., kam rodiče před osmou hodinou vedli malé prvňáčky,
aby poprvé usedli do školních lavic. Nejmenším ve školce i těm starším ve školních lavicích přejeme úspěšný školní rok a spoustu zábavy s kamarády! :-)

Martin Blahák
Foto autor
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BOSONOŽSKÉ ROZMARNÉ LÉTO
Synonymem slova „rozmarné“ je náladové,
nevyzpytatelné nebo vrtošivé... Rozmarně
jsme si užívali hned několika akcí, které se
v týdnu na přelomu letních prázdnin konaly. Nálada byla vždy skvělá a nevyzpytatelně
nebo vrtošivě se k nám nezachovalo ani počasí – prostě léto jak má být.
Vše odstartovalo sportovní klání v nohejbale
– již po několikáté se trojice odvážných střetly
na turnaji BOSONOHEC 2013. V sobotu 27. 7.
lehce po deváté hodině ranní začaly boje ve
dvou skupinách po sedmi týmech. Den to byl
náročný nejen rekordním počtem přihlášených týmů, ale také počasím – sluníčko pálilo
už od rána. Všichni hráči i příchozí se mohli
zchladit v připraveném bazénku a nutno říci,
že se využíval často. Kolem 16 hod. jsme konečně znali vítěze. První místo tým EZOP,
druhé místo LEVÁCI, třetí místo TROUBSKO.
Cenu však dostalo nejen prvních 10 týmů,
ale také za 13. místo tým HUBEŇOUŘI složený z Vaška Svobody, Mirka Kratochvíla a Rudy
Horvátha, a tým kluků KACHLA A SPOL., kteří sice skončili na posledním místě, ale bojovně se prali a nedali nikomu nic zadarmo.
Celou akci připravili a zorganizovali nadšenci
z 1. FC PIVNICE a FK SK BOSONOHY a moderoval jako vždy Miloš Dočekal.

řada odvážných hned v několika katego
riích: E LITE – muži nad 18 let, ŽENY, SENIOŘI
– muži nad 45 let, ŠTAFETY a RUDLIÁDA. Vítězem elitní skupiny mužů se po dvoukolovém
závodě stal Roman Havlík ml., kategorii žen
vyhrála Sandra Štvrtňová, seniory Adolf Purč,
štafety ovládli borci z týmu D
 OUPĚ V BAŽINĚ
a rudliádu čerství novomanželé Emil a Sandra ŠTVRTŇOVI. Nedílnou součástí letošního
léta a také sudovalu byl herec Vašek Svoboda a mistr světa v kolové Mirek „Krtek“ Kratochvíl, kteří se na chvíli stali „pivní policií“
a dohlíželi na pořádek a dodržování pitného režimu. Po celkovém vyhodnocení a předání hodnotných cen, které zajistila městská
část Brno-Bosonohy, zazpíval Radek Rettegy
a pak již dorazil očekávaný Petr Bende. Ten
také, krom zpěvu a pózování na fotkách do
rodinných alb, převzal jako poděkování od
spolupořadatele Vladimíra Koudelky a „Krtka“
Kratochvíla kalendář s významnými sportovci Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK
a slíbil, že v Bosonohách není určitě naposledy. A pak už se jen bavilo, jedlo a pilo a až do
pozdních nočních hodin tančilo. Celým večerem a nocí provázela Q.R.S. MUSIC.
Daniela Kalná, foto autor

V následujícím týdnu si i ti méně sportující mohli užít – do Bosonoh zavítal známý
KINE
MATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ. Tři dny
a tři skvělé české filmy.
Jak jinak než klasikou mohl skončit takto
sportovně a kulturně nabitý program „rozmarného léta“ – BOSONOŽSKÝ SUDOVAL,
tentokrát již 21. ročník. Opět v areálu u mysli
vecké chaty v Bosonohách, opět stejní pořadatelé – 1. FC PIVNICE, Miloš Dočekal za mikrofonem a dobrovolní nadšenci. A pokud
jsme si mysleli, že na bosonohecu bylo vedro, tak na sudovale bylo ještě větší. Aby se
po prašné cestě do kopce vůbec dalo závodit, pomohli bosonožští hasiči – celé dopoledne cestu kropili. V tropickém počasí se na
start závodů válení sudu do vrchu postavila
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Kinematograf bratří Čadíků
Součástí letního kulturního programu v Bosonohách byly tři noci s Kinematografem
bratří Čadíků. Ve dnech 31. 7.–2. 8. se na

fotbalovém hřišti FK SK promítaly v pořadí
snímky Okresní přebor, Probudím se včera
a Perfect Days. P
 rvní den odehráli naši fotbalisté přátelské utkání s Troubskem, v němž
„sousedy od vedle“ porazili a řádně připravili
atmosféru pro večerní promítání Okresního
přeboru. O pohoštění se postaral Miloš Dočekal, jak je tradicí při akcích na hřišti. A měl
práce dost, protože bylo všechny večery plno!
Tři filmové noci s kinematografem nestihly
projít zastupitelstvem, aby na ně byly uvolněny finance z rozpočtu, a tak se sluší poděkovat „sponzorům“ akce, jimiž se stali starosta
Anastazios Jiaxis, Rada městské části Brno-Bosonohy a Miloš Dočekal.

Martin Blahák
Foto autor

ZÁPIS DO STREET DANCE

POD VEDENÍM MISTRŮ ČR
Taneční studio B-Fresh si dovoluje pozvat všechny milovníky hudby a pohybu, bez rozdílu
věku a pokročilosti, k návštěvě
našich tanečních kurzů!
Pokud máte doma dítko, které se vám nadšeně pohupuje při poslechu hudby a rádi
byste mu formou tanečních lekcí dopřáli
základy nejen taneční, ale komplexní pohybové průpravy, pokud jste toužili se tanci věnovat víc než jen doma v pokojíčku
a chcete začít tento koníček dělat naplno,
nebo pokud patříte k těm, kteří mají rádi tanec, ale chcete si jej užívat už jen kondičně,
vás všechny srdečně zveme k zápisu a k vyzkoušení 2 LEKCÍ ZDARMA!
ZÁPISY NOVÝCH ČLENŮ
11.,12. a 13. září 2013 kdykoliv mezi
16–19 hod., Klobásova 34, Starý Lískovec
(Areál DTJ a bývalého kina)

WWW.B-FRESH.CZ
Těší se na vás kolektiv pedagogů a trenérů TS B-Fresh
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Stav bosonožských
investičních akcí
Zpráva o stavu projektů v Bosonohách, od Komise rozvoje, územního plánování a majetku
1. Pohybové prostory pro ZŠ Bosonožské
náměstí
Stavební povolení, po delších peripetiích, nabylo právní moci. Investiční odd. Magistrátu
města Brna (MMB) připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud nenastanou
komplikace, stavba by měla být v příštím roce
realizovaná.
2. Přestavba areálu „Komunál“ na obchod-samoobsluha (Penny)
I v období prázdnin probíhá jednání mezi developerem (zástupce investora – Penny market) a MMB a naší městské části (MČ) Bosonohy. V současné době se řeší možnost
odstranění objektu firmy Telecom a přemístění tel. technologií do náhradních prostor.
Dále řeší dopravní napojení, včetně vybudování nového mostu přes Leskavu. Nejedná se o jednoduché a levné záležitosti. Pouze
most přes Leskavu, inženýrské sítě, komunikace na ulici Zájezdní si vyžádá náklady přes
12 mil. Kč. U realizace vlastní prodejny mluvíme o nákladech cca 60 mil. Kč. Vzhledem
k těmto nákladům a komplikacím se může
zdát, že „se nic neděje“. Nicméně příprava
postupuje kupředu. Očekáváme, že po uzavření plánovací smlouvy mezi MMB (vlastník pozemků) a investorem se stavba zahájí.
Komplikací, zejména časovou, pro motoristy
a obyvatele, bude stržení a výstavba mostu.
Bez toho však nelze vlastní stavbu obchodu
zahájit.
3. Přestavba bývalé samoobsluhy –
Vzhledná 5
Jako základ dalšího postupu prací je dořešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům. Nyní
probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Poté začnou probíhat
stavební práce a úpravy, které musí MČ jako
majitel objektu udělat.
Pro informaci, plánujeme do objektu přemístit z areálu „komunál“ knihovnu, do dvora pak
moderní sběrné středisko. Hlavní náplní objektu budou ordinace obvodního lékaře, zubního lékaře, případně i dětského lékaře(pokud se nám je podaří získat).
4. Úprava okolí myslivny
U tohoto projektu se v příštím roce chceme
soustředit na část „vodní nádrž“, chcete-li
rybník, a to na získání chybějících pozemků.
O dotace na vlastní vybudování je možné požádat z výzev ministerstva ŽP. Předpokladem
je získání územního rozhodnutí, což je vázáno na vlastnictví potřebných pozemků. Projektovou dokumentaci máme zpracovanou.
5. Ulice Hrazdírova a parkoviště na ulici
Ševčenkova
Realizace ulice Hrazdírova se zastavila ne
problémech s plánovací smlouvou s Magistrátem města Brna (infrastruktura a pozemky).
Po mnoha peripetiích s projektem vybudování parkoviště Ševčenkova se snad realizace rozeběhne.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

6. Kanalizace
Velmi důležitý projekt pro základní fungování
naší lokality. Nejedná se o investiční akci naší
MČ. Financování je plně v rukách MMB. Jedná
se o částku cca 500 000 000 Kč. Jsme zařazeni
do plánu 2014/2015. Veškerá projektová dokumentace je připravena.
připravil A. Čoupek, předseda Komise
rozvoje, územního plánování a majetku

Dotazy od občanů
1. VYSÍLÁNÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
DOTAZ (martina-a, 2. 8. 2013):
Dobrý den,
slušně se na Vás obracím s žádostí omezit
časté vysílání rozhlasu. Někdy i třikrát denně
a navíc pořád dokola. Někteří občané mají
noční a zřejmě se asi moc nevyspí. Nebo se
zkuste vžít do maminek s malými dětmi, které potřebují spát. Nemám nic proti rozhlasu,
ale čeho je moc toho je příliš.
ODPOVĚĎ (A. Jiaxis, 5. 8. 2013):
Dobrý den, je mi líto, že Vás to tak trápí. Předal jsem naší úřednici Vaši stížnost, aby Vám
detailněji popsala situaci. Myslím si, že počet i čas vysílání o akcích v Bosonohách je
úměrný. Někteří občané Bosonoh si zase stěžovali, že chtějí být dostatečně informování
s pomocí všech dostupných médií i místního
rozhlasu. Pokud nechcete rozhlas, doporučte
samosprávě buď osobně, nebo přes člena zastupitelstva Vaši představu. Určitě se tím budeme zabývat. Jistě se pokusíme najít vhodný
časový termín pro sladění vydání informačních zpráv v případě mimořádného množství
událostí.
ODPOVĚĎ (Jarmila Dočekalová, 5. 8. 2013):
Dobrý den, zasílám vyjádření k Vašemu podnětu:
Na ÚMČ provádím hlášení já na základě požadavku žadatelů o hlášení, starosta realizuje hlášení o akcích městské části. Vyjádřit se mohu
pouze k hlášení, které provádím já osobně.
Směrnicí městské části máme stanovenu dobu
hlášení v pondělí a středu vždy v 16 hod., nicméně praxe a požadavky žadatelů o hlášení se
někdy s touto dobou nepotkávají a téměř běžně se stává, že jsou hlášení mimo tento termín,
protože naší snahou je především vyhovět žadatelům o hlášení a rovněž informovat občany
o důležitých situacích (havárie, přerušení elektřiny, důležitá upozornění atd.). V tomto smyslu
byla upravena i směrnice městské části. V současné době, kdy máme ústřednu místního rozhlasu digitalizovanou a lze zde nastavit časy vysílání, se snažím nastavit je tak, aby co nejméně
zatěžovaly občany (časné ranní hodiny, večerní
hodiny, poledne apod.).
Toto je současná praxe hlášení. V případě, že
se vyskytnou požadavky na jakoukoliv jinou
podobu hlášení, můžete Vaše náměty směřovat na radu městské části, která je kompetentní o tom rozhodovat.
2. SEČENÍ TRÁVY
DOTAZ (Petr S., 26. 7. 2013):
Ozývám se coby řidič a žádám vás o posečení trávy v místech styku Jihlavské a Jemelkovy

ulice, a to na straně ke Starému Lískovci. Při
sjezdu z Jihlavské na Jemelkovu není vůbec
rozhled přes vysokou trávu! Tak jak jste to
udělali na druhé straně směrem ke Kohoutovicím. Jde o bezpečnost. Dřív než se něco stane! Jezdím tam denně atd.
ODPOVĚĎ (Jakub Valihrach, 26. 7. 2013):
Vážený pane S., děkujeme za Vaše upozornění. Pracovník městské části na jeho základě
dnes travní porost na předmětném pozemku
pokosil. S pozdravem a přáním mnoha kilometrů bez nehody.
3. NESPOKOJENOST S MÍSTNÍ POŠTOU
DOTAZ (Soňa H., 22. 7. 2013):
Ráda bych informovala o věcech, které se
dějí na naší poště. Byla jsem tam vyřizovat
pár věcí... pan vypadal, že ho obtěžuji. Stála
jsem ve frontě 20 minut a to byli přede mnou
jen 2 lidi. Při předchozí návštěvě mě málem
vyhnal, že musí na autobus. Pracuji od 8
do17 hod., takže na poštu se nedostanu. Přišla mi obsílka, že si mám něco vyzvednout. Tři
dny jsem se snažila dovolat ale nikdo to nezvedal. Tak jsem vyslala mamku s plnou mocí
a stejně ji to pán nedal. Poslala jsem dceru
s balíkem na poštu. Chtěla ho poslat obyčejně. On řekl, že bez podacího lístku ji to nevezme. Což znamená úhrada 50 Kč. Nejsem jediná, lidi si hodně na něj stěžují. Tak doufám, že
nám pomůžete a nějak to vyřešíte.
ODPOVĚĎ (Anastazios Jiaxis, 23.7.2013):
Dobrý den,
chápu a vím, zakusil jsem na vlastní kůži. Stěžovali jsme si na jejich centrále České pošty. Pošta je v totálních chaosu. Minulý týden
nám donesli poštu za celý týden. Lidí mají
málo, některé zatěžují tak, že jsou v kolapsu,
tak se jim psychicky hroutí. Tedy v tomto případě, bohužel na ně žádné donucovací prostředky nemáme. Je to jejich vnitřní personální záležitost. Musíme a musíte vedení pošty
bombardovat společně.
Hodně vytrvalosti přeji
4. VEČERNÍ AKCE A HLUK
Dotaz (Petra V., 25. 7. 2013):
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do kdy
bude v sobotu 27. 7. Oldies party na hřišti?
Minule byla hlášena do půlnoci a do půl druhé nemohl nikdo v okolí (včetně dětí) spát.
Jsem samozřejmě ráda, že se v Bosonohách
konají různé akce, ale ty noční hlučné uprostřed obce nejsou zrovna nejlepší nápad!
Odpověď (A. Jiaxis, 26. 7. 2013):
Dobrý den, čas ukončení je stanoven na
24 hod. Prosím i o vyjádření hlavního organizátora 1FC Pivnice s FK Bosonohy.
Odpověď (Dočekal Miloslav, 29. 7. 2013):
Dobrý den. Po minulém „extempore“ bude
skutečně tato sobotní akce ukončena do
24 hodin a navíc hlasitost produkce bude
proti minulé disco párty snížena. Děkujeme
za pochopení. Další akce tohoto tipu již pro
letošní léto na tomto místě neplánujeme.
5. ŠPATNÁ ÚDRŽBA BOSONOH
Dotaz (paní Věra K., 9. 7. 2013):
Dobrý den pane starosto,
už delší dobu uvažuji nad napsáním tohoto dopisu a donutila mě až informace ve
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zpravodaji, která se týká údržby Bosonoh.
Musím říct, že mě to až znechutilo, dívat se
na to, co se děje (nebo spíš neděje) kolem
a už vůbec nemám chuť otevírat zpravodaj.
Bohužel jsem to opět udělala. Focení nově
osazené lavičky, zídky apod. v minulých číslech zpravodaje bylo docela úsměvné – takové věci jsou snad běžné a není potřeba na ně
takovým způsobem upozorňovat – nebo se
to alespoň nikdy dříve nedělalo, ač bylo okolí
Bosonoh mnohem upravenější, než je tomu
nyní. Vysázení nových stromků (mluvím o lokalitě u poldru) je pěkná věc – ovšem to, jak
to bylo provedeno, mě přímo vyděsilo a to,
jak to vypadá nyní – okolní majitelé polí Vám
jistě poděkují za zaplevelení a nutné postřiky,
až se všechny ty bodláky rozlétnou do okolí.
Kdybych měla vyjmenovat, kde všude je stav
zeleně slušně řečeno nehezký, tak by tento
e‑mail byl hodně dlouhý.
Jestli to pracovník technických služeb a brigádník nezvládají, tak je na místě nevyhazovat peníze za jejich platy a za všechno potřebné vybavení a pohonné hmoty a najmout si
firmu. V podstatě na jakoukoli odbornější práci jsou stejně povolávány odborné firmy. Po
okolí Bosonoh chodím už řádku let a nikdy
to nevypadalo tak jako teď. Kolikrát už hrozí
poškození auta či traktoru, když se chtějí majitelé pozemků dostat ke svým polím (mluvím
z vlastní zkušenosti).
O pracovním nasazení těchto dvou „pracovníků“ si myslím taky svoje. Nebudu říkat, čeho
jsem byla svědkem, nechci zaměstnance poškodit, ale dle mého mínění je na jeho nadřízeném, aby dohlédl jestli opravdu pracuje na
tom, co má za úkol a jestli vůbec v pracovní
době pracuje.
Upravené Bosonohy by mě potěšily mnohem
víc než zprávy o výletech do Itálie a o zápasech v pétanque.
Pokud s tímto dopisem nesouhlasíte, velice
ráda Vám zdokumentuji to, o čem píši a podrobně popíši všechny problémy, které tu vidím. Ale myslím, že rozumný člověk to musí
vidět sám a že to není nutné.
Odpověď (A. Jiaxis, 12. 7. 2013):
Dobrý den, je mi velmi líto, že jste tak nešťastná a zdrcená. Rád se na Vaše připomínky podívám. Myslím si, že Vaše veškerá znechucení
nejsou oprávněná. Velká kritika většinou bývá
z nedostatku či nechtění získat patřičné informace. Je jednodušší veškerou práci jiných pohanit. Nicméně děkuji za Váš dopis. Zatím ho
přeposílám k vyjádření členům Rady, tajemníkovi, zaměstnanci úřadu, který má na starost
technické zázemí a šéfredaktorovi Zpravodaje. Protože všech těchto lidí se Vaše připomínky týkají.
TAZATEL, OBČAN (paní Věra K.,15. 7. 2013):
Dobrý den pane starosto.
Vážím si Vaší odpovědi. Byla bych nerada,
kdyby byly mé připomínky pochopeny jinak,
než jak byly myšleny. Nechci pohanit práci jiných, pouze jsem upozorňovala na nemalé
nedostatky. Jako obyvatele Bosonoh (a chcete-li voliče) mě zajímají především výsledky
a tedy to, s čím se denně potkávám. Proč nejsou věci v takovém stavu, v jakém by měly
být a zjišťovat kdo je má v kompetenci, abych
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se mohla dostat k informacím, to mě opravdu nezajímá, nezlobte se. Pro mě je rozhodující to, co vidím a psala jsem pouze o tom,
co vidím a co se mě nějakým způsobem dotýká. Jak se k tomu postavíte, je už pouze na
Vás. Jen mě mrzí, že i když jste se ještě na
připomínky nepodíval, už si myslíte, že nejsou oprávněné. Přitom správně pochopená
a zpracovaná připomínka (případně kritika)
může být docela prospěšná.
S potěšením jsem zjistila, že se už začalo něco
dít. Nevím, jestli je to reakce na můj dopis,
ale kdyby takto pečlivě byla prováděna údržba zeleně od jara, nebylo by vůbec nutné se
tímto tématem zabývat a psát jakékoli e-maily. Například na lavičky se dá opět posadit,
a tak mohou sloužit svému původnímu účelu. Předtím to nebylo kvůli prorůstajícímu plevelu možné. V Bosonohách je více míst, která
by si zasloužila údržbu, ale tohle bylo asi nejviditelnější.
Odpověď (A. Jiaxis, 13. 8. 2013):
Dobrý den,
po čase Vás zdravím s celkovým vyjádřením
nad Vašimi připomínkami. Jsem za ně rád.
I když v některých vyjádřeních s Vámi nesouhlasím. Takže na těch mnoho témat, která jste
otevřela, jsem se znovu podíval. Jedny řešíme
průběžně, jiná dle nutnosti. Ta, co řešíme průběžně, jsou i personální a technické zajištění
úklidu (mnohá z nich nebyla dlouhodobě řešena). A vůbec nesouhlasím z vaší připomínkou – že bylo okolí Bosonoh mnohem upravenější, než je tomu nyní). Myslím si, že svými
zbytečně negativními vyjádřeními jste urazila
mnoho lidí, kteří na údržbě a rozvoji Bosonoh
pracují, jak už zaměstnanecky či dobrovolně.
Níže posílám odpovědi několika lidí, kteří se
k Vámi vyjádřeným problematikám zabývají. Je toho tolik, že bych navrhoval, abyste se
zastavila a já Vám mohl všechny Vaše otázky
zodpovědět. Budete vítána a určitě při osobní návštěvě pochopíte a změníte názor. Své
poznatky a připomínky máte možnost prosazovat osobně (tím míním aktivní účastí) i na
komisích při Radě, nejlépe na komisi dopravy
a životního prostředí či na Zastupitelstvu MČ,
která jsou přístupná všem občanům.
Odpovědi osob (pracovníků i dobrovolníků)
úřadu, kteří na řešení pravidelně pracují:
Lukáš Kopecký (stará se o technické a organizační záležitosti úřadu),
Zjištěné a konzultované poznatky:
– kolem stromů u poldru je to do 2 metrů
od kmenů vysekané
– na ÚMČ se vede přesná evidence, který
den co bylo uděláno
– úkoly se rozdělují pravidelně na pracovní
poradě (minimálně jednou týdně) a také
dle potřeby
– přestávka na oběd a na svačinu není časově ani místně určená – proto pracovníky můžete najít i v zahradě v místě bydliště brigádníka
– připomínky s úklidem a technicky drobnými záležitostmi můžete řešit i s pracovníky v terénu, nejlépe pak oslovit nás na
úřadě
– dříve jsme měli k dispozici jen jednoho člověka, nyní jsme přibrali další dva

pracovníky, což nám pomůže k lepšímu zajišťování pořádku a techn. zázemí pro naší
lokalitu
Jan Korbička (místostarosta):
Vždy přivítám, když někdo na zjištěný problém upozorní. Nicméně mne však překvapilo, jak radikálně by pisatelka řešila letní údržbu najmutím firmy na údržbu zelených ploch,
evidentně však bez jakéhokoli ekonomického
zhodnocení. S ohledem na terén a při odhadu běžné průměrné ceny 3–4 Kč/m2 nízké trávy by byl náklad cca 200 000 až 270 000 Kč/
jedno sečení (vyšším vzrůstem cena roste).
V průběhu roku při sečení min. 5×, by náklad
na letní údržbu (pouze sečení) byl řádově
min. 1 000 000 až 1 350 000 Kč.
K výše uvedenému je rovněž nutné vzít v úvahu průběh počasí ovlivňující možnost sečení. Zrovna letošní deštivé jaro nedalo moc
možností k údržbě zeleně a sečení vyššího
vzrůstu je pak složitější a časově náročnější,
nepochybně i dražší. Rovněž není možné zabezpečit sečení všech ploch v jeden okamžik.
MČ disponuje s rozpočtem, který bohužel neumožňuje tak vysoké náklady. Zvýšení rozpočtu by jistě přineslo, pokud by Bosonohy
byly samostatná obec.
S velkým politováním vnímám přístup pisatelky k informacím předkládaným občanům
formou zpravodaje. Zde je vhodné upozornit,
že MČ Bosonohy má přes 2 300 občanů a je
hodně těch, kteří se rádi o nových zídkách,
lavičkách, návštěvě Itálie či o zápasech v pétanque dozví prostřednictvím zpravodaje.
Marie Špačková (předseda komise ŽP):
Lze uvítat jen konkrétní připomínky s návrhem řešení od paní stěžovatelky, lze se domluvit i na případné spolupráci s ní a lidmi,
kteří se bezplatně starají o určitou část zeleně.
Pokud má paní zájem, bude jistě po vzájemné domluvě i na komisi dopravní, životního
prostředí a veřejného zdraví vítána. Zde bude
prostor si o všem popovídat.
Tomáš Návrat (tajemník):
Hezký den, uvedené připomínky vnímám
a průběžné je řešíme. Vzhledem k poruše
traktůrku v době Vašeho oznámení jsme museli vše operativně řešit. I pracovníci úřadu
mají zájem o co nejlepší vzhled obce a udržení pořádku. Proto pracovníci úřadu jsou
stále nápomocni samosprávě a pracovníkům
řízených samosprávou, jak při vlastním výkonu činnosti, tak při plánování těchto činností
a přípravě rozpočtu.
Miroslav Čoupek (šéfredaktor):
K té části dopisu tazatele, která se dotýká
zpravodaje a jeho obsahu jen několik poznámek. Je věcí každého, zda a s jakými pocity
otvírá Bosonožský zpravodaj, je věcí redakční
rady, jaká bude jeho náplň. Dle mého názoru
informace o tom, co je v Bosonohách nového, ať už jsou to věci nebo akce, kterých se
naši spoluobčané zúčastňují, do zpravodaje
patří. Třeba proto, že jsou mezi námi lidé, kteří toho z různých důvodů po naší obci tolik
nenachodí.
Osobně jsem rád za každou reakci, které se
nám dostane.
Připravil A. Jiaxis
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BOSA

Nabídka kurzů BOSA 2013

Evropský týden mobility

Rádi bychom vám představili činnost
Integrovaného centra volného času BOSA
Správce centra byla do 31. 3. 2013 paní Dana
Bártová. Zaslouží si poděkování za vše, co pro
BOSA udělala. Vedení takového centra není
rozhodně jednoduché! Obzvláště v místě, kde
ne všichni jsou příznivě nakloněni takovému
projektu.
Mezi Bosonožáky je však spoustu lidiček, pro
které má smysl starou školku – BOSA postavit
na nohy a rozdýchat. Rádi se s vámi a pro vás
o to pokusíme :-).
V květnu byla v BOSA Výstava nábytku a řezeb žáků uměleckých oborů Střední školy
stavebních řemesel Brno-Bosonohy.
Výstavu navštívilo přibližně 60 hostů. Dobrovolné vstupné 622 Kč bylo použito na nákup
desek na pískoviště. V centru také proběhla
úspěšně obhajoba maturitních prací.
Děkujeme panu Svobodovi za realizaci a výbornou organizaci výstavy. Byla to jedinečná
příležitost zhlédnout opravdu krásné výrobky!
Též patří poděkování za pomoc paní Květě Kiliánové.

Pondělí: MACEŠKA – hlídání dětí předškolního věku 7–13 hod.
Bosa Chimney 16–17 hod.
Bodystyling 18–19 hod.

Magistrát města Brna, kancelář Brno - Zdravé město připravuje kampaň Evropský týden
mobility, která se uskuteční 16.–22. září 2013
v rámci projektu Brno - Zdravé město.
Pestrý program zahrnuje 22 akcí určených dětem i dospělým, které jsou zaměřeny na podporu pohybové aktivity, bezpečnost v dopravě, nebo návštěvu míst z oblasti veřejné
dopravy, která nejsou běžně přístupná – např.
prohlídka depa v H. Heršpicích nebo návštěva
Centrálního dispečinku IDS JMK.
Zájemci se rovněž dozví, jak se tvoří jízdní
řády městské hromadné dopravy nebo se
mohou účastnit diskusního setkání o připravovaném Akčním plánu městské mobility.
Podrobný program kampaně naleznete na
webových stránkách projektu Brno - Zdravé
město: www.zdravemesto.brno.cz.

Dětský den v BOSA 1. 6.
Děti i rodiče prožili příjemné odpoledne. Pan
Svoboda z SOU Bosonohy a jeho studenti
studující na uměleckých oborech nám ukázali krásu truhlářského řemesla. Děti si mohly vlastnoručně vyříznout zvířátko nebo slepit
dřevěné autíčko. Velký úspěch měla i přednáška pana Milana Cendelína a pana Pavla
Marvana o lesních zvířátkách a péči o ně.
Odměnou všem byly rozesmáté a spokojené děti.
Duben 20 aktivit
Květen 39 aktivit
Děti: Kung-fu, street dance, vaření, divadelní a dramatický kroužek, Bosa Chimney, keramika.
Dospělí: bodystyling, zumba, kondiční cvičení, keramika.
Jednorázové akce:
Africké bubny v Bosonohách, čajové obřady,
dětská divadelní představení, nedělní kávičky, přednášky, výstavy, bazárek.
Informace o dění v BOSA na nástěnce – zastávka MHD Pražská u „Kovomatu“ a nástěnka u BOSA.
Vybavení centra:
Zahradní posezení, pískoviště, pro děti i dospělé velká trampolína, možnost občerstvení.
Centrum je, díky sponzorskému daru od ABB
ČR, kompletně vybaveno nábytkem. Díky vašemu zájmu a návštěvnosti centrum postupně vybavujeme. Děkujeme všem hostům
a lektorům, rovněž děkujeme za věcné dary.
Pronájem:
Místnost 1 hod.
100 Kč
Místnost celý den 500 Kč
Během podzimu budeme pracovat na rozšíření aktivit v I-CVČ BOSA – další kulturní, společenské a sportovní akce a kroužky, o kterých
vás budeme informovat v dalším zpravodaji.
Markéta Langerová, zástupce pověřený
MČ Bosonohy, e-mail: provozni@bosabrno.cz

Úterý: MACEŠKA – hlídání dětí předškolního
věku 7–13 hod.
Kung-fu 15–15.45 hod.
Klub maminek 16–18 hod.
Kondiční cvičení 19–20 hod.
Středa: MACEŠKA – hlídání dětí předškolního
věku 7–13 hod.
Street Dance 15–15.45 hod.
Keramika děti 17–18 hod.
Keramika dospělí 18.30–20 hod.
Cvičení pro seniory 18.30–19.30 hod.
Čtvrtek: MACEŠKA – hlídání dětí předškolního věku 7–13 hod.
Šikovný kuchař 15–15.45 hod.
Divadelní a dramatický kroužek 15–15.45 hod.
Zumba 19–20 hod.
Tančírna pro mladé – základní společenské
tance + salsa a latino 20–21.30 hod.
Pátek: MACEŠKA – hlídání dětí předškolního
věku 7–13 hod.
Neděle: Nedělní kávička 16–17.30 hod.
Taneční večery pro dospělé – základní společenské tance + salsa a latino 17.30–19 hod.
Ve škole i školce proběhne nabídka a ukázka
zájmových kroužků Od společnosti RYTMIK.
Dále nabízíme:
Lekce francouzštiny
Lekce angličtiny
Individuální masáže
Cvičení maminky s dětmi – děti do jednoho
roku
Cvičení maminky s dětmi – 1–3 roky.
Nárazové akce:
Kurzy tvoření pro dospělé a starší děti, africké
bubny v Bosonohách, čajové obřady, dětská
divadelní představení, přednášky, workshopy,
kurzy, výstavy, bazárek.

Rozhodnutí
Místně příslušný stavební úřad vydal rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/602 ul.
Jihlavská (vozovka) v úseku mostního objektu ev.č. 602–002 na ul. Jihlavská přes silnici III/15272 ul. Jemelkova z důvodu sanace
a úpravy mostních říms mostu ev.č. 602‑002.
Plošný rozsah výkopu a záboru: 30 m².
1) Zvláštní užívání silnice II/602 ul. Jihlavská se povoluje v termínu od 28. 8. 2013 do
1. 10. 2013.
Plné znění tohoto Rozhodnutí najdete na
webových stránkách ÚMČ Brno-Bosonohy:
www.bosonohy.cz.

Oznámení
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. Sportoviště – víceúčelový
areál pod názvem „In-line dráha, ZŠ Pavlovská 16“ Brno-Kohoutovice. Účastníci řízení mohou podat námitky do 23. 9. 2013.
Plné znění tohoto oznámení najdete na
webových stránkách ÚMČ Brno-Bosonohy
www.bosonohy.cz.

Allianz opět o krok blíže k Vám

Otevřeli jsme pro Vás
novou pobočku v OC
Campus Square Brno

Připravujeme pro Vás

Dětský den
v Campusu
13. 9. od 14:00 hod.

• skákací hrad (zdarma)
• soutěže s Pastelkou
(a další zábavný program nejen pro děti)

Již nyní platí pouze na této nově otevřené pobočce mimořádné slevy. Slevová akce končí 30. 9. 2013

15% sleva na cestovní pojištění
25% sleva na autopojištění
30% sleva na majetkové pojištění
Tel.: 530 309 983
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Z deníku ředitele školy

ZŠ organizace roku

2. června 2014: Třídní schůzky, hovorové hodiny

Vážení a milí žáci, rodiče a všichni ostatní
čtenáři Bosonožského zpravodaje, jako nový
ředitel základní a mateřské školy v Bosonohách vás z tohoto místa zdravím a přeji vám
příjemné podzimní dny. Svými příspěvky vás
budu seznamovat s činností naší školy. Budu
vždy rekapitulovat období minulé a zkusím
se dotknout toho, co nás v nejbližší době
čeká.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno, IČO:
48513997, tel. č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími
jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Organizace školního roku 2013/2014
Začátek školního roku: pondělí 2. září 2013
Konec I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2014
Začátek II. pololetí: pondělí 3. února 2014
Konec II. pololetí: pátek 27. června 2014

Významné akce školy
Cesta za poznáním: 12. září 2013
Rozsvěcení vánočního stromku: konec listopadu 2013
Vánoční dílny: po rozsvěcení vánočního
stromku
Bosonožský běh: konec dubna 2014
Den matek: květen 2014
Setkání s myslivci, sběr kaštanů: podzim
2013, beseda, vycházka únor 2014

Období hlavních prázdnin nebylo pro školu
nijak odlišné od jiných školních roků. Provoz
dvou červencových týdnů v mateřské škole ještě částečně připomínal končící školní rok, ve škole základní a ve školní jídelně probíhal generální úklid. Zaměřili jsme
se také na hledání nových posil u pedagogických pracovníků a na přípravu nového
školního roku.
Pro prázdninový provoz volnočasového centra BOSA jsme zpřístupnili herní prvky v zahradě mateřské školy a zpříjemnili všem návštěvníkům jejich letní vyžití. Nemilé bylo ale
naše zjištění, že si neznámý vandal vystřihl
díru v plotě školky, pravděpodobně pro venčení svého zvířecího přítele. Ohrozil tak významně zdraví našich dětí a nám přidal zbytečné práce na zakrytí tohoto místa.
Ve škole jsme přistoupili k renovacím tabulí v podobě nového nátěru a v jednom případě k výměně tabulových desek. Mytí střešních oken prováděla z důvodu bezpečnosti
zaměstnanců školy externí firma. Opravou
zabezpečovací signalizace byly odstraněny
plané poplachy, které pozorní obyvatelé Bosonožského náměstí mohli poznat ve formě
výjezdů zásahové jednotky Městské policie.
Vyklizením části sklepů se uvolnily některé
prostory.
Potřeby školy převyšují naše možnosti, proto
děkujeme za lednici, kterou jsme obdrželi do
kuchyně školy.
V mateřské škole mimo jiné potřebujeme obnovit nátěry zahradních prvků, obnovit lůžkoviny, zajistit měkké dřevo pro tvoření s dětmi, dokončit založení kompostu, natřít okapy
a svody, zakoupit nové koberce a další.
V základní škole pociťujeme nedostatek skříní
na uložení učebních materiálů pro žáky, stejně jako společenských her a dalších herních
sad pro smysluplné trávení volného času ve
družinách.
Tyto řádky píši z toho důvodu, že se laskavý čtenář může zamyslet nad svými možnostmi spolupráce a pomoci. Mohou se objevit i sponzoři, kteří si najdou cestu, jak svoji
pomoc konkretizovat. Za každou nabídku ke
spolupráci budeme vděčni.
V závěru si dovolím popřát vám zdraví a pohodu do dalších dní. Budu se těšit na vzájemná setkávání ve škole nebo na různých akcích
v Bosonohách.
Váš
Stanislav Skřička, ředitel školy
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Prázdniny a ředitelská volna
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2013
Vánoční prázdniny: 21. prosince 2013 až
5. ledna 2014
Pololetní prázdniny: 31. ledna 2014
Jarní prázdniny: 17. až 23. února 2014
Velikonoční prázdniny: 17. a 18. dubna 2014
Ředitelské volno I 2. května 2014
Ředitelské volno II 9. května 2014
Hlavní prázdniny: 28. června 2014 až 31. srpna 2014
Školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září
2014. Přípravný týden začne 25. srpna 2014.
Zápis do mateřské školy
Vyzvedávání přihlášek: únor 2014
Odevzdávání přihlášek: březen 2014
Zápis do I. tříd
Zápis: 17. a 18. ledna 2014
Termíny pravidelných porad pedagogické
rady
26. srpna 2013: Úvodní porada + BOZP
26. srpna 2013: Pedagogická porada MŠ
2. září 2013: Zahájení školního roku 2013/2014
11. listopadu 2013: Klasifikační porada za
I. čtvrtletí + Pedagogická porada MŠ
27. ledna 2014: Klasifikační porada za I. pololetí + Pedagogická porada MŠ (uzavření klasifikace v pátek 24. ledna 2014)
10. března 2014: Pedagogická porada MŠ
14. dubna 2014: Klasifikační porada za
III. čtvrtletí
23. května 2014: Pedagogická porada MŠ
23. června 2014: Klasifikační porada za II. pololetí (uzavření klasifikace v pátek 20. června
2014)
Provozní porady slouží k řešení operativních
úkolů, jsou svolávány zpravidla v pondělí ve
13 hodin. Porady MS předcházejí společným
poradám, případně podle potřeby v dalších
termínech operativně.
Termíny třídních schůzek a hovorových
hodin
(třídní schůzky a hovorové hodiny se konají v 17 hodin, pokud není dopředu oznámeno jinak)
9. září 2013: Třídní schůzky MŠ v 16.30 hod.
2. září 2013: Třídní schůzka 1. ročníku v 9 hod.
23. září 2013: třídní schůzky, hovorové hodiny
11. listopadu 2013: Hovorové hodiny
6. ledna 2014: Třídní schůzky, hovorové hodiny
14. dubna 2014: Třídní schůzky, hovorové hodiny
26. května 2014: Třídní schůzky budoucích
1. ročníků

Den otevřených dveří na škole
Středa 8. ledna 2014: Ukázky výuky, tříd,
výukových programů, akcí školy

Školy v přírodě, výlety
MŠ, 1. až 5. ročník ČR: 1. duben až 15. červen
2014 (1 týden)
Významné termíny ve školním roce
2013/2014:
do 15. března 2014: Odevzdání přihlášek ke
studiu na středních školách
od 22. do 30. dubna 2014: Přijímací řízení na
střední školy

„Vážený“ bosonožský
sprejere!
Omlouvám se, že ti tykám, ale vzhledem
k tvému věku si to mohu doufám dovolit.
Ostatně, jsme tak trochu kolegové, také se totiž vyjadřuji k tomu, co se mi ve světě a v Bosonohách nelíbí, takže si vlastně můžeme tykat. Ale k věci. Já se k nešvarům kolem sebe
vyjadřuji jinak. Uznej sám, že to, cos načmáral
jako svoji revoltu na nové fasádě učiliště nebo
u Padrtů na Kovárně a na dalších bosonožských zdech se svými „kolegy“, že to nemá jaksi uměleckou kvalitu. Nabízím ti proto „kurz
sprejování“, po jehož absolvování by mohly
mít tvoje názory na svět jinou formu a možná poslouží i dobré věci. Obzvláště budeš-li
se vyjadřovat na místech k tomu určených.
(A když budeme u toho skutečného sprej-artu, tak ti příkladem může být třeba Michal
Bajči, jehož maminka je doktorkou na dětské
onkologii v Brně, a který svými výtvory pomáhá projektům na podporu nemocných rakovinou.)
Mohl by ses k tomuto „kurzu“ přihlásit i jinde, třeba u svých rodičů, ve škole a nebo
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Hrdinové z pomníku

u příslušné komise v Bosonohách, která má
na starosti mládež a volnočasové aktivity. Ale
nevím… Rodiče se ti moc nevěnují, učitelky
se tě už i bojí a na jednání té bosonožské komise se dokonce ozvalo, že na takový, jako jsi
ty, nedají v Bosonohách ani korunu.
Ale mě můžeš oslovit přímo. Občas se přece
vídáme před hospodou, kam chodím za prací, pokecat a nebo jen tak „lamentovat nad
pivkem“. Nad pivkem tam lamentuje vícero
Bosonožáků, myslím, že tam vídávám i tvého
tátu – nebo je to strejda či děda – teď nevím.
Já k tomu mému „lamentování“ využívám pak
ale také i jiná místa a jiné výrazové prostředky. Ne vždycky je to samozřejmě někomu po
chuti. Před dvěma lety jsem byl za to vykázán
z jednání bosonožského zastupitelstva a pan
starosta Jiaxis na mě dokonce volal městskou policii. To mě ale neodrazuje od toho,
abych se dál nevyjadřoval k tomu, co mě štve
a co mě i mým příbuzným a dalším občanům
znepříjemňuje život. A věř mně, docela to časem zabírá. Proto ti nabízím „sprejerský kurz“
vhodný k vyjadřování svých názorů. Můžeme
to probrat třeba v té hospodě, ale protože ti
není ještě osmnáct, bude to bez pivka. Vím
samozřejmě, žes ho ochutnal už před pár lety
a že ho dávno piješ, ale v tomhle mám své zásady. (O tom, že jsi zkusil i trávu raděj pomlčím, možná by mi to ani neotiskli.)
A proč ti píšu v oslovení „vážený“? Vážím si totiž každého, kdo vysloví svobodně svůj názor.
Nevážím si ale těch, kteří svůj názor schovávají pod roušku tmy a nebo do pivní pěny. Proto
ty uvozovky v nadpisu. Dávám ti ale ještě šanci a doufám, že se budeš po absolvování „kurzu sprejování“ (ten samozřejmě není jenom
o tom sprejování, to jsi asi pochopil) vyjadřovat adekvátní formou a na těch správných
místech. Pak budeš vážený. A určitě i před
holkama, které tě za to teď možná obdivují.
Ale co za pár let? Chtěla by některá takovýho
„sprejera“ za manžela?
S pozdravem

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

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

Když pan Koudelka v minulém čísle zpravodaje připomněl jednoho z padlých 2. světové
války, mladého hrdinu Eduarda Sojku a uváděl výčet jmen, která jsou na pomníku padlým ve světových válkách na Bosonožském
náměstí, uvědomil jsem si, že ještě jedno
jméno ze seznamu poněkud vyčnívá. Mám
na mysli Vojtěcha Borise Lužu, hrdinu tak řečeno z opačného konce spektra.
Tento muž byl totiž profesionálním vojákem,
člověkem s vysokou mírou vojenské cti, člověkem opravdu připraveným položit kdykoliv život za svoji vlast. Před Mnichovem jeden
z nejvyšších představitelů československé armády (v hodnosti divizního generála v době
mobilizace velel celé Moravě) byl zkušeným
válečným velitelem. V 1. světové válce vybudoval první kulometný oddíl 2. střeleckého pluku československých legií a velel mu
v bitvě u Zborova, postupně se vypracoval až
na zástupce velitele pluku. Jeho vojáci jej zbožňovali pro jeho velké charisma a příkladné hrdinství (při útoku prý běžel vždy v čele své jednotky). Byl také člověkem vzdělaným, studoval
elektrotechniku na brněnském Vysokém učení
technickém (ještě před odchodem na ruskou
frontu) a po válce, již jako důstojník meziválečné československé armády, také čs. Vysokou
válečnou školu, které později (v letech 1932
až 1935) velel. Stal se autorem mnoha vojenských studií a plánů. Mimo jiné navrhoval, ve
své době velmi pokrokově, neorientovat se na
pohraniční opevnění, ale investovat do mobilních obrněných (tankových) jednotek. Ty mohou také tvořit opevněnou obrannou linii, ale
navíc jsou pohyblivé a mohou podle potřeby
přejít do protiútoku nebo ustupovat. Následující válka prokázala správnost jeho úvah. Kromě vzdělání kladl generál Luža důraz také na
tělesnou zdatnost, byl aktivním sokolem a poukazoval na špatnou kondici některých svých
kolegů, čs. generálů, za což byl jimi neoblíben.
Spolu s ostatními nejvyššími veliteli čs. armády
ve dnech mnichovské zrady tlačili na prezidenta Beneše, aby se republika bránila vojensky
i bez podpory tehdejších spojenců.
Po okupaci Československa a zřízení protektorátu se rozhodl (na rozdíl od řady jeho kolegů z armády) zůstat ve vlasti a vést boj s nepřítelem na domácí frontě. Jeho ideou bylo
zorganizovat celostátní podzemní hnutí řízené zkušenými veliteli – vojáky, postupně
vycvičit síť bojovníků a s pomocí spojenců
(dodávky zbraní shozem z letadel) hnutí vyzbrojit. Takto vytvořená organizace by však
zbytečně neriskovala partyzánskými akcemi,
ale v případě blížící se fronty by se stala jádrem celonárodního povstání. Generál Luža
takto zamýšlel zajistit Československu silné
pozice mezi vítěznými spojenci, mnohem silnější než by skýtaly pouze čs. jednotky v zahraničí, bojující po boku spojenců. Po rozbití celostátní vojenské odbojové sítě Obrana
národa gestapem přešel generál Luža v roce
1941 do ilegality a díky svým schopnostem
a pomoci řady lidí se mu dařilo unikat zatčení, přestože nepřestával pracovat na budování celostátní sítě. Postupně vybudoval spolu

s pány Grňou a Štainerem celomoravsky působící organizaci Rada tří, byl ve spojení s exilovou vládou v Londýně (jejíž ministr obrany
generál Ingr jej cenil velmi vysoko) a dodával prostřednictvím rádiového spojení i kurýrů spojencům cenné informace (včetně plánů
z brněnské Zbrojovky nebo strategických informací získaných ředitelem Zbrojovky Stallerem od svého německého šéfa Alberta Göringa). Osudným se generálu Lužovi stal pokus
propojit svoji síť se sítí v Čechách, kam se byl
nucen v roce 1944 pěšky se svým pobočníkem vydat. Bohužel, musel se od Prahy vrátit,
protože česká síť byla v tu dobu silně decimována gestapem. Tato cesta se mu stala osudnou. Když žádal v hostinci v Hřišti u Přibyslavi
o nocleh, byl zrazen protektorátním četníkům
a ti jej v přestřelce zabili. Stal se tak mimochodem jediným československým generálem, který zemřel se zbraní v ruce. Gestapo
sice zpočátku netušilo, kdo je onen zastřelený muž, ale když zjistilo, že se jedná o jednoho z jejich nejtvrdších a nejhledanějších
protivníků na Moravě, člověka velmi známého a mezi Čechy respektovaného, tělo rychle
spálili a popel rozprášili na neznámém místě.
A jak souvisí tato výrazná osobnost československých dějin s Bosonohami? Během své činnosti v ilegalitě převážnou část doby pracoval
a skrýval se před gestapem právě v Bosonohách. Do Bosonoh jej přivezl v květnu 1942
jeho spolubojovník v odboji, jinak řidič autobusu na lince Brno–Velká Bíteš a bosonožský
rodák Jan Sec. Ukrýval jej pak ve své vilce na
dnešní Hoštické ulici. To bylo velmi nebezpečné a nesnadné i vzhledem k tomu, že rodina
Secova měla malého syna, který nového obyvatele nesměl v domě ani spatřit. Malému dítěti pravidla konspirace těžko vysvětlíte. Rodina Secova tedy žila naoko normálně veřejně až
do května 1944, kdy v jednom z bývalých čs.
důstojníků Ryšánkovi, slibujícím generálu Lužovi navázat kontakty s dalším čs. generálem
v ilegalitě, organizace naštěstí odhalila konfidenta gestapa. Pak Luža a Sec s Ryšánkem rozehráli nebezpečnou hru, aby získali čas k odchodu a zachránili co nejvíce z těch, kteří byli
z organizace Ryšánkovi (a tedy i gestapu) známi. Tentokrát musela do ilegality i celá rodina Secova. Jejich cesty se pak rozešly, protože nebylo možné ukrýt na jednom místě více
než jednu osobu. Jméno generála Luži se tak
symbolicky objevuje mezi bosonožskými hrdiny 2. světové války, protože i když se v Bosonohách nenarodil, ani zde nepadl, významnou částí své práce v protifašistickém odboji
odvedl právě zde. Secovi válku přežili, Jan Sec
pokračoval v boji proti fašistům dál v ilegalitě
a zúčastnil se mimo jiné i trestní výpravy partyzánů na četnickou stanici v Přibyslavi, která
byla podniknuta na rozkaz Lužova nástupce
v Radě tří, plukovníka Svatoně.
Sen generála Luži a jeho kolegů a spolupracovníků z Rady tří o celonárodním ozbrojeném povstání, které by šlo „naproti” blížící se
spojenecké frontě a tak postavilo Československo jednoznačně mezi suverénní vítěze války,
se neuskutečnil. Ostatně dnes víme, že vítězné
mocnosti nic takového ani nechtěly. Všechna
velká povstání nechaly prakticky bez pomoci
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napospas běsnícím fašistům (Slovenské národní povstání, povstání ve Varšavském ghettu,
Pražské povstání). Mocnosti spojenců nemohly
na dobytých územích potřebovat, aby až tam
přijdou, nalezly tam operovat vítězné místní ozbrojené jednotky. Mocnosti potřebovaly samy osvobozovat pouze vystrašené civilisty, aby pak na osvobozených územích mohly
uplatnit výlučně svůj vliv a založit dopředu dohodnuté poválečné uspořádání Evropy.

osobnostmi svých týmů a jejich srdíčko bije
pro FK SK Bosonohy a pro jejich kamarády
v družstvu. Takže děkujeme za dobrou reprezentaci a blahopřejeme všem třem Petrům
Čoupkům.
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Tenisový klub Bosonohy

Richard Růžička

Patrik umí!
Pokud listujeme brněnskými novinami tak
dva tři roky dozadu a pomineme-li zprávy od
soukromých subjektů, zjistíme, že v dobrém
se píše o Bosonohách především v souvislosti s Fotbalovým klubem SK Bosonohy. A nejfrekventovanějším jménem je bezesporu Patrik Holomek. A myslím, že zcela po zásluze.
Nejenže je vůdčí osobností prvního týmu
mužů a v době uzávěrky byl v čele tabulky
střelců nejvyšší krajské fotbalové soutěže. Patrik se také stará o přípravu svých nástupců.
Věnoval se jim i o prázdninách a chvályhodné
jistě je i to, že kluci dali přednost kulatému nesmyslu, jak se fotbalovému míči říká, před nesmysly skutečnými. Kéž by jim zájem o fotbal
a o sport vydržel i teď na podzim...

Helena Koudelková
Foto Vladimír Koudelka

Sportovní benefice a tři
Čoupkové
Na prstech jedné ruky by se daly spočítat
akce, které jsou předmětem zájmu celého
Brna i okolí a které se odehrávají právě v Bosonohách. Memoriál Petra Kocmana, připomenutí čtvrtého výročí tragické smrti výborného brněnského fotbalisty a kamaráda Petra
Kocmana takovou akcí bezesporu byl. Uskutečnil se poslední sobotu v červnu na hřišti
FK SK Bosonohy a zúčastnilo se ho mnoho
sportovních i dalších osobností, jako například herec Vašek Svoboda, mistr světa v kolové Mirek Kratochvíl či basketbalový internacionál Jiří Černošek. Akce se setkala se značným
zájmem médií, reportáž vysílala ve své hlavní

zpravodajské relaci v kraji Česká televize a záznam je stále k dohledání v archivu ČT. Podstatné však je, že se ve prospěch dětí Petra
Kocmana vybralo více než deset tisíc korun
a potvrdilo se, že opravdová sportovní přátelství neumírají. Důležité je také konstatování, že bez ohledu na to, zda se hlavní pořadatel Jaroslav Holomek rozhodne či nerozhodne
uspořádat další ročník opět v Bosonohách,
uvažují bosonožští organizátoři, že by oni
sami mohli pravidelně na konci fotbalové sezóny pořádat v Bosonohách sportovní benefici ve prospěch potřebných dětí. V této souvislosti je také třeba zmínit, že i bosonožské
děti byly 29. června „v akci“. Na hřišti probíhal
od rána turnaj fotbalových přípravek a před
začátkem hlavního utkání výběru Zbrojovky
Brno proti výběru Bosonoh byli oceněni dva
mladí bosonožští fotbalisté. Cenu pro krále
střelců jim předali významní sportovci, fotbalista Libor Došek a hokejista Petr Hubáček,
a jistě si zaslouží pochvalu i od nás.
Oba dva se shodou okolností jmenují stejně
– Petr Čoupek. Jedenáctiletý Petr se stal nejlepším střelcem starší přípravky, když v městské soutěži vstřelil v loňské sezóně úctyhodných 57 branek, a ještě více gólů – plných 76
nastřílel soupeřům v městské soutěži mladších přípravek devítiletý Petr Čoupek. Petrovi
se navíc podařil majstrštyk v Soběšicích, kde
Bosonohy porazily domácí tým 6:5 a Petr byl
autorem všech šesti branek. Jak nám napsal
trenér bosonožské mládeže a tatínek jednoho
z nich – také Petr Čoupek – oba jsou vůdčími

V sobotu 21. 9. 2013 se koná 9. ročník turnaje
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře a hráček ve
dvouhře„O pohár starosty ÚMČ Brno-Bosonohy.
Bližší informace na www.tkbrnobosonohy.cz,
nebo na kurtech tenisového klubu.
Vzhledem k tomu, že je omezen počet na
15 dvojic, je nutno se co nejdříve přihlásit, nejpozději však do 17. 9. 2013 e-mailem:
Pcerveny.seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 724 771 339.
Konečné umístění Brněnské ligy veteránů:
Muži 45+ 4. místo, muži 55+ 8. místo, ženy
45+ 3. místo.
Turnaje:
Ve dnech 4.–6. 7. 2013 se konal turnaj mladších žáků a žákyň „PRAPAC CUP“, kterého se
zúčastnilo, 17 žáků a 21 žákyň. Z našich hráčů
nikdo nepostoupil do závěrečných kol.
Výsledky:
ŽÁCI – Dvouhra: 1. Zavřel Lukáš – TK Agrofert
Prostějov, 2. Žikay Filip – STK Břeclav. Čtyřhra:
1. Žikay Filip – STK Břeclav, Mach Marek – Tesla
Brno, 2. Zavřel Lukáš – TK Agrofert Prostějov,
Juračka Dominik – TC-MJ Brno.
ŽÁKYNĚ – Dvouhra: 1. Neveselá Nicole – Tesla Brno, 2. Hermanová Dita – TK Natali. Čtyřhra: 1. Neveselá Nicole – Tesla Brno, Hermanová Dita – TK Natali, 2. Vrabčeková Sofia,
Horvátová Viktoria – obě STK Břeclav.
Další turnaj „Memoriál Zdeňka Kocmana“
dorostenců se uskutečnil ve dnech 13.–15. 7.
za účasti 29 dorostenců. Z našeho oddílu se
turnaje zúčastnili 3 dorostenci. Z nichž Radek
Daniš obsadil v čtyřhře krásné 3. místo a ve
dvouhře se probojoval do čtvrtfinále, kde prohrál ve třech setech s pozdějším vítězem turnaje. Další dorostenec Filip Joura se rovněž
probojoval do čtvrtfinále.
VÝSLEDKY:
Dvouhra: 1. Mištúrik Jakub – TK SK Zlín, 2. Černoch Jakub – ŽLTC Brno. Čtyřhra: 1. Křípský
Filip, Kučera Dominik – oba SKT Tišnov, 2. Zápotočný Ladislav – Sokol Slavkov, Krajčíř Jakub - STK Břeclav.
Zájemcům o hraní v tenisové hale Tenisového klubu Brno-Bosonohy oznamujeme,
že zahájení provozu haly bude 15. 10. 2013.
Konec halové sezony bude 3. 4. 2014. Podrobnější informace budou od 1. září 2013 na
www.tkbrnobosonohy.cz.
Zpracoval Karel Otoupalík

Uzávěrka dalšího čísla: 17. 10. 2013
Distribuce: 4. 11. 2013
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