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Milí čtenáři,
vítejte pod rozkvetlou třešní plnou prvomájových polibků,  vítejte
pod bosonožskou májí plnou krásných stárků, vítejte u dalšího čísla
zpravodaje plného nových informací. Vaše redakční rada

Slovo redakce

Největším svátkem Bosonoh bývaly mladé hody. Slavily se dřív na den
svatého Floriána, ať připadl na kterýkoliv všední den, později se stalo
zvykem slavit na první neděli v květnu po sv. Floriánu.

Tomuto světci je zasvěcen místní kostelík a jeho socha hlídá rybníček
nad kostelem, kde též rourou přitéká čistá, dobrá voda. Říkají v Boso−
nohách: „Di pro vodu k Floriánkovi!“ Zde je redakce místních novin úst−
ním podáním rozšiřovaných, sem přicházejí kluci a večer třeba i chasa.
Před „mladéma hodama“ musela býti vesnička jako nová. Všude se
domky bílily, podrovnávaly, hospodyně pekly koláče a buchty, hospo−
dáři obstarávali víno pro hosty, kteří se v ten den sjížděli do každé rodi−
ny z celého okolí, děvčata zametala dvory a náves, kluci obstarávali
drobné posílky nebo okukovali kramáře, kteří stavěli boudy u kostela.
Chasa stavěla a zdobila máj. 

(převzato z knihy Bosonohy, Emil Smrž 1928)
Redakce přeje všem Bosonožanům spokojené prožití hodového
veselí.

Hody

Pro zvelebení Bosonoh je třeba uskutečnit řadu akcí. Jedná se
o projekty, na kterých je třeba pečlivě pracovat. Sestavil jsem proto
pracovní skupinu pro strategii a rozvoj Bosonoh, která se realizací
dlouhodobě zabývá (oficiálně založena v lednu 2007).
Mám tu čest realizovat projekty pro Bosonohy nebo se na nich
podílet. A proto mi dovolte je vám představit a zároveň i ve zkrat−
ce sdělit, v jaké fázi se nachází:

Územní plán města Brna 
Odbor územního plánování a rozvoje (OUPR) města Brna pracuje
na návrhu změn Aktualizace územního plánu města Brna aneb boj
o umístnění R43 do katastru Bosonoh a začlenění obchvatu do
územního plánu stále trvá.
Výsledek vám přineseme v dalším vydání – čeká nás příprava
a schvalování na místní a městské úrovni.

Protihlukové stěny kolem dálnice
Téma jež má širší souvislosti, má dlouhodobější charakter. Pracu−
je a pracovalo na něm mnoho lidí. Ministerstvo dopravy uvolní první
část finančních prostředků (40 mil. Kč) na zahájení pokračování
budování protihlukových stěn v úseku, které Bosonohy trápí nejví−
ce. Celý projekt má přijít na zhruba 90 mil. Kč. 
(pozn. velký dík patří vytrvalosti paní K. Kilianové)

Kanalizace
Vedle etapy výstavby probíhají i geodetické práce na přípravě tech−
nické studie pro pokračování kanalizace do dalších bosonožských
ulic.

Bosonožské středisko aktivit (BOSA) – aneb rekonstrukce
staré budovy školky
Po dvou letech tvrdých příprav a shánění finančních prostředků jak
na výstavbu, tak i na projektování, začínáme etapu stavební.
Vznikne tu další místo pro setkávání – volnočasové centrum. 
Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Protis, která má za úkol do
31. 5. připravit projektovou dokumentaci stavby. V pondělí 20. 4.
proběhla první seznamovací schůzka firmy s prostorem rekon−
strukce. Výsledek dokumentace vám pak ukážeme na veřejné
besedě. Stále se můžete zapojit i vy do otevřené debaty o funkč−
nosti budovy.

Rekonstrukce Bosonožského náměstí
Připravujeme důstojné centrum Bosonoh. V minulém čísle jsme
vás informovali o výběru firmy na přípravu návrhové studie.
S vybranou firmou Arch. Design, s. r. o., jsme uskutečnili první pra−
covní schůzku. Další setkání rádi uskutečníme na otevřenějším
fóru. Budeme se chtít dozvědět i váš názor. 

Relaxační objekt při škole
Komise RMB pro výchovu a vzdělávání při městě Brně nedoporu−
čila naši žádost o prostředky na vybudování. Věřím, že se nám
podaří pomoci vlastními finančními prostředky a potřeby školy
budou uskutečněny. 

Komunál a revitalizace prostor pod myslivnou  
Pracujeme na zahájení návrhových projektů. Finanční prostředky
na přípravu jsme v letošním roce připravili. 

FINANČNÍ MOŽNOSTI A DOTACE PRO BOSONOHY
Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM – připravujeme pro vás
informační besedu o možnostech, jak dosáhnout státní finanční
pomoci. Zatím lze první informace získat na webových stránkách
Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) a Státního fondu
životního prostředí (www.sfzp.cz)

Z dotací evropských fondů jsou financovány pro Bosonohy: 
− kanalizace,   
− sanace skalní stěny,   
− protihlukové stěny,   
− volnočasové centrum.

RNDr. Anastásios Jiaxis
člen Rady MČ Bosonohy

Projekty pro Bosonohy

Městská část Brno−Bosonohy Vás srdečně zve na

Mladé hody
a

III. setkání Heligonkářů
ve dnech  8.–10. května 2009

Program:
Pátek 8. 5. 2009

ve 14 hod. stavění máje

Sobota 9. 5. 2009
od 13 do 18 hod. vystoupení Heligonkářů v sále orlovny

v 15 hod. průvod stárků od budovy ÚMČ
ve 20 hod. hodová zábava v sále Orlovny

Neděle 10. 5. 2009
v 9 hod. mše svatá v parku
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Pozor změny:
4.   6. vycházka – Vranov u Brna

16.   6. zájezd Kroměříž – Hostýn
20.   8. zájezd Šumperk – Velké Losiny (koupání)
10.   9. vycházka Bílovice nad Svitavou
12.   9. zájezd Mikulov – vinobraní

8. 10. vycházka – studánky v okolí Brna
15. 10. zájezd Mikulov, vinný sklep
22. 10. zájezd Čalovo (koupání)
14. 11. taneční podvečer – m. Maškovi
19. 11. zájezd Maďarsko (koupání)
Listopad – divadlo

3. 12. vánoční vycházka Vranov u Brna
28. 12. výroční schůze

Program klubu důchodců na 2. pololetí 2009

Poslanec Parlamentu České republiky pan Ing. Milan Šimonovský
(bývalý ministr dopravy) mi sdělil, že se mu podařilo prosadit do
státního rozpočtu 40 milionů korun na budování protihlukových
stěn u dálnice D1 na katastrálním území Bosonoh. I když stěny
zatím nepokryjí celou potřebnou délku dálnice, doufejme, že aspoň
části občanů se uleví od neustálé hlukové zátěže.

Květoslava Kilianová,
členka Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Protihlukové stěny

Tato akce, která se konala již po sedmé v řadě, pomáhá Bosono−
hy vyčistit od zimního nánosu. Ve sněhu se hodně odpadků scho−
vá, ale jakmile na něj začne svítit silněji sluníčko, objevují se

nevábné hromádky a různé odhozené předměty. 
Letošní jarní úklid se uskutečnil 4. dubna a zúčastnilo se jej 25 dětí
a 10 dospělých. Spojili jsme jarní procházku a poznávání Bosonoh
s potřebnou očistou veřejných prostor.
Poděkování patří všem účastníkům, panu Karlu Badinovi za pomoc
při přípravě zázemí u myslivny a MČ Brno−Bosonohy, která celou
akci finančně zajišťuje.
Za rok na viděnou a snad i v hojnějším počtu, Bosonohy jsou nás
všech. Petr Juráček

Jarní úklid Bosonoh

Slohové práce žáků naší ZŠ 

Úklid Bosonoh

Zúčastnil jsem se jarního úklidu Bosonoh. Šli jsme ke studánce

u panenky Marie. Vzal jsem mamku a sestru. Nejvíce odpadků

jsme našli v lese. Účastníci naší skupiny: Helena Böhmová, Martin

Böhm, Marek Boháček, Jana Sedláková, Pavlína Boháčková, Pat−

rik Ondruj, Marek Sedlák. Náš největší odpad byla guma od pneu−

matiky, potom jsme šli na myslivnu. Odpoledne jsme někteří z nás

jezdili svážet s Petrem Juráčkem odpad a potom nás pan starosta

pozval na kofolu a hráli jsme šipky.

Marek Boháček, 3. tř.

Bosonožský úklid

V 9 hodin jsme se sešli u školy, bylo to v sobotu. Rozdělili jsme se

do skupin. Naše skupina měla 10 lidí a 2 psy. Vydali jsme se od

školy k tenisovému kurtu a cestou jsme sbírali odpadky do pytlů.

Potom jsme pokračovali ulicí Hoštickou. Naše cesta vedla kolem

hráze. U hráze jeden z pejsků skočil do vody a byl celý špinavý.

Pytle s odpadem jsme nechali u popelnic. Nakonec jsme došli na

myslivnu a opékali jsme si špekáčky a hráli jsme hry. Měli jsme roz−

chod v 13 hodin. Těším se na další úklid.

Alžběta Kroupová, 3. tř.

Dne 24. 4. 2009 starosta Miroslav Sojka a místostarostka Draho−
míra Medová uctili památku padlých 1. a 2 světové války u příleži−
tosti osvobození Bosonoh.

POZVÁNKA
NA PÉTANQUE

v neděli 24. 5. 2009 ve 14 hod. na hřišti pod orlovnou

Milí milovníci pétanque a bosonožští patrioté, srdečně
Vás zveme na důležité soustředění k účasti na Mistrov−
ství města Brna v petangue.
Již tradičně se v červnu pořádá soutěž městských částí
v „koulení“. Jde o dvanáctičlenné družstvo – 3 junioři,
3 ženy, 3 muži, 3 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 (turnaj jsme spolupořádali).

V roce 2009 turnaj proběhne 14. 6. v Útěchově (loňský vítěz)
Přijďte se nominovat na prestižní turnaj, pobavit se

a zasoutěžit si v zajímavém sportovním odvětví.
Přijďte vytvořit vítězný tým.

Srdečně vás zvou Anastásios Jiaxis a Petr Juráček   
(pétanquoví mistři roku 2007)
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Výtah ze zápisu z 59. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 16.
3. 2009

RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 669, Boso−
nožské nám. 79, na pozemku p. č. 5 v k. ú. Bosonohy o výměře 84
m2 žadateli  na dobu určitou 5 let jako prodejnu drogerie za cenu
nájemného 24 000 Kč/rok.
− požaduje po bytové komisi RMČ dopracovat kriteria pro výběr
žadatelů o pronájem obecního bytu v části charakter bytu.
− schvaluje změnit text v kriteriích pro výběr žadatelů o pronájem
obecního bytu „při rovnosti bodů rozhodne o navrženém pořadí
komise hlasováním“ na text „při rovnosti bodů se pořadí uchazečů
určí losem“.
− schvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky statutární−
ho města Brna č. 8/2008 dle přílohy bez připomínek.
− schvaluje pracovní cestu starosty MČ p. Miroslava Sojky uskuteč−
něnou vlastním vozidlem na XI. Sněm Svazu měst a obcí ČR
v Lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech ve dnech 27.
5.–29. 5. 2009.
− požaduje úhradu dlužné částky za služby do 30. 6. 2009, v opač−
ném případě vypovědět smlouvu o nájmu bytu.
− schvaluje výhledový plán investičních záměrů ZŠ a MŠ Bosonož−
ské nám. 44 na období 2010–2013.

Diskuse v bodu různé:
starosta
• dne 16. 3. 2009 nastoupil nový pracovník do funkce uklízeče,
• upozornil na přípravu investiční akce dětské hřiště za vodoje−
mem, je třeba zadat průzkum trhu,
• je třeba vyřešit pokračování investiční akce chodník Skalní
a umístění veřejného osvětlení, starosta bude jednat na Odboru
technických sítí Magistrátu města o možnosti umístění veřejného
osvětlení na ul. Skalní do země,
• v průběhu letošního roku bude realizována ze strany Brněnské
komunikace, a. s.,  oprava chodníku na ul. U Smyčky, která byla
původně plánována z prostředků Městské části Brno−Bosonohy,
• na základě odhadu kvalifikované firmy si světelná signalizace kři−
žovatky Bosonožské nám.–Pražská vyžádá částku cca 2 mil. Kč,
• nejsou zájemci o stárkování na bosonožských mladých hodech.

RNDr. Jiaxis – upozornil na tvořící se skládku odpadu v prostoru
bývalé cihelny.
starosta – bude upozorněn majitel pozemku.

Mgr. Juráček – dotazuje se na realizaci oplocení na dětském hřiš−
ti Vzhledná.
starosta – realizace opravy oplocení bude v průběhu příštího
týdne.

Mgr. Juráček – dotazuje se na průběh reklamace závad dětského
hřiště Vzhledná dle revizní zprávy.
starosta – opravy v rámci reklamace budou provedeny dle sdělení
dodavatelské firmy za příznivějších klimatických podmínek.

Mgr. Juráček – na základě usnesení Komise pro ochranu a rozvoj
životního prostředí je doporučeno řešit plochy veřejné zeleně kom−
plexně ve spolupráci s odbornou firmou, Mgr. Juráček doporučuje
spolupracovat s Ing. Wagnerovou, která zpracovávala studii i na
dětské hřiště a plochu za vodojemem.

p. Medová – v úterý 17. 3. 2009 bude sděleno, kdy bude vysazen
nový vánoční strom na Bosonožském nám.

RNDr.  Jiaxis – je třeba zahájit práce na revitalizaci lesního areálu
pod myslivnou.

Výtah ze zápisu z 60. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 30.
3. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s námitkou č. 2 RNDr. Jiaxise ve věci opravy zápisu

z 59. schůze rady.
− souhlasí se zřízením vjezdu na části pozemku p. č. 4/20 v k. ú.
Bosonohy k rodinnému domu Zájezdní 2 stojícímu na pozemku p.
č. 7 v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje předložený návrh kriterií pro výběr žadatelů o pronájem
obecního bytu v Městské části Brno−Bosonohy s účinností od 1. 4.
2009.
− schvaluje upravit formulář žádosti o pronájem obecního bytu tak,
aby v něm byly uvedeny údaje v souladu s kriterii pro výběr žada−
telů o pronájem obecního bytu.
− schvaluje prodloužení pronájmu pozemku p. č. 2433/9 a části
pozemku p. č. 2433/10 v k. ú. Bosonohy formou dodatku k nájem−
ní smlouvě č. 2404209 za podmínek: 
− výše nájemného 87Kč/m2/rok,
− doba pronájmu – určitá 5 let.
− schvaluje výměnu měřidel protočeného množství teplé a studené
vody ve všech 17 bytech bytového domu Konopiska 33 firmou
Techem, s. r. o., Brno, a to dodávkou repasovaného bytového
vodoměru výměnným způsobem dle předložené cenové nabídky.
− schvaluje návrh Pravidel pro budování bytových a nebytových
jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města bez při−
pomínek.
− doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit návrh Pravidel pro
budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách
v domech v majetku města bez připomínek.
− schvaluje přerušení prázdninového provozu v MŠ Konopiska 6
v době od 13. 7. do 31. 8. 2009. 
− schvaluje doplnění kriterií pro přijímání dětí do MŠ Konopiska 6
pro školní rok 2009/2010  takto:
Bod č. 9. Ředitelce školy se vyhrazuje právo obsadit dvě volná
místa v kapacitě MŠ Brno−Bosonohy mimo schválená kriteria.
− souhlasí projektovou dokumentací stavby 2 rodinných domů na
pozemcích p. č. 1532/1,1532/2, 1533/1 v k. ú. Bosonohy za pod−
mínky, že budou dodržena stanoviska dotčených orgánů.
− zřizuje funkční místo čistič města v rámci organizační struktury
ÚMČ Brno−Bosonohy.

Ad 10) Různé
Starosta tlumočil přítomným členům rady návrh firmy IMOS pone−
chat provizorní panelovou vozovku v ulici Rebovka po dokončení
výstavby kanalizace na ul. Pražské.
RNDr. Jiaxis – je nutné zvážit, zda by v případě zanechání panelů
nebyla komunikace využívána víc, než kdyby tam panely nebyly.
p. Výplach – panely bych nechal.
Starosta vyzval členy rady, aby své návrhy v této věci přednesli na
příští schůzi rady.
Starosta dále seznámil přítomné se zprávou firmy DUIS, s. r. o.,
která připravuje projektovou dokumentaci na III. a IV. etapu výstav−
by kanalizace. Pokud nebude žádný problém, projekt by měl být
hotov v srpnu 2009.
Starosta – vzhledem k deštivému počasí upozorňuje firmu na kaž−
dodenní čištění, ve stávající etapě je již plyn hotov.
RNDr. Jiaxis požaduje do zápisu:
Územní studie prověření vedení trasy tratě tramvaje k nahlédnutí
v kanceláři starosty na ÚMČ Brno−Bosonohy (jedná se o dvě vari−
anty umístění tramvaje, které byly projednávány na zastupitelstvu).

RNDr. Jiaxis – požaduje zvážit, zda v rámci dohody zaměstnat bri−
gádníka (např. studenta), který by se zabýval vyhledáváním dotač−
ních programů a vykonával by práci s tím spojenou na základě
požadavků MČ.
Starosta přislíbil zjistit firmy, které tuto činnost vykonávají, RNDr.
Jiaxis se bude informovat u studentů.

Ve věci ankety na využití objektu bývalé budovy MŠ obdržela MČ
oficiální cestou 4 návrhy, RNDr. Jiaxis bude pokračovat dál v pre−
zentaci.
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Vážení občané, v Bosonožském zpravodaji č. 2/2009 jsem Vám
poskytla informace o dávce sociální péče – o příspěvku na úpravu
bytu. V dnešním čísle se budeme věnovat příspěvku na zakoupení
motorového vozidla, příspěvku na celkovou opravu motorového
vozidla a příspěvku na zvláštní úpravu motorového vozidla.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celko−
vou opravu motorového vozidla  (§ 35 vyhl. č. 182/1991 Sb.) 
Jedná se o jednorázové, obligatorní dávky sociální péče, o které
lze žádat na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště
19. 
Dávky jsou poskytovány
− občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která
je uvedena ve vyhl. č. 182/1991 Sb. v příloze č. 5, písmenech a) až
g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který
není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popří−
padě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je odkázán na
individuální dopravu, 
− rodiči nezaopatřeného dítěte, jde−li o dítě starší tří let a s těžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až
g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.) nebo je úplně nebo prakticky nevido−
mé nebo mentálně postižené a jeho mentální postižení odůvodňu−
je přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany III. stupně. Podmínkou je, že rodič bude motorové vozidlo
používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celo−
ročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnic−
kém nebo obdobném zařízení, je podmínkou pro poskytnutí přís−
pěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být
poskytnut jen jednomu z rodičů. 
Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí,
pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část. Jednou v
období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout přís−
pěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím pěti let
ode dne vyplacení předchozího příspěvku, dojde−li k poškození,
zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a
je−li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení
vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opra−
vu motorového vozidla musí být dále prokázáno, že je taková opra−
va nevyhnutelná. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakou−
pení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené
motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. 
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celko−
vou opravu motorového vozidla se poskytne pouze, zaváže−li se
žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho
poměrnou část v případě, že
a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu přís−
pěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vypla−
cení příspěvku jeho vlastnictvím, 
b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode
dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro
dopravu dítěte, 
c) do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla
nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjim−
kou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové
vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo
celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, 
d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek
na zakoupení nebo opravu motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že
občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vypla−
cení, nebo, jde−li o příspěvek vyplacený rodiči, když dítě přestalo
splňovat podmínku nezaopatřenosti, ale motorové vozidlo je nadá−
le používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. 
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100
000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla
činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků se určí zejména s ohledem
na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle záko−
na o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v
domácnosti.
Součet příspěvků na zakoupení motorového vozidla, příspěvků na
celkovou opravu motorového vozidla a příspěvků na zvláštní úpra−
vu motorového vozidla nesmí v období deseti let po sobě jdoucích
přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určo−
vání součtu odečítají částky, které žadatel vrátil v uvedeném obdo−
bí.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35 vyhl. č.
182/1991 Sb.)
Jedná se o jednorázovou, obligatorní dávku sociální péče, o kterou
lze žádat na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště
19. 
Příspěvek se poskytuje občanu s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí, která je uvedena ve vyhl. č. 182/1991 v přílo−
ze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel
sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení
zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. 
Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy. Výjimkou
je situace, kdy by součet vyplacených příspěvků na zakoupení, cel−
kovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla v posledních
10 letech přesáhl částku 200 000 Kč. 
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne
pouze, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že vrátí vypla−
cený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
a) motorové vozidlo, na jehož zvláštní úpravu příspěvek
použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení
příspěvku jeho vlastnictvím, 
b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode
dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu, 
c) do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla
nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjim−
kou jednostopého motorového vozidla, 
d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek
na úpravu motorového vozidla. 
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že
občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vypla−
cení. 
Bližší informace o výše uvedeném lze získat v uvedeném právním
předpisu, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociál−
ních věcí (www.mpsv.cz) nebo na sociálním referátu ÚMČ Brno−
Bosonohy. V příštím Bosonožském zpravodaji se budeme věnovat
dávce poskytované dle § 36 vyhl. č. 182/1991 Sb. – příspěvku na
provoz motorového vozidla a dávce poskytované dle § 37 vyhl. č.
182/1991 Sb. – příspěvku na individuální dopravu.   

Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS. 

Informace ze sociálního referátu Úřadu městské části Brno−Bosonohy

Na 10.  schůzi za přítomnosti Anastasia Jiaxise, Miroslavy Jiaxiso−
vé, Květoslavy Kilianové, Petra Juráčka, Marcely Melounové byly
projednány následující body:
Komise doporučuje vytvořit na základě seznamu svěřených parcel
do správy Bosonoh soupis stromů a ve spolupráci s odbornou fir−
mou vytipovat ty, které je třeba ošetřit, popřípadě pokácet.  
Komise doporučuje umístění odpadkových košů na psí exkremen−
ty na ulici Jámy u nového vodojemu, u polní cesty navazující na
ulici Hoštická a naproti kapličky na Bosonožském náměstí. (Tato
místa doporučili občané.)
Komise doporučuje navázat spolupráci s odborníkem na parkové
úpravy a konzultovat s ním všechny výsadby, kácení a prořezy
zeleně v Bosonohách.
Komise pověřila předsedu spolupracovat s vedením školy a zapo−
jit žáky školy při výsadbě keřů v MČ.

Doporučujeme občanům, aby i nadále psali návrhy umístění lavi−
ček a košů v Bosonohách. Petr Juráček, předseda komise

Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Doporučujeme pálit suchou rostlinnou hmotu z vašich zahrad
v období od dubna do října pouze v těchto termínech: čtvrtek od 9
do 19 hodin, sobota od 9 do 12 hodin.
Tyto termíny nejsou prozatím zakotveny ve vyhlášce města Brna.
Dodržováním navržených termínů však nebudete nadměrně obtě−
žovat své spoluobčany kouřem.
Naopak ohýnky pro opékání a grilování nejsou omezené a o to více
si užívejte těchto jarních měsíců při odpočinku na zahrádce s ope−
čenou dobrotou na talíři. Za vedení MČ Petr Juráček

Pálení suchých rostlinných materiálů



X. ročník, číslo 4, duben 2009bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

5

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta městské části města Brna Brno−Bosonohy v souladu
s ustan. § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se konají ve dvou dnech, kte−
rými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 5. 6. 2009 ve 14.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. Dne 6. 6. 2009 začíná hlasování
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v MČ Brno−Bosonohy pro volby do Evrop−
ského parlamentu ve volebním okrsku 
č. 349 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské 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, Rebov−
ka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná,
Za Vodojemem, Zájezdní, Ztracená a pro voliče, kteří mají trvalý
pobyt v rekreačních objektech v MČ Brno−Bosonohy,
č. 350 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské nám. 44 pro
voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu na ulicích Hoštická,
Hrazdírova, Jihlavská, Kolmá, Konopiska, Ostopovická, Pražská,
Sedla, Ševčenkova, Troubská.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož−
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů−
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR
nebo cestovním průkazem). 
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po přícho−
du do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členské−
ho státu a že je na území České republiky veden v evidenci oby−
vatel.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neu−
možní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

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 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 1. 5. 2009 Miroslav Sojka

starosta MČ Brno−Bosonohy

Ulice Jihlavská (část po křižovatku s ul. Chironovou):
V termínech:     6. 8.–7. 8. 2009, 29. 10.–30. 10. 2009

Ulice Chironova:
V termínech:     6. 8.–7. 8. 2009

Ulice Hoštická (část po odbočku smyčky MHD), Pražská (zastavě−
ná část) a ulice Troubská:

V termínech:    29. 4.–30. 4., 23. 6.–24. 6., 10. 8.–11. 8.,
22. 9.–23. 9., 26. 10.–27. 10. 2009

Komunikace, které jsou čištěny 5x ročně:
29. 4.–30. 4. 2009 Bosonožské náměstí
23. 6.–24. 6. 2009 Hoštická
10. 8.–11. 8. 2009 Pražská (zastavěná část)
22. 9.–23. 9. 2009 Troubská
26. 10.–27. 10. 2009
Komunikace, které jsou čištěny 3x ročně:
29. 4.–30. 4. 2009 Ostopovická
13. 8.–14. 8. 2009 Konopiska
22. 10.–23. 10. 2009 Přímá

Práčata
Vzhledná

Komunikace, které jsou čištěny 2x ročně:
13. 8.–14. 8. 2009 Jihlavská (část po křižovat−

ku s ul. Chironova)
22. 10.–23. 10. 2009 Sedla

Skalní
U Smyčky
Za Vodojemem

Komunikace, které jsou čištěny 1x ročně:
29. 10.–30. 10. 2009 Jámy

Horynova
Křivánky
Mlaty 
Padělíky
Průjezdní
Pusty
Rušná
Sojkova
Ševčenkova
Vratná
Vrchní
Zájezdní

Upozorňujeme občany, že nerespektování dopravního značení
v době blokového čištění bude mít za následek odtažení vozidla.

Harmonogram blokového čištění v MČ Brno−Bosonohy – r. 2009

V březnu bylo otevřeno nové dětské hřiště u kaple na Bosonožském
náměstí. Je to jedno z posledních hřišť, které prošlo generální opra−
vou. Bylo řádně předáno dodavatelskou firmou. Ještě před podpi−
sem protokolu prohlédl hřiště bezpečnostní technik, který vydal zprá−
vu o bezchybnosti díla. Tento technik bude hřiště kontrolovat každý
rok a na základě jeho zpráv budou zástupci Bosonoh reklamovat pří−
padné vady díla. Jsou však i vady, které nezpůsobí špatné vyrobení
herních prvků, ale špatné používání a nevhodné chování na hřišti.
Prosím proto vás všechny, abyste v případě zaznamenání jakékoli
vady na tomto hřišti, ale i na dalších dětských hřištích v Bosonohách,
zavolali neprodleně pověřené kontaktní osobě: Petr Juráček, tel. 731
485 909.  
V případě, že se návštěvníci hřišť nebudou chovat dle provozního
řádu, který je umístěn u každého hřiště, napomeňte je nebo vyveď−
te. V případě jejich neuposlechnutí doporučuji zavolat městskou poli−
cii.
Hřiště jsou budována z rozpočtu MČ – z peněz nás všech – a mělo
by být tedy v zájmu nás všech, aby tyto plochy pro děti sloužily co
nejdéle bez vad.
Vedení MČ v letošním roce požádalo o dotaci na opravu hřiště
a okolí u vodojemu na ulici Za Vodojemem a úpravu betonových tri−
bun u fotbalového hřiště. V dalších číslech zpravodaje vás budeme
informovat o případné výši dotace a dalším postupu.

Petr Juráček, člen Rady MČ Brno−Bosonohy
pověřený řešením problematiky dětských hřišť

Dětské hřiště

ANKETA              ANKETA            ANKETA

ROZHODNĚTE O VOLNOČASOVÉM CENTRU V BOSONOHÁCH

POZVÁNKA K ÚČASTI NA TVORBĚ BOSONOŽSKÉHO

STŘEDISKA AKTIVIT (BOSA), 
KTERÉ  SE BLÍŽÍ DO FINÁLE.

ANKETNÍ  OTÁZKA:
CO ZA AKTIVITY BYSTE  CHTĚLI MÍT V OPRAVENÉ

BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLKY?
(V BUDOVĚ SE BUDOU NACHÁZET KLUBOVNY, SÁL, ATELIÉR)

S předstihem vás chceme přizvat k vytváření projektu funkčního
obsazení budovy.

Své odpovědi zasílejte: anastasiosjiaxis@volny.cz            
nebo dopisem na úřad: ÚMČ Brno−Bosonohy, Boson. nám. 1,

obálku označte „BOSA“

Na červen 2009 připravujeme veřejnou besedu, kde společně
projednáme vaše návrhy na funkční využití budovy a budeme

Vás informovat o průběhu realizace projektu.  

ROZHODNĚTE O VOLNOČASOVÉM CENTRU
BOSONOHÁCH

ANKETA              ANKETA            ANKETA
Anastásios Jiaxis

pověřený zástupce projektu
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Jsme rádi, že i v tomto čísle můžeme pokračovat v našem neplá−
novaném seriálu, který jsme iniciovali připomenutím stých výročí
založení Sokola a Orla v Bosonohách. Připomeňme, že minulý
měsíc uplynulo přesně 100 let od založení bosonožského Orla
a příští měsíc uplyne rovná stovka od založení Sokola. Pamětníci
vlastního založení těchto společenství mezi námi pochopitelně již
nejsou, a o to více bychom si měli vážit těch, kteří na prvorepubli−
kovou éru jednoho či druhého společenství chtějí a umějí zavzpo−
mínat. Jedním z nemnoha je i pan Jan Čoupek, jehož příspěvek
zaslaný prostřednictvím paní Marie Pelikánové uveřejňujeme bez
jakýchkoliv úprav. Skláníme se před entuziasmem tohoto bosonož−
ského pamětníka a jen mimoděk konstatujeme, že se pan Čoupek
narodil před devadesáti léty…

Helena Koudelková  

Sto let Orla v Bosonohách
Sto let! Je to hodně, nebo málo? Pro státy, strany, organizace je to
jen více nebo méně významná etapa jejich trvání, pro člověka je to
více než jeden život. A z tohoto pohledu je sto let trvání konkrétní
instituce doba dlouhá a významná.  
Naše rodačka paní Marta Laudátová (ale pro mnohé z nás Marta
Svobodová) velmi případně vzpomenula založení Jednoty čsl. Orla
v Bosonohách právě před sto lety z pohledu „otců zakladatelů“,
v jejichž čele byl její děd Zdeněk Svoboda se skupinkou nadšených
a pro věc zapálených spoluobčanů. Myšlenka křesťanské tělový−
chovy se ujala, a tak iniciátoři nezůstali dlouho sami.
Začátky byly velmi krušné, doba osvícenského liberalismu
nesmlouvavě konfrontační a nejbližší okolí málo přející a vstřícné.
Ale nezalekli se a nedali se. Současný svět nemůže pochopit, co
je to nezištné nadšení a dobrovolná obětavost pro společnou vzne−
šenou myšlenku a pro společné dobré a prospěšné dílo. To se
dnes už bohužel nenosí! Rostli a přidávali se další, mladí. Stejně
nadšení, obohacení zkušenostmi, vzdělaní, ideově vyzbrojení.
A výsledky se dostavily.
Útlum během 1. světové války byl po vzniku samostatného Česko−
slovenska brzy překonán a v r. 1928 Orli překvapili zakoupením
spolkového domu. Obratné jednání vedl Stanislav Gabriel a Fran−
tišek Kamenický. Nebylo toho dosti. Stará orlovna už nestačila
a také otcové zakladatelé zestárli. Tak došlo k omlazení výborů
a v čele stanul energický a nebojácný Oldřich Skoupý. Sám mladý,
obklopil se mladými a „šlo se do toho“. 
Po slavnostních bosonožských dožínkách předvedených orelskou
jednotou dne 14. 8. 1938 nastoupili opravdu všichni členové a příz−
nivci k bouračce staré budovy a v lednu 1939 byla nová orlovna
v takovém stupni dokončení, že byl v sále uspořádán okázalý ples
a koncem února byla sehrána vlastními ochotníky výpravná opere−
ta Perly panny Serafinky.
S odstupem času sám téměř nevěřím, že to neuvěřitelným nadše−
ním a úsilím bylo dokázáno. A to v září 1938 byla mobilizace proti
nacistickému ohrožení Československa a řada členů musela na
vojnu!     
Tyto evidentní úspěchy byly výsledkem postupného stmelování
členské základny nadšenými a schopnými vedoucími a cvičiteli
jednotlivých složek, vzdělavatelskou činností a schopnými režiséry
nejen divadel, nýbrž i veškeré práce.
Vedle prvního náčelníka Zdeňka Svobody st. byli velmi agilními cvi−
čiteli Josef Gabriel a Žofie Konečná, provdaná Pařízková. Svými
úspěchy překročili rámec místního významu atleti a nářaďovci
Karel Nesvadba, Ladislav Kristek, Jan Kristek, Rudolf Kuba, Ladi−
slav Nesvadba. O význačném činovníkovi a členu ústředního výbo−
ru čsl. Orla profesoru Zdeňku Svobodovi se již zmínila jeho dcera
Marta Laudátová.
Za opravdovou stálici první velikosti na bosonožském orelském
nebi lze bezesporu považovat Rudolfa Kubu (bydlel Padělíky 34).
Nenápadný, skromný, talentovaný, houževnatý, který Orlu Boso−
nohy věnoval skutečně celý svůj život (zemřel r. 1986 ve věku 78
let). Od žákovských začátků jako cvičenec, cvičitel, skvělý nářaďo−
vec, náčelník, dlouholetý režisér, organizátor kulturních akcí
a nakonec starosta Orla. Přežil bezmezné zklamání zrušením Orla
za totality a nedožil se jeho rehabilitace a oživení po roce 1990.
Napsal kroniku čsl. Orla Bosonohy nazvanou Paměti na jednotu
čsl. Orla v Bosonohách, kterou sám bohatě ilustroval (1963).

Tato neskutečně obětavá a na vesnické poměry v blízkosti města
Brna velmi úspěšná tělocvičná, kulturní a vzdělávací činnost nemá
dnes bohužel pokračovatele a následovníky. Škoda.

Jan Čoupek

Ochotnický soubor jednoty Orel – divadelní představení Akademie,
20. léta 20. stol, převzato z almanachu M. Kazdy Ochotnické diva−
dlo v Bosonohách 1900–2000

Dvě stoletá výročí potřetí

Tradičně týden před Velikonočním pondělím jsem uspořádal v hale
Rondo s pomocí přátel a města Brna a pod záštitou primátora Roma−
na Onderky šesté Brněnské Velikonoce na ledě. Velmi mě potěšilo, že
krom dětí ze speciálních škol a dětských domovů z celého kraje přišlo
hodně dětí z dalších mateřských a základních škol z Brna a okolí. Spe−
ciálního pozvání se pak dostalo dětem z fotbalové přípravky z Bosonoh,
které tak mohly slavnostně zakončit zimní přípravu. V první půli akce se
jim předvedli mistři ledu i začínající brněnští krasobruslaři a ve druhé
půlce si mohly samy zabruslit při karnevalu na ledě. Na fotce Igora
Zehla jsou zachyceny tři talentované bosonožské fotbalistky, dvojčata
Monika a Míša a jejich kamarádka Pavlínka, tentokráte ovšem v dresu
princezen. Ta čtvrtá princezna na fotce je princezna Xénie alias Dáda
Patrasová, která přislíbila stát se patronkou našich nejmladších fotba−
listek. Ale až se prý seznámí s bosonožskými tréninkovými metodami.  

Vladimír Koudelka

Bosonožské princezny na bruslích



M y s l i v n a  3 0 .  4 .
2 0 0 9 , organizátoři
– FK SK Bosonohy. 
Skvělá akce, per−
fektní pořadatelé,

dobré jídlo, pití
a krásně strá−
vený večer.
Děkujeme.

připravil
A. Jiaxis
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J e  t o  v  g e n e c h
Ve dnech 18. a 19. 4. 2009 se v Bosonožské orlovně konala premiéra představení Je to v genech, kterou zahrál Amatér−
ský divadelní spolek Křemen. Divadelníci děkují všem divákům za podporu a krásný potlesk. Dobrovolné vstupné bude
použito na dovybavení jeviště orlovny – osvětlení a látkové výkryty. Ukázka novinek proběhne na podzimní derniéře hry.

P Á L E N Í   Č A R O D E J N I C E  

Bonsai klub Brno vás zve na výsta−

vu bonsají, která se bude konat ve

dnech 8.–17. května v Brně

v Obchodním domě Klášter na ulici

Josefská 1, denně od 9 do 19 hodin.

Vystaveny budou bonsaje nejlep−

ších brněnských bonsajistů. Sou−

časně bude probíhat prodej rostlin

a bonsai nářadí a misek.

Více informací na

www.bonsai−brno.cz 

Srdečně zvou pořadatelé.

ZOO v Brně
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ

23. 5. 2009
Akci v Zoo Brno pořádá kancelář

Brno zdravé město u příležitosti

Světového dne bez tabáku. 

DEN DĚTÍ V ZOO

31. 5. 2009
Kulturní a soutěžní program pro

malé návštěvníky a jejich rodiče.

Čarodějnice před upálením Výborní muzikanti

Krásné účastnice
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Jubilanti
Jubilanti – květen 2009
Kiliánová Anna Ostopovická 35 98 let
Vaněk Ladislav Bosonožské nám. 32 93 let
Vyhlídalová Marie Konopiska 31 85 let
Kilián Rudolf Práčata 56 80 let  
Pešová Jarmila Pražská 146 80 let  
Čoupková Jarmila Vzhledná 28 75 let
Šrutková Marie Přímá 34 70 let
Hlinecký Alois Ostopovická 35 70 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

TK Brno−Bosonohy
oznamuje, že letní sezona bude zahájena v případě pěkného poča−
sí 20. dubna. Od tohoto termínu je možnost rekreačního hraní po
dohodě se správcem na tel. 547 227 675.

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domá−
cích kurtech v měsíci květnu 2009:
Dospělí:
2. liga:
9. 5. začátek 10.00 hod. „A“ – Slavoj Český Těšín 
30. 5. začátek 10.00 hod. „A“ – TC Hlučín   
II. třída
2. 5. začátek 9.00 hod. „B“ – ASK Lipůvka
16. 5. začátek 9.00 hod. „B“ – TK 8D Kraví Hora Brno 
Dorost:
II. třída
10. 5. začátek 9.00 hod. „A“ – SKT Tišnov
31. 5. začátek 9.00 hod. „A“ – TC Brno C
Starší žactvo:
III. třída 
8. 5. začátek 14.00 hod. „A“ – ASK Blansko
29. 5. začátek 14.00 hod. „A“ – Mosilana Brno

Mladší žactvo:
II. třída A
10. 5. začátek 14.00 hod. „A“ – TK TILIA Brno
31. 5. začátek 14.00 hod. „A“ – TK Spartak Jihlava B

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.

V letních měsících od 15. 5. do 27. 9. se uskuteční II. ročník Boso−
nožské ligy rekreantů (BLR) ve dvouhře. Hrací systém bude každý
s každým. Podle počtu přihlášených bude vylosována jedna nebo
dvě skupiny. Přihlášky do 7. 5. 2009 e−mailem kar.oto@seznam.cz
nebo na vývěsce na kurtech. Zpracoval K. O.

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

Jak už jsem ve zpravodaji informovala, bosonožští fotbalisté patří
k tahounům nejen sportovního dění v naší obci, ale dovedou to pěkně
rozehrát i mimo zelený trávník. Třeba na Červené pondělí. Mám tím na
mysli Velikonoční pondělí, kdy za hojného veselí a letos i za krásného
počasí probíhala v našich městech a dědinách, a samozřejmě i v Boso−
nohách, mrskačka, mrskut, šmigrust, šlehačka, hodovačka,  pamihod,
pomrhol, dynovačka, binovačka, tatar, kyčkovanka, šibačka, šibota,
švihačka, sekačka, metla, korbáč, karabáč, kyčka, kančúch, roučačka,
cigár, žíla atd., prostě velikonoční pomlázka. 
Pomlázka je neodmyslitelnou součástí velikonočních svátků, kdy se
šleháním symbolicky přenáší síla omlazené přírody na mladá děvčata,
aby byla stále svěží, zdravá a veselá, ale šlehají se i děvčata trochu
starší, ta aby omládla a měla se k světu. A tak když k nám přišli letos
na velikonoční pomlázku kromě jiných koledníků i  rozesmátí fotbalisté,
měla jsem radost, že také s nimi trochu omládnu. 
I když, pravda, někteří z nich neměli tu „předpisovou“ metlu spletenou
z proutí vrby nebo jívy, a i když, a nebo právě proto, se s úsměvem
hovořilo i o přípravách oslav osmdesátin bosonožské kopané. 

Helena Koudelková

Fotbalové Velikonove
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