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Slovo redakce
Milí čtenáři,
čas dovolených a prázdnin utekl jako voda a je tu září a s ním nový
školní rok našich dětí, (do nové školy nastupuje i jeden z našich
redaktorů− hodně štěstí, řediteli), nová úroda na polích i vinicích i
nové číslo zpravodaje. Na politických polích rovněž končí okurková
sezóna a volky nevolky jsou před námi volby nevolby. Ústavní
soud aby se v tom vyznal. Doufám, že v tomto zpravodaji se vyzná−
te bezpečně, přečtete si co vás zajímá a dozvíte se, co jste nevě−
děli.
Krásné prožití babího léta všem a prvňáčkům hodně úspěchů přeje
za redakční radu
Miroslav Čoupek

Poděkování za sudoval

vydává
statutární město Brno,
městská část Brno−Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00
tel.: +420 547 422 710
www.bosonohy.cz

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli při přípravě a realizaci
letošního sudovalu.
Podle ohlasů z Bosonoh a přilehlého okolí se Bosonožský sudoval
Starobrno 2009 v sobotu 1. srpna opravdu vydařil. Děkuji zastupi−
telstvu naší městské části za finanční podporu a paní místostarost−
ce Drahomíře Medové za účast a předání cen vítězům jednotlivých
kategorií. Děkuji tradičním pomocníkům Petrovi, Staňovi, Jirkovi a
dalším a letos speciálně Honzovi Dočekalovi a Tomáši Matějovi.
Děkuji také našemu hlavnímu partnerovi, dalším sponzorům, kape−
lám, silákovi Frantovi a v neposlední řadě Františku Koudelkovi i
jeho osobnímu manažerovi z Hoštické za pomoc s doprovodným
programem a medializaci akce včetně exkluzivních informací na
www.fotonoviny.cz a www.sudoval.cz. Přálo nám i počasí, závody
se vydařily, nikdo se neporval a všechno zůstalo na místě a nepo−
škozeno. Co více si přát ? Jediné. Příští rok opět na shledanou!
Miloš Dočekal, hostinský a vynálezce sudovalu
Foto Igor Zehl

Dobrý den, milí bosonožané.
Dovolte, abychom Vás pozvali na další setkání u

Bosonožského kulatého stolu,
které se uskuteční ve čtvrtek 24. 9. 2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ Brno−Bosonohy.
Navržená témata k diskusi:
1. REKONSTRUKCE BOSONOŽSKÉHO NÁMĚSTÍ
návrh na rekonstrukci Bosonožského náměstí od auto−
rky Anny Kolegarové
2. BOSONOŽSKÉ STŘEDISKO AKTIVIT (BOSA)
volnočasové centrum a jeho funkční obsazení aneb
rekonstrukce budovy bývalé školky
3. KANALIZACE V BOSONOHÁCH
informace o možnostech dalších etap v horizontu let
2011–2015
4. DALŠÍ AKTUÁLNÍ TÉMATA
Jedná se již o šesté setkání u besedního stolu, kde si
můžete popovídat o připravovaných projektech a
tématech spojených s Bosonohami. K diskusi budou
přizváni odborníci a zpracovatelé jednotlivých akcí.
K jednomu stolu si tak sednou občané, zastupitelé MČ
a odborníci na dané téma.
Těší se na vás oganizátoři Anastásios Jiaxis,
Petr Juráček a ostatní.

X. ročník, číslo 7−8, červenec−srpen 2009
Budování kanalizace

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Sudoval v obrazech

V pátek 21. srpna začala poslední etapa budování kanalizace,
opravy vodovodu a zklidnění ulice na naší Pražské. Celá tato část
výstavby by měla skončit 15. 11. 2009. Mnohé z nás však jistě zají−
má, kdy se bude budovat kanalizace i v dalších částech Bosonoh.
Probíhají přípravné výbory, které mají za úkol přichystat podklady
pro projektovou dokumentaci a samotnou výstavbu.
Přinášíme Vám výpis ze zápisu z jednání na akci Brno, kanalizace
Bosonohy, dokumentace pro územní řízení, která se konala dne
21. a 24. 7. na Magistrátu města Brna.
Bylo rozhodnuto:
Zbývající stavba kanalizace se rozdělí do tří etap:
III. etapa – ulice: Bosonožské nám., Přímá, Za Vodojemem, Jámy,
Pusty, Vratná, Rušná, Ztracená, Zájezdní, U Smyčky, Pražská za
mostem, Průjezdní, Vrchní
IV. etapa – ulice: Práčata, Vzhledná, Padělky, Troubská, Ostopo−
vická, Kolmá, Ševčenkova
V. etapa – ulice: Hoštická, Skalní, Křivánky, K Berce, Rebovka,
Mlaty.
Předpokládaný termín realizace III. etapy je rok 2011 (je opravdu
orientační).
Petr Juráček

Nové dětské hriště v Bosonohách
Jsem rád, že mohu prohlásit, že Občanské sdružení Svornost
Bosonohy splnilo další předsevzetí. V červenci tohoto roku jsme
otevřeli nové dětské hřiště v Bosonohách, které slouží všem.
Výstavba tohoto hřiště byla zdlouhavá a několikrát se o něm psalo
i v Bosonožském zpravodaji. Jedná se o pozemek za orlovnou,
jeho hornější část. Dlouhá léta zde byla ohrazená zahrada. V
poslední době jsme tento prostor vyčistili a zpřístupnili. Vyseli
trávu, připravili cesty a dopadové plochy pro budoucí herní prvky.
Poté jsme jen čekali, až nashromáždíme potřebnou sumu k dobu−
dování areálu. Díky dotaci Jihomoravského kraje, podpoře MČ
Brno−Bosonohy a vlastním finančním prostředkům se nám podaři−
lo celou akci zrealizovat. Velké díky patří všem, kteří se o zdárný
průběh zasadili.
V tuto chvíli je hřiště vybaveno houpačkami, herní sestavou se
skluzavkou, lanovým prvkem a lezeckou stěnou, lavičkami a
odpadkovým košem. Hřiště je určeno pro děti od 3 do 12 let. Bylo
upraveno zábradlí mezi horní a spodní částí hřiště a provizorně
opraveny schody ze dvora orlovny.
V budoucnu bychom rádi dle finančních prostředků doplnili hřiště o
další herní prvek a do areálu orlovny nainstalovali další lavičky a
odpadkový koš. Dále chceme vybudovat lepší přístup k dětskému

Galerie bosonožských osobností

hřišti pro maminky s kočárky – uvědomujeme si, že současné pří−
stupové cesty jsou krkolomné.
Dětské hřiště je určeno široké veřejnosti, dbejte na provozní řád. I
nadále je k dispozici spodní hřiště určené pro míčové hry, pétan−
que a jiné sportovní a volnočasové využití pro všechny.
V tomto roce jsme díky dotaci MČ Brno−Bosonohy zakoupili poho−
dlné židle do sálu orlovny.
Díky aktivitám místních divadelních spolků (ADS Křemen, Křemílek
a Vochomůrka) jsme dovybavili jeviště divadelním osvětlením.
Opravili jsme část bývalé kuželny, která opět slouží divadelníkům
jako kulisárna.
S potěšením můžeme konstatovat, že orlovna a přilehlé pozemky
slouží veřejnosti, hlavně Bosonožanům, k širokému využití. Jsme
tomu rádi, protože podpora volnočasových aktivit je prioritou naše−
ho sdružení.
Za Občanské sdružení Svornost Bosonohy Ludvík Bárta
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V minulém čísle jsme poprvé otevřeli novou rubriku, ve které vám
chceme představovat a připomínat zajímavé osobnosti, které se
buď v Bosonohách narodily a Bosonohy proslavily, a nebo život a
myšlení v Bosonohách ovlivňovaly či ještě ovlivňují. Kdo je to ale –
ta osobnost? Říká se, že osobnost je člověk, jehož jednání a
postoje jsou natolik přesvědčivé a inspirující, že je respektován
relativně širokým okruhem lidí. Mnozí jsou ho dokonce v jeho
činech ochotni následovat, protože věří v jejich smysl. Osobnosti
přitahují obdivovatele, ale také provokují konkurenty.
A také dráždí ty průměrné. Máme takové osobnosti v Bosono−
hách? A v jakých oblastech? Ve sportu, v umění, v politickém či
veřejném životě? A může být osobností člověk, který není příliš
znám, nebo je pro veřejnost téměř neznámý?
Koho vy byste pasovali na nejvýznamnější bosonožskou osob−
nost? Karla Kroupu nebo Vojtěcha Cikrleho? Radku Kovaříkovou
nebo Miloše Hrazdíru? A nebo je to váš soused nebo sousedka?
Napište nám. My jsme pro úvodní představení zvolili člověka, který
patří v současné době v Bosonohách k nejstarším žijícím rodákům.
Při povídání s ním jsem si uvědomila, jak jsou jeho slova živá a
inspirující. Možná byl článek o panu Janu Čoupkovi zajímavý i pro
vás. Z mnoha ohlasů jsem zaznamenala jenom jeden nepříznivý.
Za redakci děkuji za všechny názory a těším se na další doporuče−
ní. Kdo se objeví v příštím čísle, to záleží i na vás!
Helena Koudelková

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 67. schůze RMČ ze dne 20. 7. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− ruší zadání průzkumu trhu na výrobu a montáž informačně orien−
tačního značení v MČ Brno−Bosonohy schválené dne 18. 5. 2009
a schvaluje nové zadání průzkumu trhu na tuto akci;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na rekonstrukci pochůzné komu−
nikace na ul. U Smyčky dle přílohy;
− souhlasí se zřízením věcného břemene přes pozemek p. č.
1226/1 v k. ú. Bosonohy pro vedení technických sítí pro plánova−
nou výstavbu rodinných domů na pozemku p. č. 2604 a 2603/1 v
k. ú. Bosonohy;
− pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků p. č. 2063/1 a
2064 o možném odkupu části pozemků pro plánovanou výstavbu
komunikace Rebovka dle předloženého geometrického plánu č.
1428−49/2009.
− požaduje při výstavbě V. etapy kanalizace a následné rekonstruk−
ci ulice Pražské výsadbu zeleně na vhodných určených místech;
− pověřuje starostu přípravou rozpočtového opatření ve věci opra−
vy příčky mezi místnostmi 201a) a 201b) v 1. patře budovy ÚMČ
Brno−Bosonohy a tento návrh předložit na nejbližším zasedání
zastupitelstva ke schválení;
Různé
Starosta informoval členy rady o jednání se zástupcem BvaK,
panem Martínkem, ve věci dalších etap výstavby kanalizace na
území městské části. Z důvodu plánovaných finančních nákladů,
které jsou vysoké, uvažuje investor o rozdělení výstavby kanaliza−
ce od více etap. Na některých ulicích, kde je menší zástavba, nebu−
de proveden finální povrch komunikace nebo nebudou provedeny
rekonstrukce komunikací (např. ul. Rebovka, K Berce, Mlaty, Prů−
jezdní), výstavba na těchto ulicích by měla být provedena v posled−
ní etapě.
Zástupce investora doporučuje starostovi jednat se zástupci spo−
lečnosti E−ON o umístění vedení elektrických sítí do země.
Starosta dále předložil přítomným návrh studie na revitalizaci
Bosonožského náměstí.
Mgr. Juráček dále tlumočí přání rodičů – hřiště u pekárny na Boso−
nožském náměstí by se mělo ohradit nízkým plůtkem kvůli bezpeč−
nosti (proti psům a proti vybíhání dětí do vozovky). Starosta přislí−
bil dodat cenový návrh.
Mgr. Juráček dále požaduje dodržení návrhů zelených ploch v
rámci výstavby zklidnění ul. Pražské.
Mgr. Juráček upozornil na zarůstající vysázené keře na svahu u
dětského hřiště na ul. Vzhledné.
Pan Výplach informoval o zjištění stavu ve věci vedení optického
kabelu v městské části – optický kabel je zde tažen pouze mezi
ústřednami, připojení jednotlivých uživatelů zatím není možné.

Sanace skalních stěn při ulici Práčata

Problematiku sanace skalního masivu v Brně−Bosonohách řeší
město Brno již od roku 2004, kdy byl správou této lokality pověřen
Odbor správy budov Magistrátu města Brna. Po převzetí tohoto
území byl odborem zadán znalecký posudek na posouzení stavu
předmětné skalní stěny. Posudek potvrdil značné narušení stěny
za ulicemi Práčata a Padělky. Vyvřelá hornina brněnského masivu
byla za dobu svého trvání několikrát tektonicky postižena, silné
narušení je dáno i zvětráváním a kořenovými systémy náletových
dřevin. Majitelé přilehlých rodinných domků jsou tak sužováni opa−
dáváním horninových úlomků do dvorů a v některých případech
jsou i přímo ohrožovány rodinné domky.
Protože většina dotčených pozemků je ve vlastnictví města Brna,
připravil na základě závěrů znaleckého posudku Odbor správy
budov MMB plán postupné sanace skalní stěny. Dle schváleného
projektu se provede nejprve očištění povrchu horniny od náletové
zeleně a dřevin, odstranění všech úlomků a částí zvětrané horniny:
Následuje kompletní rozebrání a snesení větších uvolněných bloků
horniny a aktivní zajištění nestabilních bloků horniny pomocí přede−
pjatých ocelových svorníků, lepených do masivu polyesterovými
ampulemi. Na závěr se sanovaná stěna na povrchu překryje oce−
lovou sítí, kotvenou do horniny ocelovými svorníky a vrstvou stříka−
ného betonu. Na konec celé akce pak bude nad pozemky posta−
ven drátěný plot jako zábrana pádu osob ze skalního svahu.
Po schválení sanace v Zastupitelstvu města Brna byly ještě v roce
2006 realizovány úpravy v nejohroženějších částech za tři miliony
korun. V roce 2007 pak sanace pokračovala druhou etapou s
nákladem 1,8 mil Kč. Obě tyto etapy byly hrazeny z prostředků
města Brna za výrazné podpory Ministerstva životního prostředí
ČR (příspěvek ve výši cca 80 %). Třetí etapa prací s nákladem
téměř tři milióny korun pak byla realizována v loňském roce. Ten−
tokrát byly čerpány evropské peníze z Operačního programu Život−
ní prostředí.
V současnosti se dle schválené harmonogramu připravuje realiza−
ce již čtvrté etapy sanace, jejíž náklady jsou odhadovány na více
jak pět miliónů korun. Její realizace bude zahájena bezprostředně
po obdržení rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ze zmíně−
ného operačního programu.
Již nyní jsou připravovány další etapy sanace narušeného skalního
masivu tak, aby mohlo co nejdříve dojít k celkovému zabezpečení
svahu a do ulic Práčata a Padělky se vrátil klid a bezpečí.
Ing. Oliver Pospíšil
náměstek primátora města Brna

Změna termínů pálení v MČ Brno−Bosonohy

Mgr. Juráček tlumočil žádost místního sdružení hasičů, zda by se
v městské části nenašly vhodné prostory pro jejich činnost.

Od konce měsíce srpna je v platnosti nová Obecně závazná

Starosta informoval o zaslání všech zjištěných závad bytového
domu investorovi a předání potřebné dokumentace společnosti
Qualiform.
Připravil Miroslav Čoupek

požární řády městských částí města Brna. Upozorňujeme tímto

Nový ceník za odložení odpadů ve sběrných střediskách
odpadů města Brna
Od 1. 8. 2009 nabývá účinnosti nový ceník. Vzhledem k jeho roz−
sahu jsme vybrali pouze několik položek pro představu a upřesně−
ní.
Pneumatika osobního auta
30 Kč/kus
Autosklo
3 Kč/kg
Sádrokarton
3 Kč/kg
Množství odpadu, který vznikl při činnosti fyzických osob – občanů
na území města Brna, je odebíráno od občanů s trvalým pobytem
na území města Brna zdarma.
Např. textil, plasty, objemný odpad, baterie, barvy, chemikálie aj.
Kompletní ceník je vyvěšen na internetových stránkách naší MČ,
na úřední desce a ve sběrném dvoře.
Děkujeme, že používáte náš sběrný dvůr a chráníte životní prostře−
dí.
Petr Juráček,
člen komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

vyhláška Statutárního města Brna č. 6/2009, kterou se vydávají
všechny občany na důležitou změnu, která z této vyhlášky vyplý−
vá.
Spalování suchých rostlinných materiálů je nově možné pouze v
těchto termínech:
Duben–říjen
Listopad–březen

sobota

od 9.00 hod. do 12.00 hod.

čtvrtek

od 9.00 hod. do 19.00 hod.

sobota

od 9.00 hod. do 12.00 hod.

čtvrtek

od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Při spalování suchých rostlinných materiálů na volném prostranství
je povinností fyzických osob postupovat dle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při porušení
povinností vyplývajících z uvedeného zákona může být fyzické
osobě uložena pokuta ve výši od 500 do 150 000 Kč.
Karla Drahonská, ref. životního prostředí
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Návrh článku do městského zpravodaje:

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a
rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna
dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a měst− stávajícím bytě
5 let
60 tis. Kč/byt. jednotku
ských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Potřebuji si vyří− měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
dit > Bydlení > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
5 let
15 tis. Kč/byt. jednotku
města Brna).
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9.
5 let
110 tis. Kč/dům
do 15. 10. 2009 a od 1. 12. 2009 do 15. 1. 2010. Žádosti na pře−
zajištění
statiky
domu
na
základě
znaleckého
posudku
statika
depsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinov−
ského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejichž území
5 let
400 tis. Kč/dům
se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna
všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené inter− oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
netové adrese.
5 let
120 tis. Kč/byt. jednotku
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ruči−
vybudování
WC,
koupelny
nebo
sprchového
koutu ve stávajícím
tele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravo−
bytě, nebo obnova bytového jádra
vané nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotku
vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotku
čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní
úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
katastru nemovitostí.
8 let
400 tis. Kč/byt. jednotku
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou obča−
né získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře vybudování nové přípojky ZTI
č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 502, 542 173
5 let
50 tis. Kč/dům
245 a 542 173 287.
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, roz−
vody)
5 let
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
účel půjčky
lhůta splatnosti
horní hranice půjčky
200 tis. Kč/rodinný dům
obnova střechy
5 let
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky
zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve
5 let
50 tis. Kč/byt. jednotku
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Novinky v bosonožském klubu důchodců
Připravili jsme pro Vás rozhovor s paní Miladou Olejníkovou (již v
květnu 2009). Nutno podotknout, že ještě před vznikem nové části
zpravodaje – Galerie osobností . Myslíme si však, že rozhovor s
novou předsedkyní bosonožského klubu důchodců, který má přes
100 členů, bude jistě dobrým příspěvkem do rodící se rubriky.
1. Můžete se nám krátce představit?
Jmenuji se Milada Olejníková. Do Bosonoh jsem se přistěhovala v
roce 1972 ze Starého Lískovce.
S klubem důchodců jsem se osobně začala seznamovat prostřed−
nictvím účasti na tanečních zábavách. V roce 2005 jsem se stala
členkou KD Bosonohy.
2. Co pro Vás znamená KD Bosonohy?
KD pro mě znamená odpočinek, zábavu, seznámení se s novými
přáteli. A další různé aktivity, jako je pěší turistika, při které pozná−
vám krásu naší krajiny.
3. Jaké jsou vaše první zkušenosti s vedením KD?
Mé první zkušenosti s vedením KD jsou dobré. První akce byla
pořádání taneční zábavy, která se velice vydařila. Byla velice
pěkná návštěvnost, ke které přispěla pro dobrou pohodu hudba
manželů Maškových. To by nebylo možné uskutečnit bez přispění
ostatních členů výboru KD.Ve výboru KD z minulého období zůsta−
li čtyři členové – Josef Doležal, Marie Černoušková, Anna Korbič−
ková, Jarmila Černoušková. Čtyři členové jsou noví – Miloslav
Dočekal, Jak Olejník, Bohuslav Šanca, Milada Olejníková a Lam−
bert Prukner je poradce.
V KD je velice dobrá parta členů, která pomůže vše ochotně připra−
vit, aby byla dobrá pohoda i zábava. Za to velice všem děkuji.
4. Jaké jsou Vaše plány v KD do budoucna?
V tomto roce sbírám zkušenosti a bereme v úvahu další podněty,
na co by se měl KD v budoucnu zaměřit. Plány jsou, ale nebude−
me předbíhat. Byla bych ráda, kdyby se zapojilo více členů a ostat−
ních obyvatel Bosonoh do dění v KD a také kdyby nás podpořili
noví členové. Děkuji MČ Bosonohy za dotace.
5. Váš vzkaz pro Bosonožany?
Buďme rádi, že naši městskou část neobklopila panelová výstavba
a ráz obce je zachován. Trochu mě mrzí, že se vytratila dřívější
pospolitost, kdy se nedívalo na to, kdo jakou akci pořádá a vždy
bylo všude plno. Děkuji za rozhovor
Petr Juráček

Sedni si, ale nenič mě
To byla sprcha. Pěkně to smrdí, lepí to, no fuj. Grázlové jedni. Před
rokem mě pěkně opravili, udělali novou dřevěnou desku, pěkně ji
natřeli. To jsem se naparovala. Kdekdo si na mě sedl, odpočal a
poté odjel autobusem někam do Brna, ale třeba i dál. Moje krása
však netrvala dlouho. Jednou mě někdo počmáral fixem, podruhé
mě někdo pošlapal (pak že jsem jen na sezení!), jindy někdo
odštípl nožem kus mé dřevěné desky. Ani ne rok jsem opravená a
už vypadám jak stará rachotina. No a ta olejová sprcha v srpnu, to
bylo něco. Kape to ze mě, nikdo se na mě ani nepodívá a sednout
si na mě? To nikoho ani nenapadne. Ani ne rok… Když mě odvá−
želi do opravny, setkala jsem se s dalšími kamarádkami v této ves−
nici. Kolem všech pobíhali mladí borci, že prý je zaplatili ze společ−
ných peněz, aby všechny kámošky opravili.
Ti, co na mně a nás všech v té vesnici sedí, se složili a společně
zaplatili naše opravy – výměna šprušlí, dotažení matiček, nátěry,
vysekání okolní trávy… Dá to zabrat, a těch peněz! A co je na tom
k smíchu? Prý na to přispěli i ti, kteří nás ničí! No, to mě pobavilo.
Už mě zase vrátili na moji milovanou konečnou zastávku. Ptáš se,
jak jsem dlouho vydržela bez „značky“? Jeden den. Ubohý jeden
den. Už mám na sobě zase nápisy… Nic nepomohlo, ani to, že na
mě ten chlápek v opravně napsal nějakým nástrojem: Sedni si, ale
nenič mě.
Přesto mi to zase sluší a všechny kámošky (je nás v té zvláštní
dolince přes třicet) mi volaly, že jim to taky sluší, jsou pěkně opra−
veny.
Chci Ti poděkovat, protože i ty jsi prý přispěl na mou opravu. Tak
si to nepokaz a ochraňuj mě!!!
Tvoje lavička
Tak toto mi vykládala jedna lavička v našich Bosonohách.
Redakce Bosonožského zpravodaje vyhlašuje soutěž: Najděte
lavičku z tohoto článku. Za odměnu si na ní můžete sednout, třeba
Vám také něco řekne.
Petr Juráček
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Nový kronikář v Bosonohách
Na základě změny zaměstnání jsem se rozhodl z časových důvo−
dů odstoupit z funkce kronikáře naší MČ Brno−Bosonohy. Uvědo−
muji si, že funkce kronikáře je velmi důležitá a často i časově
náročná práce. Práce pečlivého kronikáře nespočívá jen v zazna−
menávání informací do kroniky, ale obsahuje i shromažďování
informací a osvětovou činnost.
Přeji svému nástupci J. Ondruškovi mnoho sil a zájmu o bosonož−
skou minulost, přítomnost, ale i budoucnost. Také mu přeji dosta−
tek spolupracovníků a ochotných lidí, kteří mu předají potřebné
informace a podklady.
Tímto děkuji všem, kteří zásobili a zásobí náš archív množstvím
fotografií a cenných dokumentů, případně mě sami upozorňovali
na důležité věci. Zaznamenáváním své minulosti zachycujeme kus
sebe a kus naší společnosti.
Petr Juráček

Centrum volného času při ZŠ Bosonohy
++ ARTRELAX ++
Kroužek pro širokou veřejnost se zaměřením na rozvoj pravé moz−
kové hemisféry, která zpracovává naše prožitky, city a pocity, roz−
víjí fantazii, kreativitu a intuici. Necháme odpočívat levou mozko−
vou hemisféru, kterou zapojujeme v práci či ve škole neustále,
neboť obstarává myšlení, logiku, analýzu, a řeč. Pokaždé se bude−
me věnovat jinému tématu, dle našich momentálních potřeb. Nau−
číme se využívat automatické a intuitivní tvoření pro svůj každoden−
ní život, relaxaci a pocity pohody.
Pro tento kroužek není nutné umět malovat nebo kreslit. Jen je
potřebná chuť do tvoření a čas 2 hodiny jednou za 14 dní jen pro
sebe.
Cena za pololetí – říjen až leden je 800 Kč.
Začínáme 5. října 2009, 17.30–19.30 hod.,
dále pak: 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 4. 1., 18. 1.

++ úterky s keramikou ++
Kroužek vždy jednou za 14 dní zaměřený na arteterapeutické
působení práce s hlínou na lidský organismus. Vyplavování a
odplavování škodlivin z těla, změna nálady, zapomenutí na boles−
ti, starosti a stresy.
Produktem seminářů je mimo naší relaxace také široká škála roz−
ličných dekoračních předmětů, dárečků či užitné keramiky, které si
po vypálení budeme sami glazovat a zdobit.
Vyzkoušíme si práci s různými druhy hlíny, tvorbu z volné ruky,
seznámíme se s rozličnými technikami dekorování keramiky.
Cena za pololetí – říjen až leden – je 1400 Kč, v ceně je veškerý
materiál + energie na výpal.
Začínáme v úterý 6. října, 17.00 hod.–19.00 hod.,
dále pak: 20. 10., 3. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12., 5. 1., 19. 1.

+++ ruční práce nejen pro dospělé +++
Dvouhodinovka vždy první čtvrtek v měsíci, zaměřená podle zájmu
zúčastněných na rozličné klasické techniky jako pletení, háčková−
ní, vyšívání, výroba drobných dekoračních bytových či oděvních
doplňků apod. V tomto kroužku jde hlavně o seznámení se s pří−
slušnou technikou a získání návodu jak s ní pracovat. Je vhodný
pro širokou veřejnost.
Cena semináře za pololetí je 500 Kč, v ceně je zahrnut veškerý
materiál.
Začínáme 1. října 17.15 hod.–19.15 hod.,
dále pak: 5. 11., 3. 12., 7. 1.

Přihlášky do všech kroužků emailem na adresu:
zsbosonohy−krouzky@seznam.cz
Kroužky pro děti budou známy během měsíce září
a vyvěšeny ve vstupní hale ZŠ Bosonohy.
Jana Havlíková

T.: 774 701 155
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Dobří sousedé se vyplatí
Je to poprvé, co využívám možnosti publikovat svůj názor ve zpra−
vodaji sousední městské části. Ráda bych ale občany Bosonoh
seznámila se stanoviskem Nového Lískovce ve věci plánované
stavby tramvajové linky, která by měla pokračovat ze Starého Lís−
kovce až do Bosonoh. Plánovaná trasa, která je v územním plánu
už od roku 1994, není z mnoha důvodů optimální. Na území Nové−
ho Lískovce nám na půl krájí BMX areál, který z toho důvodu může
fungovat jenom jako neperspektivní dočasná stavba, nemůžeme
kvůli ní vybudovat nové připojení ze sídliště na ulici Šironovu, leda−
že bychom postavili drahý most. Bosonohy zase trápí, že tzv.
rychlá tramvaj má být vedena v hlubokém zářezu a že současný
plán neumožňuje postavit normální městskou ulici s tramvají, která
by vedla souběžně s Jihlavskou. Zdá se tedy rozumné využít to, že
se připravuje nový územní plán, a návrh trasy změnit. První pokus
udělaly Bosonohy tím, že nechaly na nezastavěné území mezi
oběma našimi městskými částmi vypracovat rozvojovou studii
Bosonohy II. Zpracovatel nového územního plánu ale novou trasu
tramvaje nechtěl zapracovat. A tehdy se pak ukázalo, jaký význam
má, když se sousedi domluví a postupují v souladu. Zástupci
bosonožské stavební komise a našeho výboru pro rozvoj a komise
dopravy společně vypracovali zadání na prověření nové trasy.
Potom obě městské části požádaly Odbor územního plánu a roz−
voje Magistrátu města Brna, aby prověření zajistil. Nejprve jsme
museli společně s vaším starostou vyvinout velké úsilí na to, aby
se studie vůbec objednala, pak jsme si při hájení našeho stanovis−
ka od pracovníků magistrátu vyslechli různé řeči o nevýznamné
periférii a podobně. Studii ale naštěstí zpracovávali odborníci, kteří
naše varianty a všechny připomínky odborně posoudili. Na závěr
doporučili k dalšímu rozpracování jako nejvhodnější tu trasu, kterou
jsme původně chtěli. Blíž k Jihlavské a s minimálním zářezem.
Nový územní plán teď bude v souladu s představami obou měst−
ských částí, a co považuji za rovněž velmi důležité, představami
vlastníků pozemků v daném území. Věřím, že se díky této spolu−
práci tramvaj do Bosonoh přiblížila aspoň o kousíček ke své reali−
zaci.
Jana Drápalová, starostka MČ Brno−Nový Lískovec
Nedalo nám a položili jsme autorce a naší sousedce předvolební
otázku:
Kandidujete na druhém místě do parlamentu za zelené, co
byste ve sněmovně prosazovala?
Jana Drápalová odpověděla:
Myslím, že do sněmovny patří lidé se zkušeností z komunální poli−
tiky, protože mnoho zákonů, které se tam přijímají, má přímý dopad
na obce a někdy jim vysloveně komplikují život. Budu se zabývat
regulací hazardu, budu pro větší pravomoci obcí upravit věci obec−
ní vyhláškou. Hlavně se ale budu věnovat tomu, aby nákladní
doprava projíždějící obcemi nepoškozovala zdraví lidí a aby se již
přijaté normy a limity v této oblasti beztrestně neporušovaly.
Děkuji za odpověď a myslím, že budeme rádi, když Bosonohy
najdou zastání ve své svízelné dopravní situaci i ve sněmovně.
Držíme palce.
připravil Anastásios Jiaxis

Občanské sdružení Svornost Bosonohy
Vás srdečně zve na koncert skupiny

Poločas,

který se uskuteční v pátek 18. 9. 2009 ve 20 hodin
v Bosonožské orlovně.
Vstupné dobrovolné
Jedná se o folkrockovou muziku, pro folkaře moc tvr−
dou a pro rockery moc jemnou. Repertoár sestává vel−
kou většinou z nově zaranžovaných písní předčasně a
tragicky zesnulého písničkáře Petra Pololáníka, známé−
ho ze skupin Cedr a Poloband, případně jako moderá−
tora rádia Proglas. Personálně skupinu tvoří bývalí Pet−
rovi spoluhráči z Cedru, trosky folkové skupiny Není
Zač a několik dalších muzikantů. Bližší info na rodících
se webových stránkách www.polocas.ic.cz.
P.S.: Koncert je vhodný pro děti od 0 do 99 let.
Vašek Buchta
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Amatérský divadelní spolek Křemen si Vás
dovoluje pozvat na reprízu komedie

Je to v genech,
kterou zahraje na domácí scéně v Bosonož−
ské orlovně v sobotu 10. 10. v 18 hodin
a v neděli 11. 10. v 17 hodin.
Dobrovolné vstupné bude použito na dovyba−
vení jeviště divadelní technikou.
Bude připraveno malé překvapení.

Tisková zpráva
Kontakt: Marie Urbánková, 723 962 343, umělecká agentura Musia
Jana Kodysová, 725 775 884, mediální zastoupení

Brno se stane centrem oslav svatořečení Anežky České
Brno – Přesně na den dvacátého výročí svatořečení Anežky České
a několik dní před oslavami sametové revoluce 12. listopadu pro−
běhne v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní světová
premiéra hudebně−literárního večera s názvem Nám a Tobě, Anež−
ko Česká…, který chce připomenout význam této světice pro novo−
dobé dějiny. Ta byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pou−
hých pět dní před pádem totalitního režimu a dala výrazný duchov−
ní rozměr událostem sametové revoluce.
„Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka
Česká, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a
proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám same−
tové revoluce věnovat právě jí,“ vysvětluje Marie Urbánková z
agentury Musia, která celý pořad ve spolupráci s osobnostmi čes−
kého uměleckého života připravuje.
Scénicky ztvárněné historické texty o životě a osobnosti této
významné světice převzal jeden z nejlepších českých divadelních
režisérů J. A. Pitínský z Národního divadla, který má bohaté umě−
lecké zkušenosti s duchovními tématy. „Pod jeho taktovkou se v
různých životních situacích Anežky České představí přední české
herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová,“
přibližuje umělecký vrchol pořadu Urbánková. Literární scénář
večera vychází z prózy Františka Křeliny a historických duchovních
textů o osobnosti a životě světice.
Dramatické výstupy doplní monumentální varhanní skladby Olivie−
ra Messiaena v podání Tomáše Thona a dílo Anežky České připo−
menou zpěvy gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana
Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Akce se koná pod záštitou ministerstva kultury, primátora města
Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Účast na akci přislíbili také osobnosti sametové revoluce Petr Pit−
hart a Tomáš Halík, několik velvyslanců, představitelů katolické
církve a veřejného života.
Jana Kodysová

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Tenisový turnaj
V sobotu 29.8.2009 a v neděli 30.8.2009se uskutečnil 5. Ročník
turnaje o pohár starosty ÚMČ BRNO−BOSONOHY, ve čtyřhře
mužů a dvouhře žen.
Turnaje se aktivně účastnil i starosta městské části Mirek Sojka,
který turnaj zahájil a na závěr předal ceny vítězům. Na úspěšném
průběhu se podílel ředitel turnaje Pavel Červený a výbor TK.
Turnaje se zúčastnilo 16 dvojic a 8 žen
Ve čtyřhře zvítězila dvojice Pavel Červený, Jakub Červený
Ve dvouhře žen obhájila loňské a předloňské vítězství Jana Vaver−
ková.
Z výsledků:
Muži:
Čtvrtfinále: J. Červený,P. Červený−Otoupalík, Seidl 6/2, 6/2; Kilián,
Krejčiřík−J. Koplík, Jiaxis 6/4, 6/3; Jízdný, Luža−Bis, Florián 3/6,
7/6, 10/7 ; Havlík, Dlugoš−Kříž, Koukal 6/3, 6/2
Semifinále: J. Červený, P. Červený−Kilián, Krejčiřík 6/2, 6/3; Hav−
lík, Dlugoš−Jízdný, Luža 3/6, 6/4, 13/11
Finále: J. Červený, P. Červený−Havlík, Dlugoš 5/7, 7/6, 10/7
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POZVÁNKA NA

STAROLÍSKOVECKÉ VINOBRANÍ
2009
Po roce se bude opět konat v naší městské části „Staro−
lískovecké vinobraní“, které se uskuteční dne 3. října
2009 v sokolovně na Máchalově ulici.
Zahájení a přivítání hostů proběhne v 19.00 hodin. Ve spo−
lečném vystoupení s Moravskou besedou se představí děti
a chasa, pozdravit vás a vybrat svůj desátek přijde také
král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou.
Samozřejmě nebude chybět ani oblíbená soutěž v nataho−
vání vína koštýřem pro odvážné dámy i pány. O půlnoci
bude rozlosována tradiční bohatá tombola.
Mimo dobrého vína a kvalitního burčáku z pozdních odrůd
vás celým večerem bude provázet dechová hudba Slovác−
ká muzika z Vnorov a cimbálová muzika Slováckého krůž−
ku. Předprodej vstupenek proběhne v pátek 2. 10. 2009 v
sokolovně, a to od 18 − 19 hodin.
V neděli 4. října v 9.30 hod. pak bude v našem kostele slou−
žena slavnostní mše svatá za účasti dětí a chasy v krojích.
Na tradiční „Starolískovecké vinobraní“ vás co nejsrdečně−
ji zve Orel Starý Lískovec a statutární město Brno.
Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

Zahájení provozu kontaktního místa Family Point

Ženy:
Semifinále: Vaverková−Hanáková 6/2, 6/2; Poláková−A. Kostelní−
ková ml. 6/2, 6/2;
Finále: Vaverková−A. Kostelníková ml. 6/2, 6/2

Zájemcům o zimní hraní v hale oznamujeme, že hrací sezona bude
od 13. 10. 2009 do 2. 4. 2010 za stejných cenových podmínek jako
v minulé sezoně.
Bližší informace na www.tenisovahalabosonohy.wz.cz
K.O.

Zveme všechny zájemce, především děti s rodiči,
o stolní tenis na společné setkávání každou středu od
17.30 do 18.30 hodin v Bosonožské orlovně. Začínáme
16. 9. 2009.
Kontaktní osoba: Jiří Žižkovský, tel. 775 162 958

V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otev−
řen Family Point – místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti
zřizuje Magistrát města Brna a provozuje Centrum pro rodinu a
sociální péči. Family Point je financován z loňské výhry města Brna
v soutěži Město přátelské rodině, kterou vypisuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.
Slavnostní otevření proběhlo pod záštitou prvního náměstka primá−
tora města Brna
MUDr. Daniela Rychnovského, za účasti zástupců Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravského kraje a dalších hostů.
V rámci právě probíhajícího Týdne pro rodinu byl pro rodiny s dětmi
připraven zábavný program.
Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a
nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé
pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou
ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace.
Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává
informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí.
Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit.
Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o
službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v
rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti.
Family Point bude také místem, kde je možné zřídit si rodinný pas.
Nezůstane u jednoho Family Pointu na Josefské ulici – do konce
roku 2009 by měly vzniknout další Family Pointy na úřadech měst−
ských částí, v kulturních institucích a dalších místech.
Family Point je otevřen každý pracovní den v době od 9.30 do
17.30 hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family
Pointu sledovat na stránkách www.familypoint.cz.
Od příštího týdne začnou ve Family Pointu probíhat pravidelné
akce pro veřejnost. První se koná ve středu 27. 5. 2009 od 15 do
17 hodin, na programu je ukázka vázání šátku na nošení dítěte.
Zájemcům a spřáteleným organizacím chodí dvakrát měsíčně mai−
lem zprávy z Family Pointu – informace o aktuální nabídce Family
Pointu a tipy na programy pro rodiny i jednotlivce. O posílání těch−
to zpráv je možné požádat na adrese info@familypoint.cz.
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Jubilanti
Jubilanti – srpen 2009
Kristková Marie
Pražská 110
Kamenický Václav
Padělíky 32
Šavrňáková Hedvika
Ševčenkova 9
Jubilanti – září 2009
Marečková Marie
Hoštická 68
Posádková Jaroslava Pražská 68
Prokeš
Jan
Přímá 38
Kubová
Vlasta
Hoštická 42
Baráková Růžena
Za Vodojemem 24
Kočvárek Miroslav Bosonožské nám. 71
Polák
Jan
Konopiska 5
Lukáňová Agneša
Práčata 16
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

92 let
80 let
75 let
85 let
70 let
85 let
85 let
70 let
75 let
75 let
91 let

Bosonožský sport
Bosonohy vyhrály!
Dvěma fotkami se ještě vracíme k oslavám osmdesátého výročí
založení bosonožské kopané. Reportáže přinesla regionální i
celoplošná média a Bosonohy se po čase objevily v novinách, roz−
hlase a v televizi nejen v souvislosti se stavbou kanalizace.
Kromě bosonožských fotbalových legend a pochopitelně sličných
Bosonožek zaujalo asi nejvíce vystoupení těch nejmladších. Ve
zbrusu nových bílých dresech s nápisem BOSONOHY 2009 a s
číslem na zádech značícím věk, kterého v tomto roce dosáhli (proto
bylo nejvíce pětek a šestek), nejdříve předvedli, jak dovedou běhat
a zastavit míč.
A potom poprvé v životě stříleli na opravdovou fotbalovou branku
se sítí. A kdo v ní stál? Mistr Evropy a náš nejlepší fotbalový bran−
kář Ivo Viktor. A také v dresu Bosonoh, který dostal společně s

udělením čestného členství. Společně s dětmi a jejich trenérem se
pak vyfotil a zakřičel si to jejich Máme ruce, máme nohy, vyhraje−
me – Bosonohy!
V sobotu 13. června ale vyhráli všichni, kteří v areálu FK SK Boso−
nohy uspořádali oslavu výročí bosonožského fotbalu a kteří se jí
zúčastnili. Výhru si mohou zcela jistě připsat i ti rodiče a prarodiče,
kteří vedou své děti ke sportu, v tomto případě k fotbalu, a oboha−
cují tak jejich výchovu v kamarádském společenství. Byť je to v
souvislosti s tím kulatým nesmyslem, jak se fotbalovému míči také
někdy říká. Myslím si ale, že tohle smysl má.
Helena Koudelková
Foto Igor Zehl

Září 2009 – seznamovací odpoledne s tenisem – zdarma
pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče
při základních školách Hroznová, Kamínky.

Tenisová škola Tallent působící v Brně
připravuje pro děti na září 2009 ukázkové odpoledne, na kte−
rém se mohou seznámit se začátky tenisu.
Kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné
držení rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým
způsobem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat a
tyto sami rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže děti získají
věcné ceny a diplomy.
Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair−
play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj
dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti.
Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? Zají−
má Vás tenis? Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu
užitečných zkušeností.
Informace získáte na www.tallent.cz,
nebo se na nás obraťte přímo na

tel: 224 815 871, 603 52 71 72.
Výuce tenisu se věnujeme od roku 1993.
Přijďte, těšíme se na Vás.
DS RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na

Bystrcký vandr (36. kolo),
který se bude konat v sobotu 19. 9. 2009.
Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno−Bystrc,
cíl v sobotu do 18 hod. tamtéž.
Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která
povede krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro
rodiče s dětmi. Start začne ve 12 hodin a skončí v 15 hodin.
Další informace: Miroslav Kafoněk, tel. 603 854 459
www.vandr.cz
i@vandr.cz
Srdečně zve DS RADOST
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