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Galerie bosonožských osobností

Z mlžného oparu se vynořují řvoucí nestvůry, zahaleny zplodinami svých motorů,
znovu a znovu protínají srdce našeho domova přinášeje s sebou hluk, smog
a polétavé částice prachu...
a hle, nedaleko odtud, jiné stroje stvořené stejnou lidskou rukou rvou ze země
trsy trav a žírnou půdu a do těchto kráterů jiné stroje osazují pevné základy hráze,
která odrazí vlnu svým obsahem stejně škodlivou.
Trošku to připomíná válku světů, je to ale realita dnešních Bosonoh. Obnovený
provoz na Pražské a výstavba protihlukových stěn. To vše se děje na prahu doby
očekávání − adventu, která nás má směřovat k vánočním svátkům.
V posledním čísle jsem vyjádřil naději, že to stavbaři stihnou do vánoc a v Boso−
nohách bude ticho.
Teď to vidím tak, že opravdové ticho, klid a pokoj nejdou vymezit pouze lidským
konáním. Že je budeme muset hledat i jinak než stavěním stěn.
Tak ať se nám to nejpozději do tiché noci vánoční podaří.
Za redakční radu zdraví
Miroslav Čoupek

Ing. Mgr. Pavel Kilian
Když jsem přemýšlela, jak uvedu dalšího kandidáta Galerie boso−
nožských osobností, vybavila se mi vzpomínka na jednu besedu
v naší orlovně, které se účastnil také bosonožský rodák, nejlepší
fotbalista roku 1977 a mistr republiky z roku 1978 Karel Kroupa.
Když ho moderátor představoval jako jednu z nevýznamnějších
bosonožských sportovních osobností všech dob, Karel Kroupa
ukázal mezi diváky a řekl: „Copak já, ale tady Pavel Kilian, to je
opravdová bosonožská osobnost. Ten byl pro nás kluky tím největ−
ším vzorem.“
Vzpomínáte si na to, Pavle Kiliane?
Vzpomínám a nevím, jak se Karlu Kroupovi odvděčím za tu propa−
gaci. Málem jsem se propadl, tolik lidí v sále. Pokračování na str. 5...

ZPRÁVA STOLETÍ
Protihlukové stěny
u dálnice D1
Dne 2. 11. 2009 proběhlo předání
staveniště v místě vzniku nových
protihlukových stěn v Bosonohách.
Stavbu předávali zástupci Ředitel−
ství silnic a dálnic ČR firmě Firesta,
která bude provádět samotnou
výstavbu. Předpokládané zahájení
stavby protihlukových stěn bylo
podle sdělení firmy Firesta stanove−
no na 23. 11. 2009. O dalším vývoji
vás budeme pravidelně informovat.
Miroslav Sojka, starosta
Už jezdíme
Dne 13. 11. 2009 ve 14 hodin byla slav−
nostně otevřena ulice Pražská, kde se
budovala kanalizace, vodovod a finální
úprava povrchu komunikace. Stavba se
dotkla každého z nás, někoho omezila více,

Poděkování
někoho méně. Každá stavba se neobejde
bez problémů. I tato stavba měla od samé−
ho počátku problémy, a to až do úplného
konce. Účelem stavby byla výstavba oddě−
lené kanalizace a zklidnění dopravy přes
Bosonohy. Takový rozsah
stavby a finanční náklady
ještě v historii Bosonoh
nebyly realizovány. Úpra−
va chodníků a komunikací
vypadá pěkně. Zkulturnila
se nám jedna část naší
městské části. Otevření
komunikace proběhlo za
účasti náměstka primáto−
ra pana Macka, krajského
radního pana Pospíšila,
ředitele vodáren a kanali−
zací pana Nováčka, před−
sedy
představenstva
firmy Imos pana Štercla
a starosty MČ pana Sojky.
Drahomíra Medová,
místostarostka

Dne 23. 11. 2009 byla zahájena výstavba
protihlukových stěn na bosonožské straně
dálnice D1.
Při této příležitosti jsem písemně poděkova−
la bývalému ministru dopravy panu Ing.
Milanu Šimonovskému za jeho velkou
pomoc. Bez čtyřiceti milionové dotace, kte−
rou pro nás získal, bychom se výstavby
protihlukové stěny možná opravdu dočkali
až po rozšíření dálnice D1.
Květoslava Kilianová,
členka komise pro ochranu a rozvoj
životního prostředí
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ULICE PRAŽSKÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI
Text, foto A. Jiaxis
UKONČENÍ STAVBY KANALIZACE

Strážníci stráží nové dílo.

První účastník silničního provozu.

Občané na obhlídce nových chodníků.

Pátek třináctého
13. 11. 2009
den pro Bosonohy
kanalizace II. hlásí hotovo
Pátek třináctého, den pro Bosonohy. Doč−
kali jsme se oficiálního ukončení stavby –
Kanalizace II. Bosonohy.
Slavnostní stříhání pásky.

Od března 2008 do listopadu 2009 se

Slavnostní přípitek.

zastavil tep dopravy na hlavní bosonožské
komunikaci. Všichni obyvatelé naší vísky si
„užili“. Poznali nové přístupové, únikové
a objízdné trasy, „zasponzorovali“ naše
strážce pořádku, procvičili svoji nervovou
soustavu, oživili heslo: „Co tě nezabije, to tě
posílí“. Obyvatelé ulice Pražské si zažili
opravdové zklidnění – nejezdili jim pod
okny auta, jen „makali stavbaři“.
Takže vše veselé i smutné snad rychle
Slavnostní projevy.

zapomeneme a budeme si užívat nové

Oficiální hosté.

kanalizace a nové zklidněné ulice.

U slavnostního otevírání byly kamery...
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...novináři...

...a Bosonožané.

13. 11. 2009

Jeden z posledních záběrů z ulice Pražské
bez aut.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu 75. schůze RMČ ze dne 16. 11. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− doporučuje zastupitelstvu schválit záměr na dodávku profesionál−
ní komunální techniky pro letní a zimní údržbu.
− doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření v rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 na vyčlenění finanční částky na
dodávku profesionální komunální techniky pro letní a zimní údržbu
ve výši 900 000 Kč.
− doporučuje zastupitelstvu schválit objednávku se společností
SOME, Jižní Morava, s. r. o., na dodávku profesionální komunální
techniky pro letní a zimní údržbu a aby pověřila starostu podpisem
této objednávky.
− souhlasí s povolením sjezdu z pozemků p. č. 741/1, 741/2 a 739
v k. ú. Bosonohy na pozemky p. č. 685/13 a 740 v k. ú. Bosonohy
za podmínky, že budou dodrženy podmínky příslušného silničního
správního orgánu.
− schvaluje aktualizaci TEZ Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa
bez připomínek.
− souhlasí s kolaudací stavebních objektů a souborů v rámci stav−
by Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV – 3. etapa Přiva−
děč Leskava – Moravany bez připomínek.
− schvaluje pracovní cesty starosty za měsíc září a říjen 2009.
Výtah ze zápisu z 31. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
19. 11. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje vytvoření zvláštní komise pro výběr a vyhotovení prů−
zkumu trhu na akcích:
−
studie úpravy lesního areálu pod myslivnou,
−
zajištění přípravy projektů na rozvoj městské části,
−
pronájem nebytových prostor v budově Ostopovická 29
pro volnočasové centrum.
ve složení: Arnošt Čoupek, Petr Gallina, Anastásios Jiaxis, Petr
Juráček, Richard Růžička.
− nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1396/1 a 1396/2 v k. ú.
Bosonohy.
− pověřuje starostu podáním žádosti o svěření pozemků p. č.
1396/1 a 1396/2 v k. ú. Bosonohy do správy městské části za úče−
lem pronájmu.
− schvaluje záměr na dodávku profesionální komunální techniky
pro letní a zimní údržbu.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu 900 000 Kč na straně výdajů
a zvýšení financování v objemu 900 000 Kč.
− schvaluje objednávku dodávky profesionální komunální techniky
společnosti SOME, Jižní Morava, s. r. o., pro letní a zimní údržbu
a pověřuje starostu podpisem této objednávky.
− schvaluje předložený návrh zřizovací listiny Základní školy
a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organi−
zace.
− ukládá starostovi MČ Brno−Bosonohy do 31. 12. 2009 svolat jed−
nání s dotčenými orgány a osobami ve věci pokračování v projek−
tu ul. Hrazdírova a se závěry těchto jednání seznámit ZMČ do
konce ledna 2010.
− jmenuje zástupce za Městskou část Brno−Bosonohy na společné
jednání s dotčenými orgány a osobami ve věci pokračování v pro−
jektu ul. Hrazdírova – Ing. Petra Gallinu a Ing. Jiřího Kiliana.

Provoz ÚMČ
v době vánočních svátků
ÚMČ Brno−Bosonohy upozorňuje občany, že
posledním úředním dnem roku 2009 bude středa
23. 12. 2009. Úřední hodiny v tento den budou
do 16.00 hodin, platby v hotovosti budou přijí−
mány do 11.00 hodin.
Prvním úředním dnem nového roku bude
pondělí 4. 1. 2010.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků
Za všechny pracovníky ÚMČ Brno−Bosonohy
Ing. Dana Škarvadová
tajemnice ÚMČ Brno−Bosonohy

Kontejnery na textil
V měsíci říjnu byly v naší MČ ve spolupráci s firmou E+B textil,
s. r. o., přistaveny tři kusy kontejnerů pro sběr použitého textilu.
Kontejnery jsou vybaveny etiketou s přesným návodem k obslu−
ze, adresou a tel. kontaktem firmy zajišťující pravidelný svoz.
Jsou umístěny na následujících stanovištích:
− Bosonožské nám. u hasičky
− Pražská 38b (před objektem SOU stavebního)
− konec ul. Ševčenkova
Všechny kontejnery jsou umístěny na stávajících stanovištích
kontejnerů na papír a sklo.

Nabídka kominických služeb
pro občany MČ Brno−Bosonohy
Pan Gajerský
Tel.: 547 222 811
GSM: 608 710 501

Haló, haló, občané Bosonoh, chcete vidět své děti v akci?
Podívat se do míst, která jsou pro vás jinak nedostupná, a přitom vaše
děti tam tráví každý den? V tom případě neváhejte a přijďte za
námi, do základní školy na Bosonožském náměstí dne 20. 1.

Oznámení sociálního referátu
Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí, že ÚMČ Brno−střed,
Odbor matrika již nebude s účinností od 1. 11. 2009 zasílat ÚMČ
Brno−Bosonohy Souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, na základě kterého byla rodičům nově naroze−
ných dětí zasílána pozvánka na vítání občánků.
Pokud máte zájem o akci vítání občánků, musíte svůj zájem
o tuto akci projevit u sociálního referátu ÚMČ Brno−Bosonohy.
Zároveň je nutné vyplnit formulář Souhlas dle z. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který
obdržíte na sociálním referátu ÚMČ Brno−Bosonohy nebo na
internetových stránkách městské části Brno−Bosonohy (v sekci
Informace pro občany – Pozvánky a oznámení – Vítání občánků).

K. Drahonská, referát ŽP

2010, v době od 8 do 10 hod. a od 13 do 16 hod., kdy
se zde bude konat Den otevřených dveří. Všichni
jsou srdečně vítáni.
Zápis dětí do 1. ročníku bude na základní škole
v Bosonohách probíhat ve dnech 22. 1. 2010
v době od 14 do 18 hod. a 23. 1. 2010 od 10 do
12 hod. Sebou vezměte občanský průkaz a rodný
list dítěte.
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Skupina pro strategii a rozvoj Bosonoh
(pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P.
Juráček, I. Pražan, R. Růžička)
vám do prosincového času posílají přání klidných vánočních pří−
prav, pohodové svátky, šťastný nový rok a dárky pro Bosonohy
v podobě finančního zajištění pro pokračování projektů:
1. pracovník pro výpomoc při vyhledávání dotací a přípravy
projektových záměrů
MČ Brno−Bosonohy příjme pracovníka na dohodu o provede−
ní pracovní činnosti (mimo pracovní poměr) pro řešení
následných úkolů:
− monitoring dotačních programů,
− příprava podkladů žádostí a dokumentace pro dotační programy,
− příprava administrativy pro rozvojové projekty městské části, pří−
padně tvorba generelů pozemků pro územní rozvoj městské části.
Požadavky:
− min. středoškolské vzdělání s maturitou,
trestní bezúhonnost,
− znalost dané problematiky,
− znalost práce s počítačem,
− znalost problematiky samosprávy a státní
správy vítána.
Práce je vhodná i pro vysokoškolské stu−
Zatím neznámý šikovný
denty.

čata po křižovatku s ul. Rebovka dle předložené grafické přílohy.
Požadavky na zpracování nabídek: nabídku zpracujte tak, aby
návrh obsahoval:
− revitalizaci potoku Leskava včetně návrhů vodních ploch,
− úpravu hřiště,
− napojení na síť cyklostezek,
− vyřešení úpravy v okolí myslivecké chaty pro pořádání společen−
sko kulturních akcí,
− úprava lesoparku (chodníčky),
− propojení areálu s územním prostorem Křivky.
Požadavky na zpracovatele:
− zkušenosti z oblasti krajinářské tvorby a parkových úprav,
− reference.
Cenovou nabídku zpracujte bez DPH a včetně DPH.
Lokalitu, která je předmětem zadání, je možno prohlédnout si dne
10. 12. 2009 ve 13.00 hodin, sraz na křižovatce ul. Práčata
a Rebovka.
Místo a doba podání nabídek:
Nabídky předložte v písemné podobě v uzavřené obálce do 27. 1.
2010 do 12.00 hodin na Úřad MČ Brno−Bosonohy.
Obálku označte Průzkum trhu – urbanisticko architektonická studie
pro úpravu lesního hřiště na ul. Práčata.

spolupracovník

2. rekonstrukce staré budovy školky a vytvoření bosonožské−
ho střediska aktivit BOSA
Zajištění provozu budovy BOSA – bosonožské středisko akti−
vit na ul. Ostopovické v Brně−Bosonohách
Zajištění provozu budovy Brno, Ostopovická 29 po její rekonstruk−
ci – hlavní funkční náplní budou volnočasové aktivity mládeže.
Požadavky: Nabídka bude zpracována tak, aby ji bylo možno
posoudit dle těchto kriterií:
druh hlavní činnosti v objektu,
způsob zajištění provozu,
finanční rozvaha.
Cenovou nabídku zpracujte bez DPH a včetně DPH.
Budovu, která je předmětem zadání, je možno si prohlédnout dne
10. 12. 2009 v 9.00 hodin.
Rekonstrukce budovy proběhne v průběhu roku 2010.
Místo a doba podání nabídek: Nabídky předložte v písemné podo−
bě v uzavřené obálce do 27. 1. 2010 do 12.00 hodin na MČ Boso−
nohy.
Obálku označte „Průzkum trhu – provoz budovy BOSA“

Lesní park pod myslivnou, stále v podobě „pralesa“. V rozpočtu
MČ máme připraveny finance na zpracování studie pro úpravu
a obnovu. Studie je důležitá pro možnost podání žádostí na finan−
cování revitalizace.
Kontaktní osoba: RNDr. Anastásios Jiaxis, tel. 604943718,
anastasiosjiaxis@volny.cz
Své nabídky zasílejte na adresu:
MČ Brno−Bosonohy
Bosonožské nám. 1
64200 Brno
A co jsme si splnili:

Stará budova školky, která během příštího roku změní svoji funk−
ci i tvář. Podařilo se nám již převzít dokumentaci pro územní roz−
hodnutí. Je připraveno 7,5 mil. Kč na stavbu a pomoc města na
přípravu stavebního povolení. A tak se s velkým předstihem
můžeme zabývat funkčním obsazením a výběrem nejvhodnějšího
provozovatele budovy.
3. úprava lesního parku pod myslivnou
Vyhotovení urbanisticko architektonické studie pro úpravu
lesního areálu ul. Práčata
Vymezení plnění zakázky: Předmětem plnění zakázky je vypraco−
vání urbanisticko architektonické studie pro úpravu lesního hřiště
včetně okolí myslivecké chaty a příjezdové komunikace na ul. Prá−
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Návrhový projekt na obnovu Bosonožského náměstí – stále
k nahlédnutí a ovlivnění vašimi nápady.
Pokračování na str. 7...
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...dokončení ze str. 1.

Pro mě byl Karel Kroupa tím pravým spor−
tovcem v kolektivním sportu.

dostal? Co to obnáší?
Před padesáti lety byl můj otec požádán,
aby opravil motorový pohon troubských
zvonů a mě vzal jako kluka sebou. Pak na
Vranově P. Mifek zařídil instalaci nového
850 kg těžkého zvonu, kde jsem obkoukal
techniku zvedání. Zvedali jsme na mnoha,
mnoha místech: Vedrovice, Vrbice, Dale−
čín, Jimramov, Všechovice, Moutnice,
Radostín, Ostrov nad Oslavou… Nejstarší
zvon, co jsem se souhlasem památkářů
motorizoval, je v Březníku u Kralic. Zvoní od
roku 1492!

Jak jste se ke sportu vůbec dostal?
Od dětství jsem rád běhal a skákal. Patřil
jsem mezi nejrychlejší kluky ze třídy,
dodnes mám rekord ve střelické osmiletce
ve skoku dalekém a běhu na 60 m. Když
jsem se v roce 1942 v Bosonohách narodil
starším rodičům, měl jsem již patnáctileté−
ho bratra, který byl na sport velmi talento−
vaný. A jako vesnický kluk jsem zkusil
všechny sporty. Ale třeba plavání nic moc.
Příjmení Kilian je v Bosonohách hodně fre−
kventované. Víte, jak se Kiliani do Bosonoh
dostali?
Je doloženo, že Kiliani jsou tady na našem
území od iroskotských misií, které v naší
vlasti byly již 100 let před misií sv. Cyrila
a Metoděje. Ale přišli s latinou, proto neu−
spěli. To až Cyril a Metoděj se slovanským
jazykem. No, a už za první republiky vyšla
knížečka, publikace o historii okolí, a v ní
stojí: „Ve Střelicích Smutní, v Troubsku
Putni a v Bosonohách Kiliani jsou největší
grobiáni.“
Vraťme se ke sportu. Jakého svého spor−
tovního výkonu si nejvíc ceníte? A jak na to
vzpomínáte?
Titulu mistra republiky ve skoku dalekém
v dorostenecké kategorii v roce 1961.
V tom roce jsem byl čtvrtý i v evropských
tabulkách. Pak jsem byl mistr republiky ve
štafetě na 4 x 100 m jako člen Dukly Praha.
Celkem jedenáctkrát jsem reprezentoval
Československo. Cením si toho všeho
a rád na to vzpomínám, třeba jak mě vždyc−
ky vezl na letiště Ludvík Daněk. I na vojně,
po začátku u tankistů v Táboře jsem byl na
Vánoce 1961 převelen do pražské Dukly
a tam jsem prožil 20 krásných sportovních
měsíců mezi plavci, fotbalisty, stolními
tenisty, atlety a veslaři. Měl jsem tam plno
přátel: Odložil, Masopust, Adamec, Plus−
kal, Tomáš Salinger, Jirka Skobla, Tomáš
Jungwirt, Stanislav Jungwirt, Vilém a Fran−
tišek Mandlíkovi...
Sportujete ještě, nebo žijete jen ze své
sportovní podstaty?
V šedesáti osmi už nesportuju, i když je
mám až v únoru. Ale dokud mi to zdraví
dovolovalo, běhal jsem a chodil pěšky.
A rogalo?
Já jsem byl prvním rogalistou v republice.
Chtěl jsem napodobit závěsný kluzák, který
zhotovil můj tatínek, a přátelé z VUT a med−
láneckého letiště mě donutili postavit první
létající československé rogalo. Protože
jsem uměl 100 m za 10,8 s a 200 m za
21,8, dokázal jsem letět i na rogalu, které
nikdo z kamarádů tak rychle nerozběhl. Byl
jsem prvním rogalistou s prvoletem 5. 11.
1975 z Pálavy do Dolních Věstonic a 29. 2.
1976 z vrcholu Lysé hory do Frýdlantu. Ale
tento sport přinesl i úrazy a smrtelná zraně−
ní, devět mých kamarádů už nežije, včetně
mého synovce. Já sám jsem byl taky zra−
něn.
Jakou roli sportu vidíte v dnešní době?
Ten pravý sport, bez anabolik a dopingu, by
jistě i v dnešní době přinášel každému
sportovci radost z pohybu a pocitu vlastní
síly.
Co říkáte na současné „sportovní“
Bosonohy?
No, tady je vynikající tenis, fotbal taky, pro

Zvon Martina Středy nese text: Martine
Středo, ochraňuj nás a naše město a při−
mlouvej se za nás u všemohoucího Boha.
Upoutal Vás některý z nápisů?
Věnují−li zvon farníci, prosí světce, kterému
je zasvěcen, o ochranu. Brněnský provinci−
ál Martin Středa dokázal prosbami ochránit
své město proti několikanásobné švédské
přesile.

mládež i pro dospělé. Škoda jen, že na
hřišti není doskočiště.
A co Bosonohy kulturní a společenské?
Jako malý jsem tady chodil do divadla. Byl
tu divadelní soubor. Je dobře, že se teď
mladí vrátili k poutavým divadelním hrám.
Ale jinak – moje žena a já netančíme, takže
nechodíme do orlovny na zábavy.
Co se Vám v Bosonohách nejvíc líbí?
I když je zde mnoho nových tváří, stále pot−
kávám lidi, kteří umí vzpomínat.
Co byste Bosonohám nebo jejich obyvate−
lům vytkl?
To je dost obtížné. Někdy trošku sobecký
přístup k řešení problémů, které přináší
současná doba a společnost. Septiky,
kanalizace, kdoví, kdy to bude v pořádku.
Vzpomínám, že i v tom našem potoku býva−
ly rybky. A teď je to samý saponát.
Ve Vašem představení jsem záměrně zvo−
lila „sportovní úvod“. Jako úspěšného spor−
tovce, jehož odkaz může být i po letech pro
mladé Bosonožany inspirující a snad
i mobilizující, Vás známe. V souvislosti s
nedávnou instalací nového zvonu Martina
Středy, který je umístěn v kostele Nanebe−
vzetí Panny Marie v Brně v Jezuitské ulici
a kterému požehnal při své brněnské
návštěvě papež Benedikt XVI., nemohu
opomenout Vaši současnou činnost. Nebo
ty „Vaše zvony“ vnímá−
te jako životní poslání?
To je koníček. Teď
jsem nainstaloval 365.
zvon na motorový
pohon. Z toho jsme 29
úplně nových zvonů
zvedali do věží chrámů
a kaplí, které ještě
před
vyzvednutím
požehnal náš rodák,
biskup Vojtěch Cikrle.
Je to vždycky příleži−
tost, jak se s ním jeho
spolužáci a já dosta−
neme po slavnosti k
besedě.

Zvony mají svoje příběhy stejně jako lidé.
Dá se v jedné větě říct, čím vás zvony oslo−
vují?
Nejsem muzikant s absolutním sluchem,
ale setkal jsem se s kostely, kde je více
zvonů, až pět, a jejich akord, souzvuk doká−
že vyzývat mě a ostatní posluchače k poko−
ře a díkůvzdání.
Sport a zvony… jde to dohromady?
Určitě. Zvony bývají na věžích a znám věže
i se 136 schody. Vyjdete−li je šestkrát za
den a s patřičnou zátěží, děkujete za
všechny sporty, které vás zocelily.
Naše povídání vedeme v době adventní…
Je to doba očekávání. Znovu a znovu se
nám narodí Dítě s poselstvím pokoje
a lásky pro všechny rodiny, společenství,
národy. Pro celý svět.
Co byste nám popřál?
Aby tato doba adventní byla korunována
Vánocemi, jaké jsme ještě neprožili.
A co bychom měli popřát Vám?
Trošku zdraví, abychom mohli v té své
„zvonařské“ praxi ještě chvíli fungovat,
abych měl dále takové kamarády, jako jsou
Toník Špaček, jeho bratr Jara Špaček, Jirka
a Josef Cihlářovi, Pavel Juráček, Karel
Doležal, Josef Mikuláš, Jiří Střelický…
Snad jsem na nikoho nezapomněl.
Přejeme Vám tedy také hodně těch kama−
rádů a přátel, a vlastně i nám všem, proto−
že přátelství dělí žalost a násobí radost.
A jak řekl Jan Werich, je také součástí lid−
ského štěstí. Tak hodně zdraví a štěstí. A
děkuji za rozhovor! Helena Koudelková

Jak jste se k tomu
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Myslivci mají rádi přírodu, zvířata i lov
Do redakce k nám dorazil článek předsedy Mysliveckého sdružení
Hájek Bosonohy Milana Cendelína. Protože považujeme fakta
v něm uvedená za podnětná a závažná a některá až alarmující,
uveřejňujeme příspěvek v nezkrácené verzi.
Někomu se to může zdát nenormální – mít rád zvířata a současně
je usmrcovat. Mně ne. Hlavní argument odpůrců myslivosti je
z kategorie hysterických reakcí: ,,Myslivci jsou vrazi,“ říkají a vůbec
jim nevadí, že před chvílí dojedli vepřovou se zelím.
Je až nepochopitelné, jak bezcitní mohou být lidé k hospodářským
a laboratorním zvířatům a současně přecitlivělí vůči psům a volně
žijícím živočichům. Všem těmto rádoby ochráncům bych doporučil
jednu věc. Zajděte si do nějakého velkokapacitního koncentráku
pro krávy, vepře nebo drůbež. Poté si zajděte na jatka a pak si sed−
něte na posed s nějakým myslivcem. A jsem zvědavý, jak budete
mluvit po těchto zážitcích. Odsuzovat někoho, že střílí zvěř nebo
toulavé psy, a mít při tom plnou ledničku nabalíčkovaného masa, je
dost zvláštní.
Převážná část obyvatelstva má sice ráda zvířata, ale neodříká se
konzumace masa.
O způsobu zabíjení domácích zvířat nechce raději slyšet a střílení
podvědomě považuje za něco, co patří k válce a zločinu. To vede
k tomu, že malé děti mají představu, že mléko, maso a uzeniny se
vyrábějí v továrnách a pěstuje se v nich falešná romantika. Zabíje−
ní pohádkových zajíčků či lištiček pak děti považují za něco hroz−
ného a střílení na lidi v počítačových bojových hrách a televizi
považují za legraci. Život na této planetě je zařízen tak, že ze smrti
jednoho organismu vzniká život druhého. Člověk na tom nic
nezmění.
Přes problematiku usmrcování zvířat se dostávám k dalšímu stě−
žejnímu tématu poslání a smyslu myslivosti. Již pravděpodobně
nikdy se v našich končinách nedostaneme do situace, aby život
volně žijících zvířat mohl probíhat bez zásahu člověka. Dnešní kul−
turní krajina je na hony vzdálená přírodě v době, kdy se tito živoči−
chové vyvíjeli, tedy před rozvojem zemědělství.
Možná vás napadlo, že vše by řešilo navrácení velkých predátorů
do přírody. Asi ano. Ale to bychom museli napřed zalesnit 80 %
zemědělské půdy a zlikvidovat asi 4 000 vesnic a veškeré chatové
oblasti. Velcí predátoři totiž potřebují ke svému životu obrovská
teritoria bez trvalé přítomnosti člověka. Při současné populační
hustotě velké predátory nahrazují myslivci, dělají to už stovky let
a je vidět, že to funguje.
Občas se snaží i něco udělat ochranáři. V minulém roce na podzim
postavili bez našeho vědomí na poli pod betonárkou stojany pro
dravce, aby mohli lépe lovit. V tomto prostoru jsme udržovali jedny
z posledních populací koroptví. Z Odboru pro ochranu životního
prostředí při Magistrátu města Brna jsme dostali dotaci, ze které
jsme pro koroptve postavili napajedla, zásypy a stříšky pro přezi−
mování, abychom jim pomohli přežít zimy a útoky predátorů. Kon−
cem léta bylo v těchto místech ve dvou hejnech asi 20 koroptví. Po
této péči ochránců přírody jsme mohli sledovat už jenom poslední
čtyři kusy koroptví. Tento počet je daleko pod nutným stavem
potřebným k udržení druhu.
Každoroční akce v rámci akce Červen, měsíc myslivosti a ochrany
přírody se zúčastňují pravidelně všichni žáci základní školy. Při
návštěvě myslivecké chaty jsou seznámeni se životem zvěře, nut−
ností její ochrany a jak mohou sami přispět k těmto tématům.
V této souvislosti chci poděkovat školákům za nasbírané kaštany
pro zimní přikrmování zvěře. Nejvíc jich nasbírali Veronika a Voj−
těch Bučkovi z Hoštické.

V okolí obce byly také postaveny nástěnky, na kterých žáci prezen−
tují svůj zájem o dění v přírodě. Bohužel jsou tady i takoví, kteří tyto
obrázky z nástěnek otrhávají a několik nástěnek už úplně zničili. Že
jsou Bosonohy v těsné blízkosti velkého města, je vidět na množ−
ství černých skládek, počtu lidí na procházkách po okolí a volně
pobíhajících psů.

V minulém roce byly v prostorách mezi bývalou cihelnou nalezeny
čtyři kusy srnčí zvěře prokazatelně uštvané a usmrcené psy. Další
srna na byla letos v září psem nahnána do plotu zahrádek v blíz−
kosti stavebního bazaru. Než se stačila protáhnout mezi tyčkami,
byla za zadek chycena a roztrhána psem. Možná si umíte předsta−
vit, jak byla dlouho živá, než uhynula.
Finance na udržení honitby v provozu získáváme každoročně
z plesu. Menší část ze sběru železného šrotu. Bohužel se občas
stává, že než stačíme odvézt šrot do sběrny, je vystříhaný plot
a železo je pryč.
Přes tyto nepříjemnosti se nám zatím daří udržovat stavy zvěře,
které jsou nutné pro zachování rovnováhy v přírodě. Nebudu vypo−
čítávat, kolik tun sena a obilí musíme nakoupit, abychom pomohli
zvěři přežít zimu a část jara.
Rád bych poděkoval těm, kteří si při návštěvách okolí Bosonoh
toho, co tu ještě máme, váží, a přeji, aby nám to ještě dlouho vydr−
želo.
Za myslivecké sdružení
Milan Cendelín

Myslivecký ples na Myslivně
Dne 15. 1. 2010 uspořádá myslivecké sdruže−
ní Hájek Bosonohy ve všech prostorách hote−
lu Myslivna v Brně−Kohoutovicích tradiční
myslivecký ples. K poslechu a tanci hrají tři
hudby a v programu plesu je bohatá myslivec−
ká tombola.
Vstupenky je možné zakoupit u pana Jana
Havlíka, Brno−Bosonohy, Ostopovická 10.
Tel.: 608 400 591

Fotbalová zabíjačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka
Fotbalový klub SK Bosonohy vás zve na tradiční vesnickou zabí−
jačku se vším, co k ní patří. V sobotu 19. prosince v areálu fotba−
lového hřiště na ulici Pražská 2a začínáme porážkou vepře
v 8 hodin, ovar taháme z kotle mezi 12. a 13. hodinou a končíme
v 15 hodin. A věříme, že ne žlučníkovým záchvatem!
Za Fotbalový klub SK Bosonohy
Miloš Dočekal
Za Klub přátel všech
Člen mysliveckého sdružení MDDr. Karel Padrta seznamuje ško−
láky s chovem a rozmnožováním sokolů.
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...dokončení ze str. 4

Miloš Zeman opět v Bosonohách
Bývalý předseda vlády Miloš Zeman navštívil ve středu 4. listopa−
du znovu Bosonohy. Nejdříve v doprovodu svého brněnského hos−
titele navštívil učiliště, kde ho ředitel Josef Hypr se svým zástup−
cem Ivanem Halavínem seznámili s aktuální problematikou učňov−

Návrhový projekt – ambiciozní a náročný – stále k nahlédnutí
a ovlivnění vašimi nápady.
Jak u Bosonožského náměstí tak i u „komunálu“ – můžete se přijít
podívat na ÚMČ či oslovit členy skupiny pro strategii a rozvoj (A.
Jiaxise, A. Čoupka)
připravil Anastásios Jiaxis

Nejistá šichta

ského školství a kde mu v rámci projektu České ručičky předali
čestný titul Modelář Miloš Zeman. Expremiér s poděkováním přislí−
bil zabývat se konkrétní pomocí rozvoje řemesel a podporou
učňovského školství. Poté se Miloš Zeman odebral do 1. FC Pivni−
ce, kde se téměř na den přesně po roce pozdravil s Milošem Doče−
kalem. Pan hostinský mu připravil opět jeho oblíbenou vinnou klo−
básu, kterou oba dva Milošové společně nazvali Milošovou klobá−
sou. A panu expremiérovi evidentně chutnala. Při odjezdu na
besedu do klubu Šelepova No. 1 se ještě stačil tento nejznámější

Jak jste si zřejmě všimli, během minulé zimy vytvořili někteří
herci dosavadních divadelních souborů v Brně−Bosonohách,
Křemílku a Křemene, divadelní spolek zcela nový, nazvaný
Vochomůrka. Právě pro tento nový spolek vznikl také scénář
divadelní hry Nejistá šichta. Ta měla premiéru na začátku letoš−
ního března, kdy byla s velkým úspěchem hrána v Bosonožské
orlovně. Množství kladných ohlasů proto přimělo herce k myš−
lence, že Nejistou šichtu zopakují.
O tom, že se bude hrát v Bosonohách, bylo předem jasno. Ale
jako dobrý nápad se začala jevit i myšlenka, že další z předsta−
vení se odehraje i jinde než v Brně. Z možných destinací se
nakonec ukázal jako nejlepší varianta Křižanov, odkud již něko−
likrát přijeli do orlovny křižanovští herci. Jako termín byl nakonec
vybrán víkend 7. a 8. listopadu.
Nejprve se Vochomůrci v sobotu představili v Křižanově. Převoz

důchodce z Vysočiny pozdravit s důchodci z Bosonoh, kteří zde
právě rokovali. Pozvání na jejich tradiční taneční odpoledne
v Bosonožské orlovně však s úsměvem odmítl. Tančí prý jako
dřevo.
Helena Koudelková
Foto Igor Zehl

kulis, rekvizit, ale i herců proběhl bez problému, a proto se ještě
po poslední krátké zkoušce mohli bosonožští divadelníci před−

ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 ve spolupráci se školskou radou
zve všechny rodiče našich žáků a širokou veřejnost na

Vánoční jarmark

stavit v plné síle. Dle mého názoru podali všichni dobrý výkon
a divadlo tak proběhlo bez problémů. Podle ohlasů byli diváci
v Křižanově hrou mile překvapeni.

a

Poté následovala nedělní derniéra na „domácí scéně“, tedy
v Bosonohách. Orlovna byla zaplněna z velké části, ale přesto

Soutěžní přehlídku zdobených perníků

nebyla na nikom z herců znát nervozita. Myslím si, že každý

17. 12. 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
v Bosonožské orlovně.

z herců hrál nejlépe, jak mohl, a proto byli po zásluze odměněni
bouřlivým aplausem. Za celý divadelní spolek bych chtěl všem
příchozím divákům poděkovat, jejich reakce byly výborné. I proto
se dá derniéra považovat za úspěšnou.
Mnozí se již po derniéře ptali, zda chystá Vochomůrka také něja−
ké další představení. Mohu potvrdit, že autoři Nejisté šichty Karel
Křivánek a David Koutný již dokončují scénář k další divadelní
hře, která bude Nejistou šichtou volně inspirovaná. Proto vás
můžu už teď pozvat na další divadelní představení spolku
Vochomůrka, které bude mít premiéru na jaře.

Jiří Lysák

Program:

vánoční vystoupení dramatického kroužku Kapky
a žáků z Flétniček
podávání vánočního čaje
ukázka výrobků žáků naší školy a výtvarných kroužků
vyhodnocení soutěže o nejoriginálněji nazdobený perníček
Zúčastněte se naší soutěže:
do středy 16. 12. doručte do naší školy vzorky perníčků, které
na jarmarku vystavíme a ohodnotíme.
Těšíme se, že se společně s Vámi vánočně naladíme.
Žáci a pedagogové ZŠ
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Jubilanti
Jubilanti – prosinec 2009
Tesařová

Maria

Ševčenkova 4

97 let

Vávrová

Marie

Hoštická 81

80 let

Černohorská Jana

Ostopovická 20

75 let

Gabriel

Karel

Bosonožské nám. 49

70 let

Kazda

Jaromír

Padělíky 22

70 let

Ostopovická 12

70 let

Tomášková Zdeňka

Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Vítání občánků
Dne 28. 11. 2009 proběhlo v naší městské části vítání občánků.
Naši obec budou mít za svůj domov tito naši nejmenší spoluobčané:
Eliška
Pohanková
nar. 30.
Veronika Pazourková
nar. 18.
Beáta
Komárková
nar. 29.
Natálie
Čoupková
nar. 10.
Týna
Hamerská
nar. 17.
Eliška
Mikšová
nar. 25.
Jiří
Báca
nar. 23.
Lukáš
Kvarda
nar. 23.
Stanislav Prouza, nar. 14. 7. 2009
Všem dětem přejeme pevné zdraví a mnoho radosti
a jejich rodinám spokojený život v naší obci.

4.
4.
4.
5.
7.
7.
8.
6.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Bosonožský sport
Fotbalisté rokovali a poděkovali zastupitelům
V pondělí 16. listopadu se uskutečnila v 1. FC Pivnici valná hroma−
da Fotbalového klubu SK Bosonohy. Ve výroční zprávě, kterou
přednesl předseda oddílu Zdeněk Chylík, byla pozitivně hodnoce−
na především práce s mládeží. Úkolem pro nový výbor však bude
ustanovit a přihlásit do soutěže nové žákovské mužstvo a zacelit
tak věkovou mezeru mezi úspěšnými žákovskými přípravkami
a dorostem. Součástí hojně navštívené valné hromady bylo i pro−
mítání videodokumentu z oslav osmdesátého výročí založení orga−
nizované kopané v Bosonohách a celkové hodnocení průběhu
oslav a navazujících aktivit.
Proto jsem na žádost výboru FK SK Bosonohy navštívil jako spo−
lupořadatel výroční oslavy 31. jednání zastupitelstva naší městské
části, abych zastupitelům poděkoval za finanční pomoc, kterou
klubu k pořádání této slavnostní akce s volným vstupem poskytli.
Předal jsem také k nahlédnutí seznam mediálních výstupů, které
prezentovaly nejen bosonožskou kopanou, ale Bosonohy jako
takové, fotodokumentaci z vlastního průběhu oslav 13. června,
ocenění a udělení čestných členství atd. a také dokumentaci s his−
torickými fotografiemi, fotkami ze slavnostního spuštění umělé
závlahy atd., které jsem pro klub připravil jako základ nové fotbalo−
vé kroniky. Všechny dostupné materiály z užití dotace budou jistě
předmětem hodnocení příslušných komisí a výborů městské části,
aby pak zastupitelé mohli vyhodnotit efektivitu vložených prostřed−
ků. Domnívám se ale, že již nyní většinu z nich informace o průbě−
hu oslav a tlumočené poděkování potěšilo. Stejně jako plakát
s kalendáriem na rok 2010 reflektující průběh oslav a ukazující
i některé milníky bosonožské kopané. Tento fotbalový plakát je
vystaven v orlovně a na dalších místech Bosonoh. Kéž by to byl
jeden ze signálů, že se dovedeme radovat i z úspěchu druhého a
že třeba právě naše kopaná a s ní spojené aktivity mohou být
zábavou, potěšením a spojníkem nejen mezi aktivními fotbalisty
a jejich současnými fanoušky.
Vladimír Koudelka

Bosonožský stolní tenis v nové sezóně
Co je nového ve stolním tenise v Bosonohách? Od loňské sezóny,
kdy jsme měli v soutěži jediné družstvo, se mnohé změnilo. Poda−

řilo se nám sestavit již druhé družstvo a přihlásit je do brněnských
soutěží BREST.
Díky tomu, že první tým ukončil sezónu na výborném druhém místě
a postoupil do vyšší skupiny, se naše týmy v soutěži nepotkají ve
stejné skupině.
A jak se našim družstvům daří v novém ročníku soutěže? To
posuďte sami podle dosavadních výsledků v jednotlivých skupi−
nách. Očekáváme, že nově vzniklé družstvo bude sbírat první zku−
šenosti a tím se může dál zlepšovat.
Založili jsme také internetové stránky bosonožského stolního teni−
su. Zde můžete sledovat naše výsledky a další informace k hrací
době, podívat se fotky a podobně.
Adresa je: www.bosonohy−pinec.estranky.cz
Tímto chci pozvat všechny zájemce o aktivní pohyb a stolní tenis
zvlášť. Přijďte mezi nás si zahrát a současně se i pobavit.
Kde hrajeme:
Orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je společný s restau−
rací, hned za vstupem klepejte na dveře šatny a sálu napravo, při−
jdeme vám otevřít.
Kdy hrajeme:
Děti a mládež: každou středu od 17.30 do 18.30 hodin.
Dospělí: každou středu a pátek od 18.30 do 21 hodin.
Naše dosavadní výsledky po první čtvrtině soutěží jsou vidět z při−
pojených tabulek.
Drahomír Tůma

SOUTĚŽ BREST – Brněnský rekreační stolní tenis
ročník 2009–2010
muži – 5. skupina
Hráči týmu SVORNOST BOSONOHY A:
Drahomír Tůma
Radek Stloukal
Miloslav Čoupek
Martin Kolísek
1. polovina soutěže
1. kolo: Svornost Bosonohy A – Husovice C;
Cenné první vítězství po houževnatém týmovém výkonu.
2. kolo: Svornost Bosonohy A – SUMaS;
Jednoznačná výhra se soupeřem z loňské vyšší skupiny.
3. kolo: Svornost Bosonohy A – ABB C;
Výrazné vítězství po kvalitním výkonu.
4. kolo: Svornost Bosonohy A – PROBUR TTT;
Cenná výhra s druhým nejlepším týmem této skupiny.
5. kolo: Svornost Bosonohy A – Orel Obřany A;
Skvělá výhra s nejlepším týmem této skupiny.
SOUTĚŽ BREST – Brněnský rekreační stolní tenis
ročník 2009–2010,
muži – 7. skupina
Hráči týmu SVORNOST BOSONOHY B:
Hana Chylíková
Miloslav Čoupek, Roman Kvasnica
František Dočekal, Ondřej Stloukal
Pavel Sedláček
1. polovina soutěže
1. kolo: Svornost Bosonohy B – Ořešín C;
Cenné první vítězství po výborném týmovém výkonu.
2. kolo: Svornost Bosonohy B – OPERA;
Těsná porážka s houževnatým soupeřem.
3. kolo: Svornost Bosonohy B – Obřany B;
Jednoznačná porážka od favorita skupiny.
4. kolo: Svornost Bosonohy B – KOMPAS;
Výrazná výhra po výborném týmovém výkonu.

7:3
8:2
8:2
8:2
6:4

7:3
4:6
0:10
8:2

Uzávěrka dalšího čísla ročníku 2010 15. 1. 2010.
Distribuce 30. 1. 2010.
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