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Vážení spoluobčané,

Milí čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo zpravodaje. Jak
bývá dobrým novoročním zvykem, i redakční rada si dala mnohá
předsevzetí, která se týkají jeho tvorby. Budeme psát méně, zato
výstižněji, na každou špatnou zprávu bude v čísle pět dobrých, kri−
tika bude konstruktivní a přijdou−li nové tváře do našeho týmu, pak
jedině perspektivní.
Přejeme vám všem mnoho dobrého do nového roku a věrnost
našemu zpravodaji.
Redakční rada

Tříkrálová sbírka 2009... když dobré skutky rozkvétají
Prostředky budou využity na vytvoření a zlepšení podmínek posky−
tování služeb seniorům, lidem s mentálním postižením, dobrovolní−
kům, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v soci−
ální tísni.
Již se stalo tradicí pořádat Tříkrálovou sbírku v naší městské části.

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám…
Letos sbírka proběhla trochu jinak než v loňském roce. Naše koled−
níky sklátila viróza, a tak jsme si Bosonohy rozdělili na dvě soboty,
a to 3. a 10. ledna 2009. V letošním roce byli naši občané velice
štědří, vybralo se 41 675 Kč.
Děkuji všem našim občanům za jejich dary. Také děkuji všem
koledníkům za jejich obětavost.
Je též možné přispět jakoukoliv částkou na sbírkový účet
33001122, kód banky 0800 (Česká spořitelna).
Vaše dobré skutky rozkvetou jako květiny i tam, kde dosud vládl
chlad lidské nouze a lhostejnosti.
Drahomíra Medová
foto Helena Koudelková

Betlém v kapličce za vodojemem
Ve vánočním čísle zpravodaje jsme otiskli fotku Betlému, který je
umístěn v kapli za vodojemem. Protože jej vyrobila dlouholetá
bosonožská občanka, přinášíme vám s ní krátký rozhovor.

(Pokračování na str. 2...)

několik dní jsme ukrojili z nového roku, ale je třeba se poohléd−
nout zpět a zhodnotit práci v roce uplynulém.
V roce 2008 se zahájila stavba kanalizace Bosonohy II, která je
finančně a svým rozsahem prací největší akcí od vzniku Boso−
noh. Tato akce se dotýká všech občanů, více nebo méně nás
omezuje, jiný způsob, jak kanalizaci vybudovat, však neexistuje.
Problém s touto výstavbou nás bude provázet ještě v letošním
roce. Celá stavba by měla být dokončena v měsíci srpnu 2009. K
dnešnímu dni probíhá III. etapa – tj. od ulice Ostopovická po kři−
žovatku Pražská–Bosonožské náměstí, která by měla být dokon−
čena 15. 4. 2009. Žádám Vás proto znovu o pochopení a trpěli−
vost.
V měsíci květnu bylo dokončeno hřiště s umělým povrchem na
ulici Hoštická v hodnotě 1.500.000 Kč. Hřiště je nyní plně využí−
váno návštěvníky všech věkových kategorií, a to nám dokazuje,
že tato investice nebyla zbytečná. Hřiště bylo budováno z financí
Statutárního města Brna. Další akcí byla oprava dětského hřiště
v areálu MŠ, kde se vybudovaly nové herní prvky s altánem
a zahradní domek na hračky a nářadí. I na tuto výstavbu byly
zajištěny finanční prostředky z dotací města Brna v hodnotě
800.000 Kč. Následovalo vybudování zahradního WC v areálu
MŠ, včetně napojení na inženýrské sítě, a to z rozpočtu MČ
Bosonohy v celkové hodnotě 141.220 Kč. Proběhla také rekon−
strukce dětského hřiště u kaple na Bosonožském náměstí. Zde
byly obnoveny hrací prvky a vybudován nový povrch, to vše bylo
plně hrazeno ze sponzorského daru ve výši 237.842 Kč. Závě−
rem roku 2008 bylo vybavení kuchyně MŠ Konopiska zkvalitněno
vzduchotechnikou s regulací pro VZT, a to nákladem 94.784 Kč
z financí MČ. Byla také vybudována část nového chodníku na ul.
Skalní o výměře 126 m2 a předláždění stávajícího chodníku
o výměře 77 m2. Na ulici Hoštické u hřiště bylo zrekonstruováno
parkoviště o rozloze 150 m2, které bude sloužit hlavně pro parko−
vání vozidel při konání sportovních akcí. Někteří z Vás si jistě
všimli, že zde přibyly nové lavičky a informační tabule.
Během roku se také intenzivně pracovalo na zajištění peněz
z evropských fondů na akci „Rekonstrukce staré budovy MŠ“.
Objekt bude v budoucnu využit na volnočasové aktivity v naší
městské části. Nyní se nacházíme ve fázi přípravy k zadání výbě−
rového řízení na zhotovitele.
Nechci však tímto výčtem zakrýt akce, které se v roce 2008 nepo−
dařilo realizovat. Nebylo jich mnoho, ale přece – například parko−
viště Ševčenkova nebylo realizováno z důvodu nedořešených
majetkoprávních vztahů mezi městem a Úřadem pro zastupová−
ní státu ve věcech majetkových. Věřím však, že tato překážka se
zdárně vyřeší v průběhu letošního roku a stavba bude realizová−
na.
Je tu ještě nedokončená část chodníku Skalní od ul. Pražské, tato
část nám nebyla schválena, protože zde bude zasahovat stavbou
a přípojkami kanalizace, ale do konce roku 2009 bude i tato část
chodníku dokončena.
Děkuji tímto členům Rady a Zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy za
aktivní řešení problémů a doufám, že v letošním roce budeme
stejně pracovití, jako v roce loňském. Miroslav Sojka, starosta
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Pohádka o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém

pohádku, tentokrát Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Náš režisérský

tým (Petr a Anna Juráčkovi) scénář pohádky upravil a prodlužil,
aby si v ní mohl zahrát opravdu každý a aby byla ve výsledku hezčí
a lepší. Nejdůležitější byly ovšem zkoušky. Jak zkoušení hudby,
tak herců nám zabralo mnoho podzimních a zimních víkendů. Nau−
čení textu bylo to nejmenší, co jsme mohli udělat (některým to ale
činilo nemalé problémy), ale naučit se pořádně hrát, sehnat kostý−
my, připravit kulisy, udělat plakáty, nacvičit hudbu, domluvit ozvu−
čení a mnoho dalších věcí, to příliš jednoduchá věc někdy nebyla.
Za odměnu nás ale čekal plný sál diváků v orlovně. Říká se, že
doma nejlépe, a o hraní pohádek to určitě platí dvojnásob. Premi−
éra proběhla šťastně a podle potlesku se mnohým divákům pohád−
ka zajisté líbila, za což jsme byli velice rádi, protože nic víc člově−
ku neudělá radost než to, že věc, kterou připravoval, nedělal zby−
tečně. Poděkování patří všem, kteří nám pomohli divadlo zrealizo−
vat – rodičům, Občanskému sdružení Svornost Bosonohy, zvuka−
řům ze Šlapanic, MČ Brno−Bosonohy a jiným.
V blízké době nás čeká divadelní turné po Křižanově, Žebětíne,
Jaroměřicích nad Rokytnou a Vítonicích u Znojma, kde nás už také
znají a každý rok se zde lidé na naši pohádku můžou těšit. Ale jak
už sem zmínil, doma se hraje nejlépe a vždycky bude.
Tomáš Kratochvíl (pohádkový sluha Kolohnát)

Čaroděj Koloděj při losování úkolu.

Představení nacvičilo 25 herců a 10 zpěváků.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký se v království čaroděje Koloděje
setkali se sluhou Kolohnátem.
Tak jako každý rok jsme se společně, děti i dospělí, sešli na pod−
zim v Bosonožské orlovně, abychom zde mohli nacvičit další

Betlém v kapličce za vodojemem

(...dokončení ze strany 1)

Můžete se nám krátce představit?
Jmenuji se Jana Bojanovská. Do Bosonoh jsem se přivdala v roce
1982. Jedním z důvodů byla láska a obdiv k moravskému folklóru,
jeho tradicím a hlavně písničkám.
Vámi vyrobený Betlém byl vystaven v kapličce za vodojemem. Co
vás přivedlo k této práci?
Povoláním jsem učitelka mateřské školy, nyní v důchodu. V této
profesi je kreativita a fantazie nezbytností, a proto mi literární
a výtvarné projevy nejsou cizí.
Před několika lety jsem konečně začala realizovat touhu mít svůj
vlastní Betlém. Základní figurky byly zhotoveny během jednoho
roku. Tato činnost mě natolik uspokojila, že jsem dál pokračovala
přidáváním dalších postaviček. Tak už se Betlém domů nevešel,
proto jsem jej nabídla ke zveřejnění.
Můžete nám výrobu figurek popsat?
Zhotovení figurky je velice jednoduché. Osou je drát, na jehož
konci udělám hlavu (punčocha, vatelín, vata apod.), pod ní též z
drátu ruce. Tento polotovar ošatím a přidám případně nějaké nářa−
dí, pomůcku charakteristickou pro tu kterou postavu. Protože
nejsem technicky zdatná, postupuji metodou pokus – omyl, až do
konečného tvaru (hudební nástroje, trakař apod.). Chce to jen čas,
materiál, trpělivost a pevné ruce.
Co přejete Bosonožanům do nového roku?
Všem svým spoluobčanům bych do budoucna (nejen do roku
2009) přála mnoho dobrých a krásných věcí, ale především to hlav−
ní – zdraví a spokojenost. Na světě se určitě najde vždy alespoň
jeden člověk, který nás má rád a pro koho je dobré žít a tvořit coko−
liv, co sobě a ostatním dá radost a uspokojení.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se, že v příštím roce bude Betlém
zase o několik figurek větší.
Připravil Petr Juráček
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MČ Brno−Bosonohy Vás srdečně zve

21. února 2009 ve 20 hodin
na

ŠIBŘINKY do ORLOVNY

K tanci hraje skupina BONUS.
Vstupné 100 Kč
Masky mají vstup volný
Předprodej vstupenek na ÚMČ od 9. do 20. února

Divadelní vystoupení
dramatického kroužku Kapky
(dětí naší ZŠ)
se koná 12. 2. 2009 v Bosonožské orlovně
v 9.30 hod. pro školu a školku
v 16.00 pro rodiče, přátele a veřejnost.
Pro diváky budou připraveny pohádky:
Tři prasátka
Pošťácká pohádka
a pověst Dívčí válka.
Srdečně zvou děti pod vedením Jany Kapounové.

Hledáme skleněné demižony a zachovanou
kotlinu. Koupíme nebo vyměníme za med nebo
medovinu.
Kontakt: Veverkovi mladší
T.: 739 594 736 nebo 547 227 206 večer

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 22. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
16. 12. 2008
ZMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu projednáním požadavku na umístění světelné−
ho dopravního značení na křižovatku Bosonožského náměstí a ul.
Pražské.
− pověřuje starostu předložením seznamu vyčíslených pohledávek
městské části k 31. 12. 2008, včetně úroků z prodlení.
− schvaluje příspěvek obci Troubsko na výdaje provozu hřbitova
v Troubsku ve výši 34.000 Kč.
− neschvaluje příspěvek obci Troubsko ve výši 66.504 Kč na rekon−
strukci hřbitovní zdi.
K návrhu rozpočtu městské části na rok 2009
− schvaluje snížení částky v § 2212 v návrhu rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 o částku 30.000 Kč na částku 0 Kč – polož−
ka projektová dokumentace kom. K Berce.
− schvaluje částku v návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2009 ve výši 250.000 Kč – položka pohybově relaxační centrum
ZŠ Bosonožské nám. 44.
− schvaluje částku v návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2009 ve výši 1.703.000 Kč – položka neinv. příspěvky zřízené přís−
pěvkové organizaci (ZŠ a MŠ).
− schvaluje částku v návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2009 ve výši 100.000 Kč – položka neinv. transfery církvím – přís−
pěvek na kapli sv. Floriána.
− schvaluje snížení částky v § 3349 v návrhu rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 o částku 20.000 Kč na částku 0 Kč – polož−
ka dotisky informací k pořádání besed a setkání s občany.
− schvaluje v návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009
částky:
v položce neinvestiční transfery občanským sdružením na podpo−
ru sportu:
z toho: FKSK Brno−Bosonohy
170.000
Kuželkářský oddíl
10.000
3 P futsal
19.000
Tenisový klub
40.000
Sportovní kluby
26.000
Turnaj v pétanque
13.000
− schvaluje ponechání položky rekonstrukce dětských hřišť v návr−
hu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009, § 3421, v částce
350.000 Kč a snížení položky opravy dětských hřišť na částku
30.000 Kč.
− schvaluje položku příspěvek Klubu důchodců Bosonohy v návrhu
rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 v § 3429 ve výši 50.000
Kč.
− schvaluje položku úpravy Bos. nám., komunál, lesní areál v návr−
hu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 v § 3636 ve výši
800.000 Kč.
− schvaluje snížení položky neinvestiční transfer obč. sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v § 3699 v návrhu rozpočtu MČ
Brno−Bosonohy na rok 2009 na částku 30.000 Kč.
− schvaluje položku odvoz odpadů v návrhu rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v § 3722 v celkové výši 80.000 Kč.
− schvaluje položku likvidace černých skládek v návrhu rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 v § 3729 v celkové výši 20.000
Kč.
− schvaluje snížení položky výdaje spojené s návštěvou italské
delegace v § 6223 v návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2009 na 25.000 Kč.
− schvaluje příspěvky neziskovým organizacím v návrhu rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 takto:
Římskokatolická farnost Troubsko na projekt
100.000 Kč
Občanské sdružení Svornost Bosonohy na projekt nákup židlí
a krytů na topení
125.000 Kč
Občanské sdružení Svornost Bosonohy na provozní náklady
25.000 Kč
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality
bydlení v Brně−Bosonohách na provozní náklady
30.000 Kč
− schvaluje schodkový rozpočet MČ Brno−Bosonohy na rok 2009
v objemu 14.103.000 Kč se zapojením přebytku hospodaření ve
výši 1.000.000 Kč.

Výtah ze zápisu z 55. schůze RMČ ze dne 12. 1. 2009
RMČ Brno− Bosonohy:
− schvaluje seznam požadavků na spolufinancování oprav a inves−
tic z rozpočtu města Brna pro rok 2009 v pořadí dle priorit takto:
1. Vybudování pohybově−relaxačního centra v budově ZŠ Brno,
Bosonožské nám. 44,
2. Vybudování dětského hřiště na ul. Za Vodojemem,
3. Oprava vstupu na víceúčelové hřiště Hoštická z ul. Vzhledné.
− schvaluje, aby úklid společných prostor bytového domu Konopis−
ka 33 byl prováděn osobou žijící v bytovém domě a k tomuto účelu
byli osloveni všichni nájemci.
− schvaluje, aby v případě, že úklid v bytovém domě Konopiska 33
nebude vykonávat nikdo z nájemců bytového domu, výběr osoby
byl proveden prostřednictvím ÚMČ Brno−Bosonohy v rámci pra−
covně−právních vztahů za stejných finančních podmínek.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci „Letní čištění komunika−
cí v MČ Brno−Bosonohy 2009–2011“.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci „Údržba zeleně v MČ
Brno−Bosonohy“.
− schvaluje navržená kritéria pro přijímání dětí do MŠ Konopiska 6
pro školní rok 2009/2010.

Změna provozovatele
Sběrného střediska odpadu ul. Pražská
Od 1. 1. 2009 došlo ke změně provozovatele SSO Pražská.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., ukončila svou čin−
nost a provozovatelem je v současné době Statutární město
Brno. Obsluhu ekodvora zajišťuje firma SAKO Brno, a. s.
V souvislosti se změnou provozovatele došlo i k několika dalším
důležitým změnám:
− Od 1. 1. 2009 je SSO dle zákona o odpadech převedeno do
režimu shromažďovacího místa komunálních odpadů.
− Je zastaven příjem veškerých odpadů od fyzických osob podni−
kajících, právnických osob a odpadů fyzických osob vzniklých
mimo území města Brna.
− Odpad od občanů je i nadále vybírán bezplatně, nelze však již
uložit stavební a demoliční odpady.
− Zpětný odběr elektrozařízení (lednice, televizory...) je zajištěn.
Protože byl v našem SSO zrušen odběr stavební suti a pneuma−
tik (zpoplatněných odpadů), mohou je občané uložit v nejbližších
střediscích: Kohoutovice – SSO Žebětínská, Nový Lískovec –
SSO Oblá, Starý Lískovec – SSO Vltavská.
Podrobné informace o uložení odpadů Vám sdělí nová obsluha
SSO – p. Havránek (tel. 606 438 509), provozní doba zůstává
nezměněna:
Pondělí
−
14.00–18.00
Středa
9.00–12.00
14.00–18.00
Sobota
8.00–12.00
−
Karla Drahonská, ref. životního prostředí

Ochotnický divadelní soubor Budišov
vás zve na operetu

Mam´zelle Nitouche,
kterou zahraje v neděli 22. 2. 2009 v 17 hodin
v Bosonožské orlovně.
Vstupné dobrovolné bude věnováno na osvětlení jeviště.
Srdečně zve pořadatel ADS Křemen.
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Informace ze sociálního referátu Úřadu městské části Brno –Bosonohy
Vážení občané, v Bosonožském zpravodaji č. 11 jsem Vám
poskytla informace o dávce hmotné nouze – o mimořádné okamži−
té pomoci. V dnešním čísle se budeme věnovat dávkám sociální
péče pro osoby se zdravotním postižením. Dávky sociální péče
jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeče−
ní a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb.).
V tomto čísle Bosonožského zpravodaje bych Vám ráda poskytla
obecné informace o dávkách sociální péče a o dávce poskytované
dle § 33 vyhl. č. 182/1991 Sb. – jednorázovém příspěvku na opat−
ření zvláštních pomůcek.
Dávky sociální péče jsou poskytovány:
− osobám s trvalým pobytem na území ČR,
− osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evrop−
ských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU
a jejich rodinným příslušníkům),
− občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům,
kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.
Druhy dávek sociální péče obecně:
1. jednorázové dávky,
2. opakované dávky,
3. obligatorní dávky = na obligatorní dávky vzniká občanovi nárok
dnem splnění všech zákonem stanovených podmínek,
4. fakultativní dávky = na fakultativní dávky občanovi sám o sobě
nárok nevzniká a je věcí uvážení správního orgánu, zda požadova−
nou dávku přizná, nebo ne.
Na základě vyhl. č. 182/1991 Sb. jsou poskytovány tyto dávky:
− jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek,
− příspěvek na úpravu bytu,
− příspěvek na zakoupení motorového vozidla,
− příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla,
− příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla,
− příspěvek na provoz motorového vozidla,
− příspěvek na individuální dopravu,
− příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu,
− příspěvek na úhradu za užívání garáže,
− příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.
Vedle těchto dávek se rovněž poskytují:
− mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P),
− bezúročné půjčky.
Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (§ 33 vyhl.
č. 182/1991 Sb.)
Jedná se o jednorázovou, fakultativní dávku sociální péče, o kte−
rou lze žádat na sociálním referátu ÚMČ Brno−Bosonohy.
Dávka je poskytována těžce zdravotně postiženým občanům na
opatření pomůcky, kterou potřebují k odstranění, zmírnění nebo
překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje,
pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná
zdravotní pojišťovna.
Výčet zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení lze poskytnout jed−
norázový příspěvek, je velký, a proto zde odkazuji na přílohu č. 4
vyhl. č. 182/1991 Sb. Potřebuje−li tělesně, sluchově nebo zrakově
postižený občan k překonání následků těžkého zdravotního posti−
žení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která v příloze uve−
dena není, může mu být poskytnut příspěvek na opatření takové
pomůcky, která je s pomůckou uvedenou v příloze č. 4 srovnatel−
ná. Srovnání provádí správní orgán, který o dávce rozhoduje.
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši,
která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové
provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky
nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši příspěvku je sta−
novena v příloze č. 4 vyhl. č. 182/1991 Sb.
Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spo−
jené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, a to až do výše obvy−
klých nákladů.
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze,
pokud se žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek
(nebo jeho poměrnou část) v případě, že
a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, pře−
stane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho
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vlastnictvím,
b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatře−
ní zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan,
kterému byl vyplacen, zemře.
Bližší informace o výše uvedeném lze získat v uvedeném právním
předpisu, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociál−
ních věcí ČR (www.mpsv.cz), na internetových stránkách ÚMČ
Brno−Bosonohy (www.bosonohy.cz) nebo na sociálním referátu
ÚMČ Brno−Bosonohy. V příštím Bosonožském zpravodaji se bude−
me věnovat dávce poskytované dle § 34 vyhl. č. 182/1991 Sb. –
příspěvku na úpravu bytu.
Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.

Zklidnění průjezdní komunikace II/602, ulice Pražská
Tímto článkem reaguji na rozhovor s panem Lambertem Prukne−
rem uveřejněný v listopadovém čísle Bosonožského zpravodaje.
Pan Prukner uvádí: „Nepodařené úseky Pražská–Hoštická jsou
častou diskuzí místních občanů. Vítězí názor, že to šlo řešit moder−
něji – místa bylo dostatek. Jedná se o frekventovaný úsek a pravé
následky se ukážou po dokončení místní kanalizace. Místní „radní“
mlčí... Výhodou tohoto ožehavého místa je hned nablízku pohřeb−
ní služba.“
Ulicí Pražskou projíždělo před započetím prací na této komunikaci
až 17 tisíc vozů denně. Je zřejmé, že automobilů ubývat nebude a
dokud nebude vybudován obchvat Bosonoh, komunikace zůstane
i nadále přetížená. A právě prováděné zklidnění ulice Pražské by
za této situace mělo zvýšit bezpečnost provozu a přispět k lepší
kvalitě života občanů.
Pan Prukner je s provedením zklidnění nespokojen. Vyjadřuje
obavy ze zúžení komunikace, které by dle něj mohlo vést ke zvý−
šení nehodovosti. Ovšem opak je pravdou. Celý projekt zklidnění
je vypracován a proveden dle platných technických norem a
schválen příslušnými orgány. Kdo chce veřejně a urážlivě napadat
řešení odborníků, musí prokázat odbornou znalost problematiky a
opodstatnění svých výhrad. Zúžení jízdních pruhů má za cíl jediné
– donutit řidiče, aby respektovali nejvyšší povolenou rychlost v
daném úseku, což je 40 km/hod. Vzhledem k nevhodnosti úseku k
měření rychlosti policií je snížení komfortu průjezdu obcí jedinou
cestou, jak efektivně prosadit dodržování pravidel silničního provo−
zu. Pokud řidič dodržuje rychlost, v žádném případě ho zúžení jízd−
ních pruhů nemůže ohrozit ani omezit v plynulosti jízdy.
Pan Prukner mě šokuje poukázáním na blízkost pohřební služby.
Vždyť právě v tomto úseku byla před lety sražena paní Horňáková,
která následkům zranění nakonec podlehla. To vše kvůli neopatr−
né jízdě řidiče a absenci bezpečnostních prvků vozovky. Do
budoucna by mělo právě takovým tragédiím zabránit nejen dodržo−
vání čtyřicítky, ale i vybudování perfektně osvětleného ostrůvku,
který usnadní přecházení vozovky především starším lidem.
Zklidnění ulice Pražské navíc mění tvář Bosonoh. Široká silnice,
která byla původně součástí závodního okruhu, ustupuje a Boso−
nohy přestávají být průjezdní komunikací, ale dávají najevo, že jsou
především obcí, kde žijí lidé.
Závěrem chci ještě připomenout okolnosti provedení zklidnění.
Ačkoli „zklidněné“ obce v okolí neustále přibývají, proces zklidnění
není žádnou samozřejmostí. Vlastní zklidnění inicioval tehdejší
ministr dopravy Ing. Šimonovský, ovšem realizovat se jej podařilo
až díky mému vysokému osobnímu nasazení na postu místosta−
rostky obce. V Bosonohách se podařila unikátní věc – Jihomorav−
ský kraj a město Brno dali dohromady finance, kterými navýšili pro−
jekt kanalizace, aby zároveň s ním mohla být provedena finální
úprava komunikace.
Celé vyjednávání týkající se sloučení financí trvalo řadu a řadu
měsíců a je malým zázrakem, že se zdařilo. Doufám, že díky tomu
budou Bosonohy lépe sloužit obyvatelům – chodcům než autům,
že zde bude bezpečněji a také úhledněji a že časem si třeba lidé
budou moci na chodníku povyprávět, aniž by na sebe museli křičet
– ale to asi definitivně až poté, co zastupitelstvo prosadí obchvat
Bosonoh. V této souvislosti musím znovu poukázat na to, že ačko−
liv od převratu uplynulo již několikáté volební období a všichni kan−
didáti měli prosazení obchvatu ve svých programech, je jeho usku−
tečnění stále jen snem, který se vrací vždy jen v období před vol−
bami.
Květoslava Kilianová

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Vánoční setkání farníků
První písemná zmínka o troubské farnosti je stará přesně 680 let a
loni uplynulo přesně šedesát let od chvíle, kdy byl ve zvonici kos−
tela Nanebevzetí Panny Marie v Troubsku instalován větší ze dvou
zvonů. Ve věži směrem k Bosonohám. Možná je v tom určitá sym−
bolika, že právě farníci z Bosonoh zvou vždy koncem roku ke svá−

tečnímu posezení ostatní z Troubska, Ostopovic a Popůvek, tedy z
obcí, které do troubské farnosti patří. Nejinak tomu bylo i na sklon−
ku loňského roku, kdy se Bosonožská orlovna zaplnila v sobotu
27. prosince pohodově naladěnými lidmi, neboť jinak to mezi
dobrými známými a přáteli právě v době vánoční ani jinak být
nemůže. Povídalo se o věcech současných, ale také se i vzpomí−
nalo. Možná se u některého stolu hovořilo i o letošním výročí první
písemné zmínky o naší farnosti, která je datována rokem 1329. Mě
osobně inspirovalo šedesáté výročí zvonu Václav, tak se větší ze
dvou troubských zvonů jmenuje, k zamyšlení nad činností a posel−
stvím některých lidí, kteří žijí kolem nás. Ráda bych vás o tom v
některém z příštích čísel zpravodaje informovala. Doufám, že
i ostatní odcházeli z vánočního setkání v Bosonožské orlovně svá−
tečně inspirováni a osvěženi na těle i duši. Poděkování za organi−
zaci tradičního setkání patří všem organizátorům, za které jmenuji
milou a usměvavou paní Evu Langerovou.
Text a foto Helena Koudelková

Bosonožští důchodci stále aktivní
V pondělí 29. prosince loňského roku se uskutečnila v Bosonožské
orlovně každoroční výroční schůze Klubu důchodců Bosonohy.
Klub důchodců založil již v březnu 1995 pan Lambert Prukner
a dalo by se říct, že je stále jeho tahounem. Otěže vedení klubu
sice předal paní Miladě Olejníkové, ale určitě je dobře, že v orga−
nizování aktivní činnosti našich důchodců bude pokračovat i nadá−
le. V plánu letošního roku je spousta akcí, a jak se mi paní Olejní−
ková svěřila, žádnou skutečnou a upřímnou pomoc určitě jako sou−
časná předsedkyně neodmítne. Ostatně čaje o páté, vycházky,
zájezdy, návštěvy divadel, tradiční Den matek a prosincová výroč−
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Vánoční koncert Shadow Quartett
28. 12. do naší orlovny zavítal na pozvání místostarostky Drahomí−
ry Medové malý orchestr ve složení tří mladých muzikantů (čtvrtý
z kvarteta se pro nemoc omluvil), kteřý zahrál pásmo světově zná−
mých melodií v netradičním a divácky atraktivním provedení.
V repertoáru byl pokus o překonání světového rekordu skladby N.
A. Rymského Korsakova Let čmeláka, kterou hrál violončelista
v zimních rukavicích! Diváci se mohli zaposlouchat do příjemné
hudby, kterou muzikanti zahráli na různé nástroje a kvůli absenci
jednoho z nich i netradičním způsobem. Děkujeme.

Na basu hráli i dva členové kvarteta. Text a foto Petr Juráček

Abajafans úspěšně odstartoval do sezóny 2009!
ABAJAFANS KPO, o. s., fanklub brněnského motocyklového jezd−
ce Karla Abrahama zvaného Abaja, uspořádal v sobotu 17. ledna
od 17 hodin pro svého matadora jezdícího s číslem 17 „Abajafans
mecheche“, které se konalo v sídle fanklubu v Brně−Bosonohách.
Na fanklubovou závěrečnou a zároveň start do nové sezóny se
sešlo více než 120 fanoušků Karla Abrahama, kteří se sjeli ze
všech koutů naší republiky.
Hlavním hostem celé akce byl samozřejmě Karel Abaja Abraham,
který ke svým devatenáctinám dostal od svých věrných fanklubá−
ků krásný narozeninový dort ve tvaru srdce. Pozvání přijal také šéf
týmu Cardion AB Motoracing Karel Abraham st., výkonná ředitelka
Masarykova okruhu Mgr. Ivana Ulmanová, bývalý závodník a nyní
fotograf Dušan Velímský, automechanici týmu Martin Havlíček
a Martin Nesvadba a také dědeček a velký fanda Abaji Ing. Karel
Abraham nejst. Celým večerem prováděl vtipným slovem Miloslav
Dočekal.
O hudební produkci se postaraly skupiny The Madmen a Cukr,
bohatý stůl zajistila firma Delikatering. Fanklub Karla Abrahama
mockrát děkuje všem partnerům a spoluorganizátorům akce!
Všem bez výjimky pak přeje nejen úspěšný start, ale i celý rok
2009!
Jitka Dočekalová

Mladí přátelé a milovníci mladých hodů,
srdečně Vás zvu na první setkání stárků,
které se uskuteční ve čtvrtek 19. února 2009
v 19 hodin v Bosonožské orlovně. Zkoušky na
mladé hody budou dvakrát týdně, a to ve čtvr−
tek a v neděli od 19 hodin.
Bližší informace na tel: 602 200 941
Drahomíra Medová, místostarostka

KD

informuje:

Srdečně zveme přátele dobré pohody na
ní schůze v pondělí 28. 12. 2009, to je přece pěkná porce zábavy
a potěšení pro naše dříve narozené spoluobčany. Vlastní průběh
loňské výroční schůze byl i díky pohodové hudbě tradičně příjem−
ný a poděkování za její přípravu patří zejména oběma výše jmeno−
vaným. A co by přála paní Milada Olejníková Bosonožanům do
nastalého roku 2009? Aby se měli rádi, ať už se narodili kdekoliv
a přišli do Bosonoh odkudkoliv, snažili se jeden druhému rozumět
a pomáhali si. A to nezbývá než podepsat.
Text a foto Helena Koudelková

„Čaj o páté“
v sobotu 7. března od 16.30 hod
v místní orlovně.
Změna programu:
Den matek se uskuteční na bosonožské myslivně v sobotu 2.
května od 15.00 hod.
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Jubilanti
Jubilanti – únor 2009
Dočekal
Matěj
Bosonožské nám. 66
Strnadová
Marie
Pusty 3
Neuwirthová Ludmila Pražská 154
Nekvapilová Marie
Pražská 35
Prokeš
Ladislav Pražská 32
Gabrielová Marie
Bosonožské nám. 59
Kříž
Vilém
Bosonožské nám. 31
Dočekal
Josef
Za vodojemem 20
Kruťová
Božena Pražská 95
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

94 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Návštěvy u pamětníků
Když jsem se v roce 2005 vrátila po čtyřiceti letech bydlet zpět do
rodných Bosonoh, byla jsem příjemně překvapena, kolik lidí mě
ještě po těch letech poznává a usmívá se na mě.
U mých vrstevníků by se to dalo celkem pochopit, i přes ty vrásky
a pár kilo navíc (to na obou stranách), ale někdy mě až dojímá, jak
se ke mně hlásí ti „dříve narození“. Využívám každé příležitosti
zastavit se s nimi na ulici, při nejrůznějších akcích, ať už je pořádá
kdokoliv, ale ráda přijmu pozvání i k nim do bytu. To třeba při
návštěvách jubilantů, kterým společně s paní Jarkou Novákovou
roznášíme během roku narozeninové balíčky připravené naší
městskou částí. Pěkné je, že je pamatováno i na ty nejstarší oby−
vatele Bosonoh, i když žádné to kulaté výročí nemají. Doba advent−
ní a vánoční je k tomu jako stvořená a jsem velmi ráda, že i loni
v prosinci jsme mohly takto chodit obdarovávat naše starší spolu−
občany. A nejen tím pěkným balíčkem, ale věřím, že i vzájemným

Druhý novodobý vánoční turnaj v Bosonohách
Již tradičně se v Bosonožské orlovně uskutečnil vánoční turnaj ve stol−
ním tenisu. Oproti loňsku, kdy se turnaje zúčastnil tucet hráčů, se
v sobotu 27. prosince 2008 sešlo dokonce osmnáct zájemců o aktivní
pohyb s chutí zahrát si. Tento ročník jsme uvítali hned několik hráčů
dříve aktivně hrajících registrovanou brněnskou soutěž, takže konku−
rence tím značně narostla.
Historie vánočních turnajů je poměrně dlouhá, první zaznamenaný tur−
naj o putovní pohár se hrál v roce 1988, kdy si jej odnesl Luděk Doče−
kal. Ten dosud celkově získal také nejvíce prvenství ve vánočních tur−
najích, a to hned čtyři za vítězství v letech 1988, 1992, 1995 a 1997, kdy
se uskutečnil nadlouho poslední vánoční turnaj. Až po dlouhých deseti

letech, kdy se stolní tenis v Bosonohách prakticky vůbec nehrál, se
začalo pár nadšenců opět scházet v Bosonožské orlovně a přitáhlo tak
postupně další zájemce, ať už úplně nové, nebo i bývalé aktivní účast−
níky brněnských soutěží. Díky podpoře sdružení Svornost Bosonohy se
tak může stále více lidí věnovat ve volném čase aktivnímu pohybu, ať
již v podobě tréninku nebo napínavých soubojů u zeleného stolu.
Vánoční turnaj 2008 byl nazván jako druhý novodobý, jelikož první tur−
naj po desetileté odmlce se uskutečnil o Vánocích roku 2007. Po bojích
ve třech základních skupinách postoupilo po dvou hráčích z každé sku−
piny, tedy celkem šest, do skupiny finálové. Zde se dohrály všechny
zbývající vzájemné zápasy, z nichž vyplynulo toto konečné pořadí
vánočního turnaje 2008:

povídáním. Kolik životních příběhů a osudů, které by mohly
v mnoha případech vydat na román, se skrývá za každou takovou
návštěvou. Jsem ráda, že naše městská část na svoje pamětníky
nezapomíná a že můžeme být prostředníkem tlumočení poděková−
ní a úcty. Myslím si, že ctít by se měl každý starý člověk. A i když
asi žádné stáří nemůže být úplně šťastné, mohlo by být alespoň
klidné. Nikdo by neměl zůstat osamělý a zapomenutý.
I za Jarku Novákovou Helena Koudelková

CVIČENÍ S KATKOU VESELOU – ZMĚNA ČASU ZAČÁTKU CVIČENÍ
Pondělí:
CVIČENÍ ŽEN
AEROBIK
Úterý:
CVIČENÍ DĚTÍ (1–5 let) s rodiči
Kateřina Veselá, katves@centrum.cz

18.15–19.15
19.30–20.30
9.30–10.30

DD LILA OTNICE DĚKUJE MAMINKÁM
Dětský domov Lila pro postižené děti děkuje mamin−
kám, které darovaly oblečení a hračky dětem z DD Lila,
které si v listopadu zaměstnanci DD Lila odvezli z naší
městské části.
Pokud by chtěl ještě někdo další darovat oblečení
dětem – info: Kateřina Veselá, katves@centrum.cz
Uzávěrka dalšího čísla 13. 2. 2009. Distribuce 2. 3. 2009

1. Drahomír Tůma (3x vítěz: 1990, 2007, 2008)
2. Miloslav Čoupek st. (2x vítěz: 1993, 1994)
3. Martin Kolísek (1x vítěz: 1989)
4. Vojtěch Bartoněk (1x vítěz: 1996)
5. Radek Stloukal st., 6. Roman Kvasnica, 7. Miloslav Čoupek ml., 8.
Petr Čoupek, 9. Pavel Juráček st., 10. Urbánek, 11. Hana Chylíková,
12. Stloukal ml., 13. Karel Gallina, 14. Ševčík, 15. František Dočekal,
16. Jirků, 17. Miroslav Čoupek, 18. Pavel Juráček ml.
O tom, že stolní tenis není jen pro muže, svědčí účast a dobré umístě−
ní také jedné ženy, Hany Chylíkové. Věříme, že příští ročník uvítá více
žen než tento zatím poslední.
Všichni účastníci turnaje byli posléze odměněni a po vyfotografování se
také vzácně shodli na tom, že to bylo velmi příjemně strávené dopoled−
ne. Všichni se již těší na další ročník turnaje, kdy opět změří své síly
a pokusí se získat vánoční putovní pohár, ale hlavně se pobaví a aktiv−
ně si zasportují. Za organizátory Drahomír Tůma a Karel Gallina.
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