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Slovo redakce
Milí čtenáři,
s každým novým číslem zpravodaje řeší jeho redakční rada otáz−
ku, kdo se ujme psaní tohoto úvodníku. Určený člen potom násled−
ně řeší, co by v něm mělo být, jak oslovit čtenáře, čím zaujmout,
jak upozornit na hlavní téma čísla a podobně. Nezřídka se stává,
že je tento článek tím posledním, co zbývá do naplnění obsahu
čísla. Jeho napsání je pak více než čím jiným projevem pisatelovy
vůle. Toto redakční slovo vznikalo krátce před jednou hodinou v
noci z neděle na pondělí. Z toho je patrno, jak pravdivá jsou tato
slova.
Za celou redakční radu vám přeji ještě několik hodin klidného
spánku a příjemnou četbu tohoto čísla.
Miroslav Čoupek
MČ Brno−Bosonohy pořádá

v neděli 12. dubna 2009

Pomlázkovou zábavu
Začátek zábavy: 20.00 hod. v orlovně
K tanci a poslechu hraje

METAMORFÓZA
Občerstvení zajištěno
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek na ÚMČ Brno−Bosonohy
od 30. března do 8. dubna u paní Dočekalové
Srdečně zvou pořadatelé

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

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

ANKETA ANKETA ANKETA
ROZHODNĚTE O VOLNOČASOVÉM CENTRU
V BOSONOHÁCH
ZVEME VÁS K ÚČASTI NA TVORBĚ BOSONOŽSKÉHO
STŘEDISKA AKTIVIT (BOSA).
Budeme „oživovat“ bývalou budovu školky rekonstrukcí na vol−
nočasové centrum.
Zajímala by nás vaše odpověď na
ANKETNÍ OTÁZKU:

CO BYSTE CHTĚLI MÍT
V PROSTORÁCH VOLNOČASOVÉHO
CENTRA?
(BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLKY NA ULICI OSTOPOVICKÁ Č. 29)
S předstihem vás chceme, ještě před zahájením stavby, přizvat
k vytvoření projektu funkčního obsazení budovy.
Své odpovědi zasílejte na anastasiosjiaxis@volny.cz nebo dopisem
na úřad
Anastásios Jiaxis
ÚMČ Brno−Bosonohy, Bos. nám. 1
obálku označte „BOSA“

ROZHODNĚTE O VOLNOČASOVÉM CENTRU
V BOSONOHÁCH

ANKETA ANKETA ANKETA

Plesové veselí v Bosonohách
Stejně jako minulý rok vám přinášíme krátké články o jednotlivých
plesech našich bosonožských organizací tak, jak je popsali organi−
tátoři. V tomto čísle budou otištěny akce myslivců, fotbalistů, lidov−
ců a Křemílků. V příštím čísle budou následovat další. Redaktoři
děkují všem pisatelům za jejich zájem. Bosonožský zpravodaj je o
nás a pro nás.
Za redakci Petr Juráček
Ohlédnutí za tradičním mysliveckým plesem.
V pátek dne 16. 1. 2009 uspořádalo Myslivecké sdružení Hájek
Bosonohy ve stylovém prostředí hotelu Myslivna v Brně−Kohouto−
vicích předem a beznadějně vyprodaný tradiční myslivecký ples.
Po slavnostních fanfárách v podání dua uniformovaných trubaček
z VŠ Lesnické přivítal přítomné a ples zahájil předseda MS Milan
Cendelín, poté se ihned zaplnily všechny tři taneční parkety. Nad
děním ve stylově vyzdobených společenských prostorách hotelu
dozíraly trofeje jelenů, daňků a kanců, k tanci a poslechu hrály

Pokračování na str. 2...

Anastásios Jiaxis
pověřený zástupce projektu

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně
22. 2. zahrál v Bosonohách ochotnický divadelní soubor Budišov
známou operetu Mam´zelle Nitouche.
Tato hra se dočkala obnovené premiéry v Bosonohách, protože v
roce 1974 ji nastudovali bosonožští ochotníci pod vedením režisé−
ra Miroslava Kazdy a Vladimíra Bóhma. V hlavních rolích se tehdy
mimo jiné představili L. Bartošková, R. Smečka, A. Hlinecký, V.
Pavlát. (Převzato z Almanachu ochotnického divadla v Bosono−
hách, autor Miroslav Kazda.)
V příštím čísle zpravodaje otiskneme vzpomínky bývalých herců a
reakce na zpracování představení herci z Budišova.
Divadelní jaro pokračuje dalšími představeními – více uvnitř zpra−
vodaje.
Petr Juráček
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výborná Moravěnka se svými sólisty, oblíbená Moravská cimbálo−
vá muzika a svižná bluegrassová kapela Benifit.
V rámci programu vystoupila za velkého zájmu hostů též taneční
skupina Virginia Brno, která předvedla ukázky ve stylu country.
Účastníci plesu měli jako každoročně na výběr ze čtyř zvěřinových
specialit, které skvěle připravil šéfkuchař spolu s kolektivem hote−
lu.
Zlatým hřebem mysliveckého plesu je každoročně bohatá zvěřino−
vá tombola, tah provázela radost z výher – hlavní cenou byl letos
divočák.
V družné zábavě, tanci a poslechu té které oblíbené kapely pak
setrvala většina hostů až do ranních hodin.
Na shledanou za rok!
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy děkuje všem hostům a příz−
nivcům za účast, kterou podpořili myslivce v jejich náročné činnos−
ti spojené s celoroční péčí o zvěř v této příměstské honitbě.
Ing. Jaroslav Jirásek

dodat, že se tradičně nezklamali. Vše běželo hladce, tombola láka−
la k zakoupení losů, skvělá kapela k tanci, dobroty od dobrovolnic
ke konzumaci a skupina LOS KOLENOS z Křižanova se svým
nadšeným předtančením byla středem pozornosti. Jak už to bývá,
příjemné chvíle uběhly rychle a nad ránem se šlo domů, do koste−
la a připravovat maškarní ples, aby se i dětem ukázalo, co je to ple−
sová sezóna. Jelikož pisatel do dnešního dne nezaznamenal jedi−
nou zápornou reakci na letošní ročník, mohou organizátoři s vědo−
mím dobře odvedené práce v klidu chystat ročník příští.
Ten se bude konat 6. 2. 2010 a věřím, že bude tradičně dobrý.
Miroslav Čoupek
Maškarní ples
Maškarní ples v Bosonohách pořádá již několik let mládež troub−
ské farnosti – Křemílci. Nejinak tomu bylo i letos. 8. 2. byla opět
Bosonožská orlovna připravena pro ty nejmenší s doprovodem.
Zúčastnilo se 110 dětí v různých maskách. Celé odpoledne bylo
naladěno pohádkově.

Fotbalový bál
Můžeme říct, že již tradičně se 31. 1. 2009 v Bosonožské orlovně
konal Fotbalový bál. A když fotbalový, je nade vše jasné, že ho
pořádal fotbalový klub SK Bosonohy, který již touto vydařenou tan−
covačkou zahájil sérii akcí pořádaných v rámci oslav 80. výročí
založení klubu, které vyvrcholí v červnu tohoto roku.
K pohodě a hlavně k tanci hrály a pravidelně se na pódiu v rychlém
sledu střídaly dvě skvělé kapely. Ať už bosonožská formace Meta−
morfóza vyznávající rytmus country music, nebo brněnská kapela
The Doctors hrající nejen rockové hity let 70. a 80. hned z počátku
večera vtáhly do víru tance snad všechny hosty ve zcela vyproda−
ném sále. Nechyběla ani tradiční a nezbytná tombola ani pravý
FOTBALBAR. O pořadatelství a hladký průběh akce se starali pře−
devším členové výboru fotbalového klubu. Bavili jsme se doufám
všichni, a to až hluboko přes půlnoc. Nikdo se neporval, nikdo
nedostal přes hubu.
Takže děkujeme všem, co si zakoupili vstupenku, v lepším případě
i los tomboly, za Vaši účast na této akci, potažmo tedy za podporu
bosonožského fotbalového klubu, v jehož prospěch se již zmíněný
bál konal.
Na shledanou 30. ledna 2010!
Přišel mezi nás sluha Kolohnát, čaroděj Koloděj, Široký a další
postavy z pohádky, kterou Křemílci hráli v lednu. Byly připraveny
soutěže – např. děti pomáhaly Kolohnátovi lovit ryby a natrhat kvě−
tiny. Soutěže a tanec prokládala skupina Renegates hudbou k
tanci, kdy se děti opravdu vydováděly. Byly vyhodnoceny i nejlep−
ší masky a vylosována tombola. Každý z účastníků si však i díky
ochotě sponzorů odnášel domů malý dárek.
Kdo pořádal někdy podobnou akci, ví, že k organizaci je potřeba
množství lidí a pomoci. Chtěl bych za sebe poděkovat všem spolu−
organizátorům za jejich práci a popřát jim mnoho úspěchů při pořá−
dání dalších maškarních plesů. Dále bych chtěl poděkovat všem
sponzorům za jejich finanční i materiální dary. Jsou to jmenovitě –
Acer Interiér – pan Juráček, Autodoprava – pan Meloun, firma
Brestt, firma 3P, firma Schonex, FitSport – pan Cihlář, Focus Stu−

Miloš Dočekal, foto J. Kratochvíl
Tradiční lidovecký ples
Neprohloupil, kdo naň vlez. Sobotní večer 7. února se v orlovně
sešlo nepočítaně příznivců hudby a tance, kteří si jako každým
rokem zvolili lidovecký ples jako jistou záruku dobré nálady. Nutno

dio – pan Jiaxis, Kadeřnictví – paní Kepáková, Květiny U Pošty –
Marečkovi, MČ Brno−Bosonohy, Smíšené zboží – paní Koplíková,
Studio Iveta – paní Vondráková, pan Juráček st., Potraviny a res−
taurace u Čoupků, Revax – pan Střelecký, Restaurace u Sojků –
paní Sojková, Sklenářství – pan Svoboda, Truhlářství – pan Med,
Welle – Kalábovi, Zahradnictví – Marečkovi st., Zelenina – pan
Nejez, manželé Rejtarovi. Tradičně bylo v tombole množství dortů
a řezů, které připravily naše cukrářky – paní Černá, Čoupková,
Černoušková, Durchánková, Juráčková, Gallinová, Koutná, Křížo−
vá, Medová, Melounová, Pruknerová.
Všem patří velké díky, na viděnou za rok.
Za organizátory Petr Juráček
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 23. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
22. 1. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu zasláním dopisu na Odbor dopravy Magistrátu
města Brna ve věci zařazení světelné křižovatky Bosonožské
nám.–Pražská do návrhu světelných křižovatek.
− žádá opětovně o zařazení obchvatu do Územního plánu města
Brna.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 v objemu + 84 000 Kč na
straně výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 a zvýšení
financování v objemu 84 000 Kč.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu + 300 000 Kč na straně příjmů a
výdajů.
Výtah ze zápisu 56. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 26.
1. 2009
RMČ Brno− Bosonohy:
− schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1276/2 v k. ú. Bosonohy
o výměře 41 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010 za
cenu 410 Kč/rok.
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 1469 v k. ú. Bosonohy o výmě−
ře 13 m2 za účelem užívání jako předzahrádku na dobu neurčitou
za cenu 4 Kč/m2/rok.
− schvaluje stavební úpravy v bytě č. 301 dle žádosti a pověřuje
starostu prošetřením možnosti této úpravy s firmou INTERSTAV.
− schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 187
k. ú. Bosonohy o výměře 88 m2 pro účel užívání jako předzahrád−
ka, dvůr za cenu 4 Kč/m2/rok.
− schvaluje návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 2 498 226.
− schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 304 na dobu

určitou na 3 roky.
− pověřuje starostu zpracováním a předložením podrobnějšího
materiálu ve věci návrhu rozpočtového opatření č. 1/2009 na příš−
tí zasedání zastupitelstva.
Výtah ze zápisu 57. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 9. 2.
2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy Qualiform, a. s., na
vyhotovení znaleckého posudku na bytový dům Konopiska 33 a
doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s touto firmou.
− schvaluje nabídku firmy Arch. Design, s. r. o., na provedení stu−
die revitalizace Bosonožského náměstí a doporučuje zastupitel−
stvu schválit smlouvu o dílo s touto firmou.
− nedoporučuje zastupitelstvu schválit finanční úhradu ve výši 15
000 Kč za opravu elektrického vedení objektu bývalé věže VC.
− schvaluje ukončení nájemní smlouvy objektu č. p. 669 na pozem−
ku p. č. 5 v k. ú. Bosonohy dohodou ke dni 31. 3. 2009.
− doporučuje zastupitelstvu prominout nájemné ve výši 4 356 Kč
nájemci jako kompenzaci za vybudování plynové přípojky včetně
plynových kamen v budově č. p. 669 na pozemku p. č. 5 v k. ú.
Bosonohy.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci „Vyvážení odpadkových
košů v MČ Brno−Bosonohy“.
− schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1276/2 o výměře 20 m2
pro vybudování parkovacího místa pro osobní automobil na dobu
neurčitou za cenu 4 Kč/m2/rok.
− souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k rodinnému domu Praž−
ská 52 dle předložené projektové dokumentace.

Informace ze sociálního referátu Úřadu městské části Brno−Bosonohy
Vážení občané, v Bosonožském zpravodaji č. 1/2009 jsem Vám
poskytla všeobecné informace o dávkách sociální péče a informa−
ce o jednorázovém příspěvku na opatření zvláštních pomůcek. V
dnešním čísle se budeme věnovat další dávce sociální péče, a to
příspěvku na úpravu bytu.
Příspěvek na úpravu bytu (§34 vyhl. č. 182/1991 Sb.)
Jedná se o jednorázovou obligatorní dávku, o kterou lze žádat na
Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19.
Dávka je poskytována na byt, který je užíván k trvalému bydlení
− občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí
omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (výčet je uve−
den ve vyhlášce č.182/1991 Sb. v příloze č. 5 písm. a) až g),
− občanům úplně nebo prakticky nevidomým,
− rodičům nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou
vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prak−
ticky nevidomé),
− neslyšícím občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného
dítěte (pouze pro úpravu – instalace potřebné zvukové nebo svě−
telné signalizace).
Za úpravy bytu se považuje zejména (jde o příklady úprav)
a. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k
oknům a na balkón,
b. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové
elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
c. rozšíření a úprava dveří,
d. odstranění prahů,
e. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným
sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
f. instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
g. zavedení vhodného vytápění,
h. vybudování telefonního vedení,
i. stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdra−

votního postižení občana.
Příspěvek na úpravu bytu se poskytne, jen pokud se žadatel píse−
mně předem zaváže, že:
• příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení,
• příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v případě, že byt vymění, byt
prodá nebo dojde−li k jiné změně užívacího nebo vlastnického
práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí,
• vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se
neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený
příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů.
Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestli−
že jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo
dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku může být
ve zřetelehodných případech upuštěno.
Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a
majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % pro−
kázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osoba−
mi za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projek−
tových prací, nejvýše
a. 50 000 Kč nebo
b. 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací
výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou
schodišťovou plošinu.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy
(maximálně ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku).
Bližší informace o výše uvedeném lze získat v uvedeném právním
předpisu, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociál−
ních věcí (www.mpsv.cz) nebo na sociálním referátu ÚMČ Brno−
Bosonohy. V příštím Bosonožském zpravodaji se budeme věnovat
dávce poskytované dle §35 vyhl. č. 182/1991 Sb. – příspěvku na
zakoupení motorového vozidla.
Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.
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Informace z radnice

Zpráva o pokračování projektu STARÁ ŠKOLKA
aneb bosonožské středisko aktivit „BOSA“

Místní poplatek ze psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, poplatník je povinen ho
zaplatit bez vyměření nejpozději do 31. března 2009 na pokladně
ÚMČ Brno−Bosonohy. Nebude−li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, vyměří úřad poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.
Sazby poplatků:
− Základní sazba za rodinný dům
300 Kč
− Základní sazba za bytový dům
600 Kč
− Snížená sazba za rodinný dům
150 Kč
− Snížená sazba za bytový dům
200 Kč

Úhrada poplatku za komunální odpad
Výše poplatku na jednoho poplatníka 500 Kč za rok a splatnost k
31. 5. 2009.
Platit poplatek lze: na pokladně, bezhotovostním převodem, poš−
tovní poukázkou
Úhrada poplatku na pokladně
Šumavská 33 – při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát
jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za
které odvádíte poplatek. Pokladní hodiny:
Po:
8.00–12.00 a 13.00–17.00
Út:
8.00–12.00
St:
8.00–12.00 a 13.00–17.00
Čt:
8.00–12.00
Pá:
8.00–12.00
Pokladny na Malinovského náměstí 3 budou otevřeny od března
do května.
Úhrada poplatku bezhotovostním převodem
Účet správce poplatku je 156304/5400, variabilní symbol je rodné
číslo poplatníka, konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka
nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě,
oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků.
Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kon−
taktních místech magistrátu, na úřadech městských částí nebo v
elektronické podobě (www.brno.cz). Adresa je nepovinný údaj, ale
pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.
Úhrada poplatku poštovní poukázkou
Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formu−
láři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontakt−
ních místech magistrátu, na úřadech městských částí a na praco−
višti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitel−
ně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo
poplatníka).
Pokud uhradíte poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám
jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na
adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního
prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Podrobné informace o poplatku naleznete na webových stránkách
Statutárního města Brna nebo na úřední desce ÚMČ Brno−Bosono−
hy.
Upozornění
Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí a vedení radni−
ce žádá občany, aby při procházkách se svými pejsky používali

Na začátku roku 2009 se nacházíme v etapě vytvoření projektové
dokumentace pro výstavbu projektu rekonstrukce a přístavba are−
álu bývalé staré školky na ulici Ostopovická.
V součinnosti s resortem územního plánování, odd. implementace,
pracujeme na záměru pořízení zakázky – zpracování projektové
dokumentace. A kde vezmeme peníze na vytvoření projektu?
Finanční zajištění a administrativní pomoc jde z Magistrátu města
Brna.
Společně s implementačním a později i investičním oddělením
jsme zpracovali:
− záměr,
− zadání,
− smluvní podmínky,
− zpracování poptávky.
Vše dle studie proveditelnosti, kterou jsme připravovali v prvních
měsících roku 2008. Práce na těchto materiálech byly důležitým
předpokladem pro účast na „konkurzu o finance“.
V květnu 2008 jsme podali žádost o zařazení do Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM), kde se rozhoduje o financování z
evropských dotačních fondů. Byli jsme úspěšní.
Nyní už společně s městem připravujeme realizaci. Jsme u výzvy
na vyhledání realizátora na vytvoření projektu.
O dalším průběhu příprav vás budeme pravidelně informovat.
Anastásios Jiaxis

Skupina pro strategii a rozvoj informuje
Pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A.
Jiaxis, P. Juráček, R. Růžička pokračuje v řešení násle−
dujících témat. Směle můžeme říci, že jde o dlouhodobé
a plánované projekty.
Vedle reálně zahájené rekonstrukce bývalé budovy škol−
ky na volnočasové centrum (viz článek Zpráva o boso−
nožském středisku aktivit „BOSA“) řeší členové i další
připravované projekty:
−
−
−
−

rekonstrukce Bosonožského náměstí,
relaxační objekt při budově základní školy,
kanalizace,
komunál a prostorová celistvost s možností obnovy
zázemí sportovních klubů,
− evitalizace prostor pod myslivnou.
− rekonstrukce Bosonožského náměstí – s předstihem
připravit návrh na vytvoření reprezentativního centra
Bosonoh. Při stavbě budování kanalizace chceme být
připraveni na možnost rekultivace bosonožského
náměstí. (pozn. red. – byla již schválena příprava na
vytvoření prvního návrhu ke kterému budeme mít mož−
nost se vyjádřit)
− relaxační objekt při budově základní školy – již přes rok
pokračuje úsilí o přístavbu cvičebních prostoru pro žáky
ZŠ. Byly navrženy dvě varianty. Jedna varianta menší,
jednopodlažní jako levnější a druhá větší, vícepodlažní
jako dražší. Naše skupina navrhuje pokračovat a trvat na
rozšířené vícepodlažní variantě. Jde o perspektivní mož−
nost do budoucna.
− komunál a prostorová celistvost s možností obnovy
zázemí sportovních klubů – potřeba navrhnout studii
obnovy zázemí sportovních klubů a komunálu od jedno−
ho autora. Řešení je nutností pro vytvoření celistvosti
veřejného prostoru.
za pracovitou skupinu
Anastásios Jiaxis

zelené igelitové pytlíky na sbírání exkrementů, které se vydávají

KD informuje:

na úřadě. Je možné používat i sáčky jiné barvy, cíl je však jedi−

Srdečně zveme přátele dobré pohody na

ný: Dojít z procházky, z práce domů bez „špinavých“ a smradla−
vých bot a bez skličujícího pohledu na chodník zasněžený pose−
tý hromádkami.
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Děkujeme

Čaj o páté v sobotu 7. března
od 16.30 hod. v místní orlovně.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Dvě stoletá výročí
Domnívám se, že by nám v záplavě letošních bosonožských spo−
lečenských událostí neměla uniknout dvě stoletá výročí. V tomto
roce uplyne přesně sto let od chvíle, kdy byl v Bosonohách založen
v březnu 1909 Orel a v květnu téhož roku Sokol.
Ať už tyto dvě společenské organizace vnímali tehdejší obyvatelé
Bosonoh jako spolky kulturně vlastenecké, sportovní či společen−
ské, jasné je, že oba hýbaly tehdejším všedním i svátečním živo−
tem našich předků. I mezi žijícími Bosonožany se najdou určitě
pamětníci tohoto pozitivního ovlivňování tehdejšího života.
Informace o vzniku Sokola a Orla v Bosonohách se dočteme v
publikaci pana Miroslava Kazdy Bosonohy v událostech času, ale
nová aktivizace živých vzpomínek pamětníků a připomenutí těchto
spolků v roce jejich stoletého výročí by mělo být podle mého názo−
ru záležitostí celé naší současné bosonožské pospolitosti. Dne 18.
ledna jsem se obrátila na kulturní komisi naší městské části s dota−
zem, zda se chystají nějaké akce u příležitosti těchto dvou význam−
ných jubileí, ale odpovědi se mi nedostalo. Obrátila jsem se proto
na pořadatele Bosonožského besedování a doufám, že se jim jako
připomenutí těchto výročí na pozadí dějinných událostí v Bosono−
hách podaří uskutečnit besedu s brněnskou historičkou Mgr. Mile−
nou Flodrovou a redaktorem Českého rozhlasu Brno Josefem
Veselým, jehož Toulky českou minulostí patří již do zlatého fondu
Českého rozhlasu. Návraty k našim kořenům a k odkazům našich
předků mohou být totiž velmi podnětné i pro současné pokračova−
tele Sokolů a Orlů z minulého století. A takoví v Bosonohách i v 21.
století jsou.
Helena Koudelková
Jako podnět k případné debatě o působení Sokola a Orla v naší
obci a připomenutí jejich stoletého výročí uveřejňujeme příspěvek
bosonožské rodačky paní Marty Laudátové.

100 let Orla v Bosonohách
Na přelomu 19. a 20. století byla ve společnosti připravena půda k
zakládání samostatných katolicky zaměřených tělocvičných odbo−
rů. Již koncem 19. století vzniklý Sokol nekladl takový důraz na
výchovu a nebyl příliš tolerantní k náboženským aktivitám svých
členů. Nejprve byly zakládány tělocvičné odbory při Spolku katolic−
kých tovaryšů (v Praze 1896 a v Brně 1903), které chtěly posilo−
vat zdraví i duchovní výchovu svých členů a tím i jejich sebevědo−
mí. V roce 1909 se všechny tyto odbory dohodly, že přijmou po
vzoru katolických Slovinců název OREL. Toto pojmenování bylo
slavnostně vyhlášeno na křesťansko−sociálním sjezdu v Olomouci
o svatodušních svátcích 1909. Můj dědeček Zdeněk Svoboda se
tohoto sjezdu ve svých 28 letech zúčastnil spolu s několika muži a
děvčaty z Bosonoh. Ale to už bylo v době, kdy začal Orel v Boso−
nohách působit. Stalo se tak 30. března 1909. Velkou zásluhu na
jeho založení měl troubský kaplan P. Kremláček, který mimo Orla
prosadil v Bosonohách také zřízení záložny Raiffeisenky. Takže
rok 1909 je rodným rokem Orla a také rodným rokem Orla v Boso−
nohách.
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ní Orla a pozatýkání těch, kteří byli v té době v jeho brněnském
ústředí. Byl to i můj tatínek Zdeněk Svoboda. V procesu „Orli“ bylo
odsouzeno 18 lidí, kteří pobyli ve vězeních celkem 96 a půl roku,
když odsouzeni byli na 151 roků. Vyšetřovací metody byly kruté a
přiznání k velezradě vynucené bitím a elektrickými šoky v nechval−
ně proslulém Uherském Hradišti. Tehdy mně byly necelé 2 roky,
starší sestra měla 3 a půl roku a naše nejmladší sestřička se naro−
dila 21. den po tatínkově zatčení ve škole v Uherském Brodě. Letos
10. ledna to bylo 60 let, kdy pro něj přišli do třídy a v poutech jej

odvedli, prý jako rukojmí. Jedna jeho kolegyně mi před časem
napsala: „Byl zatčen a vězněn pro vlastnosti, jichž jsme si (kolego−
vé i žáci) nesmírně vážili a kterých si vážíme dodnes.“ Na tatínka
jsem se nepamatovala a pomalu jsem zažívala atmosféru doby,
která se dala žít díky dobrým lidem, kteří se nám snažili i za cenu
osobní statečnosti pomoci. Srdečně za to děkuji a vděčně vzpomí−
nám na všechny živé i zemřelé.
Po listopadové revoluci se hodně orelských jednot obnovilo, probě−
hla úplná rehabilitace všech Orlů s tím, že byli odsouzeni neprá−
vem. Tatínek se svého očištění nedožil, maminka se tatínkovy
rehabilitace dočkala.
Bosonohy na slavnou éru zatím nenavázaly. Myslím si však, že pro
jejich vývoj znamenala Orelská jednota Bosonohy ve své době
velký přínos. Mám radost, že díky dědečkovi, tatínkovi, různým pří−
buzným a známým na ni mohu takto vzpomínat.
Marta Laudátová, rozená Svobodová
12. 2. 2009

Pozvánka na Jarní úklid Bosonoh
Dne 4. 4. 2009 proběhne již 7. ročník akce Jarní úklid
Bosonoh.
Podle příkladu z minulého ročníku zveme nejen žáky
naší ZŠ, ale i širokou bosonožskou veřejnost, abychom
odklidili odpadky, které se přes zimu nakupily nejen v
trávě kolem cest.
Sraz účastníků je v 9 hodin u školy. S sebou si vezměte
rukavice a vhodné oblečení.
Všichni sběrači budou po zásluze občerstveni. Zakonče−
ní úklidu je naplánováno u bosonožské myslivny u plápo−
lajícího ohýnku a opečených špekáčků.
Za pořadatele Petr Juráček
KOUPÍM RODINNÝ DŮM k bydlení (větší i menší i ve špat−
ném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

Můj dědeček Zdeněk Svoboda v pamětech píše, že prvním staros−
tou byl zvolen Vincenc Meloun, místostarostou František Vizina,
jednatelem František Meloun, cvičitelem František Skřivánek, on
sám byl zvolen náčelníkem. Členy výboru pak byli: Kašpar Buček,
Josef Rieger, František Závodník a Josef Gabriel. Dále vzpomíná,
že první reakce obyvatel nebyly moc vstřícné. „Později se však
začali zajímat, jak hrajeme divadlo, jak chodíme v krojích na různé
slavnosti a pořádáme veřejná cvičení doma i v okolních vesnicích.
Akce se vyplácely i po stránce hmotné.“
Takto začalo slavné období působení Orla v Bosonohách, který
ovlivnil život mnoha našich předků, kteří s láskou vzpomínali a
dodnes vzpomínají na léta trávená v Bosonožské orlovně, kterou s
obrovským nasazením v třicátých letech minulého století vybudo−
vali a kde cvičili, hráli divadlo, tancovali a bavili se. Přišla léta
válečná a po nich krátké nadechnutí. V roce 1948 došlo ke zruše−

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda
jistá. Tel: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ I OKOLÍ, pokud možno staveb−
ní (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776
637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ I OKOLÍ, ve vlast−
nictví možno i s chatou. Finance mám. Tel: 776 637 839.
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Ohlasy spoluobčanů
Rád bych informoval spoluobčany Bosonoh, jak se úřaduje na
ÚMČ v Bosonohách.
Jediná splašková kanalizace v Bosonohách, vybudovaná v letech
1962–1963 ukončená čistící nádrží ŠN 7 (typ štěrbinové nádrže) s
přepadem do Leskavy, která sloužila obyvatelům ulice Konopiska,
Ostopovická a Ševčenkova. Do této kanalizace byla napojena
stará mateřská školka i dnes již bez náhrady zrušené zdravotní
středisko pro matky a děti na ul. Konopiska. Toto kanalizační zaří−
zení bylo financováno tehdejším Okresním národním výborem
Brno−venkov a zhotovitelem celého díla byl MNV Bosonohy. Kapa−
cita čističky byla cca 120 bytů.
V době, kdy se budovala první etapa splaškové kanalizace na ul.
Konopiska, došlo k havárii staré kanalizace před bytovým domem
Ostopovická 12/14 tím, že se prolomila betonová roura o průměru
40 cm. Bývalý starosta, pan Gabriel, nechal tuto havárii provizorně
opravit s tím, že při budování nové kanalizace budou všechny beto−
nové roury vyměněny za keramické. Během dvou roků se tato
kanalizace opět propadla před bytovým domem Ostopovická
20/24. Tato porucha byla nahlášena zdejšímu úřadu jako havarijní
stav, protože se nachází v blízkosti dvou studní pitné vody, které
zásobují bytové domy na ul. Ostopovická.
Nové vedení obce v čele se starostou panem Sojkou pojalo proble−
matiku opravy novátorsky. Problém se dostal na jednání zastupi−
telstva. Majetkový odbor, který řídí tajemnice Ing. Škarvadová, také
zapisovatelka, tvrdil, že žádný takový majetek (kanalizaci a čistír−
nu) od města nepřevzal. ÚMČ Bosonohy však nemohl majetek pře−
vzít od města Brna, protože tehdejší předseda MNV při předávání
majetku městu Brnu (sloučení Bosonoh pod Brno) tento majetek
písemně nikdy nepředal. Zůstal fyzicky zde, v obci, takže je stále
majetkem ÚMČ Bosonohy.
Představitelé zastupitelstva na zasedání zastupitelstva toto
nemohli pochopit, jednání nevedlo k závěru, proto pan Ing. Jiří Kili−
an, člen zastupitelstva, dal návrh usnesení. Jelikož se jedná o
havarijní stav ohrožující zdraví občanů bytových domů prosáknutím
fekálií do spodních vod a zamoření studní, dávám návrh ÚMČ
Bosonohy, ať odstraní závadu na splaškové kanalizaci před
domem Ostopovická 20/24 nákladem cca 30 000 Kč, tuto úhradu
bude úřad vymáhat po majiteli kanalizace. Tento návrh usnesení
byl zastupitelstvem schválen.
Po odsouhlasení tohoto návrhu byly připomínky Ing. Škarvadové a
paní Dočekalové, že v rozpočtu nejsou na to peníze. (Poznámka
pisatele: na opravu kanalizace nejsou peníze, ale na zvýšení
odměn zastupitelů se peníze našly). Ovšem za týden jsem si pře−
četl zápis zastupitelstva a bylo tam napsáno úplně něco jiného. V
zápisu je, že ÚMČ Bosonohy bude postupovat dle zákona. Ovšem
zastupitelstvo schvalovalo návrh usnesení pana Kiliana a ten zněl
jasně a úplně jinak, jak je výše uvedeno, a nebyl s žádným záko−
nem v rozporu. (Poznámka pisatele: už aby byl zákon o zvukových
záznamech ze zasedání, aby nedocházelo ke zkreslování odsou−
hlasených usnesení).
Aby ÚMČ nemusel platit opravu, reakce stavebního úřadu byla:
Uložil odstranění závady na splaškové kanalizaci společenství
vlastníků bytového domu Ostopovická 20/24 a nesplnění tohoto
úkolu pod pokutou 200 000 Kč!
ÚMČ stále tvrdí, že celé zařízení bylo majetkem bytového družstva,
což striktně popíráme, není to doloženo žádným dokladem. Bytové
družstvo kanalizaci a čistírnu nikdy nemělo, nebylo majitelem a ze
zákona ani být nemohlo. Kanalizace byla vybudována jak pro byto−
vé družstevní domy, tak i pro veřejnost, přilehlé rodinné domky,
mateřskou školu a zdravotní středisko. O tuto investici se staral
MNV Bosonohy, kterému jsme platili stočné.
A nyní se tážu: Kdo se podepsal jako majitel při vydání rozhodnutí
o odstranění stavby na likvidaci čistící nádrže a kanalizace na ul.
Konopiska? Musel to být majitel parcely pod nádrží. Ta má p. č.
740, výměru 53 m2 a je zapsána na listu vlastnictví č. 2105 a sprá−
va této nemovitosti byla svěřena? – no přece Městské části Brno−
Bosonohy, Bosonožské náměstí 74/1 a vlastníkem je Statutární
město Brno. Tak je to zapsáno v katastru!
Veškeré usvědčující materiály týkající se kanalizace vybudované
na ul. Ostopovická a Konopiska a její financování (čtvrt milionu teh−
dejších korun) jsme našli v archivu Magistrátu města Brna v Čer−
novicích. Nemalá práce členů společenství vlastníků a týdenní stu−
dování v badatelně archivu nebyla naše povinnost, ale povinnost
našeho úřadu, který vede starosta jako manažer a reprezentant
obce. Než by úředníkům uložil vyhledání dokumentů, aby celou
záležitost vyřešili, celou záležitost komentoval s nadhledem sobě
vlastním slovy: „Co byste po mně ještě chtěli?“
Abychom přežili, opravu jsme provedli na vlastní náklad a vynalo−
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žené peníze budeme požadovat po majiteli kanalizace.
Jiří Sotolář,
předseda společenství b. j. Ostopovická 20/24
a Stanislav Suchý,
předseda společenství b. j. Ostopovická 16/18, Brno−Bosonoh
Doplnil a zpracoval IJK
Redakce v souvislosti s tímto článkem osloví vedení MČ a úřadu
MČ Brno−Bosonohy. Případnou odpověď a reakci otiskneme v příš−
tím čísle.

Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje
V září minulého roku jsme informovali občany o možnosti připomín−
kovat dokumentaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nazvanou
Politika územního rozvoje (PÚR), která vymezuje důležité stavby v
území, tedy i dopravní koridory. Bosonoh se zde přímo týká traso−
vání rychlostní komunikace R43 a s ní spojených dalších možných
dopravních staveb na našem katastru, které by zde vznikly v přípa−
dě vedení R43 a R52 ve stopě tzv. německé dálnice. Zúčastnili
jsme se veřejného projednávání této dokumentace a nabídli obča−
nům ve spolupráci s Ekologickým právním servisem a dalšími
občanskými sdruženími možnost se vyjádřit a zaslat připomínku na
MMR, a to buď posláním SMS zprávy nebo jsme oslovili občany v
podpisové akci.
Naši zástupci předložili návrh připomínky k tomuto zásadnímu a
důležitému dokumentu i na jednání zastupitelstva, kde po schvá−
lení byl pan starosta pověřen odeslat tento materiál na MMR.
Jak to všechno dopadlo? K podpisové akci v Bosonohách se při−
pojilo 280 námi oslovených občanů, pouze 3 se vyjádřit odmítli.
Stejně se zachovali zastupitelé. Celkově bylo k problematice R43
odesláno 1 400 připomínek, které by měly být vyhodnoceny a
zakomponovány do materiálu, který bude předložen MMR ke
schválení na jednání vlády. Zatím došlo pouze k malé změně v pří−
padě R43, trasa R52 zůstává v PUR beze změny. Sledujeme další
postup a budeme dále informovat a připomínkovat.
Brno–Boskovice–Moravská Brno–Moravská Třebová (E
Třebová (E 461).
461).

R43

R43

Úkoly pro ministerstva a jiné
ústřední správní úřady:
Provést výběr koridoru kapa−
citní dopravní cesty R43, pří−
padně podat průkaz o její
nepotřebnosti, případně další
řešení.

Úkoly pro ministerstva a jiné
ústřední správní úřady:
Prověřit proveditelnost rozvo−
jového záměru.

Pohořelice–Mikulov–Drasen− Pohořelice–Mikulov–Drasen−
hofen / Rakousko (E 461).
hofen / Rakousko (E 461).

Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v
Brně−Bosonohách Marie Špačková

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně
V Bosonohách má divadlo dlouholetou tradici. Proto
jsme rádi, že můžeme na tuto tradici navázat a pozvat
vás do orlovny na několik divadelních představení
během jarního tání sněhu. Věříme, že si z naší nabídky
vyberete. Dobrovolné vstupné z divadel bude věnováno
na vybavení jeviště divadelní technikou.
Za pořadatele ADS Křemen
Divadelní spolek Vochomůrka uvádí vlastní detektivní hru
Nejistá šichta,
8. 3. 2009 v 18 hodin.
Ochotnický spolek TYJÁTR z Křižanova uvádí divadelní
komedii Akt Járy Cimrmana, neděle 29. 3. 2009 v 17
hodin.
Amatérský divadelní spolek Křemen uvádí divadelní
komedii Je to v genech,
19. 4. 2009 v 17 hodin.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Podnikatelé, podnikavci, nebo liknavost a lhostejnost ?
Je to již více než rok, co byla vybudována nová polní cesta pod kři−
žovatkou na Žebětín směrem k bosonožskému hájku. Naše občan−
ské sdružení se řádně přihlásilo do stavebního řízení a zástupce
ing. Kilian byl na prvním jednání, kde přednesl naše připomínky.
Chtěli jsme, aby cesta měla asfaltový povrch (aby byla využívána i
jako cyklostezka), aby bylo na konci vybudováno obratiště pro
zemědělské stroje a aby plánovaná výsadba lip a javorů kolem
cesty byla změněna a provedena směsicí ovocných stromů ve sta−
rých odrůdách, jak nám na dotaz doporučil krajinář z MZLU v Brně.
Proč? Každý se může podívat na rozdíl mezi lípou na Bosonož−
ském náměstí a ovocným stromem na své zahrádce a starší jen
vzpomínat na kvetoucí třešňovou alej na Hoštické. Náklady na
údržbu vzrostlých lip (práce ve výškách) budou v budoucnu zatě−
žovat významně rozpočet. Z dalšího jednání jsme byli stavebním
úřadem vyloučeni, nejsme dle jeho výkladu účastníky řízení. Proto−
že i z vedení obce šla připomínka o změně za ovocné stromy,
dokonce podpořená souhlasem OŽP MmB, považovali jsme zále−
žitost v tomto směru za uzavřenou a nechali další jednání pouze na
ÚMČ. Jaké bylo moje zděšení, když jsem si přečetla rozhodnutí
rady MČ, že netrvá na změně za ovocné stromy, snad asi proto, že
by výsadba stála o 4 000 Kč víc. Dověděla jsem se, že výběr stro−
mů je věc názoru. Jistě. Bez dalšího komentáře.
Takže cesta je provedena bez obratiště, s travnatým povrchem, v
malé části s povrchem z prosívky. Proč? O tom, že to tam tak je,
neví ani stavební úřad, který ji kolaudoval.
Materiál na cestu měla firma, která ji budovala, složený na pozem−
ku u Hradiska přes silnici směrem k Bosonohám. Pozemek po
ukončení byl urovnán a zůstaly zde pouze dvě srovnané kupy pro−
sívky a štěrku. K odvozu se však nikdo neměl. A tak to začalo.
Kolem dokola se začaly kupit různé vyvážky, betony, suť atp.,
zkrátka začala zde vznikat černá skládka. Od počátku jsem na to
upozorňovala vedení obce na jednáních našeho zastupitelstva, až
jsem měla pocit, že jsem tím otravná. Tabule zarostlá dodnes v
akátových keřích upozorňovala na sankce MČ Bosonohy za nedo−
volené skládkování. Když jsem napočítala 40 vysypaných aut,
napsala jsem na ÚMČ, aby konečně jednal. Výsledek? Až tam bylo
přes 100 aut, magistrát, který byl naší MČ požádán o pomoc při
likvidaci skládky velkého rozsahu, nechal skládku zlikvidovat.
Muselo to zajít tak daleko?
Až v prosinci po urgencích na magistrátu jsem se dověděla, že na
skládku během do srpna stačili „podnikatelé“ navozit 755,38 tun
odpadního materiálu, to je asi 150 5tunových aut. Likvidace této
černé skládky stála 306 602 Kč. Kdo to zaplatil? My všichni v
daních. A ti, co si nechali odvézt něco na skládku, dvojnásobně.
Kde skončily peníze za uložení na vyhrazenou skládku, které jistě
podnikavcům zaplatili? Myslíte si, že ti se za to alespoň stydí? Urči−
tě ne, vždyť v naší společnosti dobré jméno není žádná hodnota.
Žádala jsem od jara během celého roku vedení MČ o materiály k
tomuto tématu, něco mně bylo vydáno v termínu, něco jsem získa−
la na odvolání a něco vůbec. Chtěla jsem vědět, kdo nese za to
zodpovědnost, kde je počátek, kde se stala chyba. Muselo k tomu
vůbec dojít? Názor a představu mám, ale dnes už je to stejně
jedno. I liknavostí a lhostejností je v bosonožském rozpočtu méně
peněz, než by mohlo být.
Získala jsem ale zkušeností podloženou představu o chodu naše−
ho úřadu i cenné zkušenosti při jednání s jinými úřady MmB.
Marie Špačková

Hledejte, pište a sledujte aktuální dění na

www.bosonohy.cz

X. ročník, číslo 2, únor 2009
Poděkování do Bosonoh
V květnu loňského roku navštívil Bosonohy držitel Zlatého míče pro
nejlepšího fotbalistu Evropy a náš nejlepší fotbalista všech dob
Josef Masopust. Pro Brňany je ale Josef Masopust především tím,

kdo jako trenér přivedl v roce 1978 tehdejší fotbalovou Zbrojovku
Brno k zisku titulu mistra republiky. Bosonožské besedování, které
se pořádalo u příležitosti třicátého výročí tohoto titulu, mě inspiro−
valo k navržení Josefa Masopusta na udělení Ceny města Brna za
rok 2008. Pan Masopust si tohoto ocenění, které mu 27. ledna pře−
dal primátor města Brna Roman Onderka, velice váží. Poděkoval
nejen těm, kteří se na udělení ocenění podíleli, ale díky vyslovil
všem, kteří na jeho působení v Brně rádi vzpomínají. Jsem rád, že
toto poděkování patří také těm, kteří mu loni v Bosonohách vzdali
hold, a rád toto poděkování prostřednictvím zpravodaje na fotogra−
fii z loňského besedování tlumočím.
Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
Ve dnech 17.–24. března 2009 se v Kině Art, Sále Břetislava
Bakaly, KC Starý Pivovar, Kavárně Trojka a Klubu Fléda usku−
teční již 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Během své existence se festival,
organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidsko−
právní filmový festival v Evropě a stal se jednou z nejvýznamněj−
ších kulturních akcí v ČR. Letošní ročník je oficiální doprovodnou
akcí předsednictví ČR v Radě EU.
Na festivalu bude uvedeno na 50 dokumentů z celého světa.
Jeden svět se bude v letošním roce v rámci tematické sekce „20
let demokracie ve střední Evropě“ věnovat výzvám a neúspě−
chům v letech po pádu komunismu. Filmy ze sekce „Evropa bez
bariér“ pak připomenou skutečnost, že je i ČR, jako mladá
demokracie, schopna vést předsednictví Rady EU. Mimoevrop−
ská témata letos budou zastoupena v sekci „Obrazy Afriky“, kde
se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimo−
afrických dokumentaristů. Součástí festivalu jsou i výstavy foto−
grafií, diskuse k filmům a koncerty.
Dopolední projekce je zaměřena na školní projekce, které v Brně
realizují Lužánky – Středisko volného času.
Bližší informace: jedensvet.brno@seznam.cz, www.jedensvet.cz
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Jubilanti
Jubilanti – březen 2009
Kiliánová Marie
Bosonožské nám. 11
Blechová Růžena
Bosonožské nám. 70
Matoušek Vilém
Práčata 26
Sladká
Květoslava Konopiska 13
Dočekalová Antonie
Bosonožské nám. 55
Dočekalová Jaroslava Křivánky 21
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

Stolní tenis v Bosonohách soutěžně
Na začátku bylo nadšení několika jednotlivců pro stolní tenis a
aktivní pohyb, kteří se začali asi před dvěma roky scházet v Boso−
nožské orlovně, aby si ve volném čase trochu protáhli tělo. Velký
dík patří především Karlu Gallinovi a Pavlu Juráčkovi za nemalé
úsilí při organizování prvních krůčků k možnosti rozšíření těchto
aktivit pro další zájemce. Po mnoha večerech, kdy jsme hráli jen
mezi sebou pro vlastní potěšení, jsem navrhl možnost přihlásit ty,
kteří budou mít chuť a odvahu, do organizované soutěže stolního
tenisu.
Většina z nás žádnou soutěž dosud nikdy nezkusila, a proto zprvu
panovaly jisté obavy z možných výsledků. V prvé řadě jsme chtěli
změřit síly s hráči z jiných oddílů, ale pochopitelně jsme se nechtě−
li pohybovat jen mezi posledními ve své soutěžní skupině. Nako−
nec se přece jen vytvořila skupina lidí odhodlaných výzvu přijmout
a soutěž trvající od října 2008 do března 2009 zkusit na vlastní kůži.
Na výběr jsou v zásadě soutěže dvě, a to soutěž pro hráče regist−
rované v ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) a dále pro hráče
neregistrované v této organizaci. Soutěž pro neregistrované hráče
se jmenuje brněnský rekreační stolní tenis se zkratkou BREST.
Posléze jsme se rozhodli přihlásit do soutěží BREST, kde byla
registrace jednodušší a je zde také více výkonnostních skupin než
v soutěžích ČSTV, alespoň na území Brna. Protože jsme se do
soutěže přihlásili jako zcela nový tým, byli jsme zařazeni do 6. sku−
piny. V naší skupině je dvanáct družstev z různých oddílů stolního
tenisu podporovaných příslušnou městskou částí. Některé týmy
jsou však také vytvořeny jen z jednotlivých nadšenců, kteří se
schází v pronajatých brněnských hernách bez podpory oddílu či
sdružení.
V minulosti se však již soutěže registrovaného stolního tenisu v
Bosonohách hráli. Mezi pamětníky těchto soutěží v sedmdesátých,
osmdesátých a z části devadesátých letech bezesporu patří Čest−
mír Kříž st., Miloslav Čoupek st., František Rajdl, Vojtěch Bartoněk,
Martin Kolísek, Petr Myška, Radek Stloukal a možná další, na které
jsem nyní nevzpomněl.
A kdože tvoří současný soutěžní tým? Jsou to: Drahomír Tůma,
Hana Chylíková, Radek Stloukal, kteří již mají nějaké zkušenosti se
soutěžemi, a dále Miloslav Čoupek ml., Pavel Juráček st., Karel
Gallina, Roman Kvasnica a Pavel Pokorný.
A jak se nám daří v našem prvním ročníku soutěže? První dvě utká−
ní jsme zvládli nad očekávání dobře, pak ale přišla série tří porážek
se silnými soupeři a po první čtvrtině soutěže jsme tak dosáhli jen
na 9. místo tabulky. Pak ale přišel zvrat. Všechna zbývající utkání
první poloviny soutěže se nám již podařilo mnohdy až po tuhém
boji dotáhnout do vítězného konce. V první polovině soutěže jsme
tak vyhráli 5x nejtěsnějším rozdílem 6:4 a z toho 3x až po rozhodu−
jící vítězné čtyřhře. Po první polovině soutěže se nám tak postave−
ní týmu Svornost Bosonohy podařilo vytáhnout až na velmi překva−
pivé 2. místo tabulky.
V druhé polovině soutěže jsme odhodláni podávat co nejlepší
výkony. Cílem je udržet se v popředí naší skupiny, což je reálné,
pokud budeme ve hře trpěliví, s vůlí po vítězství a bude nám také
přát ona potřebná troška štěstí.
Je jistě moc dobře, že je zde také viditelná snaha zaujmout naši
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nejmladší generaci. Několik prvních mladých obdivovatelů ping−
pongu i s rodiči se schází každé úterý od 16 do 17 hod. a učí se,
jak udržet nejmenší míček nad zeleným stolem. Moc rádi přivítáme
další mladé zájemce, nejlépe i s ochotnými rodiči, do této tréninko−
vé skupiny. Velký dík za čas a vkládanou energii do této aktivity
zde jednoznačně patří Jirkovi Žižkovskému.
Touto cestou chci také pozvat ostatní zájemce o stolní tenis bez
ohledu na věk a pohlaví, aby neváhali a přišli si s námi zahrát. Kdy
trénujeme: každou středu od 17.30 do 19.30 hod. a většinu pátků
od 18.30 hod. v orlovně. Pokud se nehraje soutěžní utkání, je zde
dostatek prostoru pro všechny, kdo si chtějí touto formou trochu
zasportovat. Kontakt: Drahomír Tůma, tel. 731552643.
Jménem celého týmu tímto upřímně děkuji našim životním partner−
kám a partnerům, že nám umožňují věnovat se těmto našim časo−
vě poměrně náročným aktivitám. Útěchou či odměnou jim přitom
může být ověřené rčení: Kdo si hraje, nezlobí.
Za celý tým Drahomír Tůma

Kuželky
www.svojin.wz.cz pod JmKP2 najdete přesnější informace
Bosonožští kuželkáři ukončili v únoru základní soutěž, v březnu a
dubnu budou bojovat ve skupině, ve které se bude rozhodovat o
9. až 12. místě z celkových 20 družstev. V naší skupině jsme skon−
čili na 5. místě s 9 výhrami, 2 remízami a 7 porážkami. Myslím, že
to celkově není špatné. Ostudu jsme určitě neudělali. Do finálové
skupiny – baráž o postup – se dostala mužstva Moravské Slávie a
Ivančic, na kterou jsme měli ztrátu jen tří bodů.
Naším domovským hřištěm je kuželkářský areál v Rosicích (napro−
ti koupališti), Tyršova 1181. Přijďte se podívat, pobavit a povzbudit
nás.
Naše zápasy:
16. 3. 2009, pátek, začátek 17 hod., Bosonohy–Ořechov (hrajeme
v Rosicím)
23. 3. 2009, pondělí, začátek 19 hod., MS Brno E–Bosonohy (Voj−
tova 12, Brno)
3. 4. 2009, pátek, začátek 17 hod., Bosonohy–Husovice D (hraje−
me v Rosicích)
8. 4. 2009, středa, začátek 17 hod., Ořechov–Bosonohy (Štolcova
8, Brno–Černovice)
za KO Bosonohy
Anastásios Jiaxis
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ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO−BOSONOHY NA ROK 2009
S menším časovým zpožděním vám představujeme rozpo−
čet naší „obce“.
Kapacita zpravodaje nám neumožňovala vám dříve přinést
tato důležitá čísla.
Rozpočet MČ Brno−Bosonohy byl schválen na zasedání
ZMČ Brno−Bosonohy dne 16. 12. 2008 jako schodkový v
objemu 14 103 000 Kč se zapojením přebytku hospodaření
ve výši 1 000 000 Kč.
Příjmy
výše příjmů v Kč
Daň z příjmů práv. osob za obce
720 000,–
Správní poplatky
220 000,–
Odvod výtěžku z provozování loterií
70 000,–
Poplatek ze psů
80 000,–
Poplatek za užívání veř. prostranství
10 000,–
Poplatek z ubytovací kapacity
1 000,–
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1 000,–
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 180 000,–
PŘÍJEM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:
Výkon státní správy
706 000,–
Školství
211 000,–
PŘÍJEM Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA:
7 975 000,–
Příjmy z pronájmu pozemků – zahrádky
55 000,–
Přijaté pokuty stavebních úřadů
10 000,–
Příjmy z pronájmu – prostory ZŠ a MŠ
2 000,–
Příjmy z vlastní činnosti (hody, Sudoval, prodej knih, brožur)
25 000,–
Příjmy z inzerce zpravodaje
40 000,–
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
260 000,–
Příjmy z pronájmu pozemků
2 430 000,–
Příjmy místní správy z vlastní činnosti
47 000,–
Příjmy z úroků
60 000,–
Celkem příjmy
13 103 000,–
Zapojení přebytku hospodaření
1 000 000,–
Celkové zdroje rozpočtu

14 103 000,–

Výdaje
výše výdajů v Kč
POZEMNÍ PROVOZ
1 867 000,–
Služby – čištění
700 000,–
Zimní údržba
600 000,–
Opravy a údržba
110 000,–
Oprava – konečná MHD U Smyčky
100 000,–
Pozemky – výkup pozemků na komunikaci Rebovka 44 000,–
Parkoviště Ševčenkova
185 000,–
Chodník Skalní – dokončení
90 000,–
Světelná signalizace – objízdná trasa ul. Rebovka
10 000,–
Kanalizační přípojky – ul. Pražská – projektová dokumenta−
ce
28 000,–
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1 953 000,–
Pohybově relaxační centrum ZŠ Bosonožské nám. 44
(vytvoření projektové dokumentace)
250 000,–
Příspěvky k provozu
1 703 000,–
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
402 000,–
Rekonstrukce dětských hřišť
350 000,–
Opravy dětských hřišť
30 000,–

Revize technického stavu dětských hřišť – dle zákona
10 000,–
Správce dětského hřiště Vzhledná
12 000,–
KULTURA
489 000,–
Odměna za vedení obecní kroniky
4 000,–
Fotografie
1 000,–
Příspěvek na kapli sv. Floriána
100 000,–
Revize místního rozhlasu
5 000,–
Opravy místního rozhlasu
10 000,–
Náklady na Bosonožský zpravodaj
130 000,–
Věcné dary pro jubilanty
18 000,–
Vánoční balíčky
5 000,–
Věcné dary při vítání občánků
6 000,–
Pořízení dataprojektoru
10 000,–
Jednotlivé kulturní akce:
Mladé hody
45 000,–
Babské hody
50 000,–
Den dětí
6 000,–
Den matek
7 000,–
Šibřinky
10 000,–
Maškarní ples
2 000,–
Pohádka
7 000,–
Sudoval
50 000,–
Velikonoční zábava
10 000,–
Zábava ZMČ
5 000,–
Rozsvěcení vánočního stromku
3 000,–
Silvestr u kaple
5 000,–
SPORT
317 000,–
Správce sportoviště Hoštická
24 000,–
Údržba – doplňování písku
15 000,–
FKSK Brno−Bosonohy
170 000,–
Kuželkářský oddíl Bosonohy
10 000,–
3P Bosonohy, oddíl futsalu
19 000,–
Tenisový klub Brno−Bosonohy
40 000,–
Sportovní kluby Bosonohy
26 000,–
Pétanque
13 000,–
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
289 000,–
Klub důchodců Bosonohy
50 000,–
Obč. sdružení – Svornost Bosonohy
150 000,–
Obč. sdružení Občané za ochranu kvality bydlení 30 000,–
Výdaje spojené s družbou s italskou obcí
25 000,–
Provozní výdaje hřbitova v Troubsku
34 000,–
INVESTICE DO ÚZEMNÍHO ROZVOJE
800 000,–
Úprava Bosonožského náměstí
100 000,–
Komunál
450 000,–
Lesní areál pod myslivnou
250 000,–
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ
632 000,–
Všeobecný materiál
8 000,–
Pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, olej)
3 000,–
Služby – drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ 70 000,–
Opravy – drobné opravy v MČ
20 000,–
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář
50 000,–
Směrové značení MČ
67 000,–
Nájemné za pozemek u nové MŠ Konopiska + VC 11 000,–
Pozemky – výkup pozemků pro využití MČ
20 000,–
Odvoz odpadů – odpadkové koše, kontejnery
80 000,–
Likvidace černých skládek
20 000,–
Údržba zeleně, sekání trávníků, keře, výsadba, úprava před

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO−
BOSONOHY NA ROK 2009
ÚMČ
278 000,–
Jarní úklid Bosonoh – občerstvení
1 000,–
Jarní úklid Bosonoh – materiál
1 000,–
Revize hasicích přístrojů + školení BOZP
3 000,–
SOCIÁLNÍ POMOC
20 000,–
Nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace
20 000,–
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
1 023 000,–
Odměny – starosta, místostarosta, předsedové výborů a
komisí, ostatní členové Zastupitelstva
950 000,–
Cestovné – výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční
15 000,–
Telekomunikační služby – výdaje za mobilní telefony 35 000,–
Služby školení a vzdělávání
20 000,–
Ostatní nákupy – příspěvek na ošacení uvolněným členům
ZMČ
3 000,–
ČINNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
4 748 000,–
Mzdy
2 100 000,–
Ostatní osobní výdaje – dohody – úklid, pošta, uklízeč,
poradenství
330 000,–
Sociální pojištění −26 %
676 000,–
Zdravotní pojištění −9 %
270 000,–
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav. za škodu při
prac. úrazu
11 000,–
Léky – vybavení lékárničky
1 000,–
Knihy, učební pomůcky, tisk
10 000,–
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vč. PC)
62 000,–
Nákup materiálu
80 000,–
Voda
10 000,–
Plyn
99 000,–
Elektrická energie
170 000,–
Služby pošt
100 000,–
Služby telekomunikací a radiokomunikací
100 000,–
Služby peněžních ústavů – pojištění
10 000,–
Konzult. poradenské, právní služby
140 000,–
Služby školení a vzdělávání
65 000,–
Služby – počítačová síť, webové stránky, inter. audit, PaM
343 000,–
Opravy a udržování – malování, drobné opravy ÚMČ 25 000,–
Programové vybavení – antivirový program
10 000,–
Cestovné
8 000,–
Pohoštění
25 000,–
Ostatní nákupy – ošatné
14 000,–
Věcné dary
5 000,–
Ostatní neinv. transfery obyv. – přísp. ze SF
84 000,–
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
30 000,–
Bankovní poplatky
30 000,–
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE
700 000,–
Platby daní a poplatků obcím – daň z příjmů práv. osob za
obce
700 000,–
Celkem výdaje
FINANCOVÁNÍ
Půjčka Fondu bytové výstavby města Brna

13 270 000,–

Celkové výdaje rozpočtu

14 103 000,–

833 000,–

zpracoval a připravil
Anastásios Jiaxis

Vítání občánků

13. 12. 2008 přivítal starosta MČ Brno−Bosonohy nové občánky Bosonoh. Celé setkání
doprovodily svým zpěvem děti naší ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Kapounové.
Přivítaní novorozenci: Kateřina Kopečná, Markéta Bařinová, Barbora Petráková, Nela
Křivínková, Michal Dokoupil, Jakub Lokajíček a Diana Dvořáčková.
Dětem i rodičům přejeme vše dobré.

Karlovarský skřivánek

Žákyně 4. třídy naší školy Veronika Bučková a Andrea Pospíšilová a zúčastnily celo−
státní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Oblastní kolo pro Brno−město proběhlo
na ZŠ Kotlářská 5. 2. 2009. Celkem soutěžilo 40 soutěžích ve dvou kategoriích. Naše
školní zpěvačky se sice mezi obrovskou konkurencí neumístily, ale podaly vynikající
výkon, který sklidil v sále velký potlesk.
Jana Kapounová

Co se děje ve školce

