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Slovo redakce, tentokrát aprílové
Milí čtenáři, vítejte u dalšího čísla Bosonožského zpravodaje. Čeká
vás poutavá reportáž ze slavnostního otevření silnice R43 v Bos−
kovické brázdě, přinášíme vám aktuální harmonogram 24. etapy
budování kanalizace a nezapomínáme ani na kulturu a sport. Pro−
běhlo jubilejní 100. Bosonožské besedování a 15. díl volné série
Šok na vsi v provedení místních divadelníků. Sportovní fanoušky
potěší fotky z mezinárodní regaty na již opět průzračné brněnské
přehradě i reportáž z rybářských závodů Leskava Open. Z vážněj−
ších témat, která hýbou naší obcí, bychom rádi upozornili na článek
o demolici bytového domu na ulici Konopiska a studii využití čer−
ných skládek pro bioenergii.
Příjemné snění.
Vaše redakční rada

ADS Křemen
Vás srdečně zve na premiéru divadelního představení komedie

Je to v genech
kterou zahraje 19. 4. 2009 v Bosonožské orlovně.
Vstupné dobrovolné bude použito na dovybavení
jeviště divadelní technikou.
Představení není určeno dětem.

Výstavba kanalizace v Bosonohách
Výstavba kanalizace v Bosonohách – prodloužení dostavby
Výstavba kanalizace na hlavní silnici Pražská probíhá v Bosonohách již
od března 2008. V tuto chvíli probíhají práce na 3. etapě, která měla
skončit 13. 4. 2009, a celková stavba měla končit v srpnu 2009. Dle
zástupce zhotovitele, firmy IMOS Brno, a. s., se termín dokončení stav−
by posune na 15. 11. 2009.
Nyní prováděná 3. etapa – od křižovatky Ostopovická–Pražská po
ÚMČ bude ukončena oproti plánu až 25. 5.
Bude následovat IV. etapa – vybudování kanalizace na části ulice
Troubská – od 25. 5. do 26. 6. (cca 50 metrů od křižovatky s Pražskou)
a následně dobudování kanalizace od ÚMČ po učiliště – do 28. 8.
V. etapa je naplánována od 29. 8. do 15. 11. 2009 – vybudování kana−
lizace na zbytku Pražské směrem do Brna, celková úprava a ukončení
prací.
Prodloužení výstavby je zapříčiněno neočekávaným havarijním stavem
vodovodního řádu, nízkým položením plynového potrubí – musí se pře−
kládat, podklad dnešní komunikace není vhodný – musí být odstraněn,
neplánovaná oprava stávající dešťové kanalizace a další neočekávatel−
né problémy.
Po dobu 3. etapy – do 25. 5. bude dopravní obslužnost a průjezdnost
Bosonoh omezena jako doposud. Dopravní obslužnost a průjezdnost
v dalších etapách není doposud vyřešena. Zástupci MČ při jednáních
požadují co nejlepší podmínky pro občany Bosonoh.
Vjezd na uzavřené úseky bude povolen jen stavbyvedoucím na zákla−
dě odůvodněné žádosti – Ing. Neklan Vyskočil, tel. 602 774 981.
Vedení MČ i stavby prosí občany o trpělivost, pochopení a zvláštní opa−
trnost při budování této stavby. Dále vyzývají občany, kterých se týká
napojení na kanalizaci, aby si včas vyřídili potřebnou dokumentaci.
Petr Juráček
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Vážení spoluobčané,
Po zimě se k nám opět vrátilo jaro a všichni očekáváme
první paprsky sluníčka. Jaro je však spojeno i s velkým
úklidem nejen v domácnostech, ale i v celé naší městské
části. Žádám Vás proto všechny ty, kteří budete provádět
úklid, abyste přebytečný materiál a vzniklý odpad ukládali
pouze na určená místa, tj. do sběrného střediska Pražská,
a dále do kontejnerů rozmístěných po celé MČ.
Vážení spoluobčané, prosím o Vaši spoluúčast při zajišťo−
vání hezkého vzhledu naší MČ a případné upozornění na
vandalismus a znečišťování veřejného prostranství (černé
skládky). V případě takového zjištění či zaznamenání kon−
krétních osob konajících tato znečištění nebo ničení majet−
ku kontaktujte prosím neprodleně linku 156 (městská poli−
cie) nebo ÚMČ Brno−Bosonohy. Městskou část likvidace
černých skládek a opravy mobiliáře stojí každoročně
nemalé finanční prostředky, které nám pak chybí na jiné,
tolik potřebné účely.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Miroslav Sojka, starosta

Volnočasové centrum v Bosonohách − anketa
V minulém čísle zpravodaje jsme vyhlásili anketu:
Co byste chtěli mít v prostorách volnočasového centra (budova
bývalé školky na ulici Ostopovická č. 29).
Všem moc děkujeme za reakce k anketě, jak písemné tak, ústní
i osobní, a odpovídáme.
Anketa je časově neomezená. A kdo má chuť se zúčastnit, je
srdečně zván.
Své odpovědi zasílejte na anastasiosjiaxis@volny.cz nebo dopi−
sem na Anastásios Jiaxis, ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské
nám. 1, obálku označte BOSA.
Pokračování na str. 5...

Gastroduel 1:1
Titulek by mohl svádět k úvaze, že se jedná o nerozhodný výsle−
dek nějakého nelítostného souboje. Není tomu tak. Chceme pouze
informovat, že ve stejný den, v sobotu 14. března, uspořádala dvě
vyhlášená bosonožská restaurační zařízení pro místní i přespolní
doslova lahůdkové posezení. V 1. FC Pivnici to byly v duchu Hra−
balových Slavností sněženek zvěřinové hody a v Restauraci U
Sojků se konala v letošním roce již podruhé pravá zabíjačka. Tady
i s možností donést si nějakou tu dobrůtku „přes ulici“. Navštívila
jsem obě gastronomické akce a samozřejmě jsem také ochutnala.
A mohu jen chválit. Nejen výsledek práce kuchařů a kuchařek, ale
i celkovou atmosféru, která u Sojků i na hřišti byla.
Myslím si, že takových akcí nebude nikdy dost, neboť přispívají

Pokračování na str. 2...

X. ročník, číslo 3, březen 2009
Gastroduel 1:1

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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nejen k plným žaludkům, ale naplňují i pocitem, že se v Bosono−
hách stále něco zajímavého děje. Že jsou místa a akce, kde si
můžeme v pohodě posedět, navzájem si popovídat a uspokojit tělo
i ducha. Proto vysvětluji titulek tohoto příspěvku tak, že oběma

to perfektní. Není tady úplně moc lidí, dobře se tancuje.“
Pan Pavel Cihlář jako Robin Úd s maskou Bubu: „Je to tady báječné,
přijeli jsme z venkova do města a je to tu krásné.“
Pátral jsem po vzniku názvu šibřinky:
Ve slovníku spisovného jazyka českého se dočteme, že šibřinky jsou
„masopustní maškarní zábava s určitým tematickým rázem.“ Jako další
význam, řidší a poněkud zastaralý, slovník uvádí „žerty, šašky“ a cituje
Eduarda Basse „tropit si ze všeho šibřinky“. Zakladatel Sokola Jindřich
Fugner uspořádal první sokolský maškarní ples 25. února roku 1865
a pojmenoval ho šibřinky na radu svého přítele doktora Miroslava
Tyrše. Ten si tohoto v té době neužívaného slova všiml v Jungmanno−
vě slovníku. Tam se psalo, že šibřinky jsou frašky, šašky a žerty a že
tohle slovo lze najít i v Komenského Labyrintu světa. (převzato
z www.rozhlas.cz, rozhovor s M. Novotným).
Petr Juráček, foto Milan Cendelín
V letošním roce se nám podařilo po 20 letech obnovit šibřinky. Děkuji
všem, kteří se přičinili o zdárný průběh této akce. V prvé řadě však
děkuji těm, kteří svou účastí v maskách přispěli k dobré atmosféře celé−
ho večera.
Díky a těším se na příští rok.
Drahomíra Medová místostarostka

Ples malé kopané
Dne 28. 2. 2009 se uskutečnil v areálu učiliště již tradiční ples Malé
kopané. Jak je zvykem, i letos byly lístky dávno do předu vyprodány.
zařízením dávám za jejich chvályhodný počin učitelské „za 1“. A s
vykřičníkem.
Nemohu si ale odpustit jednu poznámku. V obou případech hrála k
mlsání i posezení živá hudba. V jednom případě hrála ale tak hla−
sitě a bez přestávky, že se při tom povídat moc nedalo. Ale možná
jsem příliš citlivá, a nebo jsem tam byla právě ve chvíli, kdy byli ti
sympatičtí harmonikáři zrovna tak dobře nakrmeni, že to museli
takhle rozjet.
Text a foto: Helena Koudelková

Plesové veselí v Bosonohách podruhé
Šibřinky
V minulém čísle zpravodaje jsme vám přinesli reportáže z plesů mys−
livců, fotbalistů, lidovců a maškarního pro děti. V únoru proběhly další
dva zajímavé plesy – šibřinky a Ples malé kopané. Dejte si nohy naho−
ru, uvařte si kávu a počtěte si a prohlédněte fotky spolu s námi, cože
se to v orlovně a na učilišti dělo. Pokud vás u toho začnou pobolívat
nohy a začnete si pobrukovat známé písničky, nebojte, za rok nás to
čeká znovu.
Šibřinky
V posledních letech se v Bosonohách daří obnovovat staré tradice,
které z různých důvodů postupně zanikaly. V letošním roce byla další
zdárně obnovena díky několika nadšencům. Již po babských hodech
se začínalo mezi stárkami mluvit o další akci – o šibřinkách – maškar−
ním plesu pro dospělé. Určitě i díky nim a všem, kteří se na celé akci
podíleli, jsme se mohli v sobotu 21. 2. sejít v orlovně. Když šibřinky, tak
šibřinky: jeviště sálu bylo vyzdobeno divadelními kulisami, organizátoři
byli namaskováni k nepoznání a i mnoho návštěvníků přišlo v nejrůz−
nějších kostýmech. Asi 50 masek a dalších 70 nenamaskovaných si
vychutnalo opravdu krásný večer za doprovodu skupiny Bonus. Půl−
noční tombola byla bohatá a taneční rej utichl až o půl čtvrté – mnohým
se nechtělo domů ani po ukončení plesu a kapela přidávala bonusy
a extrabonusy a extraextrabonusy….
Poděkování patří všem, kteří obnovení akce promysleli a upořádali.
O tradičním pojetí šibřinek v Bosonohách jsem se pobavil s Jindřichem
Čoupkem st.:
„Do začátku 90. let minulého století organizoval šibřinky fotbalový oddíl
Bosonohy. Vždy v 21 hodin začal rej masek – masky vešly do sálu a

Věhlas našeho plesu se rozší−
řil již na tolik, že budeme uva−
žovat o rozšíření sálu na uči−
lišti. Cítíme velké uspokojení z
toho, že věci, které děláme,
mají smysl, že můžeme touto
akcí přispět k vytvoření spole−
čenství lidí, kteří se dokáží
oprostit od všedních starostí
a přijdou se bavit a rozdávat
radost kolem sebe. Samozřej−
mě, že nás tato skutečnost
také zavazuje. Cítíme se
zavázáni k tomu, že nesmíme
zklamat všechny ty, kteří nás
podporují a kteří nám věří.
Děkujeme všem, kteří se
našeho plesu zúčastnili
a podpořili ho dobrou nála−
dou. Těšíme se na Vás v roce
2010.

Čaj o páté

za potlesku publika zahájily ples. Odmaskování proběhlo před losová−
ním tomboly. Tato akce byla v Bosonohách velmi polulární, doufám, že
se tato tradice opět uchytí.“
Paní Ludmila Koutná v masce zdravotnice dodává: „To nemá chybu, je
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V sobotu 7. března se uskutečnil v sále Bosonožské orlovny již tra−
diční „Čaj o páté“, pořádaný místním Klubem důchodců. Akce měla
předpokládaný začátek v 16.30 hodin, ale nedočkaví návštěvníci
se začali scházet už kolem patnácté hodiny. Přišli a přijeli z blízka
i z daleka – samozřejmě z Bosonoh, ale také ze Starého Lískovce,
z Bohunic, z Ostopovic nebo z Chrlic. Všichni byli plni očekávání
a povedené odpoledne je rozhodně nezklamalo. Občerstvení bylo
již tradičně výborné, k tanci a poslechu zahráli skvěle manželé
Maškovi a nálada byla vynikající. Odpoledne zpříjemnilo i atraktiv−
ní vystoupení tanečnic břišního tance a vyvrcholilo tombolou, jejímž
sponzorům, místnímu svazu zahrádkářů, členům Klubu důchodců,
panu Ing. Korbičkovi a paní Marečkové touto cestou děkujeme.
Věříme, že všichni odcházeli spokojení a už nyní se těšíme na náš
příští „Čaj o páté“. Ještě dříve bychom Vás rádi pozvali na myslivnu
v Bosonohách, kde budeme 2. května v 15 hodin pořádat oslavu
ke Dni matek, a to pod záštitou ÚMČ Brno−Bosonohy. Občerstve−
ní a hudba – Brněnská heligonka – jsou zajištěny, s sebou vezmě−
te jen dobrou náladu.
Výbor klubu důchodců (jd)

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu 58. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 2. 3.
2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy Miroslav Meloun
a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo s touto firmou.
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 190/2 v k. ú. Bosonohy
o výměře 5m2 společnosti DELIKA, s. r. o., na dobu neurčitou za
cenu 400 Kč/rok.
− schvaluje pronájem nebytových prostor na pozemku p. č. 290 v
k. ú. Bosonohy o výměře 23 m2 společnosti DELIKA, s. r. o., na
dobu určitou – do 31. 8. 2009 za cenu 500 Kč/měsíc.
− souhlasí s vybudováním vodovodních přípojek na pozemku p. č.
1527/1 v k. ú. Bosonohy k pozemkům p. č. 1533/1 a 1532/1 v k. ú.
Bosonohy za podmínky, že k předmětné stavbě bude zřízeno
věcné břemeno na Odboru technických sítí MMB.
− schvaluje podání žádosti o svěření pozemků p. č. 2619/41,
2619/42, 2619/44, 2620/2, 2619/2, 2619/9, 2619/47, 1519 v k. ú.
Bosonohy do správy MČ Brno−Bosonohy.
− schvaluje pracovní cesty starosty MČ Brno−Bosonohy v měsíci
lednu a únoru 2009 dle přiloženého seznamu
Výtah ze zápisu z 24. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
5. 3. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy:
− nesouhlasí s dalším prodlužováním již tak tristních termínů
výstavby kanalizace na ul. Pražské.
− pověřuje starostu, aby hájil stanovisko městské části, aby při IV.
a V. etapě výstavby kanalizace byla zajištěna obslužnost ze stra−
ny Dopravního podniku města Brna po dobu 24 hodin na ul. Hoš−
tické.
− pověřuje starostu zajistit úklid městské části formou uzavření
dohody o pracovní činnosti a připravit rozpočtové opatření do příš−
tího zasedání zastupitelstva na základě vyjádření Úřadu práce k
uzavření smlouvy o obecně prospěšných pracích
− schvaluje požádat Zastupitelstvo města Brna, aby projednalo
postoupení pohledávek městské části nad 20 000 Kč a pověřuje
radu městské části k provedení kroků pro postoupení pohledávek.
− nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 3666 v k. ú. Bosono−
hy o celkové výměře 23 m2 do vlastnictví žadatele a požaduje
odstranění stavby zasahující do tohoto pozemku.
− neschvaluje snížení nájemného k pozemku p. č. 2224/3 v k. ú.
Bosonohy od 1. 1. 2009.
− schvaluje prominutí nájemného ve výši 4 356 Kč žadateli jako
kompenzaci za vybudování plynové přípojky včetně plynových
kamen v budově č. p. 669 na pozemku p. č. 5 v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje finanční úhradu ve výši 15 000 Kč žadateli za opravu
elektrického vedení objektu bývalé věže Velké ceny na ul. Jihlav−
ské formou prominutí nájemného v roce 2009.
− nestanovuje místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách regulovat veřejnou produkci hudby.
− schvaluje převod nevyčerpané veřejné finanční podpory na rok
2008 občanskému sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v
Brně−Bosonohách do roku 2009.
− schvaluje objednávku s firmou Arch. Design, s. r. o., na zpraco−
vání Studie revitalizace Bosonožského náměstí, a to hlavní komu−
nikace, obslužných komunikací, parkovacích stání, parkových
úprav, vodních prvků a veřejného osvětlení za podmínek minimál−
ně dvou pracovních porad a dle cenové nabídky, která je nedílnou
součástí objednávky, a pověřuje starostu jejím podpisem.
− pověřuje starostu přípravou materiálu ve věci bytového domu
Konopiska dle občanského soudního řádu ve spolupráci s právním
zástupcem.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo na zajištění letní údržby komuni−
kací na období 2009–2011 s firmou Miroslav Meloun a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo na zajištění údržby zeleně v MČ
Brno−Bosonohy s firmou Martin Minks se zapracováním textu v
bodě č. 2, první věta: započetí prací bude zahájeno do 7 dnů ode
dne obdržení objednávky, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
− schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva ve stávající výši.

− souhlasí s použitím znaku MČ Brno−Bosonohy na stejnokrojích,
pracovních, společenských a sportovních oděvech občanského
sdružení Sboru dobrovolných hasičů Brno−Bosonohy.
Výtah ze zápisu 59. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 16.
3. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 669, Boso−
nožské nám. 79 na pozemku p. č. 5 v k. ú. Bosonohy o výměře 84
m2 na dobu určitou na 5 let jako prodejnu drogerie za cenu nájem−
ného 24 000 Kč/rok.
− požaduje po bytové komisi RMČ dopracovat kritéria pro výběr
žadatelů o pronájem obecního bytu v části charakter bytu.
− schvaluje změnit text v kriteriích pro výběr žadatelů o pronájem
obecního bytu „při rovnosti bodů rozhodne o navrženém pořadí
komise hlasováním“ na text „při rovnosti bodů se pořadí uchazečů
určí losem“.
− schvaluje pracovní cestu starosty MČ p. Miroslava Sojky uskuteč−
něnou vlastním vozidlem p. Miroslava Sojky na XI. Sněm Svazu
měst a obcí ČR v lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech
ve dnech 27. 5.–29. 5. 2009.
− schvaluje výhledový plán investičních záměrů ZŠ a MŠ Bosonož−
ské nám. 44 na období 2010–2013.
Reakce na článek „Ohlasy občanů“
V minulém čísle zpravodaje byl uveřejněn článek p. Sotoláře
a Stanislava Suchého ve věci kanalizační přípojky.
Překvapilo mě, že pánové po dvou letech otevírají již dávno vyře−
šenou problematiku kanalizační přípojky, kterou se zabývalo
několik dotčených orgánů státní správy (Magistrát města Brna –
Odbor technických sítí, Odbor vodního a lesního hospodářství
a zemědělství, stavební úřad Bosonohy a v neposlední řadě
i Veřejný ochránce práv). O připomínkách obou předsedů Spole−
čenství vlastníků Ostopovická k opravě kanalizace, které podali
dotčeným orgánům, bylo rozhodnuto, že kanalizační přípojka
není dle zákona vodním dílem a za její údržbu a opravy odpoví−
dá vlastník a uživatel stavby. Dotčené orgány následně potvrdily
rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu. Touto věcí se zabývalo
také zastupitelstvo MČ a rozhodlo: ZMČ ukládá ÚMČ Bosonohy
postupovat dle zákona. ÚMČ v souladu se zákonem postupoval.
Zmiňované znění usnesení ze strany zastupitele p. Ing. Jiřího
Kiliana (IJK) na zasedání ZMČ nebylo navrženo. Vše je uvedeno
v zápisu ze zasedání ZMČ, který je na ÚMČ Bosonohy k nahléd−
nutí.
Je zarážející, že si pánové nepamatují, co bylo před dvěma lety,
ale události z let 1962–1963 si pamatují přesně. Jestliže někdo
tvrdí, že ÚMČ postupuje nesprávně, měl by sám předložit doku−
menty prokazující toto tvrzení. Je zarážející, že i člen ZMČ si
nepamatuje průběh a výsledky jednání ZMČ Brno−Bosonohy,
kterého se osobně zúčastňuje.
Miroslav Sojka, starosta
Reakce na článek „Ohlasy spoluobčanů“, který byl otištěn
v únorovém čísle Bosonožského zpravodaje
Dovolte mi, abych reagovala na článek uveřejněný v Bosonož−
ském zpravodaji ve věci opravy kanalizační přípojky na ul. Osto−
povické.
Na základě podnětu občanů, žijících v bytovém domě na ul. Osto−
povické v polovině roku 2006, bylo místním stavebním úřadem
zahájeno řízení ve věci havarijního stavu přípojky sloužící k odvá−
dění odpadních vod z bytových domů Ostopovická 20, 22 a 24 do
kanalizace pro veřejnou potřebu.
Stavební úřad (opírající se o stanovisko Odboru vodního a lesní−
ho hospodářství Magistrátu města Brna, že se jedná o havárii
kanalizační přípojky, dle zákona je tedy majitelem vlastník stavby,
k této přípojce připojené), vyzval Společenství vlastníků Ostopo−
vická 20, 22, 24 k odstranění havarijního stavu splaškové kanali−
zace.
Společenství vlastníků odmítlo realizaci opravy provést a požáda−
lo řešit problematickou záležitost na úrovni
Pokračování na str. 4...
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Informace z radnice
Reakce na článek „Ohlasy spoluobčanů“, který byl otištěn v
únorovém čísle Bosonožského zpravodaje
(...dokončení ze str. 3)
městské části a Magistrátu města Brna s tím, že se jedná o kana−
lizační řad.
Proto na základě žádosti stavební úřad opakovaně požádal magis−
trát o stanovisko, zda je předmětná kanalizace považována za
kanalizační přípojku, toto stanovisko bylo příslušným odborem opa−
kovaně potvrzeno, navíc stavební úřad dohledal na SBD Družba
doklady, dle kterých vlastníci bytových jednotek v bytových
domech Ostopovická převzali při převodu bytových jednotek do
svého vlastnictví mimo jiné i rozvody kanalizace, včetně inkrimino−
vaného havarijního úseku.
O všech výše uvedených nalezených dokumentech byli zástupci
Společenství vlastníků informováni ve sdělení stavebního úřadu
a vzhledem ke všem výše uvedených skutečnostem byli jako vlast−
níci přípojky vyzváni k odstranění této havárie.
Starosta MČ Brno−Bosonohy přesto obdržel žádost předsedy Spo−
lečenství vlastníků Ostopovická 20, 22, 24 o projednání havarijního
stavu kanalizace v zastupitelstvu městské části. Zastupitelstvo při−
jalo usnesení, ve kterém žádá úřad o urychlené vyřízení celé pro−
blematiky v souladu se zákonem. Jiný návrh usnesení schválen
nebyl. Je pravda, že Ing. Jiří Kilian navrhoval v diskuzi způsob
řešení, kdy by městská část rekonstrukci zaplatila a vymáhala část−
ku následně po vlastníkovi přípojky (tedy opět po Společenství
vlastníků), o jeho návrhu však zastupitelstvo nehlasovalo, což
ovšem není chyba zapisovatelky, ale členů zastupitelstva. Zápis
byl řádně podepsán starostou i ověřovateli zápisu a žádná námit−
ka proti jeho znění nebyla úřadu doručena.
Opravu přípojky tedy zajistilo společenství vlastníků na své nákla−
dy stejně tak, jako by ji musel zajistit každý jiný vlastník přípojky.
Jako příklad možno uvést budování nových přípojek v naší měst−
ské části, kdy jsou majitelé nemovitostí také povinni financovat tyto
stavby (a později i případné opravy) na své náklady, které jsou
nemalé a jistě jsou pro mnoho vlastníků problémem v rodinných
rozpočtech.
Závěrem bych se chtěla v tomto případě ohradit proti kritice k práci
úřadu, neboť úřad se opakovaně různými správními řízeními celou
kauzou zabýval rok a půl, dokumenty týkající se stavby v šedesá−
tých letech byly pracovnicí stavebního úřadu vyhledány v archivu
SBD Družba a o této skutečnosti byl předseda společenství infor−
mován. Na základě stížnosti společenství vlastníků se předmětnou
záležitostí zabýval opakovaně nejen odvolací orgán, ale i veřejný
ochránce práv (ombudsman), který ve své závěrečné zprávě
neměl výhrady k postupu stavebního úřadu ani k postupu Magist−
rátu města Brna, naopak dospěl k závěru, že oba správní úřady
zajistily veškeré nezbytné kroky k dořešení věci. I tato zpráva byla
předsedovi společenství vlastníků doručena.
Je smutné, že občané, kterým v jejich věci není ze strany úřadu
vyhověno, se uchylují k těmto formám nepravdivých sdělení pro−
střednictvím Bosonožského zpravodaje, který je hrazen z rozpočtu
městské části (tedy všech občanů) a měl by sloužit především k
předávání všeobecných informací, nikoliv k jednostrannému roze−
bírání jednotlivých správních řízení a kauz.
Ing. Dana Škarvadová
Tajemnice ÚMČ Brno−Bosonohy

Očkování psů proti vzteklině
proběhne dne 16. dubna 2009 (čtvrtek) v době od
16.00 do 17.30 hod. v prostorách dvora ZŠ na Boso−
nožském náměstí. Cena vakcíny je 80 Kč.
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Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje
o volbách do Evropského parlamentu
Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů!
Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat
volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou
probíhat v konkrétních dnech podle místních zvyklostí. V České repub−
lice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 6. června
2009. Veškeré informace k volbám jsou zveřejněny na webových
stránkách JMK www.kr−jihomoravsky.cz pod odkazem Volby do Evrop−
ského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU.
Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu právo volit na
území ČR do Evropského parlamentu má kromě občana ČR, který
alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také občan jiného členské−
ho státu EU, který kromě splněné podmínky věku je po dobu nejméně
45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. má na území ČR pobyt ales−
poň od 22. 4. 2009).
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat
pouze jednou. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do
Evropského parlamentu je zápis občana do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Státní občan ČR je do tohoto seznamu
zařazen obecním úřadem ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb (tj. do 26.
4. 2009) na základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který
vede obecní úřad k ostatním volbám. Občan jiného členského státu
Evropské unie není do seznamu voličů pro volby do Evropského parla−
mentu zařazen automaticky, ale pouze pokud ve stejné lhůtě (tj. do 16
hodin dne 26. 4. 2009) o to požádá u obecního úřadu, v jehož správ−
ním obvodu je veden v evidenci obyvatel. Žádost může být podána
osobně i písemně (formuláře žádosti mají obecní úřady k dispozici)
a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evi−
denci obyvatel (tj. kopie průkazu o povolení k pobytu) a zároveň i čest−
né prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo
pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evrop−
ského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve
volbách do EP pouze na území ČR.
Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
mohou hlasovat také ti občané jiných členských států Evropské unie,
kteří mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své
žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do
zastupitelstev obcí. Pokud je občan jiného členského státu Evropské
unie zapsán v příslušné obci v dodatku stálého seznamu voličů, avšak
chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí pro−
jevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb, tj. do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009, podá u obecního
úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o
přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občané jiných členských států Evropské unie, kteří požádali o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s
volbami do EP v roce 2004 o zápis do seznamu voličů již žádat nemu−
sí a budou do něj obecním úřadem zapsáni automaticky. K přenesení
údajů do seznamu voličů nedojde pouze v případě, že volič již nepobý−
vá na území České republiky.
Voliči, který nebude uveden ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, který bude mít ve volební místnosti k dispozi−
ci okrsková volební komise, nebude hlasování umožněno.
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do seznamu
voličů pro volby do EP po datu 26. 4. 2009 a tedy ani ve dny voleb ve
volební místnosti (i kdyby občan prokázal oprávněnost volit v přísluš−
ném volebním okrsku, tak, jak tomu je např. u voleb do zastupitelstev
obcí) bylo by účelné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj
zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím u obecního úřadu ve lhůtě
do 26. 4. 2009.
Poslední den lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů a pro
provedení případného dopsání občana ČR, který v něm např. chybou
výpočetní techniky nefiguruje, tedy v neděli 26. 4. 2009 do 16 hodin
bude ze strany obecních úřadů zabezpečena možnost občanů uplatnit
svoje právo i tento den.
Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také voličský
průkaz, který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voli−
či, který je občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto úřadu
a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřa−
dem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlaso−
vání v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.
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Žádost o vydání voličského průkazu je nutné podat písemně nejpozdě−
ji do 21. 5. 2009 do 16 hodin příslušnému obecnímu nebo zastupitel−
skému úřadu. Pokud volič zašle žádost o vydání voličského průkazu
poštou nebo jeho žádost doručí na úřad jiná osoba, musí být podpis
žadatele úředně ověřen.

Dopis občana
Dobrý den!
Rád bych reagoval na článek paní Kiliánové z lednového zpravodaje,
kde oponuje některým názorům pana Pruknera ze zpravodaje listopa−
dového.
Mohu ze svých zkušeností prohlásit, že pan Prukner není zdaleka jedi−
ným, kdo není s průběhem a dílčími výsledky probíhajících prací spoko−
jen. Naopak, mnozí z okolí ulice Pražské, zejména „vyšších čísel“, si v
době budování II. etapy docela slušně „užili“, ať již chůzí v blátě při
absenci chodníků, nebo čehokoliv, co by pěší komunikaci byť jen v
náznaku připomínalo, případně různým kličkováním po stavbě ve
snaze dojít do práce alespoň trochu jako civilizovaní lidé.
Nicméně rád bych vyjádřil svůj názor k tomuto článku, vědom si toho,
že nic není bez potíží, zejména tak rozsáhlá stavba. Otázkou zůstává i
nadále, dalo−li by se mnohé z těchto útrap zmírnit, či jinak řešit, ale to
by bylo téma pro jiný článek.
Vyjádřím se tedy pouze k onomu „zklidnění“. Nic proti bezpečnosti lidí,
zejména chodců, nicméně z článku paní Kiliánové jsem nabyl dojmu,
že řidiči jsou pro tuto obec nikoliv lidmi, nýbrž parazity, proti kterým je
nutno bojovat se snahou je zcela vymýtit, podobně jako tyfus, černý
kašel či pravé neštovice. Bez ohledu na to, že někteří z řidičů jsou sou−
časně i obyvateli Bosonoh a jezdí po místních silnicích zpravidla pouze
za účelem dopravit se do svých domovů. I já patřím k obyvatelům „vyš−
ších čísel“ na ulici Pražská, a tak mohu z vlastních zkušeností potvrdit,
že provoz vozidel v běžném provozu zde byl skutečně již neúnosný a
v případě uzavření části D1 se již dalo hovořit doslova o kolapsu. Nic−
méně vzhledem ke skutečnosti, že plánovaný obchvat Bosonoh je nej−
spíš opravdu hudbou budoucnosti, zajímalo by mě, jak se tyto nezbyt−
né odklony projeví skutečně při zprovoznění celé komunikace za plné−
ho provozu.
Paní místostarostka Kiliánová píše, že kdo chce napadat práci odborní−
ků, měl by sám mít alespoň jistou odbornost v problematice. Bohužel
musím konstatovat, že na některé „dopady“ již provedených prací stačí
docela dvě zdravé oči a běžný rozum, kterému se ještě dnes říká ze
setrvačnosti „selský“. Jako příklad mohu uvést ostrůvek u penzionu
Kovárna, který byl dozajista vyprojektován odborníkem za účelem zvý−
šení bezpečnosti přecházejících chodců. Nicméně v silničním provozu
zejména pro rozměrnější vozidla je doslova pastí, pokud chtějí odbočit
do ulice Troubské, protože autobus IDS, který tudy jezdí, si musí při
odbočení najet do protisměru, jelikož ve „svém“ směru prostě není kon−
strukčně schopen tuto zatáčku vytočit, tím spíše, pokud od Troubska
jedou vozidla. Automobily jedoucí od Brna nebo z Hoštické po projetí
objízdné trasy Rebovkou se tedy po vytočení zatáčky vpravo směrem
k Veselce občas ocitnou ve svém jízdním směru tváří v tvář docela neli−
chotivě se tvářící kapotě autobusu a je snad jen zázrak, že zde dosud
nedošlo k nehodě. Někteří řidiči autobusů se snažili zejména zpočátku
projet tuto křižovatku ve „svém“ směru, ovšem po zjištění situace toto
mělo za následek opakované couvání autobusu, což je na této křižo−
vatce docela odvážný manévr.
Rád bych v takové situaci viděl kohokoliv ze zastánců úprav komunika−
ce, kterak onomu řidiči vysvětluje, že všechno je podle předpisů a že
chyba bude asi někde jinde... Myslím, že slovník, který by dotyčný byl
nucen vyslechnout, se nedá dost dobře ve veřejných médiích interpre−
tovat. A právě v této situaci se docela obávám, jaké to tu bude, až se
celý úsek Pražské zprovozní v plném provozu, zejména v případě, kdy
se bude snažit řidič dlouhého kamionu odbočit z Pražské směrem do
Troubska. Již dříve byla totiž tato křižovatka pro řidiče rozměrnějších
vozidel krizovým místem a v této době to nevypadá, že by úprava
komunikace tomuto problému jakkoliv odlehčila. Možná bude provoz
na Pražské řešen dodatečně pomocí dopravního značení s omezením
vjezdu nebo zákazem vjezdu do Bosonoh vozidlům nad 3,5 t, což by
bylo jistě vhodné, ale to je věc jiná. Chtěl jsem tímto článkem jen pou−
kázat, že chybovat mohou všichni a pokud vidím, že něco není tak
docela v pořádku, nepřesvědčí mě o opaku ani tvrzení člena místního
zastupitelstva. A pokud vidím, že kvůli některé změně se již nyní vytvá−
řejí kolizní situace, nejsem o všech výhodách, zmíněných v článku paní
místostarostky, již tak docela přesvědčen.
Tomáš Pospíšil
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Volnočasové centrum v Bosonohách – anketa
...dokončení ze str. 1

Vybíráme z odpovědí na anketu:
Dobrý den, děkuji za anketu, kterou jste uspořádali, nevím přesně,
s kolika a jak velkými prostorami se může počítat, ale myslím, že
by bylo vhodné zřídit prostory, aby volnočasové centrum mohla
využívat veřejnost všech věkových kategorií, tzn.:
1. TĚLOCVIČNÝ SÁL SE ZRCADLY – využitelný pro cvičení od
batolat přes děti předškolní, školní až po dospělé cvičence (využí−
vající různé druhy cvičení – rehabilitační cvičení, aerobik, břišní
tance, pillates atd.), protože v orlovně 4 roky vedu cvičení pro bato−
lata i dospělé, vím, že pro některá tato cvičení není orlovna příliš
vhodná právě kvůli nedostatku zrcadel a horší vytopitelnosti velké−
ho prostoru.
2. PROSTOR PRO RUKODĚLNÉ ČINNOSTI – různé výtvarné
techniky, modelování, drátkování atd.
3. MALÁ KUCHYŇKA – k některým výtvarným činnostem je třeba
vařič nebo trouba.
4. KLUBOVNA – prostor pro setkávání nevýtvarných kroužků
a použitelné třeba také jako herna.
5. Pokud jsou nějaké venkovní prostory k dispozici, navrhuji vyu−
žití na pingpongové stoly, u−rampu na skaty, případně malé ohniš−
tě atd.
Dobrý den,
ráda bych reagovala na anketu. Určitě je dobře, že se školka
nezbourala a využije se smysluplně. I když dětské hřiště by bylo
lepší než nic, ale přece jen využije ho pouze školka nebo malé děti
a jen po část roku. Většinou jsou plné kroužky pro maminky
s dětmi, pak vídáme sportovat začínající školáky, ale jak děti odrů−
stají, je jejich aktivita malá. Je pro ně trapné (nebo spíše jsou OUT)
setkávat se v zájmových kroužcích. Ale když budou mít možnost
kdykoliv zajít do klubovny, snad jim to časem přijde přirozené.
Určitě bych hlasovala i pro tuto místnost, která nebude vyhrazena
konkrétním činnostem od–do, ale nabídne mládeži možnost setkat
se kdykoliv a popovídat, pohrát si (i když s přístupem dětí k „spo−
lečnému“ majetku bude muset být asi zajištěn „dozor“, aby nově
opravená budova nebyla ničena). Vždyť hlavně v zimě nemají se
kde sejít a laviček aspoň na posezení také není dostatek. Nejsem
naivní, abych si myslela, že se všichni pohrnou zahrát si scabble,
karty nebo něco podobného, ale ne každý chce být nahlášen v
určitém kroužku na několik měsíců předem a dodržovat pevný čas
příchodu a odchodu.
Tím ale nechci pravidelnou zájmovou činnost odsuzovat, určitě by
se na ni mělo v BOSE myslet, kroužky jsou důležité. Myslím si, že
děti jsou vedeny k zájmům v mladším školním věku, ale s vyššími
věkovými kategoriemi se nikde moc nepočítá. A když mají mož−
nost, nepřijde jim „normální“ někam chodit. Myslela jsem, že když
se jim nabídne možnost vyžití, využijí toho.
Ale na ping pong do tělocvičny chodí pravidelně několik prvňáčků
a kluky z vyšších tříd jde spočítat na prstech jedné ruky. Stejná
návštěvnost je i v nově otevřeném kroužku hasičů.
Přesto by se nad staršími neměla lámat hůl a např. pro „skejťáky“
něco vybudovat nebo umístit betonový pingpongový stůl ven.
I když je otázka, jak dlouho by vybavení zůstalo nepoškozené,
když na hřišti na Vzhledné bylo okýnko z plexiskla zničeno dvakrát
po sobě....
Do center volného času si děti musí zvyknout chodit. A snad se děti
„chytnou“, když nebudou muset dojíždět. Ať je BOSA pro děti „dru−
hým domovem“, kde budou trávit čas přirozeně a hlavně rády!
Přeji mnoho sil do další práce Vaší i kolegů!
ODPOVĚĎ:
Rádi zapojíme vaše nápady do celkového hodnocení s výběrem
reálných možností. V návrhové studii zatím počítáme se získáním:
tělocvičny cca 50 m2, čtyř klubových místností cca 100 m2, podkrov−
ní ateliér cca 50 m2 a sociální zázemí cca 50 m2.
Jsme zatím ve fázi, kdy město Brno vybere dodavatele na vznik
projektové dokumentace. Ve spolupráci s vybraným projektantem
se budeme podílet na realizaci.
Připravujeme ještě veřejnou besedu se sběrem všech potřeb
a nápadů od obyvatel Bosonoh.
O dalším postupu a aktivitách vás budeme dále informovat.
Chceme zapojit do návrhů o funkčním obsazení budovy co nejširší
veřejné mínění.
Anastásios Jiaxis
pověřený zástupce projektu
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Informace z radnice
SKUPINA PRO STRATEGII
A ROZVOJ INFORMUJE
Pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P.
Gallina, A. Jiaxis, P. Juráček, R. Růžička
pokračuje v řešení témat:
− rekonstrukce bývalé budovy školky na vol−
nočasové centrum
− koncepce územního plánu města Brna
− rekonstrukce Bosonožského náměstí
− relaxační objekt při budově základní školy
− kanalizace
− komunál a prostorová celistvost s okolím
− revitalizace prostor pod myslivnou
Na své další schůzce 10. 3. 2009 jsme jed−
nali o návrzích funkčního obsazení po
rekonstrukci staré budovy školky na volno−
časové centrum. Debatu jsme vedli s hos−
tem, panem Ing. Davidem Bartůškem,
poradcem ministerstva školství pro komu−
nitní školy, volnočasová centra a zdravou
výživu.
Dále nás navštívila i paní Květoslava Kilia−
nová s informacemi k tématu územního plá−
nování města Brna v návaznosti na téma
obchvatu naší městské části.
Obě témata byla obsahově i časově velmi
náročná.
A ještě pár informací k průběhu tématu –
revitalizace Bosonožského náměstí:
Rada městské části schválila nabídku firmy
Arch. Design, s. r. o., na provedení studie
revitalizace Bosonožského náměstí a dopo−
ručila zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo
s touto firmou. A následně pak zastupitel−
stvo schválilo objednávku s firmou Arch.
Design, s. r. o., na zpracování Studie revi−
talizace Bosonožského náměstí, a to hlavní
komunikace, obslužných komunikací, par−
kovacích stání, parkových úprav, vodních
prvků a veřejného osvětlení za podmínek
minimálně dvou pracovních porad
za pracovitou skupinu
Anastásios Jiaxis

Hledáme stromového velikána Brna!
Do 8. dubna může kdokoliv nominovat svůj
strom do ankety Brněnský strom roku
2009. Pro nominaci stačí do Ekologické
poradny Veronica zaslat nebo osobně
doručit fotografii stromu, popis dřeviny
a popis místa, zajímavý příběh o něm
a kontakt na vás. Odborná porota vaše
návrhy posoudí a vybere 10 finalistů v hlav−
ní kategorii, které vyhlásíme v rámci oslav
Brněnských dnů pro Zemi v sobotu 18.
dubna 2009 na Špilberku.
Letos můžete dále nominovat stromy do
vedlejší kategorie „strom u školky, školy,
univerzity“ a do kategorie „strom hrdina“.
Anketa probíhá ve spolupráci s Veřejnou
zelení města Brna a Statutárním městem
Brnem pod záštitou náměstka primátora
Martina Andera a více informací o anketě
naleznete na www.veronica.cz/brnenskyst−
rom.cz.
Hana Chalupská
Ekologická poradna Veronica
Panská 9, Brno
tel. 542 422 750
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Jak velké odměny „ti“ bosonožští zastupitelé berou?
Na posledním zasedání Zastupitelstva městské části Bosonohy řešili členové návrh na
zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Jak to dopadlo?
ZMČ Brno−Bosonohy schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněným členům zastu−
pitelstva ve stávající výši.
A jak „ta“ výše vypadá?
schválená
maximální možná výše
výše odměny
zvýšení
(dle nařízení vlády)
(výše částek je po zdanění a za jeden měsíc)
D. Medová (místostarostka)
8.320,–
22.125,–
J. Výplach (člen Rady)
1.920,–
6.048,–
P. Juráček (člen Rady)
2.880,–
3.504,–
A. Jiaxis (člen Rady)
2.880,–
5.008,–
P. Gallina (člen zastupitelstva)
1.040,–
3.168,–
Z. Lančaričová (člen zastupitelstva)
720,–
1.456,–
R. Růžička (člen zastupitelstva)
720,–
1.456,–
M. Čoupek (člen zastupitelstva)
720,–
1.456,–
T. Vrtěnová (člen zastupitelstva)
720,–
2.128,–
M. Melounová (člen zastupitelstva)
1.200,–
2.128,–
P. Tesař (člen zastupitelstva)
480,–
1.280,–
B. Černý (člen zastupitelstva)
408,–
432,–
J. Kilian (člen zastupitelstva)
408,–
432,–
M. Špačková (člen zastupitelstva)
408,–
432,–
Různorodá výše odměn je dána tabulkovými hodnotami dle různých účastí ve výborech a
komisích. Výše platu starosty se řídí jinými pravidly.
připravil A. Jiaxis

Hledejte, pište a sledujte aktuální dění na www.bosonohy.cz
Poděkování učitelům
Rád bych zpětně připomenul 28. březen – významný den – Den učitelů. Být
učitelem je nejen povolání, ale hlavně poslání, veliká odpovědnost, moudrost a
laskavost, která vede k výchově dětí i společnosti. Chtěl bych touto cestou
popřát vše dobré a hodně úspěchů při výchově našich dětí všem našim učite−
lům.
Miroslav Sojka, starosta

Dvě stoletá výročí podruhé
S radostí konstatujeme, že naše připome−
nutí stoletého výročí založení Orla a Sokola
se mnohým z vás líbilo a že oceňujete naši
snahu připomínat význam−
ná bosonožská výročí,
která jsou ve svých odka−
zech stále živá a mohou být
i v současnosti navýsost
podnětná.
Bereme i připomínku, že v
příspěvku
bosonožské
rodačky paní Marty Laudá−
tové, rozené Svobodové,
jsou uveřejněny dvě foto−
grafie velmi malého rozmě−
ru. Rádi byste se podívali,
zda se na nich poznáte
nebo zde najdete někoho
ze svých známých či pří−
buzných. Fotky jsou malé,
to je pravda. Chtěli jsme jimi ale především
dokumentovat, kolik bylo v té době nadšen−
ců a jaký zájem o spolkový život v Bosono−
hách byl. Na druhou stranu opakovaně
upozorňujeme, že Bosonožský zpravodaj
vychází i v internetové podobě na
www.bosonohy.cz a tam si můžete fotky
zvětšit do vyhovující podoby.
Rádi také budeme v připomínání orelské
a sokolské tradice v Bosonohách pokračo−
vat. Záleží ovšem hodně na tom, jaké přís−
pěvky, fotografie a podněty k připomenutí

dvou stoletých výročí budeme mít k dispozi−
ci. Děkujeme tedy předem každému, kdo
se na naši redakci v této souvislosti obrátí.

V tomto čísle uveřejňujeme fotografii, kte−
rou nám laskavě poskytl pan Josef Doležel.
Snímek je ze Sokolského dne z roku 1951
a je na něm volejbalové družstvo dorosten−
ců Sokola Bosonohy. V horní řadě stojí
zleva J. Doležel, J. Ondrůj, F. Šrutka, M.
Horyna a S. Suchý, ve spodní řadě jsou
zleva cvičitel
O. Bartoněk, L. Bartoněk, J. Bělohlávek,
V. Pavlát a cvičitel B. Špaček.
Helena Koudelková
Foto: archiv Josefa Doležela

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy v roce 2008
Hlavní náplní činnosti 12 členů mysliveckého sdružení Hájek Boso−
nohy je ochrana a péče o zvěř ve specifických podmínkách příměst−
ské honitby, kde civilizační tlak je v rozporu s jejími životními potře−
bami. Stálou zvěří jsou v revíru především zajíci, bažanti a zvěř srnčí.
V honitbě působí největší škody na zvěři a na přírodě neukáznění
motorkáři, jezdci na koních, rušení v době hnízdění či kladení mláďat
a především volně pobíhající psi. Ti jen v loňském roce zadávili mimo
jiné i čtyři kusy srnčí zvěře.
Finančně nejnáročnější je zajištění krmiva pro zimní přikrmování, kdy
je třeba zvěři předkládat od září až do dubna metráky vhodného
krmiva – ječmene, pšenice, šrotu, kvalitní sladké vojtěšky, žaludů,
kaštanů a nelze opomenout ani přimíchávání medikamentů proti
parazitům a nemocem.
Myslivecké sdružení uspořádalo v pořadí již sedmý tradiční myslivec−
ký ples. V hotelu Myslivna v Kohoutovicích. Ples se třemi kapelami,
výjimečnou večeří a bohatou tombolou se tak i v rámci Brna stal oče−
kávanou společenskou událostí. Členové mysliveckého sdružení,
kteří ples organizují, se tak snaží obohatit společenský život a záro−
veň propagovat myslivost a její tradice. Výtěžek z plesu je pak pou−
žit na zajištění výkonu myslivosti v Bosonohách, zejména na zakou−
pení krmiva a medikamentů pro zvěř a údržbu krmných zařízení,
neboť jiný příjem myslivecké sdružení nemá.
K červnu – měsíci myslivosti a ochrany přírody – uspořádalo MS na
myslivecké chatě celodenní akci pro žáky ZŠ v Bosonohách, které
se zúčastnilo bezmála 90 žáků ZŠ.
Na tomto setkání byli žáci seznámeni se zvěří v naší honitbě, byly
pořádány soutěže o znalostech přírody a zvěře. Ve spolupráci se ZŠ
v Bosonohách byly vyrobeny a na přístupových cestách do revíru
umístěny poutače, které seznamovaly veřejnost s problematikou
ochrany zvěře a přírody. K dnešnímu dni jich byla většina zničena
vandaly.
V podzimních měsících uspořádalo MS pět honů na zajíce a bažan−
ty. S ohledem na klesající počty drobné zvěře byl i lov redukován tak,
aby nebyla narušena reprodukce zvěře. Platí zásada, že každoroč−
ně lze lovit jen do výše přírůstku. Odměnou za celoroční práci tak pro
každého člena byl kus zvěře, o další jsme se podělili s veřejností v
rámci tomboly na zmíněném plese.
Ing. Jaroslav Jirásek

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší krajiny
Termín: pátek 17. dubna 2009 pro předem přihlášené třídy ZŠ
sobota 18. dubna 2009 od 10 do 17 hodin pro veřejnost, obzvláště pro
rodiny s dětmi.
Místo konání: areál hradu Špilberk, Brno, prostory uvnitř hradeb
(okruh), malé a hlavní nádvoří, tzv. malá letní scéna, některé aktivity
možná v parku
Hlavní organizátor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdě−
lávání, Brno, Lipová 20, www.lipka.cz, www.denzeme.cz
Kontakty: Kateřina Havránková, PR manažerka, 736 473 732, kateri−
na.havrankova@lipka.cz, Jiří Nešpor, hlavní organizátor, 543 211 264,
jiri.nespor@lipka.cz
Program:
Dvanáct jihomoravských organizací na Špilberku nabídne široké veřej−
nosti, obzvláště rodinám s dětmi, poznávací a tvůrčí aktivity spjaté s
krajinou jižní Moravy a vlivem, jaký na ni měl a má člověk. Jednotlivá
stanoviště se zaměří například na téma voda, doprava a cestování,
zemědělství, stromy a lesy nebo sídla, to vše v kontextu jižní Moravy.
Kromě informací, her a aktivit nabídne Špilberk prodej místních a tradič−
ních výrobků, ochutnávky biopotravin a produktů Fair Trade, čítárnu,
občerstvení a další doprovodný program (divadélko, muzikanti, šermí−
ři). Vstupné je dobrovolné.

WWW.GRANDRESIDENCE.CZ

Tel.: 725 524 746, 530 508 605−6
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Jubilanti

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně

Jubilanti – duben 2009
MUDr. Gabriel

Ladislav

Jámy 3

85 let

Veverka

Oldřich

Hoštická 31

70 let

Krásenský

Rudolf

Vratná 17

70 let

Ondrůjová

Božena

Ostopovická 22

70 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

BOSONOŽSKÝ BĚH
24. 4. při příležitosti výročí osvobození Bosonoh proběhne 3. roč−
ník Bosonožského běhu. Závodu se zúčastní kromě MŠ a ZŠ
Bosonohy i děti ze základní a mateřské školy z Troubska a ZŠ

V minulém čísle jsme vám přinesli první reportáž z představení
Mam´zelle Nitouche v podání ochotnického souboru Budišov. Reakce
bosonožských herců se pokusíme zprostředkovat v některém z příštích
čísel zpravodaje.
Divadelní jaro pokračovalo představením nového divadelního spolku
Vochomůrka, který je momentálně třetím fungujícím divadelním usku−
pením, které funguje v Bosonohách.
Kolem roku 1989 začali Křemílci (mládež troubské farnosti) hrát pohád−
kové představení v Bosonohách. O 10 let později, v roce 1999, odrost−
lí Křemílci začali hrát představení pro dospělé pod názvem ADS Kře−
men a vlastně opět po deseti letech vzniká nový spolek, Vochomůrka
– zakladatelé jsou členy Křemílku i Křemene. Otázkou zůstává, jaký
další divadelní spolek vznikne v Bosonohách za dalších 10 let. Nechme
se překvapit, třeba nás další divadelníci překvapí.
Novému spolku Vochomůrka je jistě vhodné popřát mnoho úspěchů,
odhodlání a vůle do jejich další činnosti a zároveň poděkovat za příjem−
ný kulturní zážitek.
Petr Juráček

Nejistá šichta
V neděli 8. 3. v 18 hodin byla v Bosonožské orlovně uvedena další z
her v rámci divadelního jara – Nejistá šichta. Jednalo se o autorskou
hru, kterou z velké části napsal Karel Křivánek z Troubska a která byla
secvičená novým divadelním spolkem Vochomůrka, skládajícím se z
větší části z odrostlých Křemílků a některých Křemenů. A proč vlastně
Vochomůrka? Odpověď je jednoduchá: Křemílků a Křemenů tu všude

Bosonožské. I letos čekají na závodníky pěkné ceny a doufejme
i hezké počasí v příjemném prostředí pod myslivnou. Závod pro−
běhne v dopoledních hodinách. Všichni jsou srdečně zváni.
Petr Beneš

Sbor dobrovolných hasičů opět tady
V roce 1889 byl založen SDH Bosonohy Janem Čoupkem, rolní−
kem a starostou obce. O 35 let později, v r. 1924, byla postavena
hasičská zbrojnice, která se nachází ve středu obce u kaple sv.
Floriána, kterou vystavěla obec v r. 1713. SDH byl zrušen r. 1982
a za dlouhých 27 let byl obnoven SDH Brno−Bosonohy v pátek 30.
1. 2009. Tento sbor se skládá ze sedmi zakládajících členů a nyní
už z 21 dětí, z toho 12 dětí do 6 let, tzv. PŘÍPRAVKY, 7 dětí za
mladší žáky a dvě děti za dorost.
Současná činnost je pravidelné cvičení s mládeží v sále krásně
zrekonstruované orlovny v Bosonohách. Od začátku dubna budou
děti cvičit venku s hasičskou technikou. V dubnu se děti zúčastní
braného závodu požární všestrannosti v Pístovicích. Na této soutě−
ži budou děti reprezentovat SDH Brno−Bosonohy. Tato soutěž
obsahuje znalosti požární ochrany, topografii, střelbu ze vzduchov−
ky, práci z lanem a zdravovědu.
Dále děti SDH Brno−Bosonohy navštíví hasičskou pouť ve Křtinách
26. 4. 2009, tímto zveme občany ke společnému výletu, kde se
mohou zúčastnit mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie a shléd−
nout hasičskou techniku a ukázku práce hasičů.
SDH Brno−Bosonohy mají 7 činných členů, kteří už teď vlastní čer−
padlo PS12, které připravují pro mladé hasiče na požární útok, dále
hadice, proudnice, savice, rozdělovač, sací koš, které většinou
vlastní a část je zapůjčena od SDH Královo Pole a SDH Brno−
Bohunice, tímto zároveň moc děkujeme.
Děti školního věku, které by se chtěli zapojit do SDH Brno−Bosono−
hy, se mohou za námi přijít podívat každý čtvrtek do orlovny nebo
telefonicky spojit na čísle 608 406 456 (paní Marečková), nebo 774
576 133 (pan Filipčík).
S přáním krásných Velikonoc a poklidného příchodu jara
SDH Brno−Bosonohy.
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běhá jak hub po dešti a myslím, že kamarád Vochomůrka do tohoto
celku chyběl, tedy proto Vochomůrka. Po řádném nácviku této detek−
tivní komedie jsme mohli před plným sálem orlovny tuto hru vpustit do
světa a podle ohlasů diváků se velmi líbila, za což jsme velice rádi. Na
závěr bych ještě rád poděkoval všem hercům, maminkám, tatínkům
i všem divákům a dobrým lidem, že nás v naší divadelní činnosti pod−
pořili a že jsme si nakonec mohli s radostí v srdci říct: „Nedělali jsme to
nadarmo.“
Za divadelní spolek Vochomůrka
Tomáš Kratochvíl, foto Tomáš Piler

Tarify MHD – změna cen jízdného od 1. 4. 2009
Změna cen jednorázových jízdenek a jízdenek předplatních pro
mimobrněnské zóny od 1. 4. 2009 je dokončením změny tarifu IDS
JMK, jejíž první etapou byla změna cen předplatních jízdenek pro tarif−
ní zóny 100 a 101, která proběhla do 1. 12. 2008.
Nejpodstatnější změny cen jednorázových jízdenek od 1. 4. 2009
− cena 10minutové jízdenky dvouzónové nepřestupní se mění z
10,− na 14,−
− cena 60minutové jízdenky dvouzónové přestupní se mění z 15,−
na 22,−
− nově se zavádí jízdenka dvouzónová přestupní za 18,− , která má při
použití v tarifních zónách 100 a 101 časovou platnost 15 minut a v pří−
padě použití pouze v regionu mimo tarifní zóny 100 a 101 je její platnost
45 minut.
Výměna jízdenek starého tarifu
Jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v cenách dle
původního tarifu lze označit nejpozději v 23.59 dne 7. dubna 2009. Po
označení pak tyto jízdenky platí až do konce své časové platnosti. Jed−
norázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v cenách dle nového
tarifu lze použít nejdříve 7 dnů před zahájením platnosti nového tarifu.
Nevyužité jednorázové jízdenky lze na všech přepážkách všech prode−
jen DPMB, a. s., vyměnit s případným doplatkem za jízdenky dle nové−
ho tarifu nejpozději 3 měsíce od zahájení platnosti nového tarifu, tedy
do 30. června 2009 /včetně/. V případě, že jízdenka dle původního tari−
fu je využita pouze částečně (týká se jízdenek univerzálních), pro pří−
padnou výměnu se použije pouze hodnota odpovídající nevyužité části
jízdenky. Finanční náhrada za nevyužité jízdenky se neposkytuje.
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