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X. ročník, číslo 5, květen 2009
Slovo redakce
Milí čtenáři, vítejte u dalšího, tentokrát pohodového čísla Bosonož−
ského zpravodaje. Kromě pravidelných informací ze života naší
obce a radnice vám tentokrát přinášíme i článek, který otiskujeme
zvlášť rádi. Poděkování za lidskou a občanskou pomoc.
Přejeme vám pohodové čtení a krásné letní dny.
Za redakční radu Miroslav Čoupek

Mladé hody
Redakce Bosonožského zpravodaje vám přináší informaci
o hodech, které proběhly tradičně ku příležitosti svátku svatého
Floriána, patrona obce. Jsme rádi, že se redaktorské práce ujali
sami organizátoři, kteří můžou velmi přesně popsat, co že se to
u nás v Bosonohách o víkendu od 8. do 10. 5. konalo a co vše
tomu předcházelo.
Nutné je také podotknout, že hody opravdu neskončily hodovou
zábavou, jak to pro mnohé může vypadat, ale pro část obce to nej−
důležitější proběhlo v neděli dopoledne, kdy byla v parku pod ško−
lou sloužena slavnostní mše svatá.
Děkujeme našemu novému dopisovateli Martinu Rozmarinovi
a všem Bosonožanům přejeme krásné skoro letní dny. A za rok
opět na viděnou pod bosonožskó májó.
Redakce
Foto: pan Cihlář, Červ, Juráček

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

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Mladí stárci: Jan Vávra – Markéta Součková, Marek Výplach –
Kamila Hrůzová, Martin Des – Barbora Křivánková, Petr Šrutka –
Veronika Karásková, Tomáš Ševčík – Romana Konečná, Pavel
Kratochvíl – Věra Medová, Libor Poláček – Zuzana Matoušková,
Jan Kratochvíl – Iveta Součková, Jakub Kepák – Tereza Adlerová,
Jan Souček – Markéta Simandlová, Radek Blahák – Kateřina
Veverková
Starší stárci: Martin a Zdeňka Rozmarinovi, Pavel a Jana Cihlá−
řovi, Ivan a Jana Kopákovi, Milan a Martina Cendelínovi, Karel
a Lenka Kalábovi, Roman Trefil – Lída Doležalová, Jiří Kadaňka –
Alena Kukrechtová, Radek Dubšík – Renáta Švestková, Ivana
a Jan Kepákovi.
Sklepníci: Milan Matoušek, Petr Putna

Před pokácením byla budoucí mája pokropena vínem. Pily se cho−
pil zástupce svobodných a zástupce ženatých stárků.
4. Mladých hodů se účastní neženatí stárci. Letos to bylo jinak
a dle ohlasu veřejnosti se to velmi líbilo. Jak bude vypadat příští rok?
Jestli se vám hody líbily, tak to máme opravdu radost. Udělali jsme
maximum pro to, aby dopadly dobře a líbily se. Příští rok doufám, že
se sejde víc mladých nadšenců a tradice, která tady byla zavedena
z minulých let, bude pokračovat.
5. Co se ti na letošních hodech líbilo?
Letošní hody byly super v tom že se sešly mladé páry ze staršími
a dokázaly jít za stejným cílem. Jsem rád, že v dnešní uspěchané
době se najdou lidé, kteří si najdou čas, aby se spolu sešli a pozved−
li kulturu v Bosonohách.
(Pokračování na str. 2...)

Protihlukové stěny

Do přípravy hodů patří i vázání rozmarýnků a výzdoba orlovny.
Rozhovor s hlavním stárkem Martinem Rozmarinem
1. Můžeš se nám krátce předtavit?
Jmenuji se Martin Rozmarin a spolu s Honzou Vávrou jsme dali
dohromady dvě party (mladé a starší páry), ze kterých za krátký
čas vznikla jedna dobrá parta čtyřiceti krojovaných stárků.
2. Jak probíhaly přípravy na letošní hody? V čem byly přípravy výji−
mečné?
Asi měsíc před hody jsem se dozvěděl, že pro nezájem mladých
stárků žádné přípravy neprobíhají, „chuť“ jít stárkovat mělo sotva
pět párů mladých stárků. Hrozilo to, že se hody konat letos vůbec
nebudou. Navrhnul jsem, že se pokusím oslovit ty starší a připojit
se k mladým. Přípravy proběhly na poslední chvíli a výjimečné byly
snad v tom, že se sešly dvě věkové generace.
3. Kolik bylo letos stárků?
Nakonec se sešlo 11 párů mladých stárků, 8 párů starších stárků
a dva sklepníci.

V souvislosti s mým článkem ve zpravodaji číslo 4, duben 2009,
s názvem Protihlukové stěny se mne spoluobčané ptají na bližší
údaje o budování protihlukových stěn. V citovaném čísle zpravoda−
je píšu, že mi poslanec Parlamentu ČR Ing. Milan Šimonovský
sdělil, že se mu podařilo prosadit do státního rozpočtu 40 milionů
Kč na budování protihlukových stěn u dálnice D1 na katastrálním
území Bosonoh.
Na zasedání zastupitelstva MČ Bosonohy v září 2008 vznesli
občané paní Lesáková a pan Hlinecký dotaz, kdy konečně budou
vybudovány protihlukové stěny u dálnice D1.
Odpovědi zastupitelů, jejichž jedním z hlavních předvolebních slibů
bylo právě úsilí o vybudování protihlukových stěn, byly zcela zavá−
dějící a zkreslující (např. nelze budovat, protože se bude rozšiřovat
dálnice).
Proto jsem požádala pana poslance o konzultaci. Připomenula
jsem mu neúnosnou hlukovou zátěž v Bosonohách a sdělila mu
rezignované odpovědi zastupitelů na dotazy občanů ohledně pro−
tihlukových stěn. Ing. Šimonovský projevil, jako už dříve (zařídil
výjimku ze zpoplatnění na dálnici D1, inicioval a průběžně pomá−
hal při prosazování zklidnění Pražské ulice), upřímný zájem o situ−
aci Bosonoh, vyžádal si ode mě potřebné podklady a začal jednat.
Výsledkem jeho práce je dotace 40 milionů určených na budování
protihlukové stěny na straně Bosonoh. Na tomto místě bych panu
poslanci chtěla veřejně poděkovat za jeho práci pro nás.
Na Ředitelství silnic a dálnic jsem nově zjistila, že se připravuje
výběrové řízení a na podzim letošního roku by měla být výstavba
zahájena.
Květoslava Kilianová
členka Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí
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6. Co se ti na hodech nelíbilo?
Vím, že se dá pořád něco zlepšovat. Hodnocení nechám na veřej−
nosti. My jsme byli spokojeni.
7. Co bys vzkázal Bosonožanům?
Chtěl bych apelovat na mladší ročníky, aby si hody nenechaly ujít.
Nejde jen o hody samotné, jde o to, že se mládež spolu seznámí,
spřátelí a užije spoustu legrace.
Poděkování stárků:
Chtěli bychom poděkovat starostovi Miroslavu Sojkovi, sponzorům
a občanům za finanční podporu. Dále pak Drahomíře Medové, Jiří−
mu Výplachovi, Jindřichu Čoupkovi za pomoc při přípravách
a organizaci. Pavlu Kiliánovi za odvoz máje a všem těm, kteří nám
ji pomohli postavit.
Redakce děkuje za rozhovor
Slovo místostarostky
Tradiční mladé hody – letos netradičně
Letošní hody jistě překvapily mnohé Bosonožany nezvyklou sesta−
vou stárků a také programem.
Všechno začalo již v únoru, kdy jsem oslovila stárky, jakou mají
představu o letošních hodech. Velice jsem byla překvapena nezá−
jmem z důvodu maturit, promocí atd.
Již v předešlých letech se tato situace stala, a tak jsme s panem

káním heligonkářů. V místní orlovně heligonky vyhrávaly za mezi−
národní účasti celých pět hodin a příznivci heligonky si spolu
s účinkujícími mohli zazpívat pěkné písničky. Hlavní bod celého
dne nastal v 15 hodin průvodem stárků. V letošním průvodu se
vedle mladých stárků objevily i starší páry – ženáči, kteří hodům
dodali zkušenost a říz. Hody však nejsou jen průvod stárků
a večerní zábava, ale hlavně dlouhodobá příprava, za kterou stojí
stále ti stejní lidé, organizují nám zábavu ve svém volném čase,
dobrovolně, zadarmo a s nadšením, a nečekají, že je bude někdo
plácat po rameni.
Chtěl bych jim tímto srdečně poděkovat – p. Výplachovi, pí Medo−
vé a Koutné, p. J. Čoupkovi, velký dík patří organizátorovi III. set−
kání heligonkářů p. Pruknerovi, stárkům a všem, kteří jakkoli
pomohli s organizací hodů i setkání heligonkářů.
Miroslav Sojka, starosta

Setkání helogonkářů 9. 5. 2009
Již potřetí se uskutečnilo setkání heligonkářů. Organizátorům se
podařila pěkná akce, která potěšila více než 200 účastníků v sále
Bosonožské orlovny. Celé odpoledne proběhlo dle plánu a diváci
i účinkující odcházeli domů jistě rozradostněni ze společného zážit−
ku. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.
Redakce

3. setkání heligonkářů v Bosonohách

Naši ženáči na přehlídce.
starostou oslovili pana Pruknera a požádali ho o uspořádání srazu
heligonkářů. Pan Prukner souhlasil, a tak se začalo jednat.
A jak se říká, líná huba holé neštěstí, postěžovala jsem si, že
nemáme stárky. A již začal kolotoč, pár mladých lidiček přišlo, že
by do hodů šlo, ale je jich málo a nemají zkušenosti. Tato informa−
ce se rychle roznesla a ženáči přislíbili pomoc. A jak to všechno
dopadlo, to jste jistě viděli a prožili.
V pátek stárci postavili máj a odpoledne vás všechny pozvali na
hody. V sobotu v 15 hodin se konal průvod stárků po Bosonohách,
a abych nezapomněla, tak od 13 hodin zažila orlovna bohatě nav−
štívenou přehlídku heligonkářů s mezinárodní účastí.
V neděli, jako každoročně, byla v parku pod školou mše svatá.
Odpoledne na hřišti vyhrávala cimbálová muzika. Jako každý rok
se děti mohly vydovádět na kolotočích a podobných atrakcích.
Jak víme od pamětníků, bylo zvykem slavit hody tři dny, a tak
bychom se chtěli vrátit ke starým zvykům.
V letošním roce jsme využili možnosti pátečního volna a program
tomuto volnu přizpůsobili.
Podle ohlasů občanů tento třídenní scénář v příštím roce zopaku−
jeme.
Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh hodů.
Pořadatelům, stárkům a v neposlední řadě panu Pruknerovi za
úsilí, které věnoval setkání heligonkářů.
Děkuji Drahomíra Medová
místostarostka

Hodový průvod vedli ti nejmenší a mladí stárci.
Slovo starosty
Dne 9. května 2009 za pěkného počasí proběhly u nás v Bosono−
hách tradiční mladé hody. Letošní hody byly tak trochu jiné než
v předešlých letech. Hodový den byl vyplněn dnes již tradičním set−

2

1. dubna při náhodném setkání se starostou a místostarostkou
v budově ÚMČ jsem byl požádán o uspořádání 3. setkání heligon−
kářů. Zbývalo 6 týdnů do mladých hodů, paní Medová si postěžo−
vala na malý zájem stárků. Co jsem při předchozích ročnících zajiš−
ťoval prakticky půl roku, to jsem musel zvládnout v krátkém termí−
nu. Jako doping na mě zapůsobil příslib spolupráce starosty Sojky
a místostarostky Medové a pana Výplacha. Později přibývalo stár−
ků, až se počet vyšplhal na úctyhodných 19 párů. Padlo rozhodnu−
tí, aby se tyto akce uskutečnily v sobotu 9. 5. 2009. Připomínek
kolem toho bylo a ještě bude… Ale kdo měl zájem, tak stihnul obě
akce, a myslím, že byla oboustranná spokojenost účastníků i obča−
nů a hodových hostů. 3. setkání heligonkářů začalo již ve 13 hodin.
V 15 hodin byla přestávka, aby účastníci a publikum měli možnost
zhlédnout krojovaný průvod a vše nafotit. Pak se v sále orlovny
pokračovalo do 18 hodin. Spokojení heligonkáři, o které bylo dobře
postaráno, nespěchali domů, ale vyhrávali a zpívali před orlovnou
za přítomnosti desítek spokojených lidí, kteří zpívali a tančili do 23
hodin. Uvnitř orlovny probíhala veselá hodová zábava od 20 hodin
až do čtyř do rána.
Kdo měl chuť a zájem se bavit, tak měl k tomu velkou příležitost.
A kdo je jenom „chytrý a zaujatý“, tak pokračoval ve svém životním
stylu…
Na závěr mi dovolte poděkovat za příkladnou spolupráci starosto−
vi Sojkovi, místostarostce Medové, panu Výplachovi a J. Čoupko−
vi. Za obětavost při ozvučování sálu Petru Juráčkovi. Dále děkuji
stárkům za pomoc při přípravě a na závěr děkuji pořadatelům z řad
KD. Za příkladné moderování celého odpoledne Aničce Juráčkové
také velmi děkuji.
Další 4. ročník by měl být ještě kvalitnější v obsazení účinkujících
z Holandska, Německa, Rakouska, Slovenska a z našich atraktiv−
ních oblastí, předpokládaný termín je 1. 5. 2010.
Touto akcí se Bosonohy opět zviditelní a vryjí do paměti návštěvní−
ků a účinkujících při vzpomínce na hezké a staré písně, které
pohladí na duši a připomenou příjemné chvíle našeho mládí.
Je to možnost poradovat se a zazpívat písničky, které jsou
o něčem, zvláště opěvují krajinu, rodinu atd. Tím přijdou lidé ales−
poň na chvíli na jiné myšlenky. Politika a předvolební taškařice je
určitě nepotěší.
Lambert Prukner

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Informace z radnice
Výstavba kanalizace v Bosonohách
Výstavba kanalizace se v naší městské části prodlužuje a průběh
se často mění. Přinášíme vám informace, které nám byly známy
k 31. 5. 2009 (poslední možnost zasáhnout do textu před vytiště−
ním zpravodaje).
V tuto chvíli jsou dokončovány práce na třetí etapě – od křižovatky
Ostopovická – Pražská po křižovatku Bosonožské náměstí – Praž−
ská. Průjezd tímto úsekem bude neomezeně umožněn až 27. 6.
Povolení vjezdu na zavřené ulice bude vydáno pouze na základě
oprávněných žádostí stavbyvedoucím – Ing. Neklan Vyskočil, tel.
602 774 981.
Od 26. 5. do 26. 6. následuje další etapa na ulici Troubská. Z toho−
to důvodu bude část ulice Troubská uzavřena a bude budována
kanalizace na cca 50 metrech po dům Troubská 7.
Po dobu prací do 26. 6. bude dopravní obslužnost a průjezdnost
Bosonoh omezena. Autobusy 401 a 402 budou jezdit jako před
rekonstrukcí a autobus 69 bude zajíždět na Bosonožské náměstí.
Pro osobní a nákladní dopravu budou Bosonohy nadále uzavřeny.
Zejména pro místní dopravu je upravena průjezdnost ulicí Rebov−
ka, kde bude do konce června v provozu semafor.
Od 27. 6. do 28. 8. bude probíhat čtvrtá etapa budování kanaliza−
ce, kdy bude uzavřen úsek ulice Pražská od křižovatky s Bosonož−
ským náměstím po ulici Skalní. Výstavba bude přerušena v době
pořádání velké ceny silničních motocyklů od 21. do 23. 8. Vjezd
a výjezd na ulici Skalní bude umožněn pouze ze směru od Brna.
V této době bude průjezdnost Bosonohami omezena pro nás míst−
ní asi nejvíce. Bohužel zatím neoznámil dopravní podnik, jak budou
jezdit autobusy 69 a 96 do Bosonoh. Dle vyjádření jsou dvě varian−
ty – autobus pojede přes Ostopovice a konečná bude jako původ−
ně na ulici Práčata, nebo bude zajíždět jen na zastávku Skalní.
Vedení MČ považuje kombinaci obou variant za nejschůdnější.
Od 29. 8. do 15. 11. by měla proběhnout poslední etapa – od kři−
žovatky Pražská – Skalní směrem do Brna.
Vedení MČ i stavby prosí občany o trpělivost, pochopení a zvláštní
opatrnost při budování této stavby. Dále vyzývají občany, kterých
se týká napojení na kanalizaci, aby si včas vyřídili potřebnou doku−
mentaci.
Petr Juráček, člen Rady MČ Brno−Bosonohy
Naše MČ vydala na konci května tiskovou zprávu, kde médiím
nastínila nynější stav a předpokládaný vývoj. V úterý 26. 5. vyšel
článek v Brněnském deníku Rovnost na téma naší kanalizace.
Autor článku se však dopustil nemalé chyby, kdy označil člena
bosonožské rady Petra Juráčka odpovědného za budování kanali−
zace v Bosonohách, což rozhodně není pravda. Po telefonickém
rozhovoru se redaktor omluvil, ale písemnou omluvu Deník neuve−
řejnil.
Pro úplnost je nutné upozornit, že stavbu provádí firma Imos, a. s.
Investorem stavby je město Brno a Jihomoravský kraj. Na stavbu
dohlíží zástupci z různých organizací – plynárny, vodárny, komuni−
kace a jiné, kteří přednáší své připomínky a náměty stavbyvedou−
címu. Zástupcem MČ na těchto schůzkách je zpravidla pan staros−
ta, který předkládá požadavky Bosonoh, které jsou však ne vždy
akceptované.
Výtah ze zápisu z 25. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
16. 4. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy
− schvaluje objednávku s firmou QUALIFORM na vyhotovení zna−
leckého posudku na bytový dům Konopiska dle nabídnutých pod−
mínek.
− schvaluje návrh Pravidel pro budování bytových a nebytových
jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města bez při−
pomínek.
− požaduje v návrhu obecně závazné vyhlášky rozdělit výši místní−
ho koeficientu podle městských částí vzhledem k různé úrovni
jejich vybavenosti a doporučuje, aby koeficienty stanovovala
zastupitelstva jednotlivých městských částí.
− souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez
připomínek.
− souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1358/3 v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje v rámci územní studie prověření vedení trasy tramvajo−
vé tratě Starý Lískovec−Bosonohy variantu červené trasy.
− schvaluje pořádání kulturní akce „Setkání heligonkářů“ v rámci
konání kulturní akce Bosonožské mladé hody dne 9. 5. 2009.
Výtah ze zápisu z 26. (mimořádného) zasedání ZMČ Brno−

Bosonohy ze dne 4. 5. 2009
Toto zasedání bylo svoláno na základě podnětu části zastupitel−
stva, projednávané připomínky měly brzký termín odeslání.
(Pozn. redakce)
Projednání návrhu zadání změny Územního plánu města
Brna – Aktualizace územního plánu města Brna
Slova se ujala překladatelka bodu paní Špačková, která seznámi−
la přítomné s nutností připomínkovat návrh zadání změn územního
plánu, který navrhl odbor územního plánu a rozvoje MMB. Připo−
mínkování je důležité, neboť pokud se městská část k návrhu nevy−
jádří, tak by se mohla dostat do situace, že se umístí do územního
plánu stavby, které v územním plánu doposud nejsou (např. R43).
Připomínky k návrhu zadání změn zpracovali členové zastupitel−
stva paní Špačková, Ing. Kilian a RNDr. Jiaxis.
K jednotlivým navrženým připomínkám přednesla paní Špačková
důvodové zprávy.
V diskuzi vystoupili RNDr. Jiaxis, Dr. Růžička, p. Sojka, Ing. Kilian,
p. Čoupek, Mgr. Juráček.
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje připomínky k návrhu zadání změny ÚPmB nazvané
Aktualizace územního plánu města Brna dle přílohy a pověřuje sta−
rostu odesláním těchto připomínek do 6. 5. 2009.
Ing. arch. Čoupek poděkoval paní Špačkové a Ing. Kilianovi za při−
pravené připomínky k návrhu změny územního plánu.
Připravil M. Čoupek
Vážení občané,
Chtěl bych tímto opravit článek z minulého čísla Bosonožského
zpravodaje psaný členem pracovní skupiny pro strategii a rozvoj
Bosonoh RNDr. Jiaxisem. V článku píše, že pracovní skupina se
podílí na akci protihlukové stěny kolem dálnice, což se nezakládá
na pravdě. Finance na tuto stavbu pocházejí ze státního rozpočtu.
V dalším bodu článku je zmíněna kanalizace. I v tomto případě se
na této akci pracovní skupina nepodílela, a to ani v minulosti, ani
při dalším pokračování kanalizace. Finance na výstavbu kanaliza−
ce byly z rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje. Financo−
vání dalších etap kanalizace je plánováno z rozpočtu města Brna.
Toto je vše pro upřesnění zmíněného článku z minulého čísla
zpravodaje.
Miroslav Sojka, starosta
Pro čtenářovu představu přinášíme výtah ze zmiňovaného člán−
ku RNDr. Jiaxise z minulého čísla.
Redakční rada

P R O J E K T Y P R O
B O S O N O H Y
Pro zvelebení Bosonoh je třeba uskutečnit řadu akcí. Jedná se
o projekty, na kterých je třeba pečlivě pracovat. Sestavil jsem
proto pracovní skupinu pro strategii a rozvoj Bosonoh, která se
realizací dlouhodobě zabývá (oficiálně založena v lednu 2007).
Mám tu čest realizovat projekty pro Bosonohy nebo se na nich
podílet. A proto mi dovolte představit je vám a zároveň i ve zkrat−
ce sdělit, v jaké fázi se nachází:
Protihlukové stěny kolem dálnice
téma jež má širší souvislosti, má dlouhodobější charakter. Pracu−
je a pracovalo na něm mnoho lidí. Ministerstvo dopravy uvolní
první část finančních prostředků (40 mil. Kč) na zahájení pokračo−
vání budování protihlukových stěn v úseku, které Bosonohy trápí
nejvíce. Celý projekt má přijít na zhruba 90 mil. Kč.
(pozn. velký dík patří vytrvalosti paní K. Kilianové)
Kanalizace
Vedle etapy výstavby probíhají i geodetické práce na přípravě
technické studie pro pokračování kanalizace do dalších bosonož−
ských ulic.
RNDr. Anastásios Jiaxis
člen Rady MČ Brno−Bosonohy
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Informace ze sociálního referátu Úřadu městské části Brno−Bosonohy
Vážení občané, v Bosonožském zpravodaji č. 4/2009 jsem Vám
poskytla informace o dávkách sociální péče – o příspěvku na
zakoupení motorového vozidla, na celkovou opravu motorového
vozidla a příspěvku na zvláštní úpravu motorového vozidla.
V dnešním čísle se budeme věnovat příspěvku na provoz motoro−
vého vozidla a příspěvku na individuální dopravu.
Příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36 vyhl. č. 182/1991
Sb.)
Jedná se o jednorázovou, obligatorní dávku sociální péče, o kterou
lze žádat na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště
19.
Dávka je poskytována občanovi, který je vlastníkem nebo provozo−
vatelem motorového vozidla,
• jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně,
s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který
bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopra−
vu,
• který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopra−
vu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdra−
votní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úpl−
nou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
• který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice
fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo
hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocně−
ní v tomto zdravotnickém zařízení) pokud se písemně předem
zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě,
že přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. Příspěvek nebo jeho
poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl
vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. Příspěvek lze
z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout
pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla,
a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována.
Dávka se poskytuje na období kalendářního roku. Výše příspěvku
činí:
• pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III.
stupně a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4 200
Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních vozidel.
• pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II.
stupně 2 300 Kč u jednostopého vozidla a 6 000 Kč u ostatních
vozidel.
• Pokud občan splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků,
snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč
u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. Jsou−li
splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového
vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí
poměrnou část z uvedených částek.
Občanovi, který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za
kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendář−
ním roce zvyšuje:
a) o 400 Kč, jde−li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňu−
je přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany III. stupně, a pro rodiče nezaopatřeného dítěte, které je
léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným
nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní
fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení), nebo
b) o 200 Kč, jde−li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňu−
je přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany II. stupně,
za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se
považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického
zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu soci−
ální péče pro zdravotně postiženou mládež.
Příspěvek na individuální dopravu (§ 37 vyhl. č. 182/1991 Sb.)
Jedná se o jednorázovou, obligatorní dávku sociální péče, o kterou
lze žádat na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště
19.
Dávka je poskytována:
• občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (pří−
loha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.)
• občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, nebo
• rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní
nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblas−
tosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto
zdravotnickém zařízení).
Za podmínky, že:
• se pravidelně individuálně dopravuje
• není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla
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• není občanem, který je dopravován motorovým vozidlem, na
jehož provoz je přiznán příspěvek
• se zaváže písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného
příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání přís−
pěvku na individuální dopravu (Příspěvek nebo jeho poměrná část
se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo
dítě, jehož rodičům byl vyplacen.).
Dávka se poskytuje na období kalendářního roku a činí 6 500 Kč.
Jsou−li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu
kalendářního roku, výše příspěvku činí poměrnou část z výše uve−
dené částky.
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 § 45, příspěvku za užívání bezbariérového
bytu a za užívání garáže, a § 46, příspěvku úplně nebo prakticky
nevidomým občanům.
Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.

Informace stavebního úřadu
Vážení stavebníci, již s účinností od 1. 1. 2007 platí nový stavební
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
kterým se mění předpisy pro provádění staveb a zejména doklady,
na podkladě kterých lze realizovat nové stavby, změny staveb
a stavební úpravy.
Vzhledem k tomu, že převážnou část zástavby v městské části
Brno−Bosonohy tvoří rodinné domy, podáváme vám informace,
které se týkají staveb pro bydlení a které zejména přináší výrazné
zjednodušení při provádění udržovacích prací, jejichž provedení
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabi−
litu, vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání,
a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
a při provádění stavebních úprav, pokud se jimi nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob
užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Provádění těchto udržovacích prací a stavebních úprav dle ustano−
vení § 103 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu a nepředchází jim vydání územního souhlasu.
Naopak, dle ust. § 104 stavebního zákona ohlášení stavebnímu
úřadu vyžadují nové stavby pro bydlení do 150 m2 zastavěné plo−
chy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše
dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, a dále změny stavby,
její přístavby a nástavby a stavební úpravy, kterými se mění vnitřní
uspořádání domu, nebo kterými se zasahuje do nosných konstruk−
cí domu.
Těmto novým stavbám a změnám stavby, její přístavby a nástavby
v zastavěném území předchází dle ust. § 96 stavebního zákona
vydání územního souhlasu.
Vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené
stavby stavebním úřadem předpokládá podání žádostí, jejichž
obsahové náležitosti jsou dané vyhláškami č. 503/2006 a č.
526/2006 Sb. Jedná se o předepsané formuláře a povinné přílohy,
které jsou celostátně platné a jsou k dispozici na internetových
stránkách ÚMČ Brno−Bosonohy www.bosonohy.cz a na vyžádání
je obdržíte v kanceláři stavebního úřadu.
K žádosti o vydání územního souhlasu žadatel předloží souhlasy
vlastníka pozemku nebo stavby, na které má být požadovaný
záměr uskutečněn, není−li sám žadatelem, a dále souhlasy osob,
jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stav−
bám anebo sousedním pozemkům může být dotčeno, vyznačené
rovněž na situačním výkresu.
Spolu s ohlášením stavby stavebník stavebnímu úřadu doloží, že
o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních
pozemků a staveb na nich.
Při vydání územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou
neprobíhá správní řízení a jejich vyřízení na zdejším stavebním
úřadě probíhá co v nejkratší lhůtě.
V této souvislosti Vám stavební úřad považuje za nutné předat
informaci k výběru projektanta, neboť jedině kvalitně vypracovaná
projektová dokumentace prokazuje soulad stavby se splněním
obecných požadavků na výstavbu a splněním požadavků dotče−
ných orgánů. Rozsah projektové dokumentace k ohlášení stavby
dle ust. § 104, odst. 2, písm. a) až d) stavebního zákona stanoví
příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb., vyhláška o dokumentaci
staveb. Stavební úřad vám doporučuje vyžadovat od projektantů
projektovou dokumentaci vypracovanou podle uvedené přílohy
a tím předejít dalšímu vynaložení vašich finančních prostředků na
doplnění projektové dokumentace při případném řešení námitek
vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.(Pokračování na str. 5...)
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Ustanovení § 159 stavebního zákona stanoví, že projektant odpo−
vídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, je
povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušný−
mi orgány územního plánování a dotčenými orgány. Odpovídá také
za bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumen−
tace a je povinný dbát právních předpisů a obecných požadavků
na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Spolu se stavebníkem, zhotovitelem stavby a vlastníkem stavby je
projektant klíčovou osobou v procesu výstavby.
Dokumentaci staveb pro bydlení včetně jejich změn mohou zpra−
covávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výko−
nu podle zvláštního předpisu (autorizační zákon), stejně tak odbor−
né vedení provádění stavby nebo její změny.
Tyto stručné informace se týkají pouze pro stavby k bydlení, neob−
sahují celou problematiku ve věci vydání územního souhlasu
a souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Den matek
A je tu měsíc květen a také Den matek, který se letos konal už 2.
5., tradičně na myslivně na ulici Práčata. K dobré náladě hrála
kapela Brněnská heligonka. Počasí nám přálo. Občerstvení zajisti−
la MČ Brno−Bosonohy. Akce se vydařila a my děkujeme všem
zúčastněným.
Je jen škoda, že není na myslivně trochu lepší taneční parket. Urči−
tě by to využilo více organizací k pořádání různých akcí.
Milada Olejníková, předsedkyně klubu důchodců

Úplná znění použitých ustanovení § 96, 103 a 104 stavebního
zákona včetně přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb., vyhláška
o dokumentaci staveb, jsou k nahlédnutí na internetových strán−
kách ÚMČ Brno−Bosonohy www.bosonohy.cz.
Vzhledem k aktuálnímu provádění stavby Kanalizace Bosonohy II
na ulici Pražská doplňujeme informaci dotčeným stavebníkům, že
provedení přípojky splaškové kanalizace do délky 50 m vyžaduje
předchozí vydání územního souhlasu, v případě její délky nad 50 m
vyžaduje územní rozhodnutí a ohlášení stavby.
Ilona Moláčková,
stavební úřad

Pohodové pohodové posezení
Květnové bosonožské hody se konají několik desetiletí vždy
v neděli po svatém Floriánu, patronu obce. Letos se tradice poru−
šila a „jedna paní“ napovídala o důvodech přesunu na sobotu tolik,
že to radši „nechme volovi“. Ten má větší hlavu. Letošní hody se
vydařily a všichni, kteří se na nich podíleli a na přípravu si třeba
museli vzít dovolenou, aby nic neošidili, jsou po zásluze chváleni.
K tradici hodového dne v Bosonohách patří také už několik let
posezení v areálu 1. FC Pivnice, které s péčí jemu vlastní připravu−
je a pořádá pan hostinský Miloš Dočekal. Doba mezi skončením
průvodu a večerní zábavou se dá každým rokem příjemně prožít s
dobrou muzikou a při dobrém jídle a pití. A protože má svatý Flori−
án chránit nejen před suchem, velkou vodou a ohněm (moc se mi
líbilo, jak letos po letech pochodovali v hodovém průvodu také
bosonožští hasiči), ale je podle lidové tradice také patronem slád−
ků, nemohlo na hřišti na Hoštické chybět pochopitelně ani dobré
pivo.
Letošní nedělní posezení tedy nebylo tradičně hodové, ale pohodo−
vé, a pohodové bylo v každém případě. Pohoda je totiž synony−
mem nejen dobrého počasí, a to letos na hody opravdu vyšlo, ale
také vyrovnanosti, klidu či štěstí. Třeba štěstí na dobré a nezištné
spolupracovníky, skutečné kamarády a přátele, kteří vás po dobře
vykonané práci upřímně poplácají po rameni. To je totiž někdy
daleko víc než třeba pochvala ve zpravodaji. Ale i tak si myslím, že
pochvala panu hostinskému Dočekalovi ode mě neuškodí.
Helena Koudelková

Tisková zpráva Strany zelených
Zelení: Venclíkovy miliony aut v Brně nechceme
Zelení jsou znepokojeni výroky krajského radního Milana Venclíka,
který plánuje přivést do Brna od jihu miliony aut [1]. Znepokojení je
o to větší, že radní a vládní zmocněnec pro R43 v jedné osobě pro−
sazuje převedení těchto aut městem po průtahu osídlenými částmi
města. Zelení v této souvislosti znovu volají po prosazování plno−
hodnotného severojižního obchvatu města.
Martin Ander, náměstek primátora města Brna, k tomu říká:
„Venclíkovy miliony aut v Brně nechceme, ani v Žabovřeskách, ani
v Bystrci. Problém tranzitních kamionů je třeba řešit včas přesu−
nem na železnici a rozptýlením jejich proudů daleko před Brnem.
Pokud nám je pan Venclík po R52 skutečně přivede až k Brnu, pak
je třeba postavit plnohodnotný obchvat města, nikoli průtah přes
Bystrc, jak dále Venclík navrhuje. Začíná se ukazovat, že premiér
Topolánek udělal chybu, když prosadil Milana Venclíka vládním
zmocněncem pro R43.
Obdobně nebezpečný je pro Brno aktuální návrh vedení kuřimské
radnice na výstavbu jižního obchvatu Kuřimi. Tento nápad, ať už
v jakékoliv variantě trasování R43, bude vždy znamenat nasměro−
vání dopravy od severu přímo na velký městský okruh a do centra
Brna. Navíc s jižní tunelovou trasou obchvatu Kuřimi státní investor
ŘSD nikdy nepracoval, není ani součástí dokumentace EIA na
R43. Požadavek Kuřimi by tedy znamenal celou dokumentaci
znovu přepracovat.“
Martin Ander, náměstek primátora města Brna, k tomu dodává:
„Považuji za pokrytecké, pokud někdo organizuje blokády dopravy
za urychlenou výstavbu R43 a zároveň klade požadavky, které pří−
pravu stavby komplikují a prodlužují. Jižní obchvat Kuřimi navede
tranzitní dopravu přímo do Králova Pole a Žabovřesk. Proti tomu se
město Brno musí ohradit.“
Deník Právo, 12. 5. 2009:
„Jestli se podaří těch chybějících dvacet kilometrů postavit, přive−
deme ty miliony aut na kraj Brna na Vídeňskou ulici a budeme řešit
další problém, jak s nimi projet Brnem, když nemáme postaveny
plánované tangenty,“ připomněl Venclík.
Bližší informace:
Martin Ander, místopředseda SZ, tel: 732 565 042
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Bosonožský běh
24. dubna se uskutečnil 3. ročník Bosonožského běhu, který se
konal u příležitosti 64. výročí osvobození Bosonoh. I tentokrát se
závodu zúčastnily základní školy z Bosonoh, Troubska a Starého
Lískovce. Běžcům přálo nejen počasí, ale také početná kulisa divá−
ků, která je přišla povzbudit. Všichni závodníci podali skvělé výko−
ny a odměnou jim byly pěkné ceny. Věříme, že v příštím roce bude
účast ještě hojnější. Všem, kteří pomáhali při organizaci závodu,
patří velký dík.
kolektiv ZŠ Bosonožské nám.

Proběhlo poděkování Tříkrálovým koledníkům 2009
V sobotu 9. května 2009 proběhlo poděkování koledníkům
a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky v roce 2009
ve městě Brně. Akce se tentokrát konala ve spolupráci s Český−
mi dráhami, které z brněnského hlavního nádraží vypravily parní
vlak do Lednice. Výletu se zúčastnilo přibližně 480 koledníků.
Oblastní charita Brno touto akcí chtěla poděkovat všem dobro−
volníkům z farních charit a farností, kteří se do letošní Tříkrálové
sbírky zapojili. Děkujeme rovněž Českým dráhám, bez jejichž
spolupráce a finanční pomoci by toto poděkování nebylo možné
uskutečnit.
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno a jejích projektech
najdete na webových stránkách www.brno.caritas.cz.
Mgr. Pavel Hruban
pastorační asistent v OCH Brno

UPOZORNĚNÍ – SVOZ ODPADU
Poděkování
Děkujeme těm (tomu, té), kteří nad ránem 21. května zavolali poli−
cii a upozornili na ty, kteří v našem stánku chtěli nakoupit za pět
prstů.
Protože neznáme konkrétní jména(jméno), děkujeme za projev
občanské sounáležitosti alespoň touto cestou.
Zároveň děkujeme městské policii Brno−západ i Policii České
republiky za bleskové dopadení pachatelů.
Manželé Padrtovi, Hoštická

CVČ LÁNY V BOSONOHÁCH – POSTARÁME SE O VAŠE DĚTI!
Dobrá zpráva pro maminky, které chtějí načerpat síly, zajít
ke kadeřnici, vyřídit cokoliv na úřadech nebo jinde bez
doprovodu dítěte, připravit dítě na vstup do kolektivu vrs−
tevníků a pomoci mu v osamostatnění!
CVČ Lány (pobočka SVČ Lužánky) nabízí od nového školního
roku v prostorách školní družiny při ZŠ Bosonohy dopolední pro−
gram pro děti od 2 let – jedná se o program připravující děti na
vstup do klasické MŠ. Více informací naleznete na www.luzan−
ky.cz/maceska

Máme dobrou zprávu i pro rodiče dětí školního věku!
V době školních prázdnin probíhají v CVČ Lány příměstské tábo−
ry (děti u nás nespí, pouze zajistíme celodenní program v čase
9.00–16.00 a teplý oběd) – nabízíme všechny prázdninové týdny,
navíc 2 týdny přímo v Bosonohách! Program s názvem
PRÁZDNINY NARUBY I. + II. (20.–24. 7. + 27.–31. 7.) bude pro−
bíhat v orlovně, kde se budou děti scházet, sportovat a hrát nej−
různější hry pod vedením 2 zkušených lektorek. V případě pěkné−
ho počasí čekají děti také výlety a koupání. Obědy zajistíme
v místní restauraci nebo jinde dle cíle výletu. Bližší informace o
jednotlivých termínech a programech příměstských táborů za
celé Lužánky naleznete opět na www.luzanky.cz (odkaz
akce/prázdniny), nabídku pobočky CVČ Lány zašleme na vyžá−
dání e−mailem.
Těšíme se na vás a na vaše děti!
Za kolektiv CVČ Lány
Petra Košťálová (vedoucí pobočky)
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Na základě informací firmy SITA CZ, a. s., která v naší
MČ zabezpečuje svoz domovního odpadu, upozorňuje−
me občany, že posekaná tráva ze zahrádek nepatří do
směsného komunálního odpadu. Pracovníci firmy SITA
tudíž nebudou nádoby nebo pytle obsahující tento
odpad vyvážet. Občané mohou zahradní odpad uložit
ve sběrném středisku Pražská.
K. Drahonská, referát ŽP
Dynamicky rostoucí obchodní společnost
vyhlašuje Výběrové řízení na pozici
ÚČETNÍ

−

FAKTURANTKA

Požadujeme:
• SŠ vzdělání
• Dobré komunikační a organi−
zační schopnosti
• Znalost práce na PC (MS Offi−
ce, el. pošta)
• Znalost účetního programu
Pohoda – výhodou
• Samostatnost, zodpovědnost,
flexibilitu

Nabízíme:
• Práci v mladém kolektivu
• Motivující platové ohodnocení
odpovídající výkonu
• Prac. dobu po–pá, 8.00– 6.00
hod (pro začátek i možnost
zkráceného pracovního úvazku)
• Nástup možný ihned

Bydliště v Bosonohách a okolí – výhodou (ne podmínkou)
Písemné žádosti spolu se strukturovaným životopisem zasílejte
na adresu: ORLEN OIL ČESKO, s.r.o., Pražská 674/156, 642 00
Brno–Bosonohy, nebo na email: b.frohlich@orlenoil.cz.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Výlet k hasičům
Výlet k hasičům
V pondělí 16. 3. 2009 jsme měli dovoleno projít hasičskou stanicí
a nahlédnout do práce hasičů. Bylo hezky a svítilo sluníčko. Hned
jak jsme vstoupili, nemuseli jsme ani čekat, přišel nám naproti
hasič. Měli jsme dovoleno sednout si do hasičského auta. Zjistili
jsme, že se do něj vejde 5 hasičů s řidičem a že nejdelší záchran−
ný žebřík na brněnském hasičském autě měří 50 m.
Byli jsme na operačním středisku tísňového volání linky 150 a 112.
Paní učitelka zkusila zavolat na linku 112 a ozvali se jí za 5 vteřin.
Fotili jsme si hasičská auta, potom jsme kousek od nich posvačili
a dostali příkazem, abychom nepřekáželi, kdyby auta měla výjezd.
Prošli jsme celý areál, stříkali z hadic vodu. Nejlepší zážitek byl,
když nám hasiči předvedli, jak sjíždí po ocelových tyčích, aby byli
co nejrychleji u aut a mohli vyjet k akci.
Výlet k hasičům byl pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Vendula Stehlíková, V. třída
Návštěva u hasičů
V pondělí 16. 3. 2009 navštívila škola Bosonohy, 2. a 5. třída,
hasičský záchraný sbor. Mohli jsme vlézt do vozu, kde se vlezlo
5 hasičů a 1 řidič. Výbava hasičů byla obrovská. Ukázali nám ope−
rační středisko 112. Paní uč. Kapounová zkusila zavolat na ope−
rační sředisko linky 112. Hovor trval 5 vteřin. Hasiči musí vyjet za
2 minuty.
Kdo zavolá zbytečně na linku 112 nebo 150, 155, 158,

ko tísňového volání. Paní učitelky zavolaly na tísňové volání. Aby si
zkusily jaké to je. Hasiči říkali, že denně kolem 11.40 jim zavolá
kolem 50 dětí jen tak pro nic za nic. Dostali jsme ponaučení, že
nesmíme volat jen tak. Mohli jsme si zkusit sedět v hasičském
autě, za námi byly dýchací přístroje, před námi ležely vysílačky.
Hasičské auto bylo vybaveno hadicemi, savicemi, proudnicemi,
dýchacími přístroji, obleky, vysílačkami, dvěma navigacemi
a spoustou dalších užitečných věcí. Každý hasič je vybaven:
nehořlavým oblekem, který vydrží v ohni 2 minuty, nehořlavými
rukavicemi, botami, helmou s baterkou a brýlemi. Hasiči jsou jen
muži, protože hadice jsou moc dlouhé a těžké. Hasič musí mít
odvahu, rychlé nohy, nebát se ohně a výšek. Hasiči jsou naši
zachránci a hrdinové.
150 – hasiči
155 – rychlá záchranná služba
158 – státní policie
Klára Marečková, V. třída

Úspěch naší školy v soutěži Požární ochrana očima dětí – 2009
Dne 16. 3. žáci 2. a 5. třídy naší školy navštívili HZS na Lidické ulici.
Své zážitky a získané informace napsali do slohové práce a výtvar−
ně zachytili. A mělo to úspěch.
V okresním kole literárně−výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí, které organizovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
naše děti s těmito pracemi obsadily
přední příčky. Z celkového počtu 527
zúčastněných dětí ze 14 škol se naši
žáci umístili následovně:
Literární soutěž, kategorie L 1:
1. místo – Klára Marečková, V. tř.
2. místo – Kateřina Koukalová, V. tř.
3. místo – Vendula Stehlíková, V. tř.
Výtvarná soutěž, kategorie ZŠ 1:
1. místo – Adéla Nováková, II. tř.
Výtvarná soutěž, kategorie ZŠ 2:
2. místo – Roman Nemecz, V. tř.
3. místo – Klára Marečková, V. tř.
Výtvarná soutěž, čestné uznání:
Jakub Novák, V. tř.
J. Kapounová

ZAPLATÍ 10 000 Kč.
NEVOLEJTE ZBYTEČNĚ!!
Teď se zase vrátíme k tomu, co jsme
viděli. Mohli jsme si vyzkoušet stříkat
hadicí, se kterou se hasí požáry.
Viděli jsme všechny požární auta, jedno
z nich se jmenovalo Sněhurka. Je to
legrační, ale ono se tak jmenuje.
Pak jsme viděli sjíždět po tyčích. Bohu−
žel jsme neviděli poplach, potom jsme
se rozloučili a jeli jsme do školy.
Byl to krásný výlet.
Kateřina Koukalová, V. třída
Hasiči
16. 3. 2009 nás pozvali hasiči na Lidic−
kou. Jeli jsme naše třída V. a II., jeli jsme
s paní učitelkou Kapounovou a Klailo−
vou. Moc se nám to líbilo. Viděli jsme
plno hasičských aut, hadic, proudnic
a různých pomůcek. Dokonce jsme si
mohli zkusit stříkat z hadice i z proudni−
ce. Hasiči nám ukázali operační středis−
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Jubilanti
Jubilanti – červen 2009
Hrdlička
Čoupek

František
Jan

Vzhledná 20

91 let

Padělíky 54

90 let

Rozsívalová Věra

Pražská 31

85 let

Rejdová

Božena

Pražská 25

80 let

Veselý

Jaroslav

Přímá 19

75 let

Kelča

Václav

Vratná 2

70 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Vítání občánků

6. 6.

začátek 9.00 hod.

„B“

− Žďár nad Sázavou

27. 6.

začátek 9.00 hod.

„B“

− TC Brno „B“

začátek 9.00 hod.

„A“

− TC MJ Brno

Dorost:
II. třída
21. 6.

Mladší žactvo:
II. třída A
21. 6.

začátek 14.00 hod.

„A“

− TC MJ Brno

28. 6.

začátek 9.00 hod.

„A“

− TK Spartak Jihlava C

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−

Dne 16. 5. 2009 proběhlo v naší městské části vítání občánků.
Do společenství naší obce byli starostou, panem Miroslavem Sojkou přivítáni:
Adéla Hlinecká
nar. 26. 11. 2008
Konopiska 12
Nikita Petrovová
nar. 31. 10. 2008
Ostopovická 16
Magdalena Svobodová
nar. 19. 2. 2009
Konopiska 21a
Kateřina Konečná
nar. 8. 5. 2008
Za Vodojemem 6
Jan Tesáček
nar. 16. 12. 2008
K Berce 5
Vojtěch Vejslík
nar. 29. 1. 2009
Skalní 11
Filip Vrba
nar. 18. 1. 2009
Ostopovická 10a
Jana Zemanová
nar. 17. 3. 2009
Padělíky 50
Kristýna Svobodová
nar. 14. 3. 2009
Přímá 15
Šimon Klaška
nar. 5. 11. 2008
Bosonožské nám. 39
Všem dětem i jejich rodičům a blízkým přejeme
pevné zdraví hodně radosti a všechno dobré.

stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.
15. 5. 2009.

Zpracoval K.O.

Oslavy osmdesátin bosonožské kopané
V sobotu 13. června se uskuteční ve sportovním areálu FK SK
BOSONOHY na Hoštické ulici slavnostní odpoledne, během něhož
si budeme připomínat rovných osmdesát let od založení fotbalové−
ho oddílu v Bosonohách. Představí se nejmladší adepti i fotbalové
legendy, se kterými budeme besedovat po slavnostním zahájení
a předání ocenění zasloužilým členům oddílu. V přátelském utkání
si pak změří síly stará garda SK Bosonohy s TJ Královopolskou
strojírnou a potom budeme moci sledovat umění našich nejlepších
borců v utkání proti legendám BOBY BRNO.

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

Slavnostní odpoledne začne již ve 13 hodin exhibicí děvčat, která

TK Brno−Bosonohy

hájí naše barvy v ženské soutěži pod názvem 1. FC Bosonožky.

Výsledky odehraných zápasů
Dospělí „A“
1. kolo: MILO Olomouc – TK Brno−Bosonohy 6:3
2. kolo: TK Brno−Bosonohy – Slavoj Český Těšín 8:1
3. kolo: TC MJ Brno – TK Brno−Bosonohy 8:1
Dospělí „B“
1. kolo: TK Brno−Bosonohy – ASK Lipůvka 2:7
2. kolo: TK ČLTK Jihlava – TK Brno−Bosonohy 8:1
3. kolo: TK Brno−Bosonohy – Kraví Hora Brno 0:9
Dorost
1. kolo: HTK Třebíč – TK Brno−Bosonohy 4:5
2. kolo: TK Brno−Bosonohy – SKT Tišnov 4:5
Starší žactvo
1. kolo: TK Brno−Bosonohy – ASK Blansko 4:5
2. kolo: Jiskra Jundrov – TK Brno−Bosonohy 5:4
Mladší žactvo
1. kolo: HTK Třebíč – TK Brno−Bosonohy 5:4
2. kolo: TK Brno−Bosonohy – TK TILIA Brno 0:9
3. kolo: Sokol Žabovřesky – TK Brno−Bosonohy 2:7
Veteráni „A“
1. kolo: TK Brno−Bosonohy – ŽLTC Brno 1:2
2. kolo: Sokol Chrlice – Brno−Bosonohy 3:0
3. kolo: TK Brno−Bosonohy – Líšeň 0:3
Veteráni „B“
1. kolo: Husovice – TK Brno−Bosonohy 3:0
2. kolo: TK Brno−Bosonohy – Sokol Brno IV 2:1
3. kolo: Komín – TK Brno−Bosonohy 3:0

V písničce složené na jejich počest se zpívá: My jsme holky Boso−

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domá−
cích kurtech v měsíci červnu 2009:
Dospělí:
2. liga:
20. 6.
začátek 10.00 hod.

„A“

− ŽLTC Brno „B“

nožky, máme hezký nejen nožky, máme hezký celý těla, naše stře−
ly, to jsou děla, a když hráme, to je mela!
Doufám, že „mela“ v tom nejlepším slova smyslu bude také po celý
den při oslavách 80. výročí bosonožské kopané, na které všechny
příznivce fotbalu a samozřejmě i dobré zábavy srdečně zveme.
Za výbor FK SK Bosonohy
Miloslav Dočekal

POZVÁNKA NA PÉTANQUE
v neděli 14. 6. v 10 hod., sportovní areál v Útěchově
Milí milovníci pétanque a bosonožští patrioti,
srdečně vás zveme na

Mistrovství města Brna v pétanque
Již tradičně se v červnu pořádá soutěž městských částí v „kou−
lení“. Jde o dvanáctičlenné družstvo – 3 junioři, 3 ženy, 3 muži,
3 zástupci radnice. Každý rok jsme úspěšně reprezentovali naše
Bosonohy:
v r. 2006 třetí místo,
v r. 2007 jsme byli MISTŘI,
v r. 2008 páté místo, kdy jsme turnaj spolupořádali.
Přijďte si zahrát či jen povzbuzovat na prestižní turnaj v zajíma−
vém sportovním odvětví.
Přijďte vytvořit vítězný tým.
Srdečně vás zvou Anastásios Jiaxis a Petr Juráček
(petanquoví mistři roku 2007)

Uzávěrka dalšího čísla 19. 6. 2009. Distribuce 3. 7. 2009.
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