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V neděli 3. 6. 2007 připravila MČ soutěžní den pro děti. I přes deš−
tivé počasí jich přišlo hodně.
Spousta disciplín, vítězů a nikdo neodcházel bez ceny.

Velký dík hlavnímu režisérovi Miloslavu Dočekalovi – na snímku
podává míč.

Den dětí

Prázdniny se blíží. Chci popřát občanům, aby přes prázdniny
načerpali hodně sil. Ať odpočívají. Hodně sluníčka, aby dobili své
baterky do zásoby na celý rok. Aby na sebe dali pozor a nepřivo−
dili si úraz. A po prázdninách s novou silou a elánem do další
práce. Miroslav Sojka, starosta

Slovo starosty

Srdečně vás všechny zdravím se vzpomínkou na rozhovor s nád−
herným člověkem. Téma bylo o současném životním shonu a hro−
madě úkolů, které musíme stihnout. Rodina, práce, záliby, okolí
a společnost. Měl krásné přirovnání: „To máš jako s hromadou prá−
dla při žehlení. Buď vyžehlíš všechno a už nebudeš mít sil na další
požitky, nebo si najdeš, co potřebuješ a chceš. Připravíš, vyžehlíš,
užiješ a zbytek necháš, až bude čas a nálada.“ A tak vám přejeme,
abyste zvolili dobře jak své úkoly a prázdniny, tak i našli čas na
bosonožské akce a čtení zpravodaje.

Za redakční radu Anastásios Jiaxis 

Slovo redakce

● reportáž ze Dne dětí
● informace z radnice
● o finančním výboru

● silnice R43 stále aktuálně
● o skupině plánování

a rozvoje Bosonoh

Dočtete se

Zpravodaj městské části − Mistra města Brna v petanque pro rok 2007

MISTREM BRNA v petanque
se stalo družstvo BOSONOH

V neděli 17. 6. nastalo petanquové šílenství. Na Mistrovství města
Brna v pétanque Bosonohy zářily. Dvanáctičlenné družstvo zvítězi−
lo v celkové soutěži a stalo se MISTREM BRNA pro rok 2007. Za
účasti devatenácti družstev z brněnských městských částí jsme
ohromili a zvítězili. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – ženy, muži, junioři a zástupci

radnic. Mistrovství se konalo
a v areálu TJ Útěchov.
Výsledky jednotlivých kategorií: 
Ženy: 1. místo − (sestava: E. Klai−
lová, Š. Čoupková, M. Cziglová)
Junioři: 1. místo − (sestava: A. Soj−
ková, J. Dlugoš, M. Kozlovský)
Muži: 1. místo − (sestava: I. Dlu−
goš, R. Koplík, V. Charalambidis)
Radnice: 6. místo − (sestava: A.
Jiaxis, A. Čoupek, P. Juráček)
Jsme tedy extra třída, kromě rad−
nice. Ta by se měla polepšit do
příštího roku.
Byla to skvělá reprezentace
Bosonoh. Bylo to pěkné klání, ale
zavazující. Stali jsme se vyzyva−
teli pro rok 2008. A máme tu čest
se rozhodnout  kde turnaj pro rok
2008 uspořádáme.
Byli jsme oranžoví ďáblové. Vzali

jsme si jednotná oranžová trička z potiskem ze setkání  s našemi
přátel z Abbadie z minulého roku. Italští přátelé nám tedy pomáha−
li. Soudržnost, morálka, bojovnost

bosonožské družstvo s pohárem pro celkového vítěze

radost z vítězství byla veliká

(Pokračování na straně 10...)

Bosonožský sudoval Starobrno 2007

PPrroobběěhhnnee  vvee  ddnneecchh  44..  aa  55..  ssrrppnnaa

Zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 28. 6. 2007 v 18 hod. v sále ÚMČ

z programu:
−otázky a interpelace

−závěrečný účet MČ Brno−Bosonohy za rok 2006; 
−hospodaření zřízené příspěvkové organizace;

−přehled o výsledku finančního vypořádání s městem Brnem;
−zprávy auditora o přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky; 

−jarní úklid Bosonoh (schválení částky v rámci rozpočtu).
Zasedání zastupitelstva je veřejné.

(více na str. 9)
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V neděli 3. 6. 2007 jsme slavili Den dětí. Na bosonožském fotbalovém hřišti se organizátoři činili. Režie se jako vždy zdatně ujal náš milý
hospodský 1. FC pivnice, Milda. Proběhl krásný soutěžní den. Běhalo se, házelo se, kopalo, kličkovalo, trefovalo atd.
I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo hodně dětí. A my mohli sledovat jejich velký zápal pro vítězství. připravil Anastásios Jiaxis

D E N ❁❁ D Ě T ÍD E N ❁❁ D Ě T Í

Házelo se na cíl Skákalo v hradu Disciplína slalom s míčem

K vidění bylo modelové létání Na hřišti bylo rušno Netrpělivé čekání na vyhlašování výsledků

Snad taky něco dostanu Porota zpracovává výsledky, chystá diplomy Při předávání cen a diplomů

Je pondělí 11. 6. a já vyrážím s diktafonem a fotoaparátem za sta−
rostou. Posadil jsem se k panu Sojkovi do kanceláře a začali jsme
si povídat o všem možném. Nejdříve jsme začali aktuálními téma−
ty. Čištění Leskavy a měření rychlosti u nás. Klábosili jsme přes
dvě hodiny. A tady je náš mega rozhovor.

Aktuální rozhovor se starostou M. Sojkou

(Pokračování na straně 4...)

Jak se ti vede v nové funkci místostarostky?
Bylo a je to pro mě složité, protože ještě plno věcí zjišťuji, do plna
věcí se ještě „zakousávám“. Je to prostě úplně jiná práce, než jsem
byla zvyklá. Něco je pro mě hodně složitého, ale mám tady dobré
lidi kolem sebe, kteří poradí. A když udělám nějaký kopanec, tak

Rozhovor s místotarostkou Bosonoh D. Medovou

(Pokračování na straně 5...)
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Informace z radnice

Politické vzdělávání
V této rubrice se vám pokusím postupně podat informace o jed−
notlivých výborech, komisích a radách v Bosonohách. Přidám
nějaký ten paragraf, jak se správně obout do místních politiků.
A co je smyslem těchto na první pohled přebytečných informací?
Dozvědět se, na koho a s čím se můžete obracet při řešení míst−
ních starostí.
Dnes to bude    
Finanční výbor

Členové výboru:
Ing. Richard Růžička (předseda), RNDr. Anastásios Jiaxis, Bc.
Petr Gallina, Hana Sobolová, Květoslava Kilianová

Tak a teď, kdo se chce dát na dráhu politika, musí vstřebat „malé“
minimum zákonného znění paragrafů. Nabízím vám zprostředko−
vaně znění i s komentářem v závorce. Jedná se o zákon o obcích
č. 128/2000 Sb. 
* Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční výbor. (Výbor musí být
zřízen vždy.) 
* Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. (Ostatní čle−
nové výboru být členem zastupitelstva obce nemusí.)
* Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své
činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. (Výbor se zodpovídá
zastupitelstvu.)
* Počet členů výboru je vždy lichý, nejméně tříčlenný. Výbor se
schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně
a podepisuje je předseda výboru.
(Je vhodné, aby se výbor scházel minimálně jednou mezi zasedá−
ními zastupitelstva a následně na zastupitelstvu podal zprávu
o své činnosti.)
* Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu.

* Občan má právo nahlížet do zápisů do usnesení kontrolního
výboru a pořizovat si z něj výpisy.

připravil Anastásios Jiaxis

Politické vzdělávání

A nyní vám chci nabídnout krátký rozhovor s předsedou finančního
výboru, panem Richardem Růžičkou.

1) Co si můžeme představit pod činností finančního výboru?
Já vidím u finančního výboru dvě funkce: kontrolní a iniciativní.
Kontrolní – to znamená, že kontroluje plnění a dodržování rozpo−
čtu, zda jsou prostředky městské části využívány účelně a hospo−
dárně, a to jak průběžně (pravidelně svolávám výbor pro kontrolu
hospodaření v průběhu roku), tak i zpětně (projednáváme závěreč−
ný účet za uplynulý rok včetně zprávy auditora). Iniciativní – to zna−
mená, že dáváme návrhy zastupitelstvu jak ve fázi přípravy rozpo−
čtu na další rok (rozpočet před schválením v zastupitelstvu vždy
výbor projedná včetně některých dílčích a souvisejících záležitostí,
jako jsou příspěvky neziskovým a sportovním organizacím či hos−
podaření školy), tak i v průběhu roku, pokud při kontrole plnění roz−
počtu shledáme, že někde plnění vázne či by drobná úprava roz−
počtu ve světle nových skutečností napomohla hospodárnějšímu
využití prostředků městské části.

2) S čím se občané Bosonoh mohou na vás a členy výboru obracet?
Finanční výbor není orgánem městské části, ale zastupitelstva
městské části. To znamená, že finanční výbor projednává věci, se
kterými se na nás obrátí zastupitelstvo. Chci tím naznačit, že
finanční výbor tady není kvůli občanům, je tady kvůli zastupitelstvu.
Tak praví zákon. Já dodávám, že pokud se na mne nebo na někte−
rého člena výboru obrátí některý občan s pochybností o hospoda−
ření s finančními prostředky městské části, projednáme to. Chtěl
bych jen podotknout, že by mělo jít skutečně o prostředky městské
části, nad jinými moc opravdu nemáme. Například prostředky na
budování kanalizace jdou zcela mimo nás.

3) Co vás čeká za úkoly ve výboru v nejbližším čase?
Kromě samozřejmé průběžné kontroly plnění rozpočtu nás nyní
čeká projednání závěrečného účtu městské části za rok 2006 –
plnění příjmů a výdajů rozpočtu, hospodaření fondů (fond rozvoje
a rezerv, sociální fond), hospodaření školy, hospodaření vedlejší
činnosti (bytové hospodářství), vypořádání našeho rozpočtu s roz−
počtem města a také projednání zprávy auditora o výsledku pře−
zkoumání hospodaření za rok 2006 a ověření účetní závěrky.

4) Co byste vzkázal obyvatelům Bosonoh?
Jako předseda finančního výboru asi celkem nic, ale jako zastupi−
tel bych je chtěl poprosit, aby se předtím, než se začnou obracet
na zastupitele či zastupitelstvo seznámili s tím, jak svět vlastně
opravdu funguje. Poslední dobou jsem byl svědkem několika velmi
emotivních výstupů občanů na jednání zastupitelstva i mimo ně.
Jejich silně emotivní vyjadřování pramenilo z frustrace z toho, že
zastupitelé nevyřeší problémy, které je tíží. Přitom stačilo, aby si
uvědomili funkci zastupitelstva městské části tak, jak je zakotvena
v zákoně, jaká skutečně je. Setkávám se s nepochopením základ−
ních skutečností i u velmi vzdělaných lidí, třeba že samosprávný
orgán (zastupitelstvo) nemůže zasahovat do výkonu státní správy
(třeba stavební úřad). Řada lidí si neuvědomuje, že zastupitelstvo
městské části nemůže nakládat s majetkem, který nevlastní (třeba
silnice II/602 patří kraji a městská část nemůže rozhodovat ani
o jejím uzavření, ani o jejím rozkopání, to může jen vlastník nebo
příslušné orgány státní správy, pokud jim takovou pravomoc dává
zákon). Řada lidí si neuvědomuje, že městská část vlastně ani nic
nevlastní. Vlastnit třeba nemovitosti může jen opravdová obec,
a obcí, ve které žijeme, je statutární město Brno. A že je to město
statutární, dělí se na městské části (jako jsou třeba Bosonohy) a
těm může za účelem hospodaření některé nemovitosti svěřit.
Třeba k pronájmu či jiné formě hospodaření, ale už ne třeba k pro−
deji. Jen z těchto několika vět už můžete vidět, že manévrovací
prostor zastupitelstva městské části není velký. Zkuste se prosím
proto vždy napřed řádně zamyslet (a dát do relace s realitou práv−
ního státu), zda Vaše očekávání od našeho zastupitelstva není
poněkud nereálné.
Děkuji za rozhovor. Přeji hodně sil a štěstí.

připravil Anastásios Jiaxis

Pondělí 28. 5. 2007
čtrnácté jednání rady Bosonoh
− souhlasné stanovisko k územnímu souhlasu:

rada souhlasí s vydáním územního souhlasu k přeložce el. přípojky
přes pozemek p. č. 2198/4 v k. ú. Bosonohy za podmínky vyřízení
věcného břemene.
− průzkum trhu – externí správce výpočetní techniky:
rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Leošem Neudertem
na zabezpečení správy sítě a výpočetní techniky ÚMČ Brno−Boso−
nohy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
− návrh na změnu dopravního značení na ul. Hoštická:
rada neschvaluje podání žádosti o změnu dopravního značení na
části ul. Hoštická – zákaz stání na pravé  straně – na OD MMB.
− záměr vybudování parkoviště na ul. Ševčenkova:
rada schvaluje proinvestovat částku danou rozpočtem MČ na rok
2007, tj. 100 000 Kč, na akci vybudování parkoviště Ševčenkova,
tuto částku použít na úhradu projektové dokumentace a přeložení
veřejného osvětlení. Současně pověřuje starostu jednáním s Tech−
nickými sítěmi města Brna ve věci přeložení veřejného osvětlení.
− žádost o finanční příspěvek na vybudování pomníku prezidentu
Benešovi:
rada bere na vědomí záměr Statutárního města Brna zřídit veřejnou
sbírku na vybudování pomníku a schvaluje přednést informativní
zprávu členům ZMČ Brno−Bosonohy na nejbližším zasedání a infor−
movat občany o tomto záměru prostřednictvím Bosonožského zpra−
vodaje.
− různé.
(zápisy jsou kráceny – plné znění najdete na úřadu městské části
Brno−Bosonohy) připravil Anastásios Jiaxis

Zápisy ze schůze Rozhovor s předsedou finančního výboru
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Začíná se čistit Leskava.
Ve středu tady byli pánové z Povodí Mora−
vy. Měli jsme daný požadavek, aby se Les−
kava vyčistila, nánosy jsou dost veliké, roz−
lévá se to za zahradami. Hlavně za Práča−
ty si lidé stěžují. Jsou tam nízké břehy,
a když přijde voda, tak se jim to rozleje do
zahrad. Dělala se kontrola, prošli to a vyčle−
nili peníze na období třetího kvartálu.
V úvahu připadá srpen, kdy může začít čiš−
tění. Musí se ještě domluvit uložení odpadu
a přístupnost k Leskavě. Na Práčatech je
problém s dostupností k Leskavě. Je potře−
ba domluvit se s lidmi alespoň na dvou mís−
tech, aby se tam dostala technika. Povodí
Moravy rozplete plot, vše uvede do původ−
ního stavu, při nutnosti vykácení pak uděla−
jí výsadbu. Anebo je tu ještě možnost
najmout firmu, která by to dělala ručně.
Takže chce se čistit, což je pokrok. Mám tu
už s nimi zápis z jednání, co zajistíme my
a co oni.
Měření rychlosti v naší MČ   
Mluvil jsem s městskou policií, aby zvýšili
měření rychlosti v obci. Řekli mi, že smě−
rem od Brna pro to dělají maximum. Je to
závislé na tom, kdy dostanou přidělené
auto s radarem. Revír západ nemá svůj
radar, musí si to půjčovat, a to třeba jen na
jeden den. Občané by to chtěli každý den
nebo aspoň jednou týdně. Technicky je to
zatím nemožné, radarů je málo. A stejné je
to i u státní policie. Ráda by měřila, ale jsou
odkázáni na málo techniky a málo lidí.
Jedna věc je chtít a jiná provést.
Jak se ti daří ve staronové funkci?
Někdy jsou dny, kdy má člověk radost
a požitek z práce, když se daří něco dělat,
když se podaří kus vykonat. Někdy těch
problémů je tolik, záporných bodů této
práce, že člověk má chuť od toho všeho
utéci a přenechat to, že to samo nějak
vykrystalizuje. Neudělá se to samo, to víme
všichni. Je to taková zátěž, psychická, že
se to sesype v jeden den. Je potřeba rych−
le vše vyřešit. Jsou dny, kdy má člověk
radost z práce a dny, které jsou tmavší.
Čas rychle letí a ty už máš za sebou přes
půl roku po volbách.
Co se zdařilo a co tě ještě čeká ke splnění? 
Podařilo se sehnat peníze na opravu školy,
pro výtah a vadnou elektroinstalaci a další
technické věci. Pokrok je v jednání s Povo−
dím Moravy. Po dlouhém jednání projevilo
zájem na čištění potoku. Školka finišuje.
Termín kolaudace, doufám, bude dodržen
– konec června, začátek července. Každá
práce má svoje plusy a mínusy, nedá se
vše udělat tak, jak bylo namalované. Jako
všude, i zde jsou problémy. Jde hlavně
o to, aby se to vyřešilo v čas. Některé věci
se musí vyřešit rychle, protože na tom závi−
sí další práce. Momentálně má školka hoto−
vé obklady a dlažbu, teď se dělá změna
odsávání v kuchyni. Doufám, že vše stih−
nou do konce měsíce udělat, aby se to
mohlo předat. A pak začnou terénní úpravy
a spousty dalších prací navazujících.
Všechny ty problémy se ukazují během
stavby. Třeba posunutí vzduchotechniky
obnášelo překopání části vodovodního
vedení.
Dál jsem chtěl říci, že se sehnaly peníze na
školu. Město nám odpustilo půjčku na škol−
ku, pomohlo se fotbalistům s penězi, na
hřiště na zavlažování, na kabiny atd. Pro
člověka, který nesportuje, to není podstatná
věc. Ale pro ty, kteří se o to zajímají, starají
se, chtějí tím žít, je to důležitá věc. Každý
má jiné priority. Myslím si, že u nás je sport
na dobré úrovni a měl by se udržet. Musí−
me pracovat s dětmi ve všech věkových
kategoriích. A nejvíce u nás s nimi pracuje
kopaná. Ale nejsem jen pro fotbalisty,

i když se to o mně říká. Já podpořím jakou−
koli dobrou věc. Když tenisté budou mít
70% místních a budou tam a nebude to
sport pro „zbohatlíky“. Dřív se říkalo, že pří−
stup k hraní budou mít i ostatní členové
sportovních klubů. Pak z toho sešlo a udě−
lalo se to úplně jinak. Efekt zůstal někde
jinde. A teď se to projevuje. Dostali se tam
lidé, kterým nezáleží na Bosonohách, ale
pro to, aby se odreagovali a profitovali to
svoje.
Na co se tedy občané mohou dál těšit?
V září se otevře nová školka. Budou mít
možnost dát děti do pěkného prostředí.
Pěvně tomu věřím, že to bude pěkná škol−
ka. Určitě se tím zlepší i kvalita výuky. Je to
jedno k druhému.
Co se dál plánuje v investičních akcích?
Jsou to menší akce, nemohli jsme rozpočet
zatěžovat, protože před námi byla školka.
Z těch menších akcí se chystá dodělání
chodníku na ulici Konopiska. Připravuje se
parkoviště na Ševčenkové, oprava dětské−
ho hřiště. Dále se lidé mohou těšit na zába−
vu při Sudovalu. Je patnáct let založení
Sudovalu. Autorem této akce je Miloš
Dočekal, který se o to stará od vzniku do
současnosti. Časem se k tomu přidala
i městská část, která pomáhá i organizačně
a sponzorsky se zastřešováním akce. Na
podzim bude akce „Bosonohy Bosonožá−
kům“, společenská akce. A pak záleží, jak
se všechno vyvine a připraví na příští rok
dle investic. Myslím si, že za tohoto půl roku
se toho udělalo dost. Jsou to menší akce,
ale pro dění v obci jsou významné.   
Zastupitelstvo je oproti předchozímu
volebnímu období větší a nově je tu
i rada. Je rozšíření počtu přínosem, jaké
jsou první zkušenosti?
Po půl roce práce se dá těžko něco říct.
Hromada lidí je tam nových, tak se sami
musí do té práce dostat. Někteří jsme tam
déle, tak je to pro nás trochu jednodušší.
Řekl bych, že jsem ze začátku chtěl navý−
šení počtu i radu. Je snad brzy se k tomu
vyjadřovat, ale myslím si, že asi to mohlo
zůstat tak, jak to bylo. Je to ještě krátký
čas, kdy se lidé toho musí hodně naučit.
Tím, že se tam nachází větší množství
lidí, tak je rozhodování náročnější?
Ano, je to jednodušší při menším počtu lidí.
Zase lépe pracují výbory a komise. Je to
aktivnější. Dřív to tak nebylo. Schází se
častěji. Jsou návrhy, které jsou předloženy
v komisích, ale bez návrhu, jak to řešit. Je
napsána kritika na hodně věcí, ale bez
návrhu, jak to řešit, co by se mělo pro to
udělat, jak postupovat, kdo si ten problém
vezme na starost. Je hezké napsat, co
schází a chybí. Třeba, že se mají zařídit
značky. Šup, dají mi to na stůl a starosto,
postarej se. Není problém. To vše je časo−
vě náročné, tím se zastaví jiné další věci.
Není to, že když se napíše dopis, že za
týden bude vše vyřešené. Když postoupí−
me problém na patřičný úřad, problém se
táhne. Jde o dlouhodobá jednání, vyjadřují
se mnohé instituce, magistrát, městská
část…
Jde o hodně zdlouhavé procesy. Třeba
téma doprava – připomínky dopravní komi−
se budeme řešit při návštěvě s představite−
lem města p. Buchtou.
Třeba u nás byli z Brněnských komunikací,
opravy děr. I s paní Březinovou, která má
na starosti komunikace, jsme procházeli
ulice. Víme o místech, kde jsou špatné
povrchy, Křivánky, Zájezdní, Vzhledná,
Práčata… Řekli nám, že s tím určitě něco
budou dělat. Napsali si to a pošlou nám
možnosti, jak se následně problémy budou
řešit. Co jsou schopni vyřešit v krátkém
čase a co je na delší dobu a kde je potřeba

z titulu starosty zatlačit a pomoci.
Je dobře, že ty komise pracují, ale je potře−
ba, aby každý, když si tu komisi vzal a chce
v ní pracovat a je tam předseda, tak ať ta
komise napíše, co se nelíbí, to je v pořádku,
jaké jsou problémy, to je taky dobré, ale jak
je vyřešit a že ta komise má svého zástup−
ce, který se bude snažit daný problém vyře−
šit. Že si to vezme za svoje a bere si ten
bod a bude se snažit ho řešit. Je důležité,
aby se ta práce rozložila na více lidí. Ne na
jednoho. 
Takže problém vidíš v rozdělení práce,
ne v počtu lidí?
Myslím si, že teď je víc názorů a je třeba víc
práci rozložit na ně i na předsedy komisí.
Někteří řeší problémy jen na zastupitelstvu,
bez toho, aby si ho vzali i s realizací za své.
Jaké jsou tedy první zkušenosti s prací
rady? Pro Bosonohy je to nová etapa.
Začátky byly těžké. Hledají se pravidla, jak
to bude fungovat, co by rada měla dělat.
Měla by řešit hromadu svých problémů a do
zastupitelstva dávat těch problémů méně.
Měla by řešit víc těch problémů, které může
řešit ona. Ne to převádět na zastupitelstvo,
aby zastupitelstvo netrvalo pět, šest hodin.
Pak je to velká zátěž při rozhodování.
Pomalu se již začíná zajíždět a hledat
systém práce. Čas ukáže, jestli mělo
význam dělat větší počet v zastupitelstvu
pro vznik rady. Žádný učený z nebe nespa−
dl.
U schvalování Pravidel vzniku a tvorby
Bosonožského zpravodaje jsi se zdržel
s paní místostarostkou D. Medovou
a panem J. Výplachem hlasování. Jaké
nedostatky tě vedly k tomuto rozhodnutí?
Můj názor je ten, že jak jsou všechny ostat−
ní komise podřízeny radě, tak i zpravodaj
měl být podřízený radě. Když jsou problé−
my k řešení, tak aby se nečekalo dlouho na
jednání zastupitelstva. Dále pak by měl být
někdo zodpovědný. Zodpovědný za to, že
to má nějak fungovat a má to nějaký obsah.
Zodpovědný má být jeden člověk. Tak jako
já mám zodpovědnost za svůj úřad. Pod
každým dokumentem je podepsaný Sojka.
Každý, kdo chce o něčem rozhodovat, musí
mít i svoji zodpovědnost. Měl by být stano−
vený šéfredaktor zpravodaje, který ponese
zodpovědnost za chyby – data, čísla,
jména. Za to někdo musí nést zodpověd−
nost. Ne napsat, že byla technická chyba.
Myslím si, že by se měl změnit i obsah.
A není to jen můj názor.
Neformálně vznikla pracovní skupina
o rozvoji a strategii Bosonoh. Jaký máš
názor na tuto iniciativu?
Iniciativa je dobrá věc, když to bude pro−
myšlené a budou se dělat dobré věci. Věci
by se měly dotáhnout do konce a ne, že se
bude o tom jen vykládat a nic konkrétního
z toho nevypadne, tak je to potom zbytečná
práce. Uvidíme, co z toho vznikne a jaký to
bude mít efekt. Je hromada iniciativ a na
konec nic, nula od nuly pošla.
A co srovnání s ostatními MČ a obcemi,
které se strategií zabývají vážně?
Vždy, i tady u toho, se musí najít zodpověd−
ná osoba, která si to vezme na starost. Ale
hromada městských částí se snaží, ale je to
jen na papíře. A zpětně pak za čtyři roky zjis−
tíš, že neudělali nic a udělalo se úplně něco
jiného, s čím se nepočítalo. Příklad – je šest
akcí, udělá se jedna. Udělá se třeba oprava
dětského hřiště a zbytek se dělá úplně něco
jiného. Někdo přijde s jinou iniciativou, kdy
se snaží ta strana to protlačit, aby se to
udělalo. A je to bez ohledu na nějaký výhle−
dový plán. Říkám si, že mě by to naštvalo,
kdybych se snažil něco plánovat do
budoucna, stejně můžeme plánovat na čtyři
roky. Jsme

Aktuální rozhovor se starostou M. Sojkou (...pokračování ze strany 2)

(Pokračování na straně 7...)
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Rozhovor s místotarostkou Bosonoh D. Medovou (...pokračování ze strany 2)

pomohou.
Jaký je tedy první pocit?
První pocit je, že jsem měla úplně jinou
představu.
Šla by jsi znovu do toho se současný−
mi zkušenostmi?
Jak kdy. Jeden den si říkám ano, druhý ne.
Podle různých problémů, které se tady
vyskytnou. Jsou věci, které dokážu řešit.
Jsou věci, které jsou pro mě cizí a které se
mi těžko rozhodují. Asi bych do toho šla
znovu. Je to zajímavá práce. Je to práce
z lidmi a já jsem zvyklá s lidmi dělat. Všem
se nezavděčíš. Na spousty věcí si musíš
udělat svůj názor, nemůžeš chtít všem
vyhovět.
Nedávno jsem vítala nové občánky a byl to
pro mě krásný zážitek.
Takže dá se zvyknout a vstoupit do
nového? 
Ano, dá se.
Je půl roku po volbách. Pro nováčka
krátký čas. Přesto se ptám, co si mys−
líš, že se ti doposud povedlo? Jakou jsi
měla představu hned po volbách?
Po volbách jsem ani žádnou velkou před−
stavu neměla, protože jsem nevěděla, co
mě tady čeká. Jedině jsem měla vizi v kul−
tuře. Přes kulturu se nám asi něco málo
podařilo prosadit. Mladé hody jsme zvládli,
na podzim jsme začínali Babskými hody.
Řekla bych, že velký posun je pro mě v kul−
tuře.
Až se tedy popasuješ s náročností
administrativy, na co nového se lidé
mohou těšit?  
To je dobrá otázka. Budu se snažit s nimi
jednat vlídně, přijímat je, vyslechnout. Měla
jsem tady paní kvůli tíživé dopravě na ulici

Pražská. Snažila jsem se jí najít veškeré
materiály.
Když se budou chtít lidé na tebe obra−
cet, kdy za tebou mohou přijít? 
V pondělí a ve středu jsem na úřadě od
13.30 do večera. V úterý a ve čtvrtek od
8.30 do půl druhé.
Rozdělili jste si se starostou časy?
Ano. V pátek tu nejsem.
Vedle místostarostování ještě pracuješ?
Ano, pracuji. Nosím noviny na půl Boso−
noh. Potřebuji mít nějaký pracovní poměr.
Podnikala jsem. A kvůli funkci místostarost−
ky jsem podnikání zrušila. Zůstaly mi tedy
noviny. A myslím si, že je dobře, že je
nosím. Ráno projdu Bosonohy a vím, co je
kde nového.
Nabízí se slovní spojení „novinky
s novinami“.
Ano. Třeba je někde nějaká havárka,
někde je odstavené auto, někde je propad−
lý kanál nebo stížnosti na úklid.
Čím se teď nejvíc zaobíráš na radnici?
Většinou se zúčastňuji jednání společně se
starostou, abych se do těch problémů
dostala, abych je pochopila, takže všechna
jednání na radnici. Jednou za čtrnáct dní
chodím do školky  na kontrolního den. Což
je pro mě zajímavé, protože do toho je také
potřeba vidět. Někdy starostu zastupuji i na
sněmu starostů. Hlavně se teď snažím se
do všeho dostat.
Myslíš si, že je třeba ještě něco zlepšit
na úřadě? 
Myslím si, že naši úředníci se snaží. Že jsou
vytíženi dostatečně. K lidem jsou vstřícní.
Zatím to asi nedokážu zhodnotit. Ale zatím
si myslím, že není třeba nic zlepšovat.
Zastupitelstvo se zvětšilo, vznikla rada.

Zatím jsi nováček. Přesto se zeptám,
zda soudíš, že větší počet zastupitelů je
přínosem.
Nemohu srovnat s minulým zastupitel−
stvem, nechodila jsem tam. Dříve o všem
rozhodovalo zastupitelstvo. Nyní hodně
věcí rozhoduje rada. Myslím si, že není
špatné, že rada je. Přeci jen má starosta
více postřehů, že nerozhoduje jenom sám.
Ale myslím si, že bychom jako rada měli
brát větší zodpovědnost. Různé věci, které
jdou do zastupitelstva, by mohla rozhodo−
vat rada sama.
Myslím si, že počet zastupitelů není velký.
A rada má svůj účel i význam. Dřív o všem
rozhodoval starosta sám, nikoho k tomu
nepustil. To si myslím, že není dobré, je to
názor jen jednoho člověka. A když je nás
tady víc, tak je to pestřejší. A myslím si, že
je to také barevnější, jsme zástupci různých
stran. Každá strana má různé pohledy,
různý program. Cítím to tak, že každý z nás
je motivovaný tou svou stranou. Přístupy
k různým věcem jsou různé. A to je dobře.
Je pravda, že se máme moc co učit.
U schvalování Pravidel vzniku a tvorby
Bosonožského zpravodaje jsi se zdrže−
la se starostou M. Sojkou, a panem
J. Výplachem hlasování. Jaké nedostat−
ky vás vedli k tomuto rozhodnutí?
To je otázka. Teď se mi to tak rychle nevy−
bavuje. Něco se mi tam nelíbilo. Za zpravo−
daj by měl zodpovídat jeden člověk, na kte−
rého bychom se měli obracet. Měli by mezi
vás přijít ještě i jiní lidé.
Neformálně vznikla pracovní skupina
o rozvoji a strategii Bosonoh. Jaký je
tvůj názor na tuto iniciativu?
Jsem pro.

(Pokračování na straně 8...)

závislí na městě a na rozpočtu. Můžeme si
naplánovat, co chceme, ale město nám vše
schvaluje. Vždy se musíme ptát někoho
jiného, ne sami sebe. Člověk kolem toho
lítá, stará se a nakonec z toho není nic. A je
to zbytečná práce. Právě jsem zvědav, jak
to všechno dopadne. Také s tím nemáme
žádnou zkušenost. Uvidíme, jak to vše za
čtyři roky dopadne, co se udělá, co se
vymyslí. Jestli to bude mít nějaký vert. Byl
bych rád, kdyby z toho něco vypadlo. Já se
tomu nebráním.
Prošel jsem si několika organizacemi
a mám tu zkušenost, že se vždy chtělo
něco udělat a naplánovalo se to. Ale všech−
no bylo úplně jinak, nikdy nebylo to, co se
naplánovalo, a nedotáhlo se nic do konce.
Nikdy, já jsem to za ty roky nezažil. Řeklo
se, že se to udělá. A najednou na to neby−
ly peníze a muselo se udělat to, co je
potřebnější. A najednou to vylezlo odněkud
z kouta, s čímž se vůbec nepočítalo. Uděla−
lo se to a to, ostatní se odsunulo a o ostat−
ním se přestalo mluvit. A zapomnělo se.
(Shodli jsme se, že každý máme svůj vývoj
a zkušenosti. A že pracovních dříčů, kteří
dotáhnou myšlenky a úkoly do konce, je
málo.)
Hluk z D1 je jedním z velkých a dlouho−
dobých problémů Bosonoh. Ředitelství
silnic a dálnic zpracovává pohledovou
studii kvůli reklamnímu poutači na
pozemku v k. ú. Bosonohy, aby mohlo
pokračovat v přípravě na výstavbu pro−
tihlukových stěn. Proč se při prodlužo−
vání smlouvy s provozovatelem pouta−

če nepočítalo s alternativním budová−
ním protihlukových stěn?
S možností budování protihlukových stěn
se počítalo. ŘSD však nedokázalo odpově−
dět, kdy se se stavbou začne. Nic z nich
nevypadlo. Nedokázali odpovědět. A teď
nás zase obráceně tlačí, protože na ně tlačí
lidé. A oni argumentují tím, že starosta pro−
dloužil smlouvu. Ano, já jsem ji prodloužil.
Ale oni při společném jednání nedokázali
odpovědět na dotaz, kdy se ty stěny budou
stavět. Když mi řeknou, že se bude stavět
za rok. Dobře. Já podepíšu smlouvu s AC
Media na rok. Nedokázali to říci. Smlouva
se prodloužila na pět let. Uplynulo dva a půl
roku a teď ŘSD předkládá nějaký harmono−
gram, za který zase není nikdo zodpověd−
ný. Takže nikdo neví, co se teď děje. My to
zrušíme, oni to odstěhují. Ale my potřebuje−
me nějakou tu korunu, neříkám, že to jsou
nějaké velké peníze. Ale nějaká ta koruna
nám pomůže aspoň k opravě, lavičkám či
hřišti. ŘSD nám ty peníze nedá. ŘSD není
od toho, aby bránilo zájmy občanů, oni na
ně kašlou. V prvopočátku povolování
reklam u dálnice je stejně ŘSD. Majitel
reklamní agentury, která provozuje poutač,
řekl, že nebudou dělat problémy. Oni už tu
pohledovou studii stejně mají připravenou
od samotného začátku a při debatě s nimi
je vše vyřešeno.
A co kanalizace – etapa Pražská?
Právníci města Brna a kraje se konečně
domluvili a už to jde na odsouhlasení do
obou zastupitelstev. Doufám, že se to do
konce prázdnin schválí a že se podepíše
smlouva mezi městem a krajem. A už se
připravuje výpis na výběr firmy, která práce
bude provádět. Už je to na dobré cestě.

Říkali jsme to už sice několikrát. Lidé jsou
nedočkaví. Bohužel to nemůžeme ovlivnit.
I já jsem byl neklidný. Volal jsem jak primá−
torovi, tak i hejtmanovi. Snad se to už
pohne.
Jak a kdy se lidé se svými problémy
mohou zastavit na úřad za tebou?
Můžou se zastavit v pondělí a ve středu,
kdy je klasický úřední den. Jsem tady.
Někdy se může stát, že tu nejsem, protože
je nějaké jednání. Dnes odpoledne třeba
musím za náměstkem Pospíšilem. Jsem
tady i úterý, čtvrtek, pátek. Klidně mohou
přijít také. Nikoho, když tady zazvoní, neod−
mítnu. Ani kdokoli z úřadu vás neodmítne.
Už se těšíš na dovolenou?
Těším se na dovolenou. Cítím na sobě, že
potřebuji trošku vypustit. Už je toho někdy
moc a pak to odnáší ti nepraví, co s tím nic
nemají. Což je rodina, blízcí. Člověk je
podrážděný, najednou na ně vyhrkne
a vůbec si to nezaslouží. A to je jedna
z těch stinných stránek této funkce. Dou−
fám, že dovolená bude dobrá. Odpočinu si
a naberu nějakou sílu a zase do toho půjdu
s elánem.
Budeš válet sudy? 
Nebudu válet, nebudu tady. Jedu už osma−
dvacátého, odjíždím na čtrnáct dní pryč.
Takže hezkou dovolenou.

rozhovor připravil Anastásios Jiaxis

Aktuální rozhovor se starostou M. Sojkou (...dokončení ze strany 4)
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Rozhovor s místotarostkou
Myslím si, že výhledové plány se mají dělat.
Hluk z D1 je jedním z velkých a dlouhodobých problémů
Bosonoh. Ředitelství silnic a dálnic zpracovává pohledovou
studii kvůli reklamnímu poutači na pozemku v k. ú. Bosono−
hy, aby mohlo pokračovat v přípravě na výstavbu protihluko−
vých stěn. Proč jsme jako radnice při prodlužování smlouvy
s provozovatelem poutače nepočítali s alternativním budová−
ním protihlukových stěn?
Já tedy, co jsem četla, tak tento poutač by na budování neměl mít
vliv. Ale celkově se mi reklamy nelíbí. Já osobně bych poutače
kolem dálnic zrušila. Mně se to nelíbí.
Myslíš si, že bychom se měli v  strategicky důležitých věcech
držet dohodnutých a řekl bych jasných priorit i za cenu
finanční ztráty? Měly by existovat jasně stanovené cíle, tedy
vytvoření programového prohlášení?
Ze začátku jsem byla proti prohlášení, ze začátku mi to nic neříka−
lo, byla jsem proti. Teď, když se dívám zpět a mozaika se začíná
skládat, tak si myslím, že by to něco chtělo. Nejde to dělat tak hek−
ticky. Nechtěla bych nějaké velké cíle. Nejdůležitější, co teď cítím,
že je v Bosonohách důležité, je kanalizace a protihlukové stěny.
Jak se těšíš na prázdniny? 
Velice, že si konečně odpočinu.
Odpočinout od politiky? 
Ani ne. Těším se, že pojedu konečně za dcerou a vypadnu z toho
koloběhu. Někdy je to opravdu náročné.
Jaký máš vzkaz pro lidi?
Přeji hezké prázdniny. A mohou se na mě kdykoli s čímkoli obrátit.
Budu−li vědět a budu−li schopná, ráda pomůžu.
Jaký je tvůj názor na formu a zpracování zpravodaje?
Zpravodaj má být o dění v obci a to se píše. Možná by bylo dobré,
aby se tam psalo, co se povedlo. Nevidím žádný problém, mně se
to líbí. rozhovor připravil A. Jiaxis

(...dokončení ze strany 7) O jednom zvláštním usnesení
O jednom zvláštním usnesení,

Bosonožském zpravodaji a lekci demokracie
V místním politickém prostoru nastal malý „boj“ o zpravodajskou
tiskovinu.
Dne 19. 2. 2007 na radě naší městské části navrhuje starosta
v bodu různé usnesení k vydávání Bosonožského zpravodaje:
„RMČ Brno−Bosonohy požaduje, aby jakékoliv změny týkající
se Bosonožského zpravodaje, jako změny v nákladech výtis−
ků, změny podoby měsíčníku, řešení plateb inzercí, způsob
financování práce členů redakční rady i osob spolupracují−
cích s redakční radou, změny v personálním složení redakč−
ní rady včetně funkce šéfredaktora apod. podléhaly schvále−
ní Rady městské části Brno−Bosonohy.” Tento návrh usnesení
byl schválen třemi hlasy (pozn.: rada složena z pěti členů a dva
zrovna chyběli – Jiaxis, Juráček – členové redakční rady).
A teď si, prosím, usnesení ještě jednou přečtěte. Přijde mi velmi
zvláštní. 
Dlouho jsem zvažoval, zda se s takovou „maličkostí“ zaobírat.
Vzpomněl jsem si však na tátu a jeho generaci. Celý život položili
za svobodu slova, činů a volnost myšlenek. Jejich život byl protkán
stálým odpíráním toho, co snad již v našich zeměpisných šířkách je
přebytkem. I to, že mohu svým názorem oslovit vás, je důkazem
svobody slova.
Takže naším úkolem je včas spustit blikající kontrolky, když se
náznak čehosi omezujícího jen objeví. A právě se objevilo.
Dne 12. 4. 2007 na zastupitelstvu předkládají členové redakční
rady Pravidla vzniku a tvorby Bosonožského zpravodaje. Odůvod−
něním tohoto kroku je, že Rada městské části Brno−Bosonohy není
kompetentní rozhodovat ve věcech zpravodaje a redakční rady
(pozn.: o veřejné informovanosti nemůže rozhodovat jen politické
vedení – už nikdy a za žádných okolností). 
Tuhý legislativní boj pokračuje. Návrh usnesení p. Sojky:
ZMČ Brno−Bosonohy schvaluje přenechat rozhodování
o změnách Bosonožského zpravodaje, jeho podobě, perso−
nálním složení redakční rady apod. Radě MČ Brno−Bosonohy.
Pro tento návrh usnesení hlasovalo 6 členů ZMČ (Sojka, Medová,
Tesař, Černý, Výplach,  Melounová), proti 6 (Růžička, Jiaxis, Jurá−
ček, Vrtěnová, Špačková, Kilian), hlasování se zdrželi 2 (Čoupek,
Lančaričová). Návrh usnesení nebyl schválen.
Blíží se 23. hodina a schvalujeme si prodloužení schůze. Návrh
usnesení p. Jiaxise:
Zastupitelstvo MČ Brno−Bosonohy schvaluje Pravidla vzniku
a tvorby Bosonožského zpravodaje. Tento návrh usnesení
byl schválen 11 hlasy, hlasování se zdrželi 3 (Výplach, Sojka,
Medová).
Zpravodaj jsme si uhájili. Jsem hrdý na to, že si držíme schopnost
komunikace v co nejširším počtu. A tady jsou administrativně jed−
noduchá pravidla, která jsme si schválili:
Pravidla vzniku a tvorby Bosonožského zpravodaje
Redakční rada
❑ je složena ze zastupitelů a veřejnosti,
❑ je schválena ZMČ Brno−Bosonohy na dobu neurčitou.
ZMČ Brno−Bosonohy,
❑ schvaluje počet jednotlivých čísel a jejich výtisků, 
❑ schvaluje dodatky ke smlouvám týkajícím se Bosonož−

ského zpravodaje,
❑ může navrhovat obsahovou podobu,
❑ schvaluje ceník inzercí v BZ,
❑ schvaluje odměny jednotlivým členům redakční rady

a externím spolupracovníkům ZMČ a zaměstnancům 
úřadu,

❑ může připomínkovat náhledy jednotlivých čísel, náhled 
bude zpřístupněn na ÚMČ Brno−Bosonohy,

Redakční rada
❑ schvaluje harmonogram vydávání BZ,
❑ zodpovídá za výslednou verzi jednotlivých čísel,
❑ řeší technické a provozní náležitosti,
❑ řeší obsahovou a grafickou náplň zpravodaje,
❑ jmenuje šéfredaktora,
❑ určuje svá vnitřní pravidla  po projednání se ZMČ Brno−

Bosonohy. 
připravil A. Jiaxis

Škola v přírodě – V. třída

je v Česku. Hráli jsme různé hry a stavěli domečky v lese. Posled−
ní den jsme se byli podívat v Novém Městě na Moravě a pak jsme
hledali poklad. Večer jsme opékali špekáčky a pak jsme si uspořá−
dali diskotéku. Myslím si, že se tahle škola v přírodě bezvadně
povedla.

Hrazdírová Natálie

Jednoho dne jsme jeli na školu v přírodě. Bylo to pondělí. Přijeli
jsme a v tom okamžiku začala naše 3. škola v přírodě. Převlékli
jsme se a šli hrát hry. Jednoho dne jsme šli do lesa hledat zlaté
kameny. Dostávali jsme dolary. Jednoho dne jsme zmokli. Zpívali
jsme anglické písničky. Také tam byla Angličanka, která se jmeno−
vala Brigit. Byla tam s ní sranda. Každý den jsme chodili ven a hráli
různé hry. Hry byly super! Hráli jsme tam hry: hledání pokladu, hle−
dání Rogerse, stavění domečků, vybíjená, házení s létajícím talí−
řem, fotbal a další skvělé hry. Šli jsme do města, kde jsme si něco
mohli koupit. Budíček jsme měli v 7.30, snídani v 8.00, oběd ve
12.00, odpolední klid od 12.00 do 14.00, večeři v 18.00 a večerku
ve 21.30. Byly tam paní učitelky, které byly na nás hodné. Kreslili
jsme všichni mandaly, které byly hezké. Poslední den tam přišel
Regres a také jsme měli diskotéku. Dostali jsme odměny, které
byly super. V pátek jsme jeli domů. Byli jsme tam týden. V autobu−
se byla sranda.
Bylo to super!!! Hana Černíková

Škola v přírodě byla super!
Bydleli jsme v hotelu „LOUBŮ“. Ráno v 7.30 byl budíček, pak
v 8.00 snídaně, potom jsme většinou šli na procházku nebo hrát
hry, ve 12.00 byl oběd, po obědě odpolední klid, po odpoledním
klidu buď jsme šli hrát hry nebo jsme šli na procházku, pak v 18.00
byla večeře a večerka byla v 21.30. Museli jsme hledat skryté
vzkazy a zlaté kameny od kovboje Rogerse, hledat pohledy koček
a pak pro ně stavět v lese domečky, vyrábět si trička a pytlíčky na
dolary, psát anglický článek o obědě, přeložit indiánský vzkaz, hrát
vybíjenou, zpívat písničky a naučit se nějaké nové anglické písnič−
ky... Byla tam paní učitelka Kapounová, Černíková, Agličanka Bri−
git a překladatelka Jana Havlíková se svou malou dcerou Natál−
kou. 
Tato škola v přírodě byla prostě super!

Magda Čoupková

(...dokončení ze strany 6)
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Fotografiemi z loňského ročníku připomínáme, že letošní jubilejní
Bosonožský sudoval Starobrno 2007 se uskuteční ve dnech 4. a 5.
srpna. V sobotu je od 14 hodin na programu tradiční sudoválení
v jednotlivých kategoriích, novináři si to rozdají v soutěži Média
o médium, soutěžně se můžete povozit na trakaři a podíváme se,
jak si s nástrahami trati a případně i s počasím poradí umělci a zpě−

váci zvučných jmen.
Sobotní večer zpříjem−
ní pěkná muzika k tanci
i poslechu s připome−
nutím deseti let od
smrti Michala Tučné−
ho. 
V neděli si přijdou na
své tradičně i děti.
Společně se svými
idoly si mohou zazpívat
a zasoutěžit a čeká je
také populární skákací
hrad.  Po Mobiliádě
a dalších soutěžích
vyběhnou na zelený
pažit–čerstvě pokrope−
ný novým závlahovým
zařízením–bosonožští
borci k fotbalovému
klání se sportovními

redaktory České televize. Podrobný program a jména všech uměl−
ců a hostů najdete na plakátech a letáčcích. Přijďte se pobavit!
Foto Igor Zehl

Bosonožský sudoval Starobrno 2007

Návrh na vytvoření pracovní skupiny pro plánování a rozvoj
Bosonoh
Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 12. 4.
2007:
ZMČ Brno−Bosonohy bere na vědomí vytvoření pracovní sku−
piny pro plánování a rozvoj Bosonoh.
To je vstupní úspěch na cestě pro vytvoření chybějící „strate−
gie rozvoje“ Bosonoh.
Můj táta říkával: „Kdyby vše šlo jednoduše, tak to dělají
všichni.“ Při rekapitulaci vzniku a tvorby naší rozvojové sku−
piny jsem si tak vzpomněl na svého otce. Musel se probít
a protlouct ke svobodě. Samo sebou, že u mě to nebylo tak
hrozné.
V hlavě visela myšlenka a touha. Samotná realizace je však
náročnější a složitější. Oslovit, přesvědčit, „vykreslit“ stav
mysli lidem kolem sebe. 
Na začátku všeho byla snaha vytvořit s občany a zastupiteli
plán rozvoje naší MČ. Máme a mám to štěstí, že se našla
vůle a pár nadšenců, kteří udělali první kolektivní vstřícný
krok.
Zakládajícími členy
pracovní skupiny
jsou tři zastupitelé,
Anastásios Jia−
xis, Richard
Růžička a Petr
Juráček. Vědomi
si, že úkol, který
před sebou vidí−
me, je věcí všech
zastupitelů a snad
i všech občanů.
Proto se těšíme
na rozšiřování
naší skupiny
o další členy
s dobrými nápady.
Už máme dalšího
člena – Arnošta
Čoupka. Bohužel
u vedení radnice
jsme se nesetkali s nadšenými ohlasy. Jsem si jist, že nevě−
řící Tomášové se zapomněli hlouběji pozastavit nad budouc−
ností. Jsem s naprostou jistotou přesvědčen, že čas ukáže
správnost našeho úsilí.
Na začátku roku 2007 vzniká tedy neformální skupina něko−

lika zastupitelů, kteří se shodli na nutnosti vytvořit plán roz−
voje Bosonoh s dlouhodobějším výhledem. Dosud jsme se
podrobnějšímu plánování a rozpočtovým výhledům na delší
období vyhýbali. Rádi bychom se spíše než na řešení
momentálních problémů a provozu obce zaměřili na dlouho−
dobější rozvoj. 
Cítíme absenci dokumentu stanovujícího strategické cíle roz−
voje Bosonoh. Domníváme se, že takový dokument může
výrazně pomoci budoucí práci zastupitelstev, výborů a komi−
sí. A že bude dobrým signálem pro širokou veřejnost.
Představujeme si, že naše činnost naplní následující cíle:
− dokument s prioritami a vizemi rozvoje Bosonoh,
− cíle plynoucí z těchto priorit,
− projekty, které budou naplňovat cíle,
− způsoby řešení a financování projektů,
− průběžné předkládání návrhů zastupitelstvu.
A naše skupinka společnými silami už vypracovala základní
rozvojová témata a rozpracovává
první konkrétno, využití staré budovy školky. O čemž vás

budeme informovat
příště.
Usnesení zastupi−
telstva ze dne 10. 5.
2007:
ZMČ Brno−Bosono−
hy bere na vědomí
uvedené závěry
o záměrech se sta−
rou budovou MŠ
bez výhrad tak, jak
je navrhují pánové
Ing. Růžička, RNDr.
Jiaxis, Mgr. Juráček
a Ing. Arch. Čou−
pek.
Tento návrh usnesení
byl schválen 13 hlasy.
Abyste věděli, zámě−
rem je rekonstrukce
s využitím pro volnoča−

sové aktivity. Nejprve je třeba vypracovat studii rekonstrukce budo−
vy staré školky pro navržené účely. Aby nám mohl někdo tako−
vou studii zpracovat, musí od nás dostat jasné zadání. For−
mulace takového zadání je právě úkol pro nás.

připravil Anastásios Jiaxis

Vznikla skupina pro plán rozvoje Bosonoh

Zaujal nás článek z novin o podobných strategických „choutkách“, a tak vám ho předkládáme.

Jak na smetišti najít perlu?
Při dobrém a klidném pozastavení nad skládkou bývá perla někdy
dobře viditelná. Někdy je také slušně zaházená, takže dá dost
práce se k ní dopracovat. Toť otázka, co je lepší? Jestli dobrá či
špatná viditelnost? Dobře viditelnou perlu dokáže zahlédnout
každý. Skládku se špatně zahlédnutelnou  perlou zase nepozná
každý. To by byla jedna část filozofie. A ta druhá je ve schopnosti
a ochotě proklestit si cestu k perle. Někomu může také stačit
i pohled na ni. Někomu jen přiblížit a načerpat sílu. Někdo si chce
na ni jen sáhnout. Další si ji chce přivlastnit. A zase otázka. Jen pro
sebe, pro některé, pro všechny? A jsme opět v labyrintu rozhodo−
vání, přání a chtění. Co jsem tím chtěl říci? Najděme si v tom
našem smetišti úkol, to, co nás nejvíc potěší, a běžme za ním.

Pěkně prožité letní prázdniny vám přeje Taso.

D E N  D Ě T Í
3. června sice pršelo, jen se lilo, ale tohle počasí neod−
radilo 51 dětí, které přišly soutěžit. Byl totiž jejich den.
O soutěže se postarali naši fotbalisté v čele s panem
Milošem Dočekalem. Ceny byly pěkné a některé slad−
ké, a to díky sponzorům. Děkuji firmě
Stavoreal, Tvarcom, Stavebnímu bazaru, Welle − pí.
Kalábové a panu T. Marečkovi. Děkuji také panu
Kaplanovi za pěknou přehlídku letadel. Díky a za rok
nashledanou.

Drahomíra Medová, místostarostka
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Bosonožský sport
Na tomto místě jsou pravidelně zveřejňována jména našich spoluobčanů,
kteří v daném měsíci slaví svoje významná životní jubilea. V databázi, kterou
vede pracovník sociálního odboru Mgr. Franc, se tento měsíc žádný neobje−
vil. Bylo by ale škoda toto místo nevyplnit přáním. Takže tentokrát přejeme
vše dobré těm, kteří v červnu slaví jmeniny, narozeniny, výročí svateb
a seznámení, první krůčky, zoubky a slovíčka dětí a vnoučat, úspěšné slože−
ní maturitních a jiných zkoušek a podobně. Všem ostatním přejeme, aby si
také přece jen nějaký důvod k oslavě našli.

Za redakční radu Miroslav Čoupek

Jubilanti – červen

Nově otevřená čistírna peří

Firma WALD
Vám vyčistí peří, vyrobí polštáře a prošívané deky

z kvalitní sýpkoviny (růžové,  modré a bílé).
To vše z peří zákazníka i našeho.

(Tato práce se provádí na počkání nebo do 24 hod.)
Vlastní odvoz i dovoz − pro zakázky přijedeme

a dovezeme do 24 hod., doprava v Brně a okolí zdarma.
Otevírací doba: po−pá   9.00−15.00 hod.

so−ne   po tel. dohodě
Veškeré informace poskytneme na adrese:

Erik Wald
Vzhledná 52, Brno−Bosonohy,

nebo na tel.: 739 428 407
Těšíme se na Vaši návštěvu i zavolání.

Mistrem Brna v petanque
a velká chuť po vítězství nám přinesly „sladké“ vítězství.
Vyhráli jsme putovní pohár. Pohár bude tedy i v Bosonohách
putovní. Bude putovat po různých místech Bosonoh. Nejdříve si ho
užijí členové vítězného mužstva. Každý ho na týden bude vlastnit.
Pak začne pohár cestovat a bude se vystavovat na různých mís−
tech Bosonoh.

Více informací ze soutěže najdete na www.mimb.pohar.cz
připravil a fotil A. Jiaxis

(...dokončení ze strany 1)

Slavnostní okamžik předávání hlavní ceny vítězům, bosonožskému
týmu, putovní trofeje MISTRA BRNA V PÉTANQUE.

Bosonožské družstvo ve společnosti všech svých vítězných pohá−
rů, v první řadě zleva: A. Jiaxis, A. Sojková, M. Kozlovský, J. Dlu−
goš, Š. Čoupková, E. Klailová,  M. Cziglová, I. Dlugoš, v druhé
řadě zleva: R. Koplík, V. Charalambidis, A. Čoupek, P. Juráček.

Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2007. Předpokládaná distribuce 3. 9. 2007.
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