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Jak již jistě víte, letošní rok je pro naši MČ Brno−Bosonohy
z pohledu historie velmi významný. Přesně před tolika lety vznikl
dokument, který jako nejstarší dochovaný potvrzuje existenci
Bosonoh.
K tomuto jubileu jsme pro vás připravili speciální část zpravodaje,
která bude věnována ohlédnutí do historie Bosonoh. Podkladem
a zdrojem informací nám bude kniha pana Miroslava Kazdy –
Bosonohy v událostech času – z roku 2005.
Vznik názvu Bosonohy
Předci původních obyvatel Bosonoh snad obývali malý kopec
Hradisko, odkud podle pověsti museli utéct při nájezdu loupeži−
vých dobrodruhů. Při útěku údajně ztratili obuv a do budoucích
Bosonoh doběhli bosi.

Původ názvu obce ovšem není doložen a ani dnes jej nelze spo−
lehlivě vysvětlit. Historikové Hosák a Šrámek se domnívají, že
název je možno vysvětlit tím, že poddaní (lépe nevolníci) byli ves−
měs nuzně oblečení, bez „škorní“, tedy bosonozí. To by ovšem
odpovídalo i dalším okolním obcím. Název je také možno chápat
jako místo mokřinaté, vlhké, které bylo třeba přejít bosou nohou.

Nejstarší dochovaná listina o Bosonohách
Tato listina se zmiňuje o „směně zboží v Bosonohách za statky
v Medlanech, Březovicích, Vážanech v době, kdy mu toho času
vojsko učinilo škodu“ s plebánem (farářem) kostela sv. Petra
v Brně, Zdislavem.
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Překlad listiny:
Ve jménu Svaté Trojice a nerozdílné jednoty amen. Václav, z Boží milosti čtvrtý král český, Zdislavovi, faráři kostela
Sv. Petra v Brně a jeho nástupcům na věky. Nespolehlivá je lidská paměť, a trvá (co je) napsané, a to když trvá, trvá i čin, svě−
řený svědectví písma. Proto všem přítomným i budoucím, kteří budou mít možnost nahlédnout do tohoto zápisu, ať je vyhlášeno
svědectvím přítomných, že považujeme za platné. Věrnému našemu knězi Zdislavovi, faráři chrámu svatého Petra    v Brně,
výměnnou smlouvou slavnostně a zákonitě ať je vyhlášeno, že vše, cokoliv vlastníme ve vsi Bosonohy, ať obdělané nebo neob−
dělané se všemi náležitostmi polí, loukami, pastvinami, lesy a ostatním jakéhokoliv jména připisujeme uvedenému kostelu
a výše zmíněnému Zdislavovi a jeho nástupcům. A poněvadž úkon výměny postupuje tak, že jeden z vlastníků tuto dohodu udě−
luje, aby naopak druhý stejně tolik nebo ještě více dal ze svého, jestliže se to hodí, rovněž náš farář Zdislav postoupil nám ze
statků v Medlanech a Březovicích, náležejících škole při kostele svatého Petra, a ze statků ve Vážanech      a Březové, náleže−
jících střídníkům a jiným lidem kostela, se všemi náležitostmi polí, loukami, pastvinami a lesy. Výměna bude nerovná, poněva−
dž víc z našich statků ke kostelu připadne než z majetků uvedeného faráře (nám). Přesto vše, co jsme měli v Bosonohách, pře−
vedli jsme do této výměny pro věrnost a služebnost jeho za škody a loupeže způsobené kostelu od našeho vojska. Jmenovaný
náš kněz pro větší platnost předem oceněné výměny nás poctil dvěma koňmi v hodnotě 20 marek. Aby tato ustanovení zůstala
trvale neporušena na věčné časy, dali jsme tuto listinu opatřit naší pečetí a dole podepsanými svědky, jejichž jména dále násle−
dují:
Otto, purkrabí z Donína, Arnold, hrabě z Hukvagu, Mikuláš, syn Borutův, Boruta, syn Borutův, Albert, syn Našeplukův, Zbra−

slav, podčíšník český, Dalibor, mladší podkomoří český, Ondřej ze Všechrom, Milíč a jeho bratři Zlebor a Dyik, Přibyslav
a Volkmar, Záviš z Březníka, Bohuš z Tasova, Rym ze Židlochovic, Karel a jeho bratři Benko a Luclav z Říčan, Náhrad z Oře−
chova, Štěpán z Troubska, Ondřej, syn krajského správce Česlava z Čech, Konrád, písař brněnský, purkmistr Štěpán z Osto−

povic, Ota, kanovník boleslavský, Siro, kněz pana krále, Jindřich, farář z Kosten, Bruno, měšťan brněnský, Alrám, Peregrinus,
Petr, syn Šimonův, Syfrid a jeho bratři Oldřich a Verehard, Albero z Chebu a četní jiní.

Dáno v tomto milostivém létě 1237, 9. indikce dne 14. srpna. Dáno v Brně rukou notáře Viléma.
Pokračování na str. 2...
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Počet obyvatel v Bosonohách v jednotlivých obdobích
V roce 1790 bylo v Bosonohách 84 domů a 468 obyvatel. V roce
1900 to bylo již 194 domů a 1133 obyvatel. V roce 1950 516 domů
a 2038 obyvatel. V roce 2001 již 634 domů a 2223 obyvatel.
Snímek z roku 1907

Snímek z roku 2007

Některá vybraná data chronologického přehledu událostí
v Bosonohách v dějinném kontextu
822 vznik Velkomoravské říše
863 mise Soluňských bratří
1195 pravděpodobný vznik osady Bosonohy
1225 klášter v Oslavanech odstupuje vinice v Bosonohách 

Benediktinům
1237 nejstarší písemná zmínka o Bosonohách
1240 Bosonohy přechází pod klášter Porta Coeli
1278 bitva na Moravském poli
1319 Bosonohy přechází pod olomouckého biskupa
1526 bitva u Moháče, Ferdinand Habsburský zvolen českým 

králem
1620 bitva na Bílé hoře
1628 Bosonohy opět přechází pod Porta Coeli
1645 obléhání Brna Švédy
1748 staví se silnice Brno–Jihlava
1782 Bosonohy jsou pod Veverským panstvím hraběte ze Sin−

zendorfu
1783 vykoupením z roboty v Bosonohách vzniká 5 sedláků

a 42 čtvrtláníků
1795 staví se škola
1799 stavba „palírny“
1805 bitva u Slavkova
1828 škola se rozšiřuje
1829 Bosonohy kupuje Gustav Wasa
1849 v Bosonohách založena knihovna
1907 škola se přestavuje
1909 založeny spolky Sokol a Orel
1914 začátek 1. světové války
1918 konec 1. světové války. Vyhlášení Československé 

samostatnosti
1919 volba starosty v nově vzniklé republice
1923 do obce je zavedena elektřina
1924 výstavba Obecního domu
1926 kino „Svoboda“ zahajuje svoji činnost
1928 T. G. Masaryk v Bosonohách
1929 Kruté zimní mrazy. Založen fotbalový klub
1930 staví se Masarykův okruh
1931 zprovoznění obecního vodojemu
1938 zabrání Sudet
1939 Začátek 2. světové války. Vyhlášení Protektorátu Čechy 

a Morava
1945 konec 2. světové války
1948 komunisté se v republice ujímají moci
1949 závod vozů Grand Prix

1971 Bosonohy připojeny k městu
1972 postavena dálnice D1
1985 bosonožský Hájek vyhlášen přírodní rezervací
1989 „sametová revoluce“
1991 až 1993 plynofikace obce
1993 rozdělení republiky
Dobová pohlednice z roku 1930

Snímek pořízený z provizorního dřevěného přechodu při startu.

V periodikách obletěl celou Evropu. Pořadí na startovním roštu:
č. 10 princ Bira (Siam), č. 5 dr. Farina (Itálie), dále pak 
E. de Graffenried (Švýcarsko), P. Etacelin (Francie) a L. Chiron
(Francie).

Zničený tank u obecního domu. Květen 1945
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Pokračování na str. 5...

(...pokračování ze strany 1)
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu 11. zasedání ZMČ Brno−Bosono−
hy ze dne 1. 11. 2007

ZMČ Brno−Bosonohy:
− bere na vědomí zápis Kontrolního výboru ZMČ
Brno−Bosonohy;
− bere na vědomí zápis Kulturní komise RMČ Brno−
Bosonohy;
− bere na vědomí zápis 5. schůze Komise pro ochra−
nu a rozvoj životního prostředí RMČ Brno−Bosonohy;
− bere na vědomí zápis finančního výboru ZMČ Brno−
Bosonohy;
− bere na vědomí zprávu pí Medové o jednání
s Mgr. Vladimírem Koudelkou;
− bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Brno,
Bosonožské nám. 44, ve věci reklamace závad
v budově ZŠ;

− schvaluje smlouvu o dílo, předloženou v příloze č. 8
zápisu;
− schvaluje smlouvy o dílo, předložené v příloze č. 9
až 16;
− schvaluje záměr změny trasy tramvaje tak, jak bylo
schváleno v usnesení ZMČ Brno−Bosonohy dne
10. 5. 2007 č. 15/7 a pověřuje ing. Arch. Arnošta
Čoupka účastí na jednáních s projektantem;
− schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou A. S. A.
Služby Žabovřesky, s. r. o., na zimní údržbu komuni−
kací v MČ Brno−Bosonohy na období 2007/2008
a pověřuje starostu jejím podpisem;
− schvaluje návrh požárního řádu tak, jak navržen
v příloze č. 19;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2007 v rozpo−
čtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007 v objemu
+ 20 000 Kč na straně příjmů a výdajů;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2007 v rozpo−
čtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007 v objemu
+ 200 000 Kč na straně příjmů a výdajů;
− schvaluje změnu termínu projednání rozpočtu
finančním výborem ZMČ v návrhu rozpočtu MČ
Brno−Bosonohy na rok 2008 z 22. 11. 2007 na
26. 11. 2007;
− schvaluje návrh harmonogramu přípravy rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2008 včetně schválené
změny (Usn. Č. 20/11);
− schvaluje záměr využití areálu bývalé cihelny jako
veřejné sportoviště včetně haly, schvaluje záměr
nabytí pozemků v areálu bývalé cihelny do majetku
města Brna, nesouhlasí však se směnou za pozem−
ky v areálu bývalé Velké ceny;
− schvaluje záměr doplnit vybavení veřejného sporto−
viště o sportovní konstrukce v celkové částce 56 170 Kč
bez DPH a schvaluje vyčlenění této částky z rozpo−
čtu MČ rozpočtovým opatřením;
− schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou DIRECT
media na vybudování nového oplocení, položení aká−
tových obrubníků, vybudování uzamykatelné brány
a zámkové dlažby k bráně v celkové výši 56 543 Kč;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2007 v rozpo−

čtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007 v objemu
+/− 15 000 Kč na straně výdajů;
− souhlasí s provedením bezpečnostních prověrek na
dětských hřištích na Bosonožském nám., ulicích Za
Vodojemem a Vzhledné;
− pověřuje členy pracovní skupiny a starostu k přípra−
vě a k jednání ohledně získávání fondů z Evropské
unie.

Výtah ze zápisu 26. schůze RMČ Brno−Bosono−
hy ze dne 5. 11. 2007

RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje firmu Jaroslav Galba k provedení prací
„oprava střechy v budově ZŠ Bosonožské nám. 44“
a pověřuje ředitelku ZŠ podpisem smlouvy o dílo
s touto firmou po projednání finančních podmínek na
základě vyjádření firmy QUALIFORM.
− schvaluje návrh dodatku k nájemní smlouvě
č. 2496201.
− vyjadřuje souhlas se stavbou garáže na pozemku
p. č. 300/6 v k. ú. Bosonohy.
− souhlasí s provedením oplocení pozemku p. č. 1754
v k. ú. Bosonohy dle předloženého náčrtu, ale poža−
duje zachování výškové úrovně stávající komunika−
ce.
− souhlasí s umožněním nájmu Národnímu úřadu pro
zaměstnanost a sociální správu za nájemné ve výši
30 000 Kč/rok.
− schvaluje pracovní cesty starosty MČ Brno−Bosono−
hy za měsíc září a říjen 2007.
− souhlasí s předmětnou stavbou za těchto podmí−
nek:
bude dodržena podmínka ODM MMB č. j.
ODM/11758/07/Kra ze dne 15. 10. 2007 a  k části
pozemků p. č. 1217, 1226/1, 1276/2 bude uzavřena
nájemní smlouva pro účel užívání jako vjezd a umís−
tění vodoměrné šachty;
− doporučuje zastupitelstvu MČ Brno−Bosonohy
schválit instalaci uzamykatelné závory na konci ul.
Hoštické před vjezdem na polní cestu a osazení
kamenné bariéry zamezující objetí závory.

Výtah ze zápisu 27. schůze RMČ Brno−Bosono−
hy ze dne 19. 11. 2007 

RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
24 01 2 02, návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
24 02 2 16, návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
24 05 2 09;
− pověřuje starostu městské části vypracováním
odpovědi žadateli Mgr. Božetěchu Hurtovi ve věci
opravy chodníku na ul. Práčata. V odpovědi bude
uvedeno, že nutnost opravy bude posouzena po
ukončení zimního období spolu s prověřením ostat−
ních požadavků na opravu komunikací a chodníků
v městské části za předpokladu vyčlenění potřebné
finanční částky v rozpočtu MČ na rok 2008;

− souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 754/2,
832,2555/1, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12
a 2555/18 v k. ú. Bosonohy;
− schvaluje záměr rekonstrukce podlahy v zasedacím
sále ÚMČ Brno−Bosonohy a doporučuje zastupitel−
stvu MČ Brno−Bosonohy schválit vyčlenění částky
100 000 Kč v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2008;
− schvaluje záměr pořízení barevného kopírovacího
zařízení pro ÚMČ Brno−Bosonohy formou leasingu
a doporučuje zastupitelstvu MČ Brno−Bosonohy
schválit potřebnou částku v rozpočtu na rok 2008;
− schvaluje záměr provedení oprav venkovní fasády
budovy ÚMČ Brno−Bosonohy kolem oken a doporu−
čuje zastupitelstvu MČ Brno−Bosonohy vyčlenit
potřebnou částku v rozpočtu na rok 2008.

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy 
se koná ve čtvrtek 13. 12. 2007 v 18 hodin 
v sále budovy ÚMČ.

Úřad městské části Brno−Bosonohy
přijme pracovníka na úklidové práce
a údržbu zeleně v městské části
Brno−Bosonohy. Výhodné platové
podmínky. Vhodné i pro zdatné
důchodce, uchazeče o zaměstnání
evidované na úřadu práce apod.
Nástup 1. 1. 2008. Zájemci se
mohou přihlásit na ÚMČ Brno−
Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642
00 Brno do 19. 12. 2007. Bližší
informace na tel. č. 547 422 716
nebo 547 422 710.

Úřední hodiny na ÚMČ Brno−Bosonohy
v době vánočních svátků 

Úřad městské části Brno−Bosonohy upo−

zorňuje občany, že v době od 27. 12. 2007

do 1. 1. 2008 bude úřad uzavřen. Posled−

ní úřední den roku 2007 bude středa

19. 12. 2007. Žádáme občany, aby  nejpo−

zději k tomuto datu odváděli platby v hoto−

vosti do pokladny ÚMČ. První úřední den

roku 2008 bude středa 2. ledna.

S přáním hezkého a klidného prožití

vánočních svátků za všechny pracovníky

ÚMČ Brno−Bosonohy

Ing. Dana Škarvadová, tajemnice

Obecní pečeť
Její otisk je uveden na různých publikacích.
Kovový originál se nedochoval.

Z doslovu pana Kazdy   
Podle starých pramenů je zřejmé, že Bosonohy
musely existovat pravděpodobně již v roce 1195
– pokud ne ještě dříve! Z listiny datované rokem
1237 vyplývá, že vinohrady i polnosti zde již exi−
stovaly dříve. Rozhodně zde „nespadly z nebe“
na způsob „deus ex machina“. Pro toto tvrzení
sice chybí „dobová listina“, ale všichni dobře
víme, že i křestní list se nevystavuje v den naro−

zení dítěte, ale později. Tolik jsem chtěl říci
k datu vzniku obce.

Děkuji panu Miroslavu Kazdovi za jeho práci při
sestavování zmiňované knihy. Je opravdovou
ukázkou průřezu historie Bosonoh.

Tuto knihu si můžete zakoupit na ÚMČ Brno−
Bosonohy.

Z knihy Bosonohy v událostech času 
vybral, s autorem prodiskutoval
Petr Juráček, kronikář Bosonoh
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Výjimka ze zpoplatnění úseku dálnice D1 Kývalka–Brno západ
Řadu let jsem se snažila pomáhat MČ Brno−Bosonohy k dosažení
této výjimky. Výjimka nabyla platnosti k 1. 1. 2006.
S nástupem nového ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka má dojít
ke zrušení některých výjimek ze zpoplatnění.
Proto jsem i teď využila svých zkušeností a písemně seznámila
pana ministra s našimi problémy s dopravou přes naši městskou
část. Dopis jsem poslala na vědomí panu poslanci Ing. Milanu
Šimonovskému (bývalý ministr dopravy), panu primátorovi Romanu
Onderkovi a panu hejtmanovi Ing. Stanislavu Juránkovi.
Všem třem jmenovaným děkuji za jejich ubezpečení a jejich trvalé−
mu úsilí za zachování výjimky, poněvadž jsou si vědomi, jak těžké
dopady na životní prostředí, a tím na naše zdraví, nadměrná dopra−
va má.
Zejména děkuji panu hejtmanovi, který mi poslal i dopisy adresova−
né ministerstvu, kde mimo jiné žádá o ponechání výjimek (i jinde
v Jihomoravském kraji) alespoň do doby, než budou vybudovány
obchvaty takto přetížených komunikací.
Ještě bych chtěla podotknout, že z dopisů, které jsem obdržela
z ministerstva dopravy, vyplývá, že hlavním důvodem pro prověřo−
vání jednotlivých případů je to, že mnohé z výjimek byly povoleny již
před mnoha lety. A že pouze vinou sdělovacích prostředků nabyla
veřejnost dojmu, že všechny výjimky budou v plném rozsahu zruše−
ny.
V současné době je z cca 970 km dálnic a rychlostních silnic vyjmu−
to ze zpoplatnění 21 úseků v celkové délce 142 km.

Květa Kilianová,
členka Komise pro ochranu a rozvoj a životního prostředí

Výjimka ze zpoplatnění úseku dálnice D1 Kývalka

V minulém čísle jsme vás informovali, že MČ Brno−Bosonohy
a redakce Bosonožského zpravodaje vyhlašují soutěž s názvem
BOSONOHY 770 aneb BOSONOHY TUŽKOU, PEREM,
PASTELKOU, POČÍTAČEM…
Vzhledem k tomu, že chceme dát možnost zapojit se i dalším oby−
vatelům Brna, tedy těm, kterým není Bosonožský zpravodaj dostup−
ný (neboť prozatím jen zde byla informace o soutěži uveřejněna)
a o této aktivitě se dozvídají postupně a zprostředkovaně, posouvá−
me termín uzávěrky na čtvrtek 20. prosince 2007. Proto také opa−
kovaně uveřejňujeme základní údaje o této soutěži, která byla inspi−
rována 770. výročím první  písemné zmínky o Bosonohách,
a mohou se jí účastnit velcí i malí, Bosonožáci i ostatní.                   
Pro obyvatele Bosonoh vyhlašujeme téma: Co se vám líbí (nebo
nelíbí) v Bosonohách (na Bosonohách)?  Pro ostatní obyvatele Brna
a další příznivce naší MČ máme téma: Co se vám vybaví, když se
řekne „Bosonohy“? Na dané otázky můžete odpovídat písemně (for−
mou zamyšlení, příběhů, básní atd.) nebo výtvarně (formou malby,
kresby, grafiky atd.). 
Svoje práce předávejte nebo posílejte do 20. 12. na adresu Boso−
nožský zpravodaj, úřad MČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1,
642 00 Brno. Svoje příspěvky můžete posílat také elektronickou
poštou na adresu bosonozskyzpravodaj@centrum.cz.  
Slavnostní vyhodnocení soutěže v jednotlivých kategoriích (po
posouzení odbornou porotou) se uskuteční 28. 12. 2007 v Bosonož−
ské orlovně. Na vítěze čekají pěkné a zajímavé ceny.

Za redakci Helena Koudelková

Uzávěrka soutěže „BOSONOHY 770“ prodloužena

Děkujeme za první příspěvky, které posíláte do naší soutěže inspi−
rované 770. výročím první písemné zmínky o Bosonohách (o pod−
mínkách soutěže a termínu uzávěrky informujeme výše) a kde
odpovídáte na otázku „Co se mi líbí – nelíbí na Bosonohách“ (pro
obyvatele Bosonoh), resp. „Co se vám vybaví, když se řekne Boso−
nohy“ (pro ostatní). 
Symbolicky nám mezi prvními došel příspěvek bývalého kronikáře
Bosonoh a autora publikace Bosonohy v událostech času, pana
Miroslava Kazdy. Vážíme si toho, že právě on se do této „jubilejní“
bosonožské aktivity zapojuje, ale na druhé straně to není zas až tak
moc překvapivé. Pan Kazda patří totiž k něm, kterým nikdy nebyl,
a věříme, že ani nebude, osud Bosonoh lhostejný. Uveřejňujeme
jeho text v nezkrácené podobě, stejně jako i texty paní Marty Lau−
dátové, která, byť rodačka, žije už dlouhé roky v centru Brna,
a proto psala na téma „Co se mi vybaví, když se řekne Bosonohy“,
a text paní Marie Pelikánové z Bosonoh, která psala na téma „Co
se mi líbí – nelíbí na Bosonohách“. Texty těchto dvou sester, které
mnozí pamatují jako „holky Svobodovy“, nejsou tak obsáhlé jako
příspěvek pana Kazdy, ale plně vystihují myšlenku a smysl naší
soutěže. 

Text Marty Laudátové     
Bosonohy jsou pro mě především mým rodištěm, znám místo
v pokoji, kde jsem poprvé vykřikla. Tady jsem prožívala první rados−
ti i bolesti a především byla obklopena milující blízkou i širší rodinou.
Maminčini předkové na tomto místě žili od 17. století a tatínkova
rodina se sem přistěhovala před více jak 100 lety. Je to místo, kde
mám spoustu milých příbuzných a známých a kde se cítím doma. 

Marta Laudátová 
Text Marie Pelikánové:
Můj pohled na Bosonohy je ovlivněn tím, že jsem se ráda vrátila do
míst mého mládí, abych zde znovu bydlela. Těší mne, že jsou stále
znatelné známky pospolitosti občanů, že se tu lidé spolu baví, zdra−
ví, pobývají a snad si i pomáhají. Složitější je to s kvalitou prostředí,
např. s pořádkem veřejných prostranství nebo estetikou některých
v nedávné minulosti vzniklých staveb. Marie Pelikánová

Text Miroslava Kazdy, který si otázku „Co se vám líbí – nelíbí
na Bosonohách“ transformoval jako: Co se vám v Bosono−
hách líbilo a nelíbilo dříve a dnes?
Otázka je položena v obecné rovině, a protože má každý svou sub−
jektivní představu, pokusím se alespoň heslovitě odpovědět v kon−
frontační poloze života zobrazující první polovinu minulého století
s dneškem.
Život v Bosonohách dříve byl pochopitelně jiný než dnes. Po praš−
ných cestách rachotily selské povozy tažené koňmi, v zimě pak cin−
kaly koňům, táhnoucím velké sáně, na postroji zavěšené rolničky,
v době žní bylo od humen slyšet hukot mlátiček, od Troubska sykot
a pískání parní lokomotivy. Kluci hráli na návsi kuličky, po ulicích se
potulovaly husy,  pobíhali psi a u potoka na Práčatech žáby večer

První příspěvky do soutěže „BOSONOHY 770“

pořádaly koncert. A auta? Skoro žádná. Mládež si svou energii
vybíjela v lehké atletice a cvičením na nářadí.
Dodržovaly se tradice, pořádaly folklorní slavnosti a různé spole−
čenské akce, bály, maškarní merendy, mladé a staré hody se zave−
denými tradičními rituály. Bylo hodně spolků a většina z nich měla
své uniformy. Byla to doba uniforem. Spousta zajímavých a zná−
mých lidských figurek doplňovala kolorit naší obce.
Byla to však také doba hospodářské krize s celou řadou nezaměst−
naných. Také mezi spolky se vyskytovaly spory a incidenty.
Lidé té doby byli však skromní, pracovití a dokázali se družně bavit.
Tolik jen velmi kratičký pohled do minulých časů. Bylo dobře i zle.
Dnešní uspěchaná, hektická doba lidi změnila a, jak se zdá, stano−
vila jiné priority. Známé přísloví říká, že časy se mění a lidé v nich.
Naše obec se stala součástí města a z původní zemědělské obce je
příměstská aglomerace. Ke cti našich zastupitelů v posledních
letech patří renovace školy, výstavba nové školky, vybudování
suchého poldru a nové cesty k Žebětínu, zbudování sběrny domov−
ního šrotu a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad a renovace
Orlovny. Dobrým společensko−kulturním počinem od zastupitelstva,
ale i od dobrovolných pracovníků, je udržování a podpora kulturních
tradic a družebního vztahu s italskou obcí Abbadia Larianna a dobrá
organizace Klubu důchodců a nesmím zapomenout ani na skvělý
Sudoval, který už vešel do podvědomí našich občanů.
Tyto akce lze nepochybně označit jako významné klady při zvele−
bování naší obce.
Naši obec však i nadále trápí nadměrný hluk z dálničního tělesa.
Protihlukové bariéry se jinde budují, jen u nás se stále s nimi nějak
váhá. Potok Leskava je  zejména v létě páchnoucí stokou (zde se
člověk svým nešetrným přístupem k přírodě přičinil, aby se zde už
žádné žabí večerní koncerty nekonaly). Další nepříjemností je denní
průběžná šňůra vozidel na ulici Pražská. Nebezpečné spaliny,
otřesy a hluk okolním domům, hlavně však  jejím obyvatelům, život
silně znepříjemňují. Otevřenou, resp. nedokončenou, záležitostí
stále zůstává zbudování kanalizace splaškových vod.
I tak chci věřit, že tyto problémy jsou jen otázkou času a peněz.
Tolik můj neúplný pohled na dnešní dobu. Neměli bychom zapome−
nout, že v minulosti naší obce je bohatství, v budoucnu spočívá sice
tajemství, ale v přítomnosti je dar! Važme si tohoto daru a snažme
se k němu také sami něco přiložit.
Na závěr mého psaní si dovoluji vám všem popřát krásné prožití
nastávajících vánočních svátků a slunce, v tak často rozjitřené
mysli. Miroslav Kazda   (bývalý kronikář Bosonoh)

Za redakci ještě jednou děkuje a na další příspěvky se těší 
Helena Koudelková
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Na 10. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy konaném 4. 10. 2007
vystoupil Mgr. Petr Juráček s návrhem na uskutečnění měření
dopravní vytíženosti na ulici Pražská. V diskusi k tomuto bodu
vystoupila paní Špačková, která oznámila, že měření může být pro−
váděno vzhledem k povětrnostním podmínkám pouze v měsících
duben až říjen, a protože zřejmě nikdo ze zastupitelů neměl na věc
vlastní názor, bylo měření odloženo.
Mgr. Juráček svůj návrh předloží na jaře v případě, že nebude
zahájena výstavba kanalizace na ulici Pražská.
Informace paní zastupitelky byla zavádějící. Netýká se měření
počtu vozidel, ale měření hluku.
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Příloha
zpravodaje ministerstva životního prostředí č. 3, březen 1996) sta−
novuje, že pro měření hluku z dopravy na veřejných komunikacích
se přednostně volí pracovní dny, úterý až čtvrtek, měsíce duben až
červen, září, říjen.
Žádná směrnice pro měření frekvence dopravy neexistuje. Je to
ponecháno vlastnímu úsudku. Jistě bychom neměřili na Vánoce,
kdy jsou lidé doma a auta v garážích nebo zazimovaná na ulici.
Je velká škoda, že k měření počtu vozidel a zároveň rychlosti
nedošlo. Členové Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí
chtěli mít možnost srovnání nynější dopravní vytíženosti s doprav−
ní vytížeností po úpravě komunikace Pražská (zklidnění). Kromě
počtu vozidel, jejich skladby by byl měřením zachycen i počet vozi−
del překračujících dovolenou rychlost.
Měření na jaře nebude možné, poněvadž, doufám, že k radosti nás
všech, budou na jaře 2008 zahájeny práce na kanalizaci.
Měření dopravní vytíženosti v roce 2005 probíhalo v polovině listo−
padu a jeho výsledky byly pro naše aktivity kolem neúnosné
dopravní situace na Pražské velmi potřebné.
Jeden den (24 hodin) v měřeném týdnu projelo přes 17 000 vozi−
del, denní průměr počtu vozidel v měřeném týdnu činil 14 500.

Květoslava Kilianová,
členka Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

RMČ Brno−Bosonohy

Měření dopravní vytíženosti na ulici Pražská

Š t ě p á n s k á  k o l e d a  2 0 0 8
Křemílci (mládež troubské farnosti) budou opět na svátek sv. Štěpá−

na, 26. 12. 2006, navštěvovat v Bosonohách staré, nemocné a opuš−

těné spoluobčany.

Během našich návštěv zpíváme koledy a snažíme se všem zpříjemnit

vánoční svátky. Pokud chcete, abychom s vámi či vašimi blízkými strá−

vili pěkné chvilky vánoční pohody, můžete telefonovat na číslo 547

227 838 nebo se obraťte přímo na mě. Podotýkám, že tuto tradici dělá−

me dobrovolně a rozhodně ne za peníze.

Petr Juráček, Pusty 3

KKøøeemmííllccii
vvááss  zzvvoouu  nnaa  ddiivvaaddlloo

Všechny děti, starší i nejstarší,
zveme na divadelní představení

pohádky

ZZllaattoovvlláásskkaa,,
které se uskuteční

v neděli 6. 1. 2007 v 16 hodin
v Bosonožské orlovně.

Výroční schůze klubu důchodců
Výbor KD při ÚMČ Brno−Bosonohy srdečně zve svoje

členy a další nové zájemce o členství na
Výroční členskou schůzi KD

ve čtvrtek 27. prosince v 16 hodin
v Bosonožské orlovně. 

O zábavu a občerstvení bude tradičně postaráno.
O překvapení nebude nouze!

Těšíme se na vás
Výbor KD Bosonohy přeje všem svým členům a ostat−
ním našim spoluobčanům šťastné a spokojené Vánoce

a hodně štěstí do nového roku 2008!

Zveme Vás na promítání fotografií a cestopisného filmu

ISLAND NA MOTORKÁCH,
které se koná v sále Orlovny
15. 12. 2007 od 17.00 hod.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Pavel Cihlář

a Karel Kalaš

Co se chystá

To nejlepší pro Vás z příspěvků Fondu prevence
v roce 2007:

Preventivní očkování a přeočkování proti klíšťové
encefalitidě
Očkování proti rakovině děložního čípku
Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ
Příspěvek na masáže, pohybové aktivity
Příspěvek na plavání kojenců a dětí
Příspěvek pro dárce krve a kostní dřeně
Příspěvek na vitamínový přípravek pro těhotné ženy +
DVD „Jak prožít zdravé těhotenství“
Pilotní projekt „Stomatologická prevence dětí“
Příspěvek na bazén Brno Lužánky, Brno−Kraví Hora
Volný vstup na bazény: Blučina, Kuřim, Vyškov a další

Nejste dosud klienty ZP METAL−ALIANCE?

Využijte možnosti zaregistrovat se k 1. 1. 2008 a získat
tak poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup potravinových

doplňků a antikoncepčních přípravků. 
Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového klienta.

Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:
Regionální pracoviště Brno

ZP METAL−ALIANCE
Dům Vichr, Kobližná 19

601 00 Brno
☎ 542 424 150−1

Úřední hodiny:
Po  8.00−12.00     13.00−17.00 St  8.00−12.00     13.00−17.00
Út   8.00−12.00     13.00−15.00 Čt  8.00−12.00     13.00−15.00

www.zpma.cz             info@zpma.cz            Modrá linka 844 125 124
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10. 11. proběhl první hon v této sezóně. Bosonožští myslivci měli
v plánu odlovit bažanty a zajíce dle norem tak, aby vyrovnali pře−
depsané stavy zvěře na svém území. Domluvil jsem si s představi−
teli sdružení posezení u čaje s medem a položil panu Mirkovi
Kafoňkovi (hospodář) a Milanovi Cendelínovi (předseda) několik
otázek.

Kolik členů má místní organizace?
13.

Můžete nám krátce představit historii sdružení?
Dne 30. 12. 1949 proběhla zakládající schůze a vzniklo Lidové
myslivecké sdružení v Bosonohách. Předsedou se stal Karel Leim−
berger. Jedním ze zakládajících členů byl Leopold Gabriel, který
sdružení podporuje dodnes a zároveň je posledním žijícím zaklá−
dajícím členem. 
Z kroniky sdružení můžeme vyčíst, že v roce 1950 bylo uloveno
680 králíků (dnes už na našem katastru nejsou), 62 koroptví, dnes
už se neloví, 118 bažantů, 258 zajíců, 4 srnčí, 35 pytlačících koček,
12 psů, 18 lišek, 170 syslů, dnes už na našem katastru nejsou,
a 135 křečků. V roce 1960 jsme postavili svépomocí mysliveckou
chatu, na které jsme odpracovali 6 417 hodin. Již v 70. letech 20.
stol. se projevil vliv kolektivizace – rozorávání mezí. Nastal znatel−
ný úbytek zvěře. Na konci 70. let byly rozloha naší honitby 1 149
ha. Po rozpadu velkého sdružení bylo v roce 1993 vytvořeno Mys−
livecké sdružení Hájek Bosonohy s 560 ha honitby.

Jaká je činnost vašeho sdružení?  
Dle zákona je zvěř obnovitelné bohatství státu. Naší činností je udr−
žet normované stavy zvěře nad minimální stavy, které narušují
reprodukci. V podzimních a zimních měsících přikrmujeme zvěř.
Vykonáváme ochranu zvěře při hnízdění, tlumení zvěře škodící
myslivosti, zřizujeme napajedla, léčíme a v neposlední řadě se
snažíme o předávání našich zkušeností dalším – např. školákům
v červnu, kdy je měsíc myslivosti. Organizujeme každoročně ples.

Jak se aktivně zapojujete do dění v Bosonohách?
Jednou za rok organizujeme ples. Z kapacitních důvodů – máme
až 320 účastníků – bývá na Myslivně v Kohoutovicích. Tento ples
je dobrá příležitost k setkání s přáteli a našimi příznivci. K večeři se
podává zvěřina. Výnos této akce investujeme do nájmů, nákupu
krmiva, nutné opravy atd. 
Další naší činností je spolupráce s místní školou. V červnu 2006
jsme si pro bosonožské žáky připravili zábavné dopoledne – před−
nášku o významu ochrany přírody, výstavu, poznávání zvěře,
ukázku práce loveckých psů, střelbu ze vzduchovky, kvíz, odměny.
V letošním roce ještě plánujeme vánoční krmení. Touto cestou
chceme poděkovat dětem a vedení školy za sběr kaštanů – dosta−
li jsme 10 pytlů.
Další činností je úprava areálu u myslivny.

10. 11. jste měli první letošní hon…

Ano. Přestože pršelo a sněžilo, měli jsme první, poznávací hon od
8 do 14 hodin. Během něho jsme schopni poznat množství zvěře
na našem území. Odlovili jsme 22 bažantů a 6 zajíců.

Jaké máte představy o dalším působení vašeho sdružení
v Bosonohách?
Pokud to bude možné, chceme udržet normovaný stav zvěře.
Bohužel díky volně pobíhajícím psům, velké frekvenci aut, rozrů−
stajícímu se Brnu a jiným faktorům je tento úkol těžký. Dále chce−
me pokračovat v organizaci vycházek pro žáky školy a pořádání
mysliveckého plesu.

Váš pozdrav čtenářům Bosonožského zpravodaje?
V Bosonohách a okolí je pěkná krajina a my se o ni musíme spo−
lečně starat a chránit ji. Děkujeme všem, kteří jsou vůči svému
okolí ohleduplní. Na závěr si dovolíme krátký citát: Příroda může
bez lidí existovat, ale člověk bez přírody ne!

Rád bych poděkoval pánům myslivcům za společně strávené chví−
le při tvorbě tohoto rozhovoru. Zároveň jim ještě jednou děkuji za
zabijačkovou polévku, kterou mi dali ráno před začátkem honu.

Rozhovor připravil Petr Juráček

Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy

Pokusme se všichni alespoň jednou denně někomu udělat radost,
potěšit nebo překvapit v dobrém smyslu toho slova. Uvidíte, že
i Vám to přinese pocit uspokojení a dobra – i když třeba neuslyší−
te slovo děkuji. I to se stává, ale pocit dobra hřeje i v těch nejne−
příznivějších povětrnostních podmínkách. (převzato z informačního
letáku Liga proti rakovině)
16. 5. 2007 se konala sbírka Český den proti rakovině prodejem
žlutých kytiček s modrou stužkou.
I když letos v Bosonohách prodej neproběhl, ráda bych vás oslovi−
la jako členka Ligy proti rakovině. Zmiňovaná sbírka pokračuje for−
mou DMS zpráv dále. Dárcovská zpráva stojí 30 Kč.
Vaše DMS pište ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
Za všechny členy a nemocné vám děkuji.

Marcela Melounová

Liga proti rakovině
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Z P R Á V I Č K Y  Z  N A Š Í  Š K O L I Č K Y
Jak jsme zahájili školní rok v naší nové a krásné mateřské škole
Po náročné prázdninové přípravě nových prostor jsme zahájili
nový školní rok také změnou rozdělení dětí do tříd, jinak než byli
rodiče a děti dosud zvyklí – zavedli jsme tzv. věkově smíšené
třídy. Děti jsou do tří tříd rozděleny rovnoměrně z hlediska zastou−
pení jednotlivých věkových skupin a pohlaví. Také jsme vyhověli
přání rodičů, případně podpořili sourozenecké a kamarádské
vztahy mezi dětmi, zvážili jsme také stejné potřeby dětí. Výhodou
je kvalitnější individuální a intenzivnější práce s menší skupinkou
předškolních dětí. Naopak větší děti pomáhají učitelce v péči
o menší kamarády a tím k nim získávají ochranitelský a pozitivní
přístup. 
Od září jsme v nové školce přivítali několik divadelních souborů
s pohádkami pro děti.
V listopadu se těšíme na pohádky, které nám přijdou zahrát naši
starší kamarádi z dramatického kroužku ZŠ.
Také navštívíme divadlo Radost.
7. listopadu nás navštívil pan biskup brněnský, Mons. ThLic. Voj−
těch Cikrle. Návštěva probíhala za přítomnosti pana starosty
M. Sojky a paní místostarostky D. Medové. Při prohlídce budovy
jsme si spolu s panem biskupem nostalgicky zavzpomínali na
léta prožitá v bývalé „školičce“. Poté jsme všichni pobesedovali,
společně si zazpívali. Tato návštěva v nás všech nechala hlubo−
ký zážitek.

VÝZVA  K SOUKROMÝM FIRMÁM
Uvítáme sponzorské příspěvky na dovybavení mateřské školy
nebo k zakoupení nových hraček pro děti.

Poděkování 
Touto cestou děkujeme:
− našemu zřizovateli, ÚMČ Bosonohy,
− panu starostovi M. Sojkovi a paní 

místostarostce D. Medové,
− základní škole,
− všem rodinným příslušníkům a rodičům, kteří pomohli

při stěhování a přípravě budovy, 
− za pomoc při stěhování MŠ  panu Petru Juráčkovi,
− panu Melounovi za odvoz nábytku,
− firmě VÝROBA REKLAM – Ostopovická 17 za spon−

zorování celé zakázky vnitřního informačního systé−
mu nové MŠ,

− za květinovou výzdobu: rodičům Marečkovým, paní 
Pařízkové, paní Pokorné a paní Dobšíkové,

− manželům Havlíkovým za obrazy k výzdobě celé 
mateřské školy,

− paní Novákové za nástěnnou dekoraci,
− manželům Rozmarinovým za obrázky k výzdobě

a práci pro MŠ,

− za finanční příspěvek při zařizování mateřské školy: 
manželům Kalným, paní Mrázové a paní Böhmové za příspěvek 
od zaměstnavatele,

− panu B. Hurtovi za získání dotace 30 000 Kč od  hejtmana Jiho−
moravského kraje pana ing. S. Juránka na zakoupení keramic−
ké pece,

− za doplatek na keramickou pec: rodičům Tesáčkovým, Ondrů−
jovým, Mrázovým, Janáčkovým a paní Zúbkové,

− všem rodičům, kteří přispívají svou pomocí a dary (např. papíry 
na kreslení, apod.),

− paní, která pomohla a nechce být jmenována!

A co nabízíme?
− cvičení na rehabilitačních míčích,
− logopedickou péči (spolupráce se SPC pro vady řeči Veslařská),
− keramiku,
− výuku anglického jazyka,
− výuku hry na zobcovou flétnu,
− tanečně pohybový kroužek,
− kroužek náboženství,
− plavání,
− školu v přírodě,
− vycházky a výlety do přírody,
− kulturní představení,
− individuální přístup k vašim dětem,
− spolupráci s pedagogicko−psychologickou poradnou Zachova 1,
− edukativně–stimulační skupiny pro předškoláky (příprava na 

školu za účasti rodičů),
− úzkou spolupráci a návaznost mateřské školy se základní školou.

Sašence

Až vystoupí z mlhy zář,
pohladí ti chladnou tvář.

Větřík hrábne v tenké nitky, 
tkané pavoučími skřítky.

Na louce pak zvonky zní,
z milionu pavučin.

Zdobené jsou perly rosy,
ve vlasech je víly nosí.

A tam v lese?
Podzim řádil,
kdopak s barvami mu radil?

Dvě veverky z pelíšku,
svádějí to na lišku.

Jistá věc to ale je,
barev plné aleje.

Také houby v plné záři,
důležitě se teď tváří,
až nakonec, chlapíku,
skončí ve tvém košíku.

A slunce má plno práce
u ovoce na zahrádce.

Barvit, sladit, modřit, zrát,
dobré dílo je hned znát.

I ty pomoz sklízet pilně,
plody přijdou k chuti v zimě.

Než nastoupí černá noc,
zčervená ti chladem nos.

Rychle domů, do teplíčka!
Na chuť dej si dvě jablíčka.

Nebo hrušky? Nebo švěstky?
Ty já nejím, mají pecky.

Než si všechno rozmyslím, 
zavřu oči a už spím.

Bohouš Janů

Redakce děkuje autorovi básničky
za jeho příspěvek

Krátká vzpomínka na podzim
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Uzávěrka vánočního
čísla 8. 12. 2007,

předpokládaná distri−
buce 21. 12. 2007.

Jubilanti
Jubilanti – listopad 2007

Del Faverová Marie Pražská 104 85 let

Rossi Jitka Přímá 20 80 let

Suchá Marie Padělíky 2 80 let

Kračmanová Zdeňka Přímá 43 75 let

Francová Marie Ostopovická 24 70 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Vítání občánků
Dne 1. 12. 2007 proběhlo v sále budovy ÚMČ Brno−Bosonohy vítání občánků. 
Nikola Králíková Vzhledná 72
Dominik Komárek Konopiska 33
Kristýna Měcháčková Pražská 27
Daniel Hora Vzhledná 6
Tomáš Veselý Vratná 12
Filip Horváth Vzhledná 34
Luisa Malá Vzhledná 44
Přejeme všem pevné zdraví
a dobrý start  do života v naší MČ

Řádková inzerce

❑ Chcete prodat dům či byt?
Máte hrůzu z reality? Obraťte se
na PORADNU!  
www.REALITNIPORADNA.cz

☎ 549 213 229

❑ Hledám garáž v Bosonohách
k dlouhodobému pronájmu, pří−
padně ke koupi. ☎ 602 263 412

❑ Prodám řídící desku pro kotel
Tyger PROTHERM 24 KOZ.
Novou, zvolen špatný typ při
koupi. Původní cena 2 001 Kč,
nyní 1 700 Kč. ☎ 728 320 520

Dárkové zboží a galerie Jeřabinka
Klobásova 14a, Brno−Starý Lískovec

pořádá výstavbu obrazů
malovaného hedvábí – Ludmila Vysloužilová.

Výstavba potrvá do 28. 12. 2007.
Stálá prodejní výstava obrazů S. Kuliny, M. Vidy, J. Kristena,  J.

Peřiny, skleněné obrazy P. Staška a další.
Velký výběr české originální keramiky, skla a drobných dárků.

Bohatá nabídka plakátů a reprodukcí. Rámování obrazů !
Prodejní doba: Po−Pá 10–18

So 9–11
Prosinec: So 9–15

Ne 10–15
Telefon: 544 527 738

Tato již tradiční dobročinná akce je největší dobrovol−
nickou akcí v České republice. V celostátním měřítku
se uskuteční v lednu 2008 již poosmé.  
Také ve městě Brně můžete potkat ve dnech 2.–13.
1. 2008 skupinky tří koledníků v převlečení za bájné
krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice při−
šli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.
Skupinky koledníků chodí od domu k domu, koledují
v ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních
svátků,  lidé jsou obdarováváni  drobnou pozorností.
Současně koledníci požádají o finanční příspěvek,
který dárci vloží do úředně zapečetěné kasičky opat−
řené charitním logem. Vedoucím skupinky musí být
dospělá osoba, vybavená průkazem – plnou mocí
koledníka.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným sku−
pinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaž−
doročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Upozornění: V době konání sbírky se po městě Brně
pohybují koledníci, kteří nemají s charitou nic společ−
ného, a proto finanční příspěvky jim dané nepůjdou
na pomoc potřebným v charitních zařízeních
a humanitární pomoc.
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno můžete
nalézt na www.brno.caritas.cz.

T ř í k r á l o v á  s b í r k a  2 0 0 8

24. 12. 2007  9.00–12.00 hod.

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK

Návštěvníci obdrží před

restaurací U Tygra  letáček

s mapkou, vyznačeným časem 

a místem, kde bude probíhat

komentované krmení.
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