
Sovla moohu mtíi monho růnýzch vzýmanů. Kždaý je mžůe chapát
janik. Svloa chálví, vyvstěljuí, pobůsí rodast, nkědy i bloset. 
Přečetli jste tyto řádky, je vám jasný jejich obsah a přece je na nich
něco v nepořádku?  Moudré hlavy přišli na to, že zkušený čtenář
vnímá při čtení obvyklých slov jen jejich první a poslední písmena
a zbylé hlásky jen okrajově, bez toho, aby byly v přesném pořadí.
Proto mu nečiní problém pochopit význam takových zkomolených
slov. Mnohem horší to bývá v opačných případech, kdy slova jsou
sice naprosto v pořádku, ale smysl nebo význam sdělení je ukryt
kdesi hluboko v mysli autora. Každé číslo zpravodaje a toto není
výjimkou přináší mnoho slova a informací. Ať je vám jejich význam
jasný jako májový den, mějte krásné bosonožské hodové slavnos−
ti a třeba i  chuť napsat o nich do příštího čísla.

Za redakční radu zdraví 
Miroslav Čoupek

zpravodaj
Bosonožský

vydává 
statutární město Brno,

městská část Brno−Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
www.bosonohy.cz
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O smyslu slov

Jedním z bodů jednání bude projednání změny zadání územního
plánu města Brna bez R43 na našem katastru. 
Jednání bude přítomen technický náměstek primátora

města Brna Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Budeme mít možnost ptát se i na další otázky, které se nás týka−
jí− kanalizace, zklidnění ulice Pražské, územní plán, dopravní
obslužnost apod.
Zasedání zastupitelstva je veřejné
Chceme vás co nejlépe a nejvíce informovat o dění v naší oblasti.

člen rady MČ Brno− Bosonohy
Anastásios Jiaxis

● informace z radnice
● názory na dopravu
● články z denního tisku

● setkání heligonkářů
● jarní úklid Bosonoh
● bosonožský sport

Dočtete se

Sobota 5. května 2007     
−  13 hodin stavění máje
−  od 17 do 19 hodin páry zvou na hody

Neděle 6. května 2007
−  v 9 hodin mše svatá v parku 
−  ve 14 hodin průvod krojovaných stárků
−  ve 20 hodin hodová zábava v Orlovně

K tanci hraje dechová hudba „Večerka” a skupina „Hamrla boys”. Předprodej od 2. 5. do 4. 5. v kanceláři UMČ.
Přijďte se pobavit. Srdečně zvou pořadatelé

Děkuji za spolupráci a podporu při uspořádání „I. Přátelského setká−
ní heligonkářů“ v Bosonohách ZMČ  Bosonohy, členům KD, OS
Svornost, Ing. Korbičkovi a jeho firmě Korco, Ing. Janu Bučkovi
a firmě Poring, SOU stavební v Bosonohách a Esoxu. Zvláštní dík
patří za spolupráci našemu mediálnímu Mgr. Vladimíru Koudelkovi.
Ti všichni se přičinily o to, že celá akce se vydařila a spokojenost
byla u diváků i heligonkářů. DVD z této akce lze zakoupit na ÚMČ.

Hlavní pořadatel L. Prukner

Program:
Vstupné 80 Kč.

Zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 10. 5. 2007 od 18 hodin 

v zasedací místnosti ÚMČ
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Zpráva z veřejného projednávání návrhu
územního plánu města Brna bez R43
Je pro Brno lepší, když kolem hráze Brněnské přehrady a přes
Bystrc povede silnice R43? Nebo mu prospěje víc, když se rych−
lostní cesta do Svitav přesune jinam?
„To chceme zjistit právě tím, že posoudíme obě varianty ve stej−
ném stupni podrobnosti, pak porovnáme jejich dopady a vybere−
me,“ vysvětloval včera náměstek primátora Martin Ander (Strana
zelených) na veřejném projednávání návrhu, který má obohatit
zadání územního plánu Brna i o variantu bez R43. 
Brňané se v budově magistrátu vyjadřovali, zda vůbec chtějí při−
pustit, aby se město i touto možností zabývalo. 
Předchozí vedení města počítalo pouze s tím, že R43 přes město
povede. V sále magistrátu bylo včera mezi třicítkou diskutujících
hodně politiků z ODS. A dost výrazně dávali najevo, že si nepřejí,
aby se do zadání územního plánu zpracovala i varianta, kterou pro−
sazují zejména ekologičtí aktivisté a obyvatelé Bystrce.
„Trvalo dlouho, než jsme naše občany přesvědčili o bystrcké
stopě. Je potřeba zachovat kontinuitu,“ říkal například místostaros−
ta Jundrova Michal Chládek (ODS). A ve stejném duchu mluvili
i starostové Žabovřesk Aleš Kvapil (ODS) a Králova Pole Ivan
Kopečný (ODS). „Zátěž se bez R43 přes Bystrc přesune na měst−
ské části, kde se buduje velký městský okruh. Musíme celý doprav−
ní systém vnímat jako celek, nelze z něj kus odebrat,“ argumento−
val například Kvapil. Nejčastějším a nejhlasitějším debatérem byl
občanský demokrat a městský zastupitel Martin Prchal. Hovořil
o nejistotě, která město zachvátí, pokud až do výběru mezi oběma
variantami nebude vědět, na čem je. Tedy do přelomu let 2008
a 2009. „A navíc, pokud zahrneme do zadání územního plánu
i variantu bez R43, veřejně tím deklarujeme názorový rozpor, zda
má, nebo nemá R43 procházet městem,“ zlobil se na Andera. „Ten
názorový rozkol tu je. Já navrhuji způsob, jak jej řešit, a vy ho navr−
hujete zatajit,“ odpověděl náměstek. 
Slovo si vzali i ti, kteří silnici v Brně mít nechtějí. Zejména
lidé z Bosonoh, kterým by propojení R43 s dálnicí D1 v měst−
ské části zkomplikovalo už tak dost nepříjemnou situaci.
A taky obyvatelé Bystrce, kteří už před lety podepsali proti silnici
petici. Do 2. května mohou lidé posílat na magistrát své připomín−
ky k návrhu, že se město chce zabývat i možností bez R43 přes
Bystrc. 

Zdroj: Mladá fronta DNES – Brno 12. 4. 2007

Vážený pane hejtmane,
v naší městské části Brno−Bosonohy, jak jistě víte, máme velké
potíže s komunikací II/602 (ulice Pražská), kde je poškozováno
zdraví našich spoluobčanů. Jezdí zde velké množství aut osobních
i nákladních směrem na Popůvky, Rosice a Ivančice, kde se roz−
šiřuje výstavba jak bytová, tak i průmyslová zóna, a také opačným
směrem na Brno (průměrný počet 18 000 – měřeno v roce 2006).
Občané si neustále stěžují na nadměrný hluk, otřesy, emise
a v poslední době také na bezohlednost řidičů. Situace je opravdu
vážná, každý rok se zhoršuje nárůstem dopravy a hrozí nám, že
dálnice bude zpoplatněna.
Komunikace II/602 má udělenu výjimku Krajskou hygienickou sta−
nicí do 31. 5. 2011, která však situaci neřeší. Souběžně s touto
komunikací vede i dálnice D1, která též způsobuje velké množství
hluku a vybudování protihlukových stěn je v nedohlednu.

Náš názor je ten, že by městské části Bosonohy velice pomohlo
vybudování obchvatu, o kterém se hovoří již několik let. Po jeho
vybudování by se problémy značně minimalizovaly a občané by
konečně začali žít v klidu a bezpečí tak, jak si zaslouží. Náklady na
vybudování obchvatu budou jistě značně vysoké, ale spokojenost
občanů je pro nás prioritou, občané nám dali svou plnou důvěru
k řešení těchto problémů.

Silnice II/602 patří pod Jihomoravský kraj, proto se na Vás obra−
cím s prosbou o pomoc při řešení možnosti vybudování zmíněné−
ho obchvatu.

S pozdravem Miroslav Sojka
starosta MČ Brno−Bosonohy

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje ...

Brno 6. dubna 2007
Vážený pane starosto,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 9. března 2007 ohledně proble−
matiky silnice II/ 602 ve Vaší městské části Vám sděluji následují−
cí:
Magistrát města Brna nechal v roce 2005 zpracovat „Dopravně
urbanistickou studii ulic Jihlavská – Pražská“ (Atelier DPK), tedy
silnici II/ 602 v oblasti Starého a Nového Lískovce a Bosonoh.
Ve Vaší MČ studie navrhovala zklidnění průtahu ve dvou etapách.
V prvé etapě zvýšení bezpečnosti v oblasti přechodů a zastávek.
Ve druhé etapě bylo navrženo zúžení vozovky na šířku 6,5 m,
úprava chodníků, vytvoření parkovacích pruhů apod. Druhá etapa
byla proponována k realizaci po vybudování obchvatu. První etapu
v řádu jednotek milionů by realizoval Jihomoravský kraj, druhou
etapu v řádu desítek milionů – po nabytí průtahu – Statutární
město Brno.
V průběhu přípravy stavby „Kanalizace Bosonohy II“ byl Jihomo−
ravský kraj požádán Statutárním městem Brnem, aby v návaznos−
ti na realizaci kanalizace bylo provedeno kompletní zklidnění prů−
tahu. Toto zklidnění si vyžádá, pokud dojde ke smluvní dohodě
mezi Jihomoravským krajem a Městem Brnem, z rozpočtu kraje
částku minimálně 26 mil. Kč. Je třeba si ovšem uvědomit, že výše
této částky do budoucna problematizuje opuštění průtahu převe−
dením silnice do obchvatu.
Samotná příprava výstavby obchvatu je věcí dosti dlouhodobou.
Obchvat Bosonoh není např. uveden v platném územním plánu
města a je teprve předmětem zadání jeho změn. Obchvat je uve−
den i v Urbanistické studii Bosonohy II, ovšem s nepřijatelným
počtem napojení území, která výrazně snižují jeho atraktivitu. I při
polohové stabilizaci obchvatu v územním plánu po projednání
návrhu příslušných změn zůstane otazné jeho výškové vedení
v návaznosti na nejasnost řešení mimoúrovňové křižovatky D1
a R43. Je tedy zřejmé, že kraj může efektivně zahájit projekční pří−
pravu obchvatu až po stabilizaci řešení křižovatky D1 a R43. Tyto
argumenty uznala i Krajská hygienická stanice, která chtěla
původně uložit kraji vybudování obchvatu v naprosto nereálném
termínu do roku 2011.
Co se týká zpoplatnění dálnice, které by se negativně projevilo na
stávající situaci, zastává Jihomoravský kraj názor, že úseky D1,
D2 a R52 navazující na Brno nemají být zařazeny do  jakéhokoliv
zpoplatnění.
Vážený pane starosto, věřte, že kvalita i bezpečnost bydlení
v Bosonohách, stejně jako v jakémkoli jiném místě kraje, není lho−
stejná mně ani komukoliv jinému z aparátu Jihomoravského kraje.
Veškeré, a to velmi omezené, prostředky do silniční infrastruktury
však musí být vkládány uvážlivě a efektivně.
Věřím spolu s vámi, že se podaří najít shodu s Městem Brnem na
způsobu spolupráce při zklidnění průtahu Bosonohami, které by
mohlo přinést zlepšení situace již během následujících dvou let.

S pozdravem
Stanislav Juránek

13. května od 15. hodin
na bosonožské myslivně

organizuje výbor KD a ZMČ Brno – Bosonohy

Den matek

O zábavu a občerstvení bude postaráno.
Na vaši účast se těší pořadatelé.      

Lambert Prukner

... odpově� hejtmana Ing. Juránka
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V minulém čísle vyšla jako příloha zpravo−
daje informace stavebního úřadu o novém
stavebním zákoně. Naší vinou však nebyla
otištěna v celém rozsahu. Po dohodě se
stavebním úřadem vám nyní přinášíme
celou, doplněnou verzi. Za vzniklé problé−
my se omlouváme.

Redakční rada

Omluva

Pondělí 2. 4. 2007
desáté jednání rady Bosonoh
Rada městské části Brno−Bosonohy
◆ schvaluje v mateřské škole na ul. Kono−
piska nejvyšší povolený počet dětí 72, nej−
vyšší povolený počet stravovaných osob ve
školní jídelně 81, změnu zápisu do rejstříku
škol a školských zařízení;
◆ doporučuje zastupitelstvu schválit změnu
užívání provozního zařízení stavby „Nová
budova MŠ na ul. Konopiska“ z výdejny
stravy na kuchyni;
◆ doporučuje Statutárnímu městu Brnu
prodej pozemků p. č. 2614/2 a 2614/3 v k.
ú. Brno−Bosonohy stávajícímu uživateli.
Prodej doporučujeme z hlediska územního
celku. Prodej ostatních pozemků (p. č.
2613, 2314/1, 2615) i z hlediska morálního
(pozemky jsou užívány desítky let);
◆ odročuje žádost o povolení přemístění
elektroměru na obecní pozemek. Do doby
prověření legislativy a technických možnos−
tí na stavebním úřadě a prověření, zda
umístění elektroměru žadatele je na zákla−
dě platného povolení;
◆ doporučuje Zastupitelstvu vyslovit sou−
hlas s návrhem změny Územního plánu
města Brna;
◆ schvaluje podání žádosti o dotaci na
opravu a budování dětského hřiště a veřej−
ného sportoviště;
◆ vyhledá ve spolupráci s úředníky ÚMČ
všechny doklady týkající se budování dět−
ského hřiště na ul. Vzhledná a u základní
školy a schvaluje zadání právnímu zástupci
návrh dalšího postupu ve věci záruky pro−
vedené práce na těchto hřištích;
◆ nedoporučuje ZMČ Brno−Bosonohy
navýšit příspěvek z rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na provoz hřbitova v Troubsku;
◆ doporučuje Zastupitelstvu městské části
Brno−Bosonohy schválit podání žádosti
o prominutí bezúročné půjčky na investiční
akci „Výstavba nové mateřské školy na ul.
Konopiska“;
◆ předkládá zastupitelstvu k projednání
návrh Dohody o společném postupu;
◆ schvaluje úpravu pravidel pro užívání
zasedací místnosti;
◆ různé: Územní plán města Brna, změna
trasy linky č. 69, informace o akci „Jarní
úklid“ a „Běh osvobození“. 

Čtvrtek 12. 4. 2007
pátá schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části Brno−Bosono−
hy
− projednalo zprávy výborů, plnění usnese−
ní, návrhy na rozšíření termínů zasedání;
− pověřuje kontrolní výbor vytvořením návr−
hu pravidel interpelací při jednání zastupi−
telstva;
− souhlasí se záměrem zřídit zvukové
nahrávky jednotlivých zasedání ZMČ Brno−
Bosonohy a pověřuje Radu městské části
Brno−Bosonohy vypracováním technických
a právních podmínek tohoto záměru;
− bere na vědomí zprávy finančního a kon−
trolního výboru;
− schvaluje rozšíření termínů zasedání o ter−
míny 10. 5. a 4. 10. 2007;
− ukládá starostovi MČ Brno−Bosonohy
předložit posudek s revizní zprávou tech−
nického stavu napojení nově zřízené kan−
celáře ve 2. patře budovy ÚMČ;
− ukládá starostovi vypracovat návrhy usne−
sení k připomínkování návrhu změn Územ−
ního plánu města Brna do příštího zasedání
a projednání záměru rozšířit zadání nového
Územního plánu města Brna o třetí variantu
konceptu bez rychlostní komunikace R43
na příští zasedání ZMČ Brno−Bosonohy;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 8,
9/2007;
− schvaluje podání žádosti o prominutí bez−
úročné půjčky ve výši 1 379 000 Kč na
investiční akci „Výstavba nové mateřské
školy na ul. Konopiska“ a pověřuje starostu

zpracováním podkladů pro jednání Zastupi−
telstva města Brna;
− schvaluje změnu užívání provozního zaří−
zení stavby „Nová budova MŠ na ul. Kono−
piska“ z výdejny stravy na kuchyni;
− schvaluje Zásady poskytování cestovních
náhrad členům ZMČ Brno–Bosonohy
a zaměstnancům;
− bere na vědomí vytvoření pracovní skupi−
ny pro plánování a rozvoj Bosonoh;
− souhlasí s vytvořením rámcového plánu
priorit a strategie ZMČ Brno−Bosonohy.
Pověřuje pracovní skupinu ve složení Petr
Juráček a Anastásios Jiaxis k vytvoření
základního statutu z podkladů dodaných
jednotlivými členy zastupitelstva;
− žádá ve věci havarijního stavu kanalizace
na ul. Ostopovická ÚMČ Brno−Bosonohy
o urychlené vyřízení celé problematiky
v souladu se zákonem;
− schvaluje znění dopisu o vyjádření
k výstavbě na ul. Sojkova;
− neschvaluje navýšení příspěvku na provoz
hřbitova v Troubsku nad rámec schválené−
ho rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2007;
− schvaluje prominutí nájemného ve výši
jedné měsíční splátky  žadatelům;
− schvaluje návrh Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek MČ Brno−Bosonohy
včetně zapracovaných změn;
− schvaluje pravidla vzniku a tvorby Boso−
nožského zpravodaje a ceníku inzerce;
− pověřuje stavební komisi zjištěním
a vytvořením návrhu pro možnost zpevnění
úseku pod poldrem mezi přístupovou asfal−
tovou cestou a polní cestou pod myslivnou.

Pondělí 16. 4. 2007
jedenácté jednání Rady Bosonoh
Rada městské části Brno−Bosonohy
◆ schvaluje pronájem části pozemku p. č.
1276/2 v k. ú. Bosonohy o výměře 41 m2 za
účelem užívání jako skládka stavebního
materiálu na dobu určitou – 1 rok; 
◆ schvaluje pronájem části pozemku p. č.
1276/2 v k. ú. Bosonohy o výměře 21 m2 za
účelem užívání jako předzahrádka;
◆ schvaluje výběr nabídky firmy GASTRO
– Ing. Petr Veselský, a po schválení dodat−
ku smlouvy o dílo s firmou DIRS ve věci
změny užívání stavby MŠ Konopiska
z výdejny stravy na kuchyni pověřuje staro−
stu podpisem smlouvy o dílo;
◆ přijala návrh Dohody o společném postu−
pu ve věci zhoršující se dopravní situace na
trase silnice II/602;
◆ schvaluje dopis DPmB ve věci trasování
linky autobusu MHD č. 69 s návrhem této
trasy: Linka č. 69 ve směru z Bosonoh
k zastávce „Nová nemocnice“ ve stávající
trase, poté změna – odbočení na zastávku
„Kamenice“, „Kejbaly“, „Stará nemocnice“
a zpět na zastávku „Pod nemocnicí“ a opět
pokračování linky ve stávající trase do
Bosonoh;
◆ různé: turnaj v petanque, dopis p. Firba−
se Radě JMK ve věci komunikace R43,
potřeba připravit návrhy změn k ÚPmB ve
spolupráci se stavební komisí.

(zápisy jsou kráceny – plné znění najdete
na úřadu městské části Brno−Bosonohy)

Rubriku připravuje A. Jiaxis

Zápisy z jednání

Informace z radnice

− projektová dokumentace je zpracována
− stavební povolení hlavního řádu je vydáno
− dokumentačně se zpracovávají přípojky
− akce je finančně zajištěna z rozpočtu

města Brna a kraje

Největší problém je smlouva mezi městem
a krajem o akci kanalizace. O smlouvě se
jedná od února loňského roku. Právníci
obou zúčastněných stran nenašli do dnešní−
ho dne znění smlouvy tak, aby vyhovovalo.
Jednání právníků proběhlo 4. dubna 2007
a opět se nedohodli. Další jednání proběhne
za 14 dní. Doufejme, že se domluví. Potom
ještě musí proběhnout výběrové řízení na
firmu, která kanalizaci udělá. Nemůžeme
vám přesně říci, kdy se začne pracovat, pro−
tože ani my to nedokážeme odhadnout.
Prosíme občany o trpělivost, pokud budeme
vědět nové informace, zveřejníme je ve
zpravodaji. Děkujeme za pochopení.

Miroslav Sojka       Drahomíra Medová
starosta                 místostarosta

Momentální stav kanalizace

7. března se pí. Medová zúčastnila setká−
ní starostů a místostarostů Region soudrž−
nosti jihovýchod. Záštitu převzali: ministr
pro místní rozvoj Jiří Čunek, primátor
města Brna Roman Onderka a poslanec
PSP ČR Ing. arch. Václav Mencl.
Tématem setkání bylo strategické pláno−
vání měst a obcí, partnerství veřejného
a soukromého sektoru a financování pro−
jektů obcí, měst a krajů v programovém
období EU 2007–2013.

Informace z radnice

Paní místostarosta Drahomíra Medová nav−
štívila 1. náměstkyni primátora města Brna
Barboru Javorovou a informovala ji o tíživé
situaci v Bosonohách. Paní Javorová přislí−
bila pomoc, pokud to bude v jejich silách.

Pan starosta Miroslav Sojka navštívil primá−
tora Romana Onderku. Informoval ho
o vývoji výstavby kanalizace, protihluko−
vých stěn i o stavbě nové mateřské školky
v Bosonohách. Pan primátor přislíbil, že se
na tíživou situaci v Bosonohách zaměří.

Dne 16. 4. se pí místostarostka Drahomíra
Medová zúčastnila semináře „Strategický
plán města Brna a jeho vliv na životní pro−
středí“. Jednou z nejčastějších otázek, se
kterou se setkáváme, je: „Co potřebuje
město Brno, jakou má představu o své
budoucnosti?“

30. března se pan starosta a paní místosta−
rostka zúčastnili výroční schůze MS Hájek
Bosonohy.
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Můj příspěvek je reakcí na článek „Pálení“
v březnovém čísle zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Brno−Bosonohy schváli−
lo na svém zasedání 1. 9. 2005 úpravu ter−
mínů spalování suchých rostlinných materi−
álů. Návrh předložila Komise životního pro−
středí na základě stížností spoluobčanů na
téměř každodenní znečišťování ovzduší.
Připomínám termíny schválené 1. 9. 2005. 
Duben–říjen: sobota od 9 do 12 hodin
a čtvrtek od 9 do 19 hodin.
Listopad–březen: sobota od 9 do 12 hodin
a čtvrtek od 9 do 16 hodin.
Tyto jsou však jen doporučením, dosud
platí termíny, které byly zveřejněny v minu−
lém čísle.
Pracovníci odboru vnitřních věcí MMB Mali−
novského 3, kteří přijali naše usnesení
k dalšímu úřednímu postupu, dosud
nemohli (zjednodušeně řečeno z technic−
kých důvodů) předložit usnesení naše i dal−
ších MČ Zastupitelstvu města Brna ke
schválení. Tím dochází ke značné prodlevě
ve vydání vyhlášky. Tato skutečnost však
pro nás při dobré vůli nemusí být rozhodující. 
Domnívám se, že je v zájmu nás všech
dodržovat pálení pouze ve dvou zatím
doporučených dnech v týdnu a tím si šetřit
vlastní životní prostředí, zdraví a životní
pohodu.
Podařilo se mi zjistit, že jsme jediná MČ,
kde je možné pálení celý týden kromě
neděle. Všude jinde je pálení výrazně ome−
zeno, nebo zakázáno.
Dále připomínám, že pálit se smí pouze
suché zahradní materiály, např. větve, listí,
a to ještě pouze po troškách tak, aby
nevznikaly velké kouřící ohně přenášející
zápach kouře stovky metrů daleko. 
Děkuji vám všem za vzájemnou ohledupl−
nost.

Květoslava Kilianová,
členka Komise pro ochranu
a rozvoj životního prostředí

Životní prostředí − zdraví

Bosonohy Tisíce aut prohánějících se
středem brněnské městské části Bosono−
hy, lidé čekající na přechodu dlouhé minu−
ty, mnohonásobně překračované limity
znečištění. To všechno už mohlo být minu−
lostí. Jen kdyby se právníci města a kraje
dokázali dohodnout. Zahájení rekonstrukce
ulice Pražská totiž podle starosty Miroslava
Sojky oddalují jednání brněnského magist−
rátu s krajem. "Zdržuje to jednání o smlou−
vě mezi městem a krajem. „Právníci se
nemohou dohodnout na přesném znění
smlouvy," vysvětlil důvod průtahů Sojka.
Podle původních plánů měly stavební práce
začít s příchodem jara. Dosud však není nic
jasné. Právníci totiž odsunuli své jednání ze
začátku dubna o čtrnáct dní, a tak se zatím
neuskutečnilo. Vedení Bosonoh i lidé ztrá−
cejí trpělivost. „Pořád za mnou někdo chodí
a ptá se, kdy se konečně začne něco dít.
Všichni jsou už dost nervózní," tvrdí Sojka.
Už dříve na setkání s lidmi prezentovala
radnice celý projekt i s harmonogramem
prací. „Ten už ale neplatí. Řekli mi, že
rekonstrukce začne zjara. Ale nikdo zatím
ani nekopl do země a nové informace mi
nikdo nesdělil. Vůbec proto netuším, co
mám lidem odpovídat. Nemohu jim říct nic
zodpovědného, protože sám nic nevím,"
stěžuje si starosta. Lidé ale s tímto vysvět−
lením spokojeni nejsou. „Pokud se právníci
nedokáží dohodnout, tak ať je někam
zavřou a nepustí dřív, než bude smlouva
hotová. Ať nad ní sedí klidně týden v kuse.
My ten smrad z aut také musíme dýchat
nepřetržitě," navrhl řešení Karel Procházka.
Souhlasí s ním i další oslovení lidé. „Léta
nám politici slibují zlepšení, a nic se neděje.
Úplně na nás kašlou. Aut nám tu projíždí
čím dál víc. Už se bojím přecházet silnici,
aby mě někdo nesrazil," povzdechla si
Marie Černá.  
Nejprve kanalizace Omezení dopravy je
jedním z cílů rekonstrukce. Ulice se zúží
a dopravní inženýři na ni nainstalují zpoma−
lovací prvky. Řidiči totiž v současnosti
padesátikilometrové omezení rychlosti
v obci moc nerespektují. Problém ale způ−
sobuje také to, že město nejprve musí
vybudovat novou kanalizaci. „Teprve potom
na ní můžeme stavět silnici. Obávám se
ale, že celá akce není dostatečně připrave−
ná. Letos se proto asi nezačne," tvrdí jiho−
moravský radní Jaroslav Pospíšil. Neukon−
čená jednání právníků podle něj nemají na
zpoždění stavby žádný vliv. „Stavbu v sou−
časné podobě zpracování projektové doku−
mentace a stavu povolovacích řízení nelze
zahájit. Právní jednání rekonstrukci nebrzdí.
Je to jen formální problém," konstatoval
Pospíšil, který má oblast dopravy na kraji
na starost. Náměstek brněnského primáto−
ra Ladislav Macek vidí problém hlavně
v celkové koncepci. „Jednání našich úřední−
ků s těmi krajskými stále trvají. Poslední
schůzka byla minulý týden. Aktuální stav
vám však nedokáži říct, protože jsem už
několik dní mimo republiku," sdělil náměs−
tek Macek. Převzato z denního tisku:

18. 4. 2007  Brněnský Deník 

Píše se o nás
Příspěvek je reakcí na článek „Ulice Praž−
ská – podání sousedské žaloby“.

Rozhodně není vhodná doba k tomu, aby−
chom pro nadměrné hlukové zatížení obča−
nů žijících na Pražské ulici podávali sou−
sedské žaloby na vlastníka komunikace
II/602.

Zklidnění ulice Pražská
Po dlouhých jednáních a přes všechny pro−
blémy s financováním se nám podařilo
dosáhnout toho, že po vybudování kanali−
zace na ulici Pražská budou provedeny sta−
vební úpravy – zklidnění.
Vybudováním kvalitního povrchu dojde
k mírnému snížení hlučnosti, řidiči budou
donuceni k pomalejší jízdě, pro občany
bude vozovka bezpečnější.
Ohrožení hlukem však nebude dostatečně
vyřešeno. 197 obyvatel ulice Pražská je
vystaveno nadlimitnímu hluku. Ale pozor!
Toto zjištění se týká chráněného venkovní−
ho prostoru před fasádou domu. Týká se
všech domů, které jsou velmi blízko
u komunikace (v kritických místech 2–3 metry).
S ohledem na tuto skutečnost je výstavba
protihlukové stěny u komunikace nereálná.
Výměna oken
Možnost výměny oken nebo dokonce úpra−
vy fasád na náklady Jihomoravského kraje
je zcela vyloučena.
Odborník, který prováděl hlukovou studii
v chráněných venkovních prostorách
i uvnitř několika domů mi sdělil: „Na ulici
Pražská jsem nenašel ani jeden dům, kde
by byla okna tak špatná, abych uvnitř
naměřil nadlimitní hluk. Výměna oken
nepadá v úvahu.“

197 obyvatel ohrožených hlukem
Zkušenost nás všech je jiná. Hlukem jsou
ohroženi všichni obyvatelé domů na ulici
Pražská. Nespokojení i dotčení hustým pro−
vozem jsou všichni obyvatelé Bosonoh
a také všem je nutno pomoci.

Obchvat
Zbývá jediné řešení – obchvat. Při jedná−
ních o zklidnění ul. Pražská se hovořilo
i o potřebě obchvatu Bosonoh. Jedna
z posledních zpráv – jsme jedna ze dvou
městských částí, které jsou prioritní při
budování obchvatů – Tuřany a Bosonohy.

Akustická studie provedená na Pražské
ulici
Cituji poslední odstavec z písemného záz−
namu: „Výhledové řešení, které povede
k účinnému snížení hluku na ulici Pražská
v Brně−Bosonohách, spočívá ve vyloučení
největšího zdroje hluku (těžkých nákladních
vozidel) z této silnice.“
S ohledem na tuto skutečnost je vhodné
výhledově řešit protihluková opatření na
ulici Pražská výstavbou obchvatu MČ
Bosonohy.
Místo žalob se musí vycházet ze znalosti
situace a zastupitelstvo by mělo soustavně
dělat vše pro vybudování obchvatu. Jinak
se Pražská nezklidní. Žaloby nepomohou,
spíše nám ublíží. Peníze, které bychom
vydali za předem prohraný soudní proces si
ušetříme na něco užitečnějšího.

Květoslava Kilianová
členka Komise pro ochranu
a rozvoj životního prostředí

Tudy cesta nevede
Zákon o ochraně zdraví
První zmínka o novém zákoně, který má
pomoci lidem majícím zdravotní potíže kvůli
hluku z dopravy, se objevila v novinách
3. 10. 2001. Zákon začal platit 1. 1. 2002. 
Správci silnic, kteří měli občany před hlu−
kem chránit, však tvrdili, že na opatření
nemají peníze.
Karel Horníček, který měl ve státním Ředi−
telství silnic a dálnic na starosti ekologické
otázky, dodal, že parlament novým záko−
nem chytil všechny správce komunikací do
pasti.
Vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje
Jaroslav Sedláček řekl, že když zkoušeli
vypočítat, kolik peněz by je mohla stát opat−
ření, která zákon nařizuje, došli k naprosto
fantastickým číslům.
Na ministerstvu dopravy se dokonce
v jedné chvíli zrodil nápad zmenšit náklady
na nezbytná opatření tím, že by se hygie−
nická norma změnila. Toto opatření bylo
však uznáno za nereálné.
V náš prospěch hovoří zákon č. 13/1997
Sb., kde v § 8 stojí: „Průjezdní úseky silnic
městy i obcemi jsou postupně nahrazovány
obchvaty těchto sídel.“
Brzké naplnění tohoto zákona je naším
východiskem z těžké dopravní situace.
A já se moc těším, že za 4 roky již nebude−
me již pošesté číst ve volebních progra−
mech všech politických uskupení, že jejich
prioritou je vybudování obchvatu.
Doufám, že si přečteme, jak je celá akce
připravena nebo – při dobré konstelaci
hvězd – jak je výstavba obchvatu daleko.

Květoslava Kilianová, 
členka Komise pro ochranu
a rozvoj životního prostředí

Trocha historie
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25. 3. v 16 hodin se v místní Orlovně uskutečnila valná hromada
členů sdružení, kterému tato budova patří. Toto občanské sdruže−
ní má v současnosti 128 členů. 
Všechny přítomné uvítal na začátku dosavadní předseda Ing. Lud−
vík Bárta a seznámil je s činností sdružení v předchozím období.
Upozornil na nejdůležitější úkoly sdružení – práce s mládeží, spo−
lečenská a divadelní činnost a v neposlední řadě opravy a rekon−
strukce budovy Orlovny. Dále předseda přečetl finanční zprávu za
rok 2006.
Všichni přítomní jistě čekali na plán na příští období. Spolek chce
více spolupracovat s amatérským divadelním spolkem Křemen
a společenstvím mládeže Křemílek. V zájmu spolku je, aby se roz−
šířila členská základna a byli osloveni i mladí lidé. Občanské sdru−
žení Svornost chce i nadále spolupracovat s vedením městské
části Bosonohy a s vedením školy a školky při organizování spole−
čenských a kulturních akcí. Budova Orlovny by měla sloužit široké
veřejnosti k různým aktivitám. 
V rámci rekonstrukcí si vedení Svornosti dělá velké plány. V roce
2007 by se měla upravit půda, vyvézt škvára a beton, který tvořil
izolační vrstvu, a zateplit strop. Měl by se udělat nový podhled
v sále. Počítá se s úpravou místnosti na galerii na klubovnu mláde−
že. Dále se bude vybavovat kuchyňka pro široké využití. Dle mož−
ností se upraví jeviště tak, aby lépe sloužilo pro divadelní účely –
nová opona atd. Bude upraveno venkovní hřiště pro míčové hry.
Všechny tyto změny budou financovány z vlastních zdrojů, z dota−
cí  od Jihomoravského kraje a MČ Brno−Bosonohy.
Na závěr schůze byl zvolen nový výbor, který bude řídit spolek
v dalším období. Díky ochotě a uvědomění si spoluzodpovědnosti
mladých lidí se výbor doslova obrodil a omládl – 5 členů z 9 je
mladších 30 let. Nový výbor si po skončení schůze zvolil starono−
vého předsedu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům i příznivcům za
obětavou spolupráci. Věřím, že si spolek upevní významné místo
ve společenském životě Bosonožáků.

Ludvík P. Bárta, předseda sdružení

Valná hromada OS Svornost

Zveme srdečně

všechny děti
v neděli 3. června

v 10 hodin
na hřiště v Bosonohách. 

Přijďte si zasoutěžit a oslavit svůj svátek.
MČ Bosonohy

Jak už se u nás stalo jarním zvykem, proběhl i tento rok Jarní úklid
Bosonoh. Letos již popáté. Motto úklidu bylo: Nebuďme lhostejní.
A jak se ukázalo, části občanům není lhostejné, jaké je životní pro−
středí kolem nás. 

Jarní úklid ani tento rok neobsahoval pouze uklízení odpadků po
Bosonohách. Celá akce se skládá ze 3 částí. V první jsme s dětmi
z místní ZŠ diskutovali o nutnosti přírodu chránit a neškodit jí. 
V sobotu 31. 3. jsme se sešli v 9 hodin u školy. Sešlo se 25 dětí
a 7 dospělých. Díky deníku Rovnost, který oznámil tuto akci
a později informoval o jejím průběhu, k nám zavítal i brněnský spo−
luobčan z Králova Pole! Tím se účast dospělých Bosonožáků zúži−
la na pouhých 6 dospělých! Po rozdělení do 3 skupin jsme se vyda−
li „lovit“ odpadky v zastavěné i okrajové části Bosonoh. Po tříhodi−
nové usilovné práci jsme zamířili k místní myslivně. Dostalo se nám
odměny za naše snažení – vlastnoručně opečené špekáčky.
Odpoledne jsme svezli plastové pytle, které jsme naplněné zane−
chávali na různých místech v obci. A naše úlovky? Několik metrá−
ků drobného odpadu, pár pneumatik, vyhozená křesla, torzo kočár−
ku a jiné.
Tento sběr jsme zhodnotili na závěrečné schůzce, kdy jsme vyzdo−
bili nástěnku fotkami a kresbami, která bude pověšena ve vestibu−
lu bosonožské školy.
U ohýnku a opečených špekáčků jsem si vykládal s dospělejší
částí naší „uklízecí čety“. Zajímal jsem se, co je přimělo jít na úklid.
Maminky, paní Marta Matoušková a Lenka Ajvaziová se shodly, že
chtějí být příkladem dětem a vychovávat tak lepší budoucí genera−
ci. Paní Hana Böhmová vidí v úklidu možnost se nad sebou zamys−
let a strávit krásně a účelně víkendový den. 
Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným, zvláště paní vychova−
telce Aleně Jarošové, za jejich obětavou práci a vyzvat nezúčast−
něné, aby nám příští rok přišli pomoci. Speciální dík si zaslouží pan
Karel Badin za spolupráci a poskytnutí prostorů u myslivny. Akci
finančně zajistila MČ Brno−Bosonohy.

Petr Juráček, organizátor

Jarní úklid Bosonoh 2007

Rok se s rokem sešel a je tu máj, lásky čas. Boso−
nožští mladí se roztočí v kole – blíží se svátek svaté−
ho Floriána, patrona naší kaple. Tradiční bosonožské
mladé hody jsou tu.
A co o mladých hodech napsala moje předchůdkyně
kronikářka, paní Anna Kilianová, v roce 1997? Pojď−
te listovat spolu se mnou tehdejší kronikou:
„Tradiční bosonožské mladé hody se konaly v neděli
4. 5. 1997. Tentokrát v rámci 760. výročí písemné
zmínky o obci Bosonohy.
Ráno byla sloužena v místní kapli sv. Floriána slav−
nostní mše svatá a ve dvě hodiny odpoledne se dal
na pochod od Orlovny průvod stárků v bosonožských
krojích doprovázený kapelou.
Asi po třech hodinách, až obešli stárci celou obec, se
průvod vrátil k Orlovně a stárci si zatancovali pod
„májó“. Před večeří se sešli ještě pobavit na kolotoče
a jiné hodové atrakce. Hody samotné skončily večer−
ní zábavou, na níž hrála až do rána kapela Klecanka.

Petr Juráček, kronikář

DEN DĚTÍ

Důkazem toho, že mladé hody jsou velkou tradicí, je fotka z období 30. let 20. století.

Bosonožské mladé hody − z pohledu kronikářeBosonožské mladé hody − z pohledu kronikáře
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19. dubna 2007 
PRAHA (MF Dnes) − „Bydlíme tady čtyřicet let, ale to, co se tu děje
poslední roky, jsme ještě nezažili. Už ani nepamatuji, kdy jsme se
naposledy pořádně vyspali,“ říká Zdeněk Synáč, který žije od roku
1966 v Bítovské ulici poblíž pražské magistrály. 
Stejně jako jeho trápí hluk další tisíce obyvatel Prahy 4.
Nepomohla jim ani protihluková okna, která si nechali na své
náklady udělat. Hluk z magistrály neustává ani v noci. „Je tady čty−
řiadvacet hodin denně,“ řekl Synáč.
Spolu s dalšími třemi tisíci lidmi, kteří u hlučné dálnice bydlí, proto
podal žalobu proti pražskému magistrátu. Stěžovali si, že město,
které je vlastníkem magistrály, s jejich problémem nic nedělá.
Včera Obvodní soud pro Prahu 1 jejich žalobu zamítl.
Soudkyně Libuše Fritzová sice uznala, že ulice 5. května je jednou
z nejhlučnějších, nicméně poukázala na to, že situace není v brzké
době řešitelná. „Jedná se ale o dlouhodobé řešení, o výstavbu
městského okruhu,“ dodala.
S jejím odůvodněním však žalující nesouhlasili. Argumentují, že ani
městský okruh hluk nesníží, protože zde auta budou jezdit dál.
Pražský magistrát souhlasí s verdiktem soudkyně, že je situace
v okolí magistrály neřešitelná. Snížení hluku o překročené decibe−
ly by  znamenalo její skoro úplné zavření. I radnice tvrdí, že vše
vyřeší plánovaný pražský okruh.
S hlukem bojují lidé v celém Česku. Například v Plzni trápí nadměr−
ný hluk obyvatele u všech hlavních silničních tahů. Lidé žijící
u jedné z rušných křižovatek proto poslali petici na krajskou hygie−
nickou stanici. To však nepomohlo, krajská hygienička dovolila
správci silnic snižovat hluk na rozumnou hranici až do roku 2010.
Problém s hlukem lidí z Budějovické ulice v Táboře by mohla vyře−
šit plánovaná rekonstrukce této tepny, kterou za den projede až 20
tisíc aut. Sníží se počet jízdních pruhů a širší chodníky oddělí od sil−
nice stromy. Kdy rekonstrukce začne, se zatím neví.
V Buchlovicích ve Zlínském kraji zase pomohla lidem od hluku až
petice a protesty. Teprve poté vyrostla u hlavního tahu na Sloven−
sko protihluková bariéra.
Jak nastolit ticho?
Hygienici přiznávají, že chránit se před hlukem je těžké.
„Pokud mu běžná okna nebrání, měli by se lidé obrátit na majitele
domu. Ten by mohl požadovat po technické správě komunikací,
aby buď přispěla, nebo zaplatila nová, protihluková okna,“ popsal
pražský hygienik Vladimír Polanecký. Zákon, který by to přímo naři−
zoval, neexistuje. Problémy u silnic by mohlo zase vyřešit polože−
ní nízkohlukového asfaltu. To se však dělá až při plánovaných
opravách silnic. Jedinou z možností, která lidem většinou opravdu
pomůže, je sepsání petice a opakované požadavky na města
a obce, aby se hlukem začaly zabývat.

Převzato z MF Dnes 19. dubna 2007 
Redakčně kráceno

Ticho, prosí lidé u silnic
Poplatek ze psů je místním poplatkem dle zákona o místních
poplatcích a vyhlášky města Brna. Poplatníkem je fyzická osoba
nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a poplatek hradí
městské části podle místa trvalého bydliště nebo sídla. Držitelem
psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která
se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila (osoba, která
se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem).
Toto vymezení povinné osoby zamezuje přihlašování  psů v místě
s nízkou sazbou poplatku bez ohledu na to, kde je pes fyzicky cho−
ván.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen
podat písemné ohlášení k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti nebo vzniku skutečností, které mají vliv na
vznik poplatku. Odhlášení poplatkové povinnosti je třeba učinit rov−
něž písemně. 
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do
31. března každého roku.
Nebude−li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří
úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky
může zvýšit až na trojnásobek.

Sazby poplatků : základní sazba za rodinný dům            Kč 300,−−
základní sazba za bytový dům             Kč 600,−−
snížená sazba za rodinný dům             Kč 150,−−
snížená sazba za bytový dům              Kč 200,−−

Snížená sazba je pro osoby pobírající invalidní, starobní, vdovský
nebo vdovecký důvod, pokud je jediným zdrojem příjmů.  Souběh
důchodů není důvodem pro nižší sazbu. 
Snížená sazba je i pro poživatele sirotčího důchodu, kde se nevy−
žaduje splnění podmínky, že se jedná o jediný zdroj příjmů.
Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů se dokládá píse−
mným čestným prohlášením na ÚMČ.    
Od poplatku jsou zcela osvobozeni:
* dle zákona o myslivosti držitelé loveckých plemen jako uživatelé
honitby,
* osoby nevidomé, bezmocné a  osoby s těžkým zdravotním posti−
žením, 
* osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
* osoby, které mají psa z útulku po dobu 1 roku od převzetí, 
* držitelé záchranářských psů.

Tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost může být uložena pokuta
dle zákona o správě daní a poplatků.

Jarmila Dočekalová, RRF

Místní poplatek ze psů

T a  n a š e  p í s n i č k a  č e s k á  a  z á p i s  d o  k n i h y  r e k o r d ů .
B l i ž š í  i n f o r m a c e  v  p ř í š t í m  č í s l e  B o s o n o ž s k é h o  z p r a v o d a j e
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Bosonožský sport (rubriku připravuje A. Jiaxis)

Bosonožský kuželkářský oddíl
V pátek 13. dubna skončila kuželkářská sezona bosonožskému družstvu. Málem  to byl
smolný den. Soutěž byla tak vyrovnaná, že od posledního sestupového místa až po
4. místo tabulky je rozdíl 4 bodů. Nevídané. O tom, že jsme nesestoupili, rozhodovali
poslední shozené kolky v posledním zápase. Nervák. O co šlo v posledním zápase? Kdo
prohraje, sestupuje.  TJ Sokol Brno IV C:KO Bosonohy 2:6
Konečná tabulka sezóny 2006–2007:
Tabulka:

počet                                                         
zápasů /  výher  / remíz  /  porážek  /  body

1.  KK Velen Boskovice B 24 17 2 5 36
2.  KK DANSTAV Rosice C 24 16 1 7 33
3.  KS Devítka Brno A 24 15 0 9 30
4.  KC Réna Ivančice C 24 11 1 12 23
5.  KK Drtič Olšany A 24 10 3 11 23
6.  TJ Sokol Husovice D 24 10 2 12 22
7.  SKK Veverky Brno B 24 11 0 13 22
8.  TJ Lokomotiva−Ingstav Brno C 24 10 1 13 21
9.  KK Brno Židenice C 24 10 1 13 21

10.  TJ Sokol Brno IV D 24 9 3 12 21
11.  TJ Sokol Ořechov A 24 10 1 13 21
12.  SK Bosonohy A 24 9 2 13 20
13.  TJ Sokol Brno IV C 24 9 1 14 19

Bosonožký tenis 
Rekreační tenisté ukončili zimní halovou část „turnajem místních hvězd“. Hala byla odkli−
zena a připravena na letní slunečné dny. Turnaj sice měl vítěze a poháry, ale bavili se
všichni.  Po desetileté působnosti správce kurtů odchází se slzou v oku Kvído Boleloucký.
Díky.

Bosonožký fotbal 
FK SK Bosonohy – odehráno:
1. A. tř. JmKFS skupina A
„A“ muži
31. 3. Bosonohy–Novosady 1:0 

7. 4. Bosonohy–Tišnov 3:1
14. 4. Kuřim – Bosonohy 2:0
Přístí utkání :
doma
So   5. 5. od 16.30–V. Bitýška
So 19. 5. od 16.30–Rajhrad
Tabulka

1. Kuřim 38b
5. Bosonohy 27b

14. Kohoutovice 12b.
Každé úterý a čtvrtek od 15.50 na hřišti
nábor přípravek a žáků.

Pozvánka na PETANQUE
Hledáme zájemce o účast na prestižním
mistrovství města Brna v petanque.
Jde o soutěž tříčlenných týmů ve čtyřech
kategoriích: muži, ženy, junioři, radnice.
V předchozím ročníku jsme ostudu naší
„vísce“ neudělali, i když nás bylo málo.
Letos vás vyzýváme k hojné účasti
a reprezentaci.
Termín k přihlášení je do 11. 5. na adre−
se focusstudio@volny.cz, nebo na úřadě
ÚMČ Bosonohy. Uveďte, prosím, své
jméno, příjmení, kategorii a kontaktní
adresu.
PROPOZICE turnaje:
17. červen 2007, MČ Brno−Útěchov. 
Organizací  za Bosonohy pověřen

Anastásios Jiaxis
člen rady MČ Brno−Bosonohy

naše soutěžní mužstvo

Foto účastníku závěrečného halového turnaje čtyřher

Rozloučili jsme se 
s dlouholetou legendou
bosonožského tenisu

panem Zdeňkem Kocmanem.
Zemřel po dlouhé těžké
nemoci 16. dubna 2007

ve věku nedožitých 63 let. 
Budeme na Vás

vzpomínat s láskou.

Velikost písma ve zpravodaji je odvozena
od Didotova měrného systému, jedné
z typografických měrných soustav.
1 bod= 0,3759 mm
12 bodů= 1 cicero= 4,513 mm
2660 bodů= 1 m
Pro zajímavost uvádíme nejčastěji použí−
vané stupně písma:
název;velikost;použití
nonpareille;6 bodů;slovníky a část novino−
vé sazby
petit;8 bodů;noviny a časopisy, knihy
malého formátu
borgis;9 bodů;časopisy a rozsáhlá knižní
díla
garmond;10 bodů;sazba většiny knih
cicero;12 bodů;knihy většího formátu
a dětské knihy
Běžný text zpravodaje je tištěn velikostí
písma 8,5 bodu, která odpovídá jeho cha−
rakteru.

Převzato z typografického manuálu.

Pro zajímavost
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Jubilanti – duben
Jubilanti – období od 1. 4. 2007 do 30. 4. 2007                  

Drahomíra Zollmanová KÚ−Bosonohy 80 let  

Jaroslav Dočekal Ostopovická 80 let  

Jiří Bělohlávek Vzhledná 70 let  

Karel Kondelius Konopiska 70 let  

Milada Kafoňková Ostopovická 70 let  

Lambert Prukner Bosonožské nám. 70 let  

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Dne 19. dubna 2007 se dožil významného jubilea 70 let náš
spoluobčan a předseda klubu důchodců pan Lambert Pruk−
ner. Děkujeme mu za jeho obětavou práci pro naše důchod−
ce a občany Bosonoh.
Pan starosta Miroslav Sojka, paní místotarostka Drahomíra Medo−
vá, zastupitelé MČ Brno−Bosonohy a zaměstnanci ÚMČ přejí hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Program Zoo
na měsíc květen 2007

13. 5. 2007
DEN DĚTÍ S CENTREM PRO RODINU

A PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
kulturní  a soutěžní program pro návštěvníky ZOO

26. 5. 2007
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – BRNO, ZDRAVÉ

MĚSTO
kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky, 

večerní prohlídka ZOO

27. 5. 2007
DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO

kulturní  a soutěžní  program pro malé návštěvníky a rodiče.

Chtěli byste vědět, jak vypadají muzea po setmění? Láká vás noční
prohlídka obrazáren a dalších muzejních sbírek?  To vše budete
mít příležitost zjistit během letošní Brněnské muzejní noci, která se
koná v sobotu 19. května. Ten den bude až do půlnoci zdarma
otevřeno celkem třináct výstavních institucí.
Připraveny jsou koncerty, komentované prohlídky, divadelní před−

stavení, ochutnávky a další akce. Přesný program je uveden na
www.brnenskamuzejninoc.cz.  
Dopravní podnik města Brna zajišťuje bezplatně dopravu účastníků
i do těch nejvzdálenějších muzeí. Hlavní dopravní uzel bude na
Moravském náměstí. Od středy 16. května bude otevřen informač−
ní stánek na náměstí Svobody.
Instituce, ve kterých můžete zažít kouzelnou noc:

Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Dům umění města Brna
Mendelovo muzeum – Muzeum genetiky
Knihovna Jiřího Mahena 
Muzeum sakrálního umění
Národní památkový ústav – ú.o.p. Brno
Galerie HaDivadlo
Brněnské kulturní centrum

Brněnská muzejní noc

SVČ LUŽÁNKY PŘIPRAVILO
PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU NA
POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND
V PARKU LUŽÁNKY ŠIROKOU
NABÍDKU AKTIVIT, HER,
SOUTĚŽÍ, RUKODĚLEK,
VYSTOUPENÍ
A ATRAKCÍ.

LUŽÁNKY PRO NEJMENŠÍ
PÁTEK 25.KVĚTNA 2007
14.00 – 18.00 HODIN
PRO DĚTI 0 – 6 LET

HRY, MALOVÁNÍ, CVIČENÍ NEJEN NA MÍČI, RUKODĚLKY,
ZVÍŘÁTKA, POHÁDKY A AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI
OD 0 DO 6 LET. 

LUŽÁNKY V LUŽÁNKÁCH
SOBOTA 26. KVĚTNA 2007
9–18 HODIN
PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU

DIVADELNÍ, CIRKUSOVÉ, LANOVÉ I HUDEBNÍ AKTIVITY
A VYSTOUPENÍ, POHYBOVÉ HRY, ZVÍŘÁTKA, MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA, BRNĚNSKÉ POVĚSTI, POHÁDKY, MOŽNOST
VYZKOUŠENÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A MNOHO DALŠÍHO.

AKCE SE KONÁ POD ZÁSŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

Tisková zpráva: V Brně, 2.4. 2007, Martin Kříž tel: 775 740 221, info@jmdeti.cz

Akce Pozor Děti!
Brněnské náměstí Svobody bude v sobotu 19. května od 10 hodin
patřit dětem. Vedle morového sloupu vyroste stanové městečko
a několik tee−pee. Neznamená to ovšem, že toto území přebírají
indiáni. Dětská sdružení přichystala akci Pozor Děti v rámci fes−
tivalu Brno, město uprostřed Evropy. Na děti i rodiče čeká hra po
Brněnských pověstech, výstava z historie brněnského dětského
hnutí, prezentace dětských sdružení, pódiová vystoupení a pře−
kvapení na závěr.
„Chceme ukázat, že jsme tady, že máme co nabídnout. Jsme při−
praveni vašim dětem pomoct zabít nudu, něco je naučit a smys−
luplně využít jejich volný čas a to po celý rok“: řekl předseda
pořádající Jihomoravské rady dětí a mládeže, Ing. Martin Kříž.
„Na závěr se sejdeme před pódiem, všichni dostanou píšťalky
a doufám, že budeme opravdu slyšet“, zdůraznil Kříž.
O děti se v Brně starají stovky dobrovolníků, a to nejen přímo
o ně, ale i o technické a ekonomické zázemí oddílů, propagaci
činnosti a řízení středisek a sdružení. Pomozte ocenit naši práci,
přijďte nás podpořit. Mrkněte na www.klubovny.cz a zkuste
svému potomkovi najít ten nejlepší oddíl.

Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2007.
Předpokládaná distribuce 1. 6. 2007.
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