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Milí obyvatelé Bosonoh,
rád bych vám poděkoval za vstřícnost, shovívavost a účast při
anketních otázkách. 
Jsem potěšen vaší aktivitou. Je vidět, že vám místní politikum a
věci bosonožské nejsou lhostejné.
(Své odpovědi a názory můžete stále zasílat na
anastasiosjiaxis@volny.cz)

1. PŘÍMA VOLBA STAROSTY?    
85 % ANO 15 % NE

2. ZMĚNA MĚSTSKÉ ČÁSTI NA SAMOSTATNOU OBEC?         
25 % ANO 75 % NE

3. ČEMU DÁT PŘEDNOST PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ¬?           
66 % INVESTICÍM 34 % PŘÍSPĚVKŮM

4. VYBERTE SI POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA     
7:11:15 zastup.  je  v poměru  40 %:27 %:33 %

5. BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ – úpravy v rámci kanalizace    
Jako náves (ponechat beze změn) 52 %
Jako náměstí (upravit v jednotný celek) 48 %

Výsledek je proveden z necelých 500 odpovědí.
Průzkum byl proveden ve dvou variantách:
A) Vyplněním anketních lístků a sběrem v anketních schránkách

od 21. 5. do 10. 6.
Výsledky vychází ze sběru 153 anketních odpovědí – do průzkumu
použito 144.
(11x členové zastupitelstva, 24x účastníci zájezdu do Prahy, 81x
dotazník u anketních schránek, 24x dotazník z letáčku (letáčky roz−
neseny do schránek), 4x emailová odpověď)
1. 83 % je pro přímou volbu starosty.
2. 72 % si nepřeje odtržení od města   
3. 67 % si přeje dát přednost investičním záměrům MČ
4. 35 %:32 %:33 % počtu zastupitelů 7:11:15 
5. 67% si přeje změnu Bosonožského nám.

Výsledky ankety o bosonožských tématech

Již se pomalu blíží čas prázdnin a dovolených. Děkuji všem
našim kantorům za jejich trpělivost při vzdělávání dětí a přeji
jim načerpání nových sil do příštího školního roku.
Všem občanům přeji pěkně prožitou dovolenou, dětem krás−
né prázdniny, hodně sluníčka a málo úrazů.

Drahomíra Medová, místostarostka

Dětského dne se v letošním roce zúčastnilo 75 dětí. Počasí
nám sice moc nepřálo, ale děti se nedaly odradit nepřízní
počasí.
Velice děkuji všem hasičům za jejich obětavost při přípravě
celé akce a těšíme se na příští rok.

Drahomíra Medová, místostarostka

V pátek a sobotu 28. a 29. 5. 2010 se dostavilo do místní ZŠ vho−
dit volební lístky do urny jeden tisíc tři sta šedesát pět Bosonoža−
nů.      

VOLBY do Parlamentu ČR aneb velké změny

VÝSLEDKY VOLEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Stav voličů:    931 610 VOLEBNÍ ÚČAST 63,16 %
Platné hlasy:  584 496
Z toho:
BRNO−MĚSTO
Stav voličů:    314 323 VOLEBNÍ ÚČAST 63,88 %
Platné hlasy:  199 352
a BOSONOHY
Stav voličů:       1 919 VOLEBNÍ ÚČAST 71,13 %
Platné hlasy:     1 365
Výsledky pro jednotlivé strany:

BOSONOHY Brno−město KRAJ – celkem      
hlasy % hlasy % hlasy %

ODS 312    23,16 43 809 21,97 107 652 18,41
TOP 09 276 20,48 39 654 19,89 89 303 15,27
ČSSD 223 16,55 42 487 21,31 136 704 23,38    
KDU−ČSL     154 11,43 12 724 6,38 48 987 8,38      
Věci veřejné 151 11,58 18 033 9,04 57 012 9,75    
KSČM 77 5,71 15 109 7,57 68 534 11,72     
Strana zelených

49 3,63 6 949 3,48 13 690 2,34
SPOZ 40 2,96 8 557 4,29 24 580 4,20      
Suverenita   27 2,00 4 658 2,33 15 278 2,61     

Přeji pěkné a klidné prázdniny, dobře si odpočněte a na podzim
zase u voleb. 
Navrhuji zviditelnit Bosonohy super účastí – něco mezi 96,69 % a
89,98 %  ? připravil A. Jiaxis

O ne příliš pohledné hře především  fotbalistů se říká, že z ní bolí
oči. Fanouškům v jižní Africe teď bolí oči také z předváděných
výkonů rozhodčích. Soudě podle palcových titulků zadních stran
českých novin jsou jejich minely dost zásadní. 
Přední strany zase komentují vznik naší nové, doufejmežestabilní,
vlády. Takže okurková sezóna je zatím zažehnána. Nejinak je to v
našem zpravodaji. I u nás se děje mnoho zajímavého, podnětného
a někdy i komického. I u nás čekáme podzimní úrodu nových před−
stavitelů obce.
Doufejme, že oči z toho nikoho bolet nebudou.
(Hezké prázdniny dětičkám přeje celá celičká redakční radička.)

Miroslav Čoupek

Slovo redakce

BOSONOŽSKÝ SUDOVAL 2010
18. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL

STAROBRNO 2010
SOBOTA 31. 7. 2010 OD 14 HODIN

SOUTĚŽ VE VÁLENÍ PIVNÍHO SUDU DO KOPCE
VE VŠECH KATEGORIÍCH

ŠTAFETY   RUDLIÁDA
DOPROVODNÝ PROGRAM

OD 19.00 LETNÍ COUTRY NOC
VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA

VÍCE NA www.sudoval.cz
NEBO NA OFICIÁLNÍCH PLAKÁTECH

Voliči před ZŠ, kde se odehrával sběr jejich názorů.
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Milada Trefilová 
Přiznám se, že si Miladu Tre−
filovou z dětství příliš nepama−
tuji. A pravdou je, že ani ona
mě ne. Je přece jen o ty dva
pátky starší a možná si mě jen
trochu spojovala s mým star−
ším bratrancem Vojtou Cikr−
lem, se kterým chodila do
třídy. Když jsem se ale před
pěti lety vrátila do Bosonoh,
hned mně padla do oka.
Vídám ji velmi často, jak si to
mašíruje svižným krokem
kolem našeho s ruksáčkem
na zádech, a já vždycky
musím obdivovat její vitalitu.
Myslím si, že to je ten správný
výraz, který ji asi nejvíce charakterizuje. Vitalita jako radost ze života,
nazírání na jeho nejrůznější nástrahy a jejich přirozené řešení. A proto−
že vitalitou rozumím také životaschopnost, Míle Trefilové patří určitě
také poděkování za to, že v Bosonohách společně se svými parťačka−
mi „vzkřísila a udržuje při životě“ babské hody a podílí se i na dalších
společenských akcích. A to je podle mého přinejmenším důvod k roz−
hovoru. 
Proč si myslíš, že jsem tě oslovila?
No proč? To nevím. Nedělám nic zvláštního. Nemůžu jenom nečinně
sedět doma a koukat. Vždycky jsem měla o všechno zájem, rozhodně
nemám dlouhou chvíli. V mládí jsem sportovala, hrála jsem tady v
Bosonohách českou házenou. Hřiště bylo tam, jak je teď obchod. No a
teď organizuji a účastním se třeba těch babských hodů. Domluvilo se
nás pět ženských, že to dáme dohromady, a zatím se nám daří to udr−
žet.
Je to v dnešní době běžné, že se najdou lidé, kteří jsou aktivní
při pořádání nejrůznějších obecných aktivit, podněcují jiné, jdou,
jak se říká, příkladem?
Myslím, že se občas najdou. Úplně běžné to není, ale je to dobré. Třeba
někoho podnítíme (smích). Moc jiných obecných aktivit tu není. Samo−
zřejmě mladé hody a pár dalších, ale mohlo by jich být víc. Chce to ale
čas, spoustu času, který nějaké té činnosti věnujeme. Když budu mlu−
vit o babských hodech pořádaných vždy na podzim, to se začneme
scházet nejpozději dva měsíce dopředu, zkoušíme písničky, začne
práce s kroji... 
Které z akcí pořádaných v Bosonohách považuješ za nejzajíma−
vější?
Mladé hody, babské hody, šibřinky, lidovecký ples... A divadla, samo−
zřejmě. Ta jsou vynikající. Taky jsem hrála! Perly paní Serafinky, Na tý
louce zelený... Hráli jsme i Těžkou Barboru. Dodneška si pamatuju ty
písničky...
Kdy sis jako malá poprvé uvědomila, že žiješ v Bosonohách?
To nevím. Ale pamatuju si, jak jsme jezdili na saních na Hoštické a za
vodojemem, jak jsme chodili na třešně, jak jsme se koupali v luži…
Vzpomínám si, jak jsme chodili do náboženství s pionýrským šátkem na
krku a páter Mifek říkal: „Aspoň si ty šátky sundejte.“ (smích) Na toho
vzpomínám ráda, jezdili jsme pak za ním na Vranov, když ho komunis−
ti odsunuli.
Co se ti v Bosonohách líbí – nelíbí?
Silnice je moc úzká. Auta nemají kam uhnout. A špinavá Leskava. Při−
tom nahoře na Hoštické za naší zahradou je čistá, jsou tam dokonce
nitěnky, a ty jsou prý jen v čisté vodě. A dole u hřiště je to už takový
humus. Jako děcka jsme se v potoce koupali. Dnes bych tam nevlez−
la.
Na co jsi v Bosonohách pyšná, je vůbec něco, na co jsi pyšná?
Nevím, jestli můžeme být na něco pyšní... Chtěla bych říct na silnici, ale
to nejde, není úplně povedená. Tak asi na ty hody, jak jsme se daly
dohromady a jak to drží. 
Přála by sis v této souvislosti třeba něco? 
Chtěla bych například najít někoho, kdo má původní bosonožský selský
kroj. Ale selský! Ty sváteční máme, ty se najdou, ale selský ani jeden.
Dřív chodili starší v selském kroji i ve všední dny. Moje babička umřela
v sedmadevadesáti, pamatuji se, že nosila obyčejnou jupku z jemného
manšestru, obyčejnou plátěnou sukni, jemně pruhovanou. Když umře−
la, vyhodili jsme to, ještě jsem neměla k tomu ten vztah a teď to postrá−
dáme. A nedá se to sehnat. Třeba je to v etnografickém muzeu, nevím.
Hledáme někoho, kdo by nám řekl, jak originál selský bosonožský kroj
přesně vypadal. 
Poděkovala jsem za rozhovor, který mě přinejmenším podnítil k tomu,
že jsem hned zatelefonovala své známé z brněnského pracoviště etno−
logického ústavu, doktorce Janě Pospíšilové, která se zabývá duchov−
ním dědictvím a brněnskými tradicemi. Potěšila mě sdělením, že v
archivu má přesně 110 let starý zápis bosonožského lidového tance a
slíbila, že se podívá po dalších tancích a i po původních bosonožských
písničkách. Ve věci bosonožského selského kroje mě pak odkázala na
dr. Lenku Novákovou z Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea, ale možná se mezi čtenáři najde přímo v Bosonohách někdo,
kdo by o našich tancích, písničkách i o tom selském kroji něco věděl.
Jsem přesvědčena, že by to udělalo radost nejen Míle Trefilové, jejím
parťačkám a autorce tohoto příspěvku. Helena Koudelková

Galerie bosonožských osobností
B) dotazování po celých Bosonohách na ulici

Výsledky vychází ze sběru odpovědí z bosonožských ulic. U této
varianty průzkumu jsme rozdělili Bosonohy do 7 oblastí a v  každé
oblasti jsme oslovili cca 50 tazatelů. Výsledkem je 345 odpovědí na
anketní otázky.

1. 87 % je pro přímou volbu starosty
2. 79 % si nepřeje odtržení od města   
3. 65 % si přeje dát přednost investičním záměrům MČ
4. 45 %:22 %:33 % počtu zastupitelů 7:11:15 
5. 41 % si přeje změnu Bosonožského nám.

realizace a zpracování Anastásios Jiaxis

Výsledky ankety o bosonožských tématech

Pravidelná každoroční akce na fotbalovém hřišti, tento krát v pro−
gramové režii bosonožských hasičů.
Soutěžilo se v mnoha disciplínách – jako třeba
A na konci dětského dne se počasí umoudřilo a rozdělovaly se
dárky a vyhlašovali vítězové

foto a text Anastásios Jiaxis

Neděle 30. 5. 2010 Dětský den

Disciplína slalom na koloběžce

Hlavní organizátor a moderátor zpovídá soutěžící

Bosonožské hasičské mládí nám předvedlo své umění

Překážková dráha šikovnosti a zručnosti
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Informace z radnice

Výtah ze zápisu z 87. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 10. 5. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu jednáním se společností
fit4all o výši nájemného pro návrh nájemní
smlouvy k pozemku p. č. 2431/52 v k. ú.
Bosonohy.
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 799/1 v
k. ú. Bosonohy o výměře 48 m2 p. Petru
Oslizlovi, bytem Brno, Ostopovická 12, na
dobu neurčitou za cenu 4 Kč/m2/rok.
− schvaluje pronájem části pozemku p. č.
3666 o výměře 8 m2 v k. ú. Bosonohy žada−
teli za cenu 20 Kč/m2/rok pro účel majetko−
právního vypořádání pozemku pod stavbou
oplocení ve vlastnictví žadatele a zastavě−
ného pozemku ve vlastnictví statutárního
města Brna na dobu určitou – 15 let.
− pověřuje starostu podáním žádosti o svě−
ření pozemků p. č. 1288, 1291, 1293, 1295,
1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310,
1212, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324,
1326, 1328, 1330, 1334, 1469 v k. ú. Boso−
nohy do správy MČ Brno−Bosonohy.
− neschvaluje finanční náhradu manželům
Melkusovým, bytem Brno, Konopiska 33, za
škodu, vzniklou v souvislosti se zmenšením
výměry pronajatého pozemku.
− nemá námitek k umístění navrženého
mobiliáře na pozemku p. č. 572/1 v k. ú.
Bosonohy, doporučuje zajistit souhlas vlast−
níka pozemku prostřednictvím MO MMB.
− souhlasí s podnájemní smlouvou mezi
společností INVEX INTERNATIONAL, spol.
s r. o., a Robertem Macháčkem.
− pověřuje členy rady p. Sojku a RNDr. Jia−
xise vypracováním stanoviska k plánova−
ným trasám cyklostezek a jeho odesláním
na MMB.

Výtah ze zápisu z  37. zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy ze dne 20. 5. 2010 
ZMČ Brno−Bosonohy:
− neschvaluje nabytí pozemku p. č. 2227/22
do vlastnictví statutárního města Brna dle
podmínek předložených paní Ludmilou
Koutnou v návrhu na uzavření kupní smlou−
vy.
− schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní
Ludmilou Koutnou k pozemku p. č. 2227/22
za cenu 45 Kč/m2/rok s účinností od 1. 6.
2010.
− neschvaluje vydání bezdůvodného oboha−
cení k pozemku p. č. 2227/22 v k. ú. Boso−
nohy ve výši 191 525 Kč.
− pověřuje starostu zadat geometrický plán
a zaměření pozemku, který je potřeba
odkoupit od společnosti SCULPTO k napo−
jení ul. Hrazdírovy, i propojení obecního
pozemku (budoucí komunikace).
− pověřuje starostu jednat s majetkovým
odborem MMB o výkupu potřebného vyme−
zeného pozemku. 
− souhlasí s prodejem garáže na pozemku
p. č. 574/2 v k. ú. Bosonohy občanskému
sdružení Svornost Bosonohy.
− souhlasí s úplatným nabytím pozemků p.
č. 2227/60, 2227/61, 2227/93, 2227/94 a
částí pozemků p. č. 1745/23 a 1745/40, vše
v k. ú. Bosonohy, do vlastnictví statutárního
města Brna a s budoucím zřízením věcného
břemene umístění trasy stavby Brněnského
oblastního vodovodu na částech pozemků
p. č. 2227/60, 2227/61, 2227/93 a 2227/94,
vše v k. ú. Bosonohy, ve prospěch sdružení
Vírského oblastního vodovodu – sdružení
měst, obcí a svazku obcí za cenu stanove−
nou dle znaleckého posudku.
− neschvaluje prominutí nájemného paní
Michaele Žmolové, bytem Brno, Ostopovic−
ká 16 ve výši 1 480 Kč.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu +62 000 Kč na straně příjmů a

výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu +−1 000 Kč na straně výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu +15 000 Kč na straně příjmů a
výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu +25 000 Kč na straně výdajů a
zvýšení financování v objemu 25 000 Kč.
− neschvaluje úhradu faktury Obce Troub−
sko za výdaje spojené se správou hřbitova
ve výši 131 052 Kč.
− schvaluje poskytnutí příspěvku na výdaje
spojené se správou hřbitova Obci Troubsko
ve výši 30 000 Kč v souladu se schváleným
rozpočtem MČ Brno−Bosonohy na rok
2010.
− souhlasí s návrhem obecně závazné
vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství bez připomí−
nek.
− schvaluje návrh vyhlášky statutárního
města Brna o místních poplatcích dle přílo−
hy.
− schvaluje předložený návrh obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňu−
je obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 9/2008, o regulaci provozu
výherních hracích přístrojů, v platném znění.

Výtah ze zápisu z  88. schůze RMČ
Brno−Bosonohy ze dne 24. 5. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje návrh dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 2407203, kterou se mění účel
užívání pronajatého pozemku z účelu využi−
tí předzahrádka na účel využití odstavná
plocha pro stání osobního automobilu.
− revokuje usnesení rady č. 6/87.
− schvaluje pronájem části pozemku p. č.
3666 o výměře 8 m2 v k. ú. Bosonohy žada−
teli za cenu 20 Kč/m2/rok pro účel majetko−
právního vypořádání pozemku pod stavbou
oplocení ve vlastnictví žadatele a zastavě−
ného pozemku ve vlastnictví statutárního
města Brna na dobu určitou – 5 let.
− neschvaluje smlouvu o poskytnutí služeb
souvisejících s dodávkou elektrické energie
a zemního plynu se společností E.ON Ener−
gie, a. s.
− schvaluje smlouvu o sdružených dodáv−
kách elektřiny řady Small business se spo−
lečností E.ON Energie, a. s.
−souhlasí s projektovou dokumentací „sta−
vební úpravy Bosonohy, Bosonožské nám.,
st. úprava NN“ bez připomínek.
− schvaluje pronájem pozemků p. č. 2421/1,
2420 v k. ú. Bosonohy za účelem užívání
jako zahrada k pozemku p. č. 2421/1 v k. ú.
Bosonohy a jako objekt k individuální rekre−
aci k pozemku p. č. 2420 v k. ú. Bosonohy
na dobu neurčitou a pověřuje starostu pří−
pravou podmínek nájemní smlouvy ve věci
kompenzace nákladů na rekonstrukci
objektu na pozemku p. č. 2420 v k. ú. Boso−
nohy.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na prove−
dení stavebních úprav v budově ÚMČ Brno−
Bosonohy dle projektové dokumentace a
pověřuje starostu jeho provedením oslove−
ním více zájemců.
− schvaluje návrh dodatku k nájemní smlou−
vě č. 2 408 205 dle přílohy.
− schvaluje návrh dodatku k nájemní smlou−
vě č. 2 406 208 dle přílohy.
− souhlasí se stavbou Veřejné osvětlení
města Brna v k. ú. Bosonohy – Generální
oprava VO, ul. Křivánky za podmínky, že
budou dodržena stanoviska správce komu−
nikací.

Výtah ze zápisu z 89. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 7. 6. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s provedením přípojek a s vybu−

dováním vjezdu na pozemcích p. č. 685/1,
685/5, 685/6 v k. ú. Bosonohy za těchto
podmínek:
− stavba vjezdu a přípojek bude povolena
příslušným správním orgánem za podmínek
daných správcem komunikace, správci sítí
a orgánů Policie ČR−DI,
− k dotčeným pozemkům bude uzavřena
nájemní smlouva mezi stavebníkem a MČ
Brno−Bosonohy.
− souhlasí s navrženými změnami v organi−
zaci městské dopravy ze dne 25. 5. 2010
bez připomínek.
− schvaluje následující připomínku k provo−
zu městské dopravy v MČ Brno−Bosonohy:
MČ Brno−Bosonohy trvá na svém požadav−
ku zvážit možnost zřízení autobusové
zastávky u obchodního domu Kaufland ve
směru do Bosonoh
− souhlasí s vydáním územního souhlasu
pro stavbu oplocení pozemku p. č. 1754 v k.
ú. Bosonohy.
− bere na vědomí udělení ředitelského volna
ve dnech 28.–30. 6. 2010 a ukončení škol−
ního roku 2009/2010 předáním vysvědčení
dne 25. 6. 2010.
− souhlasí se stavebními úpravami – sanace
zdiva proti zemní vlhkosti a ve sklepních
prostorách a instalací vodovodní baterie v
kuchyni ZŠ a MŠ, Bosonožské nám. 44.
− uděluje souhlas k prodeji elektrického
kotle na ohřev o objemu 80 l umístěný v
kuchyni ZŠ Bosonožské nám. 44.
− schvaluje podání žádosti radě města Brna
o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p. č. 2431/52 v k.
ú. Bosonohy o výměře 934 m2 dle předlo−
žené grafické přílohy na dobu 40 let za těch−
to podmínek:
1) Pronajímatel:

Statutární město Brno, 
městská část Brno−Bosonohy
se sídlem: Bosonožské nám. 1
642 00 Brno

2) Nájemce:
fit4all, s. r. o.
se sídlem: Jedlová 851/11
637 00 Brno
IČO: 28 295 404

3) Účel nájmu: umístění a vybudování par−
koviště pro sportovně relaxační centrum,
které bude vybudováno na sousedních
pozemcích p. č. 1470 a 1471 v k. ú. Nový
Lískovec
4) Cena nájmu:
− po dobu provádění stavby, nejdéle však do
31. 12. 2012, ve výši 10 Kč/m2/rok
− po dokončení stavby (tj. po nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí), nejpozději
však od 1. 1. 2013, bude nájemné pod
dokončenou stavbou parkoviště zvýšeno na
60 Kč/m2/rok, nájemné ostatních nezasta−
věných ploch bude nadále 10 Kč/m2/rok.
− cena za pronájem bude každoročně upra−
vována o inflaci.
5) Možnosti odstoupení od smlouvy ze stra−
ny pronajímatele i nájemce:
− pokud nedojde k podání žádosti o územní
rozhodnutí do termínu do 30. 9. 2010.
− pokud nedojde k nabytí právní moci sta−
vebního povolení a zahájení výstavby do
termínu 1. 1. 2011.
6) Podnájem parkoviště pouze s písemným
souhlasem pronajímatele.
− schvaluje pracovní cestu p. Miroslava
Čoupka uskutečněnou vlastním vozidlem
na místní šetření ve věci dohody o výměně
bytu do bytového domu Brno−Horní Heršpi−
ce, Výpravní 336/5 dne 31. 5. 2010.
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A také neustále trvá povinnost pohlídat termíny jednotlivých příprav
k realizaci stavby kanalizace. Dále pak s předstihem připravit oby−
vatelstvu prezentaci návrhu Bosononožského nám. a jeho případ−
ných změn a zajistit součinnost s přípravou na klidnou dopravní
obslužnost pro obyvatelstvo. 

5) návrhový projekt tzv. komunál – na stole již dlouhodobě máme
připravený návrhový projekt. Ovšem velký problém je s financemi
pro realizaci.

6) cyklostezky
Připravili jsme návrhy pro studii, která by se stala součástí genere−
lu městských stezek a tras.
Pan Čoupek byl tak laskav, že je vše zakreslil do mapy Bosonoh.

7) pohybově relaxační centrum při ZŠ (aneb tělocvična pro školu)
Situace je velmi povzbudivá. Schvalovací proces o financování
projektu je na dobré cestě. Jsme již ve finále souhlasných vyjádře−
ní jednotlivých magistrátních oddělení a rad. 

Na jednotlivé projekty se můžete přijít podívat na ÚMČ nebo oslo−
vit členy skupiny pro strategii a rozvoj A. Jiaxise a A. Čoupka. 

připravil Anastásios Jiaxis

Pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P.
Juráček, I. Pražan, R. Růžička, D. Bárta, T. Veselý vám posílá
informace o pokračování svých aktivit pro realizaci bosonožských
projektů a jejich návrhů. 

1) tvorba profesionálního zázemí pro hledání investic a projektů
S externím pracovníkem připravujeme seznam úkolů a archiv prací
do součastnosti. Hlavním motivem vytvoření těchto archiválií je
snaha, aby ti, co budou chtít po nás pokračovat, se nemuseli opa−
kovat. Dále pak pokračujeme v monitoringu dotačních programů,
přípravě podkladů dle rozpracovaných projektů (priority BOSA,
lesopark, pohybově relaxační prostory v budově ZŠ, „komunál“,
kanalizace III. a IV. etapa, revitalizace veřejných prostranství).

2) rekonstrukce staré budovy školky a vytvoření bosonožského
střediska aktivit BOSA (aneb volnočasové centrum)
a) rekonstrukce stavby – aktuální stav:
Firma Protis již připravila závěrečné projednání úprav projektové
dokumentace 
(celkové rozpočtové náklady nesmí přesáhnout 9 mil. Kč). Rada
města Brna pak může pokračovat v realizaci projektu, a to vypsá−
ním výběrového řízení na stavbu. 
b) Výběr provozovatele – ihned jak město zahájí výběrové
řízení na zhotovitele stavby, padne i rozhodnutí o výběru provozo−
vatele.

3) úprava lesního parku pod myslivnou  
Při přípravě studie revitalizace biokoridoru Leskava a studie pro
úpravu lesního okolí jsme ve fázi, kdy je připraveno geodetické
zaměření.
Vybraná firma připravuje první návrhy, které projdou konzultací.
Další krok, který stále trvá, bude seznámit veřejnost s návrhem,
přidat vaše reálné připomínky a začít soutěžit o dotace na realiza−
ci.  

4) návrhový projekt na obnovu Bosonožského náměstí a další
etapy kanalizace – 
Dle připraveného seznamu návrhových změn jsme 11. 5. na setká−
ní s odborníky probrali reálnost návrhů. Z tohoto sezení vzešly
výsledky, které vám nabídneme v samostatném článku.
8. 6. jsme se setkali se zástupci obyvatel žijících v okolí náměstí.
Přizvali jsme i odborníky na témata architektonická a dopravní.
Snahou bylo najít kompromisní řešení. 

Skupina pro strategii a rozvoj Bosonoh

Na svém zasedání dne 27. 5. 2010 rozhodl NSS ve věci platnosti
Územního plánu města Brna takto:

I.
Opatření obecné povahy – Územní plán města Brna, schválený
Zastupitelstvem města Brna dne 3. 11. 1994, se v části vymezení
ploch a trasy rychlostí silnice R43 se všemi jejími objekty a souvi−
sejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením
na stávající silniční síť a včetně všech souvisejících ochranných
pásem ruší dnem vyhlášení tohoto rozsudku.

VII.
NSS považuje s ohledem na výše uvedené závěry za prokázané,
že část napadeného opatření obecné povahy týkající se vymezení
ploch a trasy rychlostní silnice R43 se všemi jejími objekty a souvi−
sejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením
na stávající silniční síť a včetně všech souvisejících ochranných
pásem byla vydána v rozporu se zákonem. Vzhledem k závažnos−
ti a charakteru těchto vad rozhodl o zrušení této části opatření
obecné povahy.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení §101d odst.
5 s. ř. s., dle kterého 
nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípust−
né.

Rozsudek je rozsáhlý (28 stran textu), lze jej celý najít na interne−
tu nebo jej na požádání přepošlu.
Rozhodnutí NSS je výsledkem práce a mnohaletého úsilí všech
občanských sdružení, jejich členů i podporovatelů. U nás bych
chtěla poděkovat všem našim členům, hlavně místopředsedovi OS
Ing. Jiřímu Kilianovi, se kterým také průběžně chystáme i materiá−
ly k problematice šíleného dopravního řešení na našem katastru a
předkládáme je na projednání na zasedání zastupitelstva MČ,
suplujíc tak činnost dopravní komise. Poděkování patří také jedno−
tlivým občanům, kteří nám věří a pomáhají, aby bylo vůbec možné
dobrat se takového výsledku. Bohužel lidé se bojí bojovat za svá
práva. U nás v Bosonohách žije velké množství lidí, jejichž zdraví
trpí již nyní imisemi a hlukem z dopravy. Nenašel se však nikdo,
komu by byla jistě z těchto důvodů snadno přiznána legitimace
žalobce, a tak jsme žalobu za nás a tím i za všechny postižené
bosonožské občany podali s manželem.
Občanské sdružení nemůže žalobu podat, musí to být fyzická
osoba, která je poškozována na svých právech.  
Tímto však práce nekončí, JMK připravuje Zásady územního roz−
voje, kde se bude rozhodovat, kudy komunikaci R43 vést. Včas
budeme veřejnost informovat o možnosti zapojení občanů Boso−
noh do procesu pořizování ZÚR tak, aby se vyhledalo takové řeše−
ní, které by umožnilo, aby Bosonohy zůstaly především místem pro
lidi a ne jen pro auta.

Marie Špačková

Rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS)

Mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
v MČ Brno−Bosonohy

proběhne dne
18. 8. 2010

na následujících zastávkách a v daném čase:

16.10–16.20  Bosonožské náměstí u kaple
16.25–16.35  Ostopovická
16.40–16.50  autobusová smyčka mezi ul. 

Hoštická–Práčata

Seznam odebíraného odpadu:
Motorové oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
absorpční činidla, brzdové kapaliny, izolační materiály, rozpou−
štědla, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, barvy, baterie a aku−
mulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd.
(kompletní seznam odebíraných nebezpečných odpadů a har−
monogram svozu na celém území města Brna naleznete na
www.brno.cz)

Vážení občané, pokud máte zájem být informováni o dění a akcích
pořádaných v městské části Brno−Bosonohy, zašlete prosím e−mail
na kancelar@bosonohy.brno.cz a do předmětu zprávy napište
„odběr novinek“. V případě konání kulturních či sportovních akcí
budete včas informováni.

Zasílání informací o akcích pořádaných Bosonohách
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Dne 11. 5. 2010 proběhla rozprava nad možnostmi změn při úpra−
vách komunikace pro etapy kanalizace – reálnost navrhovaných
změn.  
Hosté:
pí Klímová, připravovala dokumentaci opravy kanalizace
p. Vychodil, připravil dokumentaci úpravy komunikací při rekon−
strukci
p. Lang, bezpečnost a plynulost silničního provozu

Výstavba III. a IV. etapy – připomínky a návrhy k projektové doku−
mentaci pro kanalizaci
Projektant předložil připravovanou dokumentaci ve fázi Dokumen−
tace k územnímu rozhodnutí, u které očekává obec připomínky
především k pozemkům, do kterých stavba zasahuje ve vazbě na
stabilizaci celkové ceny díla.
I. Zařadit na konec ulice Práčata obratiště autobusů s parkovacím
stáním
Kde se dělají opravy kanalizace, dělají se i úpravy vozovky – zadá−
ní od města Brna. Obratiště + parkoviště je technicky řešitelné, ale
představuje navýšení rozpočtu. Územní řízení je už v běhu, pokud
se MČ rozhodne pro změnu, je nutné jednat rychle. Do územního
řízení jako samostatnou stavbu – i pro stavební povolení, potom je
možné výstavbu rozdělit na dva celky. Nutno vyřešit financování.
Je třeba mít místo pro odstavení aut při akcích. Jen pro realizaci
opravy kanalizace je třeba vykoupit 300 pozemků.
Závěr: Návrh rozdělit tuto stavbu na dva celky se jeví jako nej−
pravděpodobnější. Bude zařazen do dalších plánů rozvojové sku−
piny.
II. Rozšíření ulice Vratná na obytnou zónu.
Rekonstruovaná komunikace je plánována jako jednopruhová,
obousměrná. Druhý pruh pro parkování vozidel. Na začátku a na
konci ulice výhybny pro vozidla. Zřízení obytné zóny se jeví jako
neúčelné – nevhodné z hlediska stavebních norem. Účelem navr−
hovaných změn k předloženému návrhu řešení bylo především
navýšení, dnes již často nedostatečné, parkovací kapacity ulici –
změny mají umožnit parkování vozidel na obou stranách. Dnes je
ulice pojatá jako veřejný prostor, proto není možné zřídit zde par−
kovací stání pro vozidla po obou stranách. 
Závěr: MČ se musí rozhodnout, kdo je pro ni prioritní – chodci,
vozidla, cyklisti, atd. Potom je nezbytné změnit povrchové uspořá−
dání vozovky. Celkově se však tato varianta jeví jako komplikova−
ná z hlediska technického řešení vzhledem k parametrům ulice
(bylo by potřeba prověřit, zda by změna měla efekt).  
III. Zařadit prvky zklidnění na ulici Přímou a Za Vodojemem
Doporučení udělat zpomalovací prvky formou stavební úpravy –
nutno vyřešit odvodnění komunikace. Nejjednodušším řešením je
však umístit sem značku 30 km/h – dopravní odbor MMB. Komuni−
kace je ale určená pouze obyvatelům této ulice – proto je nutné
zvážit pečlivě důsledky kvůli dlouhodobým dopadům na obyvatele
ulice (otřesy, hluk). Zúžení ulice (a tedy snížení rychlosti) je tech−
nicky možné, avšak za cenu snížení počtu parkovacích míst. Dopo−
ručení však je nezužovat komunikaci a zachovat stávající stavební
řešení. Možná instalace dalších zpomalovacích prvků může být
řešena až v rámci dalších stupňů projektu (nemá zásadní vliv na
rozpočet stavby).
IV. Možnost rozšíření ulic Přímá, Ztracená, Rušná, Pusty... na obyt−
nou zónu viz Vratná
Přímá ulice: Problém se sítěmi – musely by se přeložit. Jinak však
není problém. Musí se však vyřešit otázka financování. 
Ztracená: Bude místní komunikace. Problém však je, že by byla kři−
žovatkou, na které by nebyly splněny rozhledové poměry a tedy
podmínky bezpečnosti. U stávajícího řešení jsou podmínky řešení
splněny natěsno. Možnost obytné zóny zde se nejeví jako reálná.
De facto bude obytnou zónou, jen tam nebude dopravní značka.
Reálné řešení – zóna 30 km/h hodinu a doplnit stavebními úprava−
mi. Nutno také naplánovat s ohledem na budoucí záměr obce na
využití pozemků.

Nad rámec kanalizace:
V. Rozšíření ulice Průjezdní a další možné kroky pro realizaci
Nedostatečná šířka komunikace – není možné realizovat bez
demolic domů a jiných stavebních objektů.
VI. Opětovný pokus o realizaci zabudování elektrického vedení do
země
VII. Pokus o kabelizaci v rámci připravených výkopů
VIII. Ulice Mlaty jako objízdná trasa při realizaci kanalizace
Zhotovitel bude muset řešit objízdné trasy a zajistit jejich průjezd−

nost. Bude zde ale možné jiné řešení.

Další diskuze:
Ulice Hoštická – hlavní silnice odbočuje doprava – není bezpečné
dopravní řešení. Návrh úpravy: ulice Hoštická napojená chodníko−
vým přejezdem, stejný způsob jako ulice Ztracená – bude vznese−
no i v další diskuzi ke stavebnímu řízení (Lang).

Další návrhy budou diskutovány s paní architektkou.

Revitalizace Bosonožského náměstí:
I. Změna návsi na náměstí. Mělo by mít charakter parku.
II. Prověřit počet parkovacích stání – kolik je jich skutečně nezbyt−
ných.
III. Zrušit parkování mezi lipami – není problém.
IV. V dolní části náměstí přemístit průjezd k lichým číslům dál od
dětského hřiště (od domu č. 28 k domu č. 24). 
Pravděpodobně by byly ohroženy lípy – nutno posoudit jako novou
křižovatku. Stavebně však možné je. Jako vhodnější řešení bylo
navrženo ponechat vjezd pod hřištěm. Výjezd v dolní části nevyho−
vuje normám – úhel křížení. Po těchto úpravách bude Bosonožské
náměstí páteřní komunikací, kde nebude přednost zprava – bude
hlavní komunikací. 
V. Umožnění průjezdu autobusů (kvůli pohřbům, shromážděním u
kaple)
Je technicky možné, avšak nutnost dílčích úprav stávajícího návr−
hu stavebního řešení. Musí být zmíněno u dokumentace pro sta−
vební povolení (pro dokumentaci pro územní řízení není relevant−
ní).
VI. Redukce parkovacích míst u kostela.
V současnosti naddimenzovaný počet parkovacích míst. Možno
zredukovat, avšak nutno uvažovat v delším časovém horizontu.
Závěr: Projektant u většiny připomínek připustil technickou prove−
ditelnost s tím, že připomínky zpravidla nedoporučil, neboť projekt
navrhl ze svého pohledu optimálně. Pokud obec bude takto oficiál−
ně připomínkovat, zapracuje je do Dokumentace pro stavební
povolení – tedy připomínky jsou politickým rozhodnutím.

připravila K. Thielová
(textové úpravy D. Bárta)  

Další konzultační schůzkou bylo setkání členů skupiny se zástupci
obyvatel žijících v okolí Bosonožského nám. Všechny připomínky
jsme znovu probrali i s pozvanými odborníky –
p. Kolegarovou, autorkou prvního návrhu úpravy nám., a p. Lan−
gem – řešení dopravy.
Zprávu vám přineseme v dalším čísle.

Návrhy úprav komunikací – beseda

Milí rodičové,

včera proběhla schůzka rodičů v MŠ Bosonohách. Učitelky nás
mohly informovat o jejich práci a úspěších.
Také školkou proběhla anketka, která podle mého názoru byla jed−
nostranně orientovaná a na otázky typu: „Chcete, aby školka byla
zavřená vzhledem k umístění?“ Opravdu v dnešním Brně, kde se
umístění dítěte v jakékoli školce platí zlatem, nenajdete jinou odpo−
věď než „NE“.
Diskuze došla i 
− k bodům, proč vy, Dolákovi, tak brojíte proti umístění MŠ
v Bosonohách u dálnice D1 a přitom sem své dítě vodíte. Proč? 
− jiné školky v Brně mají ve svém blízkém okolí taky spou−
stu frekventovaných silnic, a přesto jsou to vyhledávané školky. 
Když Vás to tolik zajímá: Já brojím asi proto, že nerada přijímám
roli ovce připravené na porážku. Proč sem přes všechno vodím své
dítě? Ano, odejít můžeme všichni, odstěhovat se z Bosonoh,
dobře, ale já jsem nikdy neutíkala od problému. Každý problém má
podle mě řešení, pokud se ovšem chce.
Můžeme zabývat i takovými otázkami, můžeme o tom dlouho dis−
kutovat, ale proč?

Mám asi zvrácené představy, když si myslím, že nám všem rodi−
čům jde hlavně o blaho našich ratolestí. 
Proto bych spíš očekávala otázky typu: Jaké imisní hodnoty byly v
blízkosti MŠ naměřeny? Dalo by se podniknout něco, co by
pomohlo zmírnění dopadů na zdraví dětí?
Rodičové, nenechte se ukolébat tím, že by v dnešní době nemoh−
lo něco, co by mohlo škodit zdraví dětí, vzniknout... Nebuďte slepí,
hluší, němí... Naše bosonožská školka je důkazem, že pro stranic−

Dopis paní Dolákové
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ké preference může vzniknout cokoliv. Po zkušenostech s Bosono−
hami věřím, že naše vedení by dokázalo schválit školku i v Černo−
bylu. Uvědomme si, že za nás nikdo nic neudělá!
A věřte, že to není přemrštěné srovnání. 
Pokud vím, dálnice D1 je nejfrekventovanější tepna v naší republi−
ce. Na území Brna donedávna neexistovaly ani protihlukové stěny,
které by alespoň trochu zmírnily hluk. Bylo to snad proto, že D1
nebyla hlučná? Určitě ne. 

Informace, které nikdo nechce slyšet:
Nevím, proč nechcete slyšet, že školka je v takové blízkosti D1, že
její dlouhodobý vliv na děti může mít i fatální následky na jejich
zdraví. 
Z měření imisí, které mimochodem doposud nikdy nikdo v blízkos−
ti školky neměřil a nezkoumal (ani krajská hygienická stanice před
stavbou), vyplynuly šokující výsledky. Očekávala jsem vysoké hod−
noty, ale hodnoty 7–10krát vyšší, než jsou normy, opravdu ne. 
Kdyby školka byla umístěna jen o 200 metrů dál od dálnice, pak by
se dopady razantně snížily. Bohužel školka je umístěna v takové
blízkosti dálnice, která jí umožňuje stabilní přísun zplodin, a je
potřeba vítr o síle min 25 km/h, aby došlo k ředění emisí. Naše děti
jsou vystaveny srovnatelným podmínkám jako ostravské děti. Také
se ptáte, proč na Ostravsku žijí ještě lidé?
A bude hůř. Plánované rozšiřování dálnice je hudbou blízké
budoucnosti. To, že dálnice ještě nebyla rozšířena, je spíš náhoda.
Jak to bude vypadat ve školce poté? 

Je možné něco zlepšit? 
Ano, vždycky je nějaké řešení. Zřizovatel školky by se měl zasadit
o vybudování externích přívodů vyduchu se zajištěnou filtrací. To,
že jsou ve školce čističky vzduchu, nic neřeší. Stejně nakonec
dojde k otevření oken popř. dveří, aby děti měly „čerstvý vyduch“. 
Zahrada by se měla osázet stálou zelení, aby i v zimě docházelo k
filtraci části zplodin zelení. Tůjky jsou ideální i pro jejich rychlý růst.
Naše školka je výjimečná svou polohou, proto by tady měla být
zavedena výjimečná opatření. Nevycházet na zahradu ve dnech s
vysokou hladinou imisí v ovzduší (měření na území Bosonoh pro−
bíhá i nadále a údaje jsou veřejně dostupné na internetu). Nebo
pouze s ochranými pomůckami (rouškami – i když se teď možná
usmíváte, v Japonsku patří rouška ke každodenní nutnosti).

Kde na to vzít peníze? 
Ale to je přece otázka, kterou se má zabývat někdo, kdo je za tako−
vá řešení a návrhy měsíčně placen. Já jsem taky zodpovědná za
svou práci, za kterou beru odměnu, a nežádám jiné lidi, aby ji děla−
li nebo vymysleli za mě.
Ať se to třeba zkusí znovu tam, kde se našly právě na vybudování
MŠ.
Na závěr můžu už jen dodat, že mé děti už případné změny neza−
sáhnou. Tady se jedná o právě narozené děti nebo ještě nenaro−
zené děti, které přijdou do školky až za pár let. Jestli zavčas dojde
k zavedení alespoň části navržených opatření. 

S pozdravem
Martina Doláková

Dopis paní Dolákové
Sto metrů, mapa a kompas
Nejdříve vtip. Víte, co potřebuje blondýnka k závodu na 100 m?
Tretry, mapu a kompas.
A teď fakta a dvě citace. Ve čtvrtek 25. května jsem se v orlovně
účastnila besedy věnované problematice dálnice D1. Organizátoři
tohoto Bosonožského kulatého stolu slibovali, že „budeme sezná−
meni s výsledky dlouhodobého projektu měření hluku a emisí,
které probíhalo od července loňského roku do současných dnů,
včetně fundovaných předpovědí stavu před i po vybudování protih−
lukových stěn. Měření probíhalo na pozemku nově otevřené MŠ
Konopiska, postavené cca 100 metrů od tělesa současné dálnice“.
Mluvilo se tedy i o umístění mateřské školy. A teď druhá citace,

tentokráte z reportáže Ivana Holase, kterou odvysílal Český roz−
hlas Brno. „Z pléna padlo i tvrzení, že radnice jiný pozemek ani
nehledala. Podle starosty Miroslava Sojky ale bylo zastupitelstvo 
v časové tísni, protože stará školka fungovala už jen na základě
časově omezené výjimky hygieniků. Proti umístění nové, více než
200 metrů od dálnice, prý naopak výhrady neměli.“ Tolik tedy dvě
citace. A co tím chtěl básník říci? Jedni tvrdí, že je školka 100 metrů
od dálnice, druzí, že více než 200 metrů. Nejde mi ale o nějaké hni−
dopišské přeměřování. Ať už metrů, nebo hluku a emisí, i když u
těchto položek bych už moc nežertovala. V této souvislosti mi jde
o to, že do těch metrů promítají dvě strany svoje nekompromisní
stanoviska. Jde samozřejmě o zdraví dětí. Ale co když radnice
jinou volbu skutečně neměla? Buď školka u dálnice, nebo školka
žádná. A co teď s tím?! Možná by to chtělo vzít si od blondýnky
kompas a mapu a hledat společnou cestu. Nezní to dobře, že? Ale
někdy mi to v Bosonohách takhle připadá. Potřebujeme skutečně
k hledání cesty k řešení našich, ať už sousedských, či obecních
problémů kulaté stoly, mapy a kompas? Nestačil by selský rozum,
poctivý přístup k plnění svých povinností a obyčejná lidská sluš−
nost? A když už mám nějakou zodpovědnost, ať už za svoje děti,
nebo za obec, tak 
se snažím skutečně ji naplňovat! Filozofovat si může dovolit redak−
torka zpravodaje. 
Ale možná by taky mohla říct svůj názor, ne?! Inspirovala mě k
němu slova zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové, která řekla:
„Jen těžko lze uzavřít úsek dálnice kvůli nadměrnému hluku nebo
chybějícím protihlukovým stěnám. Vlastníci komunikací proto spo−
léhají na opakované prodlužování výjimek a přijetí příslušných
opatření odkládají.“ Tak když se prodlužují výjimky tady, tak proč
se v zájmu dětí a vlastně i celé obce neprodloužila výjimka na škol−
ku?! A proč se ta nová nepostavila ne těch „cca 100 metrů“, nebo
těch „více než 200 metrů“ od dálnice, ale tam, kde – podle mých
informací – stát měla?! A víte, co potřebuje blondýnka k závodu na
jeden kilometr? A víte, co potřebují lidi v Bosonohách na cestě k
zodpovědnosti? A k sobě?  

Helena Koudelková

100 metrů, mapa a kompas

Pronajmu nebytové prostory v BOSONOHÁCH
25 m2 a 20 m2 + příslušenství.

Možnost využití sklad, dílna, kancelář. 
Tel.: 737 404 770
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V polovině května slavil Karel Kroupa
na bosonožském fotbalovém hřišti
svoje šedesáté narozeniny. Proti Bol−
kově jedenáctce koučované jubilan−
tem hrála slavná Amfora Praha s fot−
balisty Panenkou, Bičovským, Dobiá−
šem, Radou, ale i zpěváky a herci
Novotným, Hronem, Semelkou,
Hložkem, Zelenkovou, televizními
moderátory Poulíčkem, Zunou a dal−
šími známými osobnostmi. Jsem
ráda, že jsem na hřišti mohla Karlovi
popřát osobně a že si vzpomněl, jak
volal jako předškolák na mého tatín−
ka – pane Svoboda, pojďte si kopat.
Bydleli jsme totiž vedle sebe a můj
taťka mi to později s hrdostí mnoho−
krát vyprávěl. Však se také při příleži−
tosti jeho devadesátin objevilo v jed−
něch novinách – psáno v úsměvné
nadsázce – že byl jeden z prvních,
kteří objevili Kroupův fotbalový talent.
Bez nadsázky je však možno říct, že
Karel již patří k legendám brněnského fotbalu. A ať už byl či nebyl
jako malý kluk uličník s průšvihy (a to on spíš byl) a ať už mohl nebo
nemohl bosonožským fotbalistům v minulých letech více pomoci
(myslím si, že mohl), domnívám se, že teď ostudu Bosonohám roz−
hodně nedělá. Naopak. Ostatně skutečnost, že se rozhodl uspořá−
dat narozeninovou oslavu právě v Bosonohách a že je připraven
Bosonohám pomoci, o tom svědčí. A proto ráda zprostředkovávám
jeho poděkování. 
Helena Koudelková, foto Igor Zehl  

Děkuji všem, kteří mi přišli 16. května blahopřát k mým šedesáti−
nám a se kterými jsem měl možnost chvilku posedět a popovídat.
Děkuji také bosonožským organizátorům mého narozeninového
setkání a věřím, že vybrané dobrovolné vstupné pomůže skutečně
nejmladším bosonožským fotbalovým nadějím. Sám jsem se pře−
svědčil, že to jejich trenéři dělají velmi dobře a bude−li třeba, přije−
du je povzbudit i v nenarozeninových dnech. Bosonožským karba−
níkům pak vzkazuji, že jsem kdykoliv připraven k odvetě. Přeju
vám všem krásné léto. Karel Kroupa  

K a r e l  K r o u p a  d ě k u j e
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Autobus s padesáti dvěma „účastníky zájezdu“ odjíždí na již
sedmou expedici po pražských kulturních zážitcích. Skoro pravidel−
ně každý rok vyjíždíme do velkoměstského reje nasát „génia“ hlav−
ního města.
Letošní program byl bohatý, šťastlivý a showmanský. Bohatý, pro−
tože se toho hodně událo. Šťastlivý, protože jsme byli účastníky
postupu našich hokejistů do finále mistrovství světa, sledovali jsme
semifinále na velké obrazovce na Václavském náměstí. A show−
manský proto, že jsme navštívili muzikál Děti ráje.
Každý začátek výletu má již pravidelnou první přestávku, na půli
cesty do Prahy, na ranní kávě a občerstvení.
Pražský výlet jsme otevřeli prohlídkou symbolu naši národní iden−
tity a kulturního dědictví. Navštívili jsme historickou budovu Národ−
ního divadla. Závěrečnou tečkou výletu byla návštěva divadla Goja
s představením Děti ráje, show s diskotékovými hity 80. let Micha−
la Davida a Františka Janečky. A co se událo mezi začátkem a
koncem výletu, vám neřeknu, protože příště musíte jet s námi,
abyste to poznali na vlastní kůži a duši.
A nyní trochu nostalgické minulosti. První bosonožský zájezd jsme
uskutečnili
12. 12. 2004 (pěkná harmonická čísla, co?) – divadlo U Hasičů –

činohra (úsměvná detektivka) Co v detektivce nebylo (P. Nárožný,
J. Švandová, V. Vydra, O. Vlach...).
V dalších letech jsme absolvovali návštěvy v divadlech Brodway a
Na Fidlovčce s následujícím repertoárem: muzikál Tři mušketýři,
Angelika, Slaměný klobouk a Divotvorný hrnec.

foto a text připravil Anastásios Jiaxis

Bosonožáci v Preze za kultúrou

Ojedinělí návštěvníci ojedinělého představení

reklama

Žádáme stárky, míněno chlapce, kteří dosud nevrá−
tili zapůjčený kroj, aby tak učinili neprodleně v co
nejkratším termínu.

Drahomíra Medová, místostarostka

Dostal jsem několik otázek. Děkuji za ně a rád odpovídám:
Jak bude anketa vyhodnocena a jak s výsledkem bude seznáme−
na veřejnost?
Anketa bude probíhat průběžně během prázdnin a září. Výsledky
budou také průběžně zveřejňovány v Bosonožském zpravodaji. A
po prázdninách vás seznámím s výsledkem průzkumu.
Celkově zpracovaný průzkum vám opět dodáme do domu – do
vašich schránek.
Anketní otázky jsou vedeny v několika rovinách a etapách, aby−
chom eliminovali všechny nevyzpytatelné
lidské faktory, jak ty kladné, tak i ty záporné (trochu zvířecí ?), ale
se vším se musí počítat.
A jaké jsou ty roviny a etapy?
1) forma letáčku do domovních schránek
2) externí veřejné anketní schránky (3 místa – 1. FC Pivnice, orlov−
na, U Čoupků)
3) osobní sběr při menších či větších veřejných setkáních
4) elektronická odpověď na e−mailovou adresu
5) veřejný průzkum na ulici
A jak se zatím sběr vašich názorů vyvíjí?
Zdravím i náruživé tazatele, kteří mi své odpovědi nabídli ve vícero
vyhotoveních (přiznal jsem vám bonus dalších dvou hlasů ?). Přijď−
te se zapojit do veřejných debat věcí komunálních, ale neničte.
Dejte mi tu příležitost pro vás a pro Bosonohy něco smysluplného
vytvořit. Nic dělat nemusíte, stačí jen povzbuzovat a nebourat. 
Všem ostatním děkuji za názor, opravdu je pro mě důležitý. Tento
názorový průzkum dělám z důvodu, abych zjistil, zda existuje
zájem a potřeba s jednotlivými tématy jakkoli pracovat. 

A ještě názorové poznámky, které jsme obdrželi v anketních
schránkách:
❒ určitě nebudu volit stranu zelených a vás
❒ zatím to řídíte špatně, budete vyměněni za další snaživce a tak
neustále dokola
❒ již 50 let teče lidem splašková voda pod okny
❒ urychlit dokončení kanalizace
❒ náves ponechat původní – po „náměstí“ se korzovat nebude,
nejsme ve Vídni
❒ BOSA – nikdo tam nebude chodit, děcka mají lítat venku a PC
mají doma
❒ Komunál – zbytečné
❒ Prosadit prodloužení tramvajové linky
❒ Nové a bezbariérové zdravotní středisko
❒ Výsadba stromů před protihlukovými stěnami
❒ Více místa na návrhy
❒ Škoda slov
❒ Lípy ponechat, jak jsou
❒ Jiaxis starosta ne
❒ Požadovat po městské policii důsledné dodržování vyhlášky o
zákazu žebrání a pití alkoholu na ulicích – vymýtit tento nešvar z
bosonožských ulic
❒ Větší dohled policie na dodržování rychlosti na Pražské
❒ Navrhuji zrušit stranu zelených a volit ODS!!! Ptám se, proč sli−
bujete něco, co nemůžete splnit?
❒ Hlavně ne skupině pro rozvoj! Je to na nic!
❒ Investice a příspěvky rozumně, podpořit místní aktivity
❒ Bosonožské nám. upravit, přidat zeleň a neudělat z toho parko−
viště a dbát na údržbu

Anketa přináší nejen čísla

Na adrese www.picasaweb.google.com/TASOJIAXIS/ najdete
kromě jiných i fotografie anketní schránky a jednoho letáku. Do
zpravodaje je nedáváme, neboť si to tento „korespondent“ neza−
slouží. A  Zpravodaj koneckonců taky ne. Pozor, je to opravdu jen
pro silné žaludky.
Obr. 1− jak  dopadla ochutnávka anketní schránky − asi někomu
moc chutnala
Obr. 2 – první strana letáku
Obr. 3 – druhá strana  letáku
Bohužel však jeho hieroglifická a literární tvorba neumožnila zařa−
zení do statistiky průzkumu, protože nám zakřížkoval (vlastně za
.....) všechny možnosti.
Jestli jsem tímto zveřejněním někoho urazil, velmi se omlouvám,
ale není to jen moje břímě. 
A ještě k mému jménu – nemusíte mít strach, je z Evropy – narodil
jsem se v Brně, studoval  a založil tu rodinu.
Zatím jsem v Bosonohách rád a rád bych tu i dožil.

Anastásios Jiaxis

Zvláštní zážitek z ankety pro Bosonohy
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Bosonožský tým přivezl medaile a poháry do své vísky:
stříbrné medaile vybojovalo družstvo radnice
bronzové medaile si odvezlo družstvo žen
a bronzové medaile jsme si vybojovali (a to doslova) za celý tým
Bosonohy přivezly z pétanquového turnaje, Mistrovství města Brna

pro rok 2010, šťastné 3. místo
Družstvo Bosonoh bylo úspěšné na MIMB v pétanque. Při celko−
vém součtu bodů všech soutěžních družstev (3 junioři, 3 ženy, 3

muži, 3 zástupci radnice)
jsme se společně s domácím druž−
stvem Útěchova dělili o 3. místo v celkovém
pořadí. A tak jsme se museli „poprat“ o bronzové
medaile.
Dle preambule soutěže došlo k rozstřelu – zkrácená
hra družstva mužů do 7 bodů (běžná hra se odehrá−
vá do 13 bodů). Byl to velký nervák. Naši pánové se
ukázali jako velcí bojovníci a vyhráli.

Bosonohy–Útěchov    7:6 

O našem celkovém bronzovém pořadí v celé soutě−
ži rozhodla jedna jediná koule, a to symbolicky koule
mužského družstva. 

Nervy drásající průběh už si musíte domyslet, výsle−
dek 7:6.

Díky všem účastníkům za skvělou reprezentaci
Těším se na vás všechny ostatní při bosonožském
turnaji

Anastásios Jiaxis

V Ý S L E D K Y  M I S T R O V S T V Í  M Ě S T A  B R N A
V  P É T A N Q U E  P R O  R O K  2 0 1 0

CELKOVÉ POŘADÍ                                     počet bodů
1. Řečkovice, Mokrá hora 49
2. Maloměřice, Obřany 45
3. Bosonohy 35
4. Útěchov 35
5. Nový Lískovec 27
6. Žebětín 26
7. Město Brno – magistrát 15
8. Soběšice 9
9. Vranov 7
10. Jihomoravský kraj 5
11. Bystrc 4
12. Česká spořitelna 2

Výsledky jednotlivých kategorií:
JUNIOŘI body skore  
5. Bosonohy 1 − 7
ŽENY  

3.  Bosonohy 1 0
MUŽI                                                          
6. Bosonohy 1 − 12
RADNICE    

2.  Bosonohy 3 + 14
(více informací a fotek najdete na 
www.mimb.pohar.cz)

Připravil Anastásios Jiaxis

Bosonohy – druhý vicemistr Brna v pétanque pro rok 

Bosonožské pétanquové družstvo na Mistrovství města Brna (MIMB) v pétanque
zleva: Lukáš Čoupek, Radovan Kareš, Miroslav Vítek, Petr Nekvapil, Miloslav Ost−
řížek, Jan Buček, Tereza Čoupková, Barbora Bučková, Kateřina Tihlaříková, Jana
Jiaxisová, Nikola Kalandrová, dole zleva Jindra Bučková, Anastásios Jiaxis

Srdcařský tým Bosononoch se chlubí medailemi a poháry

Snímek z posledního rozstřelového zápasu, muži, Bosonohy x Útě−
chov. Bosonožské družstvo žen a juniorů při svém soutěžení 

2010/11
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Jubilanti
Jubilanti – červenec 2010
Pelcová Ludmila Ostopovická 20 70 let
Švandová Eva Práčata 9 75 let
Suchá Jindřiška Ostopovická 18 70 let 
Řičková Anna Konopiska 7 70 let 
Buček Jan Vzhledná 48 70 let 
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

TK Brno−Bosonohy
Po dohodě se správcem je možné si pronajmout kurty na tel. 547
227 675.
Bližší informace na www.tkbrnobosonohy.cz  (informace o rekre−
ačním hraní)
Přehled odehraných soutěžních zápasů: 
Dospělí:
2. liga skupina D:
TK Brno−Bosonohy A – TC Brno 3:6
TK Slavia Orlová – TK Brno−Bosonohy A 6:0
TK Brno−Bosonohy A – TK SC Ostrava B 1:8
II. třída skupina A
SK Brno−Jundrov – TK Brno−Bosonohy B 7:2
TK Brno−Bosonohy B – Sokol Brno−Žabovřesky 1:8
TK Bystřice n. Perštejnem – TK Brno−Bosonohy B 7:2
Dorost:
III. třída skupina B
SK Brno−Jundrov – TK Brno Bosonohy 3:6
TK Brno−Bosonohy – TJ Mosilana Brno 7:2 
Starší žactvo 
III. třída skupina B
TK Kunštát – TK Brno−Bosonohy 4:5
TK Brno−Bosonohy – Tatran Brno−Kohoutovice 7:2
TK Tilia Brno – TK Brno−Bosonohy 4:5
Mladší žactvo:
II. třída A
TTK Esox – TK Brno−Bosonohy 7:2
TK Brno−Bosonohy – TK Znojmo B 4:5
TK Spartak Jihlava C – TK Brno−Bosonohy 2:7
Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.

Zpracoval K. O.

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL BOSONOHY
PŘEJE VŠEM, SPORTOVCŮM I PASIVNÍM DIVÁKŮM,
PŘÍJEMNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY.

Členové soutěžního družstva KO BOSONOHY, horní řada zprava
R. Papež (předseda), M. Vítek (kapitán), M. Ostřížek (místopředse−
da), M. Vítek ml., A. Zvejška, spodní řada zprava A. Jiaxis, E. Ost−
řížek, J. Kazdová (tajemnice, pokladní),
P. Veselý.
V sezoně 2010/11 budeme hrát krajskou soutěž sk. 2. Naším sou−
těžním hřištěm jsou dráhy v kuželkářské hale Rosice

Foto a text připravil A. Jiaxis 

Do redakce jsme dostali dopis z našeho učiliště, který uveřejňuje−
me velmi rádi a bez komentáře. Snad jen tolik, že „lidská radost,
stejně jako humor a smích – to jsou úžasné, snadno dostupné
nástroje, které vnášejí do lidských vztahů pohodu. Lze jich použít k
překonání vzájemných zábran, nedorozumění i napětí“. Přejme
tedy učitelům i dětem stále hodně radosti a samozřejmě také poho−
dové prázdniny. 

Helena Koudelková

Vážená redakce,
rádi bychom se prostřednictvím zpravodaje podělili o radost, kterou
nám způsobili žáci reprezentující naši školu, a dovolím si tvrdit, že
i celé Bosonohy. Naše škola a učiliště jsou totiž jediným školským
zařízením v celé republice, které má ve svém názvu i jméno pří−
slušné městské části – Bosonohy. A takto je uváděna i při všech
soutěžích a akcích, kterých se během roku zúčastňujeme. Nejinak
tomu bylo i v případě celostátních soutěží, jejichž výsledky nám
udělali letos zřejmě radost největší. Mistrovství České republiky s
mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělá−
ní klempíř vyhrálo družstvo našich žáků Robin Pavka a Stanislav
Veverka, mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v sou−
těži odborných dovedností oboru vzdělání pokrývač vyhrálo naše
družstvo Miroslav Slaný a Vojtěch Rumíček a v celostátní soutěži
Učeň instalatér 2010 vyhrála dvojice Lukáš Kalianko a Pavel
Kovář, rovněž z Bosonoh. Lukáš Kalianko jako nejlepší instalatér a
Miroslav Slaný jako nejlepší pokrývač vyhráli ve svých soutěžích
také v kategorii jednotlivců a při slavnostním galavečeru jim byla
21. června v Divadle Reduta předána zlatá plaketa České ručičky
2010. Naše škola a učiliště byla rovněž poctěna organizací této
významné celostátní přehlídky dvaceti vítězů národních a meziná−
rodních učňovských soutěží, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj,
tři ministerstva a další významné instituce s celostátní působností.
Za organizaci a přípravu této přehlídky České ručičky jsme byli
oceněni i prezidentem České republiky Václavem Klausem.  
A právě tyto radosti jsou tím, co nám kompenzuje problémy a sta−
rosti při výchově a vzdělávání naší mladé generace. Těší nás také,
že tyto starosti i radosti již někteří z vás sdílejí s námi. A že přibý−
vá těch, kteří se nad našimi problémy zamýšlejí a dovedou se spo−
lečně s námi radovat z našich úspěchů. Děkujeme.     

Ing. Josef Hypr, ředitel
Bc. Ivan Halavín, zástupce ředitele  
SOŠ a SOU stavební, Brno−Bosonohy, Pražská 38b

Učilištní radost

V Bosonohách to stále žije:
SOBOTA 12. 6. 2010 – TENIS – turnaj rekreačních hráčů – opět
pravidelná akce bosonožského oddílu – ve čtyřhře a dámské dvou−
hře. Největším soupeřem bylo horké léto.
Účastníci soutěže mužských čtyřher v tenise

připravil Anastásios Jiaxis

Bosonohy jsou sportovní a hravé
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