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Slovo redakce, tentokrát aprílové
Milí čtenáři, dovolte mi vyjádřit pevné přesvědčení, že jaro je defi−
nitivně tady a loňské a letošní sněhy vezmou co nevidět za své.
Tato zima patřila k těm ladovským a nadělala mnoho škod. To
ovšem patří k její přirozenosti a je vcelku zbytečné na ni žehrat.
Těšme se, že příroda nám připraví krásné jaro, sluníčko nám zved−
ne náladu a dejme si pozor, ať nám ji nic nepokazí. Jak už to bývá
v životě, příležitostí se najde dost. Slunce v duši až po uši a krás−
né jaro vám přeje celá redakční rada.
Miroslav Čoupek
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Vilém Meloun
Úvodem ráda konstatuji, že již začínají přicházet i náměty od čte−
nářů, kteří pochopili, že tato rubrika není jen o mediálně známých
lidech, ale především o těch, kteří žijí kolem nás v Bosonohách
a kteří by pro nás ostatní mohli být inspirací. Ať už svým dosavad−
ním životem, prací, zajímavým počinem, obětavostí, nezištností…
Paní Vladimíra Konečná svůj tip se vzpomínkou dokonce sepsala
a její řádky, které uveřejňujeme v nezkrácené podobě, byly pak
podnětem k mému následnému rozhovoru. Jestli jsme se společ−
ně trefily, to už záleží, jako obvykle, jenom na vás…
Proč si myslím, že je osobností Bosonoh pan Vilém Meloun?
1. Letos mu bude 83 let a je už posledním, pro mě pravým sedlá−
kem ze staré gardy zemědělců z Bosonoh. Jako jeden z posled−
ních, ne−li vůbec posledním samostatně hospodařícím sedlákem
v Bosonohách za minulého režimu.
2. Jeho život byla těžká práce, přesto já jsem ho viděla vždy klid−
ného a usměvavého. Jako poslední z Bosonoh vlastnil koně (JZD
už mělo jen traktory). Neviděla jsem nikdy, že by na ně křičel nebo
je bil. Když jel po dědině, a to bylo prakticky každý den, byla jsem
ráda, že ho vidím. Koňské spřežení bylo pro mě mimo jiné vždy
symbolem venkova, prázdnin a žní. Za svými koníčky rád pouštěl
i děti, chodilo jich k němu z Bosonoh hodně. A také je často zapřa−
hal do kočáru a ochotně při slavnostních příležitostech vozil – při
konání hodů, masopustu apod.

Po loňském obnovení tradice jsme si „zadělali“ na pořádnou akci,
na kterou se těší nejen Bosonožané, ale i další z přespolních ves−
nic. Přes 50 masek je důkazem, že lidé se chtějí pobavit a chtějí se
pobavit společně v kruhu přátel. Ono popravdě řečeno, s maskou
se každý cítí tak trochu líp, ostych najednou není a lidé mají k sobě
tak nějak blíž.
Za všechny účastníky Pat

Sanace skalních stěn na ul. Práčata – pokračování prací
Skalní stěna na ul. Práčata byla vytvořena vyvřelými horninami
brněnského masivu, který byl za dobu svého trvání několikrát tek−
tonicky postižen, což se u něj projevilo značným rozpukáním. Nej−
výraznější systém porušení sleduje linii tektonického zlomu určují−
cí směr stěny (ve směru ul. Práčata). Horninový masiv je v důsled−
ku snadného vstupu vody a orientace stěny na jihozápad silně
postižen zvětráváním. Stav postižené horniny zhoršují kořenové
Pokračování na str. 3...

3. Odjakživa byl člověk společenský, nepokazil žádnou zábavu.
A to po takové zábavě nemohl vyspávat on ani jeho manželka –
stáje a chlévy ráno čekaly. Dodnes, při konání různých oslav (hody
apod.) neopomenou pořádající zahrát u jeho domu ty pravé písnič−
ky („Co sedláci, co děláte“, „Už mně koně vyváďajú“). Nevím, jak
dnes mu slouží zdraví, donedávna při této příležitosti tančil sólo
a všechny bohatě pohostil.
4. Vychoval při vší té těžké práci spolu s manželkou pět dětí a já si
troufám tvrdit, že velmi dobře – všichni jsou to lidé pracovití, sluš−
ní, zkrátka bezproblémoví, zrovna takoví jako pan Meloun. Pan
Meloun měl vždy pěkné manželství. Jeho manželku jsem potkáva−
la a viděla ji jen s milým úsměvem.
Snad je to málo, ale já si myslím, že na dnešní dobu, kdy to dost
často v mezilidských vztazích pokulhává, je toho dost.
Vladimíra Konečná
Pane Meloune, co na to říkáte?
Vždycky jsme museli tvrdě pracovat, je až k neuvěření, co naše
rodina prodělala. Za války, za komunistů – vždycky jsme vzbuzo−
Pokračování na str. 2...
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vali pozornost už tím, že jsme hospodařili a něco měli. Po válce
jsem samostatně hospodařil, když přišli komunisti, skoro všechno
nám vzali, když v roce 1957 vzniklo JZD, musel jsem do družstva,
na čas jsem byl dokonce i předsedou, ale nechtěl jsem do strany,
tak z toho nebylo nic a já byl jen traktorista. Ale asi jsem měl talent
na to být dobrým hospodářem, nikdy jsme neměli bídu, určené
dodávky jsme odevzdávali – jako „kulaci“ jsme je měli ještě zvýše−
né – a přitom ještě zbylo i pro nás i pro dobytek. Dobytek jsem měl
rád. Mívali jsme stáje plné dobytka. Koně, hříbata, krávy... V osma−
šedesátém jsem mohl začít zase samostatně hospodařit, ale trva−
lo to jen čtyři roky, pak jsme museli zase zpátky do družstva.
V roce 1991 jsme vystoupili a od té doby hospodařili samostatně.
Jste spokojený se svým životem?
To víte, že ano.
Co byste dělal dnes, kdyby vám bylo tak o 40 roků méně?
No přece hospodařil! Rodiče nás to tak naučili. Hospodaříme vlast−
ně pořád – sice teď už s mladými, spíš radíme. Bolí klouby, ale pře−
konávám to. Před třemi lety jsem prodal posledního koně. Účastnil
jsem se s nimi i celorepublikových vozatajských soutěží, i ve finále
jsem několikrát byl, třeba i na Slovensku. Mám krásné vzpomínky,
závodilo se v rychlosti, přesnosti, třeba při projíždění branek. Na to
se nedá zapomenout, ta chuť je ve mně pořád.
Kdo pro vás v životě nejvíc udělal?
Manželka. A dělá dodnes...

MČ Brno−Bosonohy pořádá
v neděli 4. dubna 2010 ve 20 hodin
v Bosonožské orlovně

VELIKONOÈNÍ
ZÁBAVU
k tanci a poslechu hraje skupina

RENEGÁTI
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek na ÚMČ
od 22. března do 2. dubna 2010
u paní Dočekalové
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
Pozvánka pro přátele dobré pohody
Blíží se 1. květen 2010

IV. přátelské setkání heligonkářů s mezinárodní účastí
(Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko)
Je příjemný pocit, když se dozvídám od zahraničních účastníků
a diváků z různých krajů naší republiky, že se opět do Bosonoh těší
a že se jim u nás líbí. Je to důkaz, že se Bosonohy v něčem příjem−
ném zviditelňují. Proto se máme opět na co těšit.

Co říkáte na svoje děti, žijí podle vašich představ?
Máme z nich radost. Jsou pracovití, prosperují, zaměstnání si udr−
želi... Máme dceru a čtyři kluky. Vychovávali jsme je, jak jsme nej−
líp uměli, a oni nám to vrací. Tak rychle to uteklo, ani nevíme jak.
Na podzim oslavíte s manželkou diamantovou svatbu – 60 let spo−
lečného života. Jaký máte recept na šťastné manželství?
Víte, když je moc práce, když se člověk musí ohánět, aby uživil
rodinu, a to my jsme se museli ohánět pořádně, tak nemá čas na
blbosti. Brali jsme se z lásky, měli jsme se rádi, na malichernosti
nebyl prostor. A taky jsme rádi tancovali! Na každé zábavě jsme
zůstali až do konce. A zpívali. Vždycky jsem zpíval rád. To nás udr−
žovalo. I v klubu důchodců jsme chodili tancovat, pomalu až do
osmdesáti...
Co se vám líbí nebo nelíbí na Bosonohách?
Líbí – jsme tady spokojení, nešli bychom jinam. A jestli se nám
něco nelíbí? Víte, oproti dřívějšku je to mnohem lepší, to se nedá
srovnat. Po tom, co jsme kdysi museli prožít, je to teď krásné.
I když je hodně co napravovat a jde to pomalu, ale jde to. Je nor−
mální, že se někdy něco nepodaří. Lehko se kritizuje, ale když má
člověk přiložit ruku k práci, tak to pak hodnotí jinak.
Přejme panu Vilému Melounovi i jeho manželce Marii, aby ve zdra−
ví a v pohodě oslavili se svými blízkými a přáteli šedesát let svého
společného života. A aby jejich vztah k práci a životní optimismus
byl inspirací pro všechny, kteří se nechat inspirovat chtějí.
S poděkováním paní Vladimíře Konečné za námět a vzpomínku
a panu Vilému Melounovi za rozhovor.
Helena Koudelková
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P r o g r a m:
Pátek 30. 4. 2010 − Restaurace u Sojků od 18.00 hod.
přátelské posezení u heligonky
Sobota 1. 5. 2010 − 12.00–13.00 – prezentace účastníků
− 13.00–18.00 – vystoupení jednotlivců a skupin
− 18.30–23.00 – přátelská zábava
Hlavní mediální partner – Český rozhlas Brno
Hlavní partner – Městská část Brno−Bosonohy
Tato akce se bude konat pod záštitou primátora města Brna
Romana Onderky.
Během programu bude výstavní burza harmonik.
Vážení návštěvníci, čeká vás příjemná atmosféra a spousta dobré
zábavy. Zapomeňte chvilku na starosti všedních dnů a na trable
života. Vyberete si určitě některou písničku našeho mládí z morav−
ských, českých a slovenských lidových písní.
Vstupné 50 Kč. Těší se na vás heligonkáři.
Přijďte se pobavit, zazpívat a zatančit.
L. Prukner

Poděkování
Vážená redakce Bosonožského zpravodaje,
chtěla bych prostřednictvím vašeho listu vyjádřit poděkování za
krásná slova vzpomínek a útěchy paní učitelce Svobodové s při−
spěním paní Koudelkové nad úmrtím mého manžela pana Bedři−
cha Kratiny, dlouholetého fotbalisty Sokola Bosonohy. Též děkuji
jeho přátelům a známým, kteří ho doprovodili na jeho poslední
cestě.
S úctou manželka Jiřina Kratinová s rodinou
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 80. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 18.
1. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje seznam požadavků na spolufinancování oprav a inves−
tic školských zařízení, požadavků na nábytkové vybavení a vyba−
vení školních kuchyní a jídelen z rozpočtu města Brna pro rok 2010
v pořadí dle priorit takto:
1. vybudování relaxačních a pohybových prostor při ZŠ Brno,
Bosonožské nám. 44
− předpokládané náklady na výstavbu 10 000 000 Kč
2. vybavení pro 1. třídu ZŠ:
− 20 ks žákovských židlí á 1 300 Kč, tj. celkem 26 000 Kč
− 10 ks žákovských lavic á 2 600 Kč, tj. celkem 26 000 Kč
3. kráječ zeleniny pro školní jídelnu MŠ – předpokládaná cena
35 000 Kč
4. přepážky mezi toaletami v budově MŠ – předpokládaná cena
39 000 Kč
− pověřuje starostu podáním písemného návrhu na ocenění ředitel−
ky ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 na Odbor školství, mláde−
že a tělovýchovy MMB v kategorii ocenění I. za nadstandardní
práci – významnou mimoškolní činnost.
Výtah ze zápisu z 81. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
1. 2. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− ruší zadání průzkumu trhu na akci Vyhotovení urbanisticko archi−
tektonické studie pro úpravu lesního areálu ul. Práčata, schválený
na 71. schůzi dne 5. 10. 2009 usnesením č. 7/71.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci Zpracování studie Revi−
talizace lokálního biokoridoru Leskava v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci Vyhotovení urbanisticko
architektonické studie pro úpravu lesního areálu ul. Práčata včetně
návaznosti na okolí.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na opravu chodníku na části ul.
Pražské.
− schvaluje podání žádosti o získání finančních prostředků v rámci
výzvy IPZM oblast podpory 2.1. aktivita f – technické zhodnocení
škol a školských zařízení na akci Relaxační a pohybové prostory
ZŠ Brno, Bosonožské nám. 44 včetně technického a sociálního
zázemí.
− schvaluje vyvolat jednání ve věci posouzení změn parametru
investic projektu budovy staré školky.
Výtah ze zápisu z 82. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
15. 2. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje podání žádosti o svěření pozemků p. č. 4/1, 370, 3551
do správy MČ Brno−Bosonohy.
− schvaluje podání žádosti o udělení souhlasu Rady města Brna na
pronájem pozemku p. č. 258/6 v k. ú. Bosonohy na dobu delší než
15 let za účelem majetkoprávního vypořádání stavby ve vlastnictví
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., a pozemku ve
vlastnictví Statutárního města Brna.
− schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dle §536
a násl. Obchodního zákoníku dne 28. 3. 2008 mezi MČ Brno−Boso−
nohy a firmou DILHOF, T. D. V.
− schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č.
20286A ze dne 5. 10. 2006.
− pověřuje starostu uzavřením dohody o pracovní činnosti s Klárou
Thielovou na zajištění přípravy projektů a dotací pro rozvoj MČ
Brno−Bosonohy včetně administrativních prací a dále pověřuje sta−
rostu vypracovat ve spolupráci se skupinou pro strategii a rozvoj
náplň pracovní činnosti tohoto pracovníka.
Výtah ze zápisu z 33. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
21. 1. 2010
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ
Brno−Bosonohy na rok 2010 v §2219 z položky chodníky – ul.
Vzhledná ve výši 110 000 Kč na položku chodník Pražská – opra−
va.
− schvaluje do funkce člena Rady MČ Brno−Bosonohy pí Zdeňku
Lančaričovou.

− schvaluje předsedou kontrolního výboru paní Marcelu Melouno−
vou.
− schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva paní Zdeňce Lan−
čaričové měsíční odměnu ve výši 2 020 Kč za výkon funkce člena
zastupitelstva a člena rady s účinností od 1. 2. 2010.
− schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva Mgr. Petru Juráč−
kovi měsíční odměnu ve výši 900 Kč za výkon funkce člena zastu−
pitelstva, člena povodňové komise a člena komise pro ochranu
a rozvoj životního prostředí s účinností od 1. 2. 2010.
− schvaluje záměr zadání projektové dokumentace napojení ul.
Hrazdírova na ul. Pražskou a pověřuje starostu zadáním dokumen−
tace u společností Brněnské komunikace, a. s.
− schvaluje vyčlenění částky v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2010 na podporu divadelního představení Kocour v botách ve výši
8 000 Kč.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 v objemu +1 000 Kč na
straně výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010 a zvýšení
financování v objemu 1 000 Kč.
− pověřuje starostu zadáním projektu na odstranění závad plynou−
cích z revizní zprávy v objektu bývalé drobné provozovny a schva−
luje pokračovat dále zadáním průzkumu trhu na opravu elektrické−
ho zařízení v tomto objektu.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2010 v objemu +150 000 Kč na straně příjmů
a výdajů.
− nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1920/9 v k. ú. Bosonohy.
− ukládá starostovi požádat o svěření pozemku p. č. 1920/9 v k. ú.
Bosonohy do správy MČ Brno−Bosonohy.
Připravil Miroslav Čoupek

Sanace skalních stěn na ul. Práčata
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systémy náletových dřevin. Rodinné domy na ul. Práčata jsou tak
přímo ohrožovány odpadáváním horninových úlomků.
Problematiku sanace skalního masivu řeší město Brno prostřednic−
tvím Odboru správy budov MMB. Na základě znaleckého posudku
byl připraven plán sanace skalní stěny. Postup technologie sanace
byl již popsán náměstkem primátora města Brna Ing. Oliverem
Pospíšilem v loňském dvojčísle Bosonožského zpravodaje č. 7–8.
Od roku 2006 do roku 2009 byly dokončeny sanace za rodinnými
domy Práčata č. 6, 8, 10, 12, 18, 34 a 62, celkové náklady prací
byly 8,3 mil. Kč, z toho činily dotace ministerstva životního prostře−
dí 3,6 mil. Kč, dotace Evropské unie 2,8 mil. Kč a vlastní zdroje
města Brna 1,9 mil. Kč.
V průběhu roku 2010 je připravena sanace skalní stěny za rodin−
nými domy č. 14, 20 a 26, náklady jsou vyčísleny na 3,9 mil. Kč.
Pro rok 2011 se připravuje sanace skalní stěny za rodinným
domem č. 28, pro další roky pak se legislativně připravuje sanace
za ostatními rodinnými domy a prostřednictvím Oddělení imple−
mentace evropských fondů MMB jsou připravovány žádosti o dota−
ce na sanační práce.
I přes tuto snahu zabezpečit majetek i zdraví občanů a i přes velké
vynaložené finanční prostředky někteří z majitelů přilehlých domů
sanační práce za svými domy odmítají, a to i přesto, že předběžný
souhlas s provedením prací poskytli. Sanací nejsou přímo dotčeny
pozemky ve vlastnictví občanů rodinných domů, z jejich strany je
požadováno pouze umožnění přístupu ke skalnímu masivu. Odmí−
táním přístupu vystavují svůj majetek nebezpečí poškození padají−
cími skalními úlomky.
Vedení městské části ve spolupráci s orgány města Brna věří, že
půjde pouze o ojedinělé případy a že občané, kterých se tato pro−
blematika týká, budou s orgány města na zabezpečení skalního
masivu spolupracovat, aby tak mohly být využity všechny získané
finanční prostředky na tyto práce a skalní masiv mohl být sanován
v co největším rozsahu.
Dotační program bude ukončen v roce 2013 a po této lhůtě se další
sanační práce zatím nepřipravují.
Miroslav Sojka, starosta MČ Brno−Bosonohy
Článek vznikl ve spolupráci s OSB MMB a OIEF MMB
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Jarní úklid
Bosonoh
Již dopředu vás chceme
upozornit, že letošní jarní
úklid Bosonoh proběhne
v sobotu 24. dubna. Takže
na ten den nic neplánujte,
připravte si rukavice, dob−
rou náladu a trochu zájmu
o naše společné prostory
v Bosonohách. A oběd na
ten den také chystat
nemusíte – u myslivny si
opečeme špekáčky, povy−
kládáme, odpočineme.
Více informací přineseme
v příštím čísle zpravodaje.
Za organizátory
Petr Juráček

Bosonožský kulatý stůl
Vedení městské části Brno−Bosonohy a představitelé Bosonožské−
ho kulatého stolu zvou všechny spoluobčany na VEŘEJNOU
BESEDU Kanalizace III. a IV etapa, která se uskuteční ve čtvrtek
25. 3. v 18 hodin v orlovně.
Účast přislíbila projektantka zpracovatelské firmy.
Budou představeny jednotlivé návrhy umístění komunikací a chod−
níků při výstavbě kanalizace ve zbývající části Bosonoh. Součástí
představení návrhů bude možnost vznést náměty a připomínky k
předloženým studiím.
Plánování výstavby kanalizace je pro Bosonohy velmi důležité,
přijďte se informovat, co nás čeká.
Studie řešení jednotlivých ulic je k nahlédnutí v úředních hodinách
na ÚMČ Brno−Bosonohy do 24. 3. 2010.

Už zase skáčeme přes...
Prosíme všechny mazlíčky domácích páníčků nebo také páníčky
domácích mazlíčků, aby se venku vyvětrali, proběhli, ale hromád−
ky nevábně páchnoucí po sobě nezanechávali. Ono slavné Už
zase skáču přes kaluže by se v Bosonohách mohlo změnit v Už
zase skáču přes…

Děkujeme

Informace referátu životního prostředí ÚMČ Brno−Bosonohy
Rozšíření provozní doby SSO Pražská (nově SMO –
Shromažďovací místo odpadu)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

14.00–17.00
12.30–16.30
12.30–19.00
12.30–16.30
12.30–15.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Shromažďovací místo odpadu ul. Pražská odebírá omezený
sortiment odpadů, a to pouze odpady skupiny 20 (komunální
odpady) a odpady kat. č. 150110 (obaly obsahující zbytky nebez−
pečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímá odpa−
dy od fyzických osob podnikajících, právnických osob
a odpad od fyzických osob vzniklý mimo území města Brna.
Rovněž neodebírá všechny odpady skupiny 17 (stavební a demo−
liční odpad) a skupiny 16 (pneumatiky) od občanů. Zpětný odběr
elektrozařízení z domácností je zde prováděn.
Od 1. 8. 2009 je platný nový ceník za odložení odpadů ve
sběrných střediscích a shromažďovacích místech města
Brna (k dispozici na jednotlivých střediscích). Úplné znění nalez−
nete na: www.sako.cz/sso/cenik/

Místní poplatek ze psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, poplatník je povinen ho
zaplatit bez vyměření nejpozději do 31. března 2010 na pokladně
ÚMČ Brno−Bosonohy. 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
300 Kč
− Základní sazba za bytový dům
600 Kč
− Snížená sazba za rodinný dům
150 Kč
− Snížená sazba za bytový dům
200 Kč

Úhrada poplatku za komunální odpad
Výše poplatku na jednoho poplatníka je i v letošním roce 500 Kč
za rok a splatnost k 31. 5. 2010.
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Úhradu lze provést: na pokladně, bezhotovostním převodem, poš−
tovní poukázkou.
Úhrada poplatku NA POKLADNĚ
Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok) – nutno sdělit jméno
a příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které
poplatek odvádíte.
Pokladní hodiny:
Po:
8.00–12.00
13.00–17.00
Út:
8.00–12.00
13.00–14.30
St:
8.00–12.00
13.00–17.00
Čt:
8.00–12.00
13.00–14.00
Pá:
8.00–12.00
Pokladny na Malinovského nám. 3 budou otevřeny od března do
května.
Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
Účet správce poplatku je 156304/5400, variabilní symbol je rodné
číslo poplatníka, konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka
nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). Pokud budete platit
za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jména, data
narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze pou−
žít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrá−
tu, na úřadech městských částí nebo v elektronické podobě na
www.brno.cz. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit
a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.
Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU
Poukázky jsou spolu s formuláři „Oznámení společného zástupce“
k dispozici na všech kontaktních místech magistrátu i na ÚMČ
Brno−Bosonohy. Na poukázce je nutno uvádět variabilní symbol
(rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou popla−
tek za více osob, uveďte prosím jejich jména, data narození
a adresu na výše uvedený formulář a zašlete jej na adresu správ−
ce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Podrobné informace o poplatku za komunální odpad naleznete na
úřední desce ÚMČ Brno−Bosonohy nebo na www.brno.cz
Zpracovala: Karla Drahonská, referát ŽP ÚMČ Brno−Bosonohy
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Hluk, imise, protihlukové stěny, školka...
Stále se setkávám s nářky a stížnostmi obyvatel Bosonoh na hluk,
na pozdní budování protihlukových stěn. Nicméně podle chování
vedení radnice v Bosonohách žádné problémy s hlukem ani imise−
mi nemáme... Vždyť postavení školky hned vedle dálnice jedno−
značně signalizuje, že je vše v naprostém pořádku. Proč by jinak
zvolilo vedení Bosonoh umístění nové mateřské školky na jednom
z nejvíce ohrožených míst v Bosonohách a hazardovalo tak se
zdravím těch nejmenších? Nebo snad bude vše v pořádku, až se
dokončí protihlukové stěny – avizovaná stavba století? Myslíte si
totéž? Nebo jen vedení MČ dostatečně neposoudilo danou lokali−
tu, nesnažilo se najít pro školku jiné, z hlediska životního prostředí
vhodnější místo a zvolilo to nejlacinější a nejméně pracné provizor−

Průměr den: 75,57dB (59,36dB – školka)
průměr noc: 70,59 dB (54,76dB – školka)

ní řešení, které je ve výsledku to nejdražší? Tak tedy udělejte si
obrázek sami.
Zde je report měření imisí z měřícího místa na ul. Ostopovické,
zahrady mateřské školy, ze dne 28. 11. 2009, kdy nastalo vyvrcho−
lení imisí. Možná dostanete odpověď na otázku, proč více než 50%
dětí onemocnělo v následujícím týdnu na zánět horních cest dýcha−
cích.
Zveřejňujeme pro informaci ukázku zpracovaných hodnot měření.
Víme, že vypovídací schopnost je omezena černobílým tiskem
zpravodaje. Přesto je jasně vidět limitní rovnou čáru a všechno
nadlimitní v křivkách nad ní.

Průměr: 140,74 ug/m3

Zelená čára – extrémní hodnoty naměřené stanicí

Oranžová čára – střední hodnoty vypočtené z naměřených hod−
not

Modré čáry – střední kvadratické odchylky měření (průměrné
odchylky měření)

Hnědá čára – hygienická norma
Průměr: 81,73 ug/m3
Z měření vyplývá:
➙ zákonné hodnoty hygienických limitů jsou stále překračovány, a
to i přes 20% deklarovaný pokles intenzity dopravy na D1 v důsled−
ku hospodářské krize.
➙ hygienické limity hluku nebudou dodrženy ani po postavení pro−
tihlukových stěn (pokles hluku bude pouze v rozmezích 6–10 dB,
nikoliv 8–12dB z důvodů zkrácení délky protihlukových stěn a sní−
žení jejich výšky.
➙ hygienické normy hluku nebyly dodrženy ani o vánočních svát−
cích 24., 25. a 26. 12. 2009.
➙ imisní normy polétavého prachu velikosti PM10 jsou zde překra−
čovány a 35denní možné překročení, kterou definuje zákon, se
vyčerpá asi již v březnu 2010 pro celý rok 2010. Navíc limity jsou
překračovány 5–7x.

➙ imisní normy menších a nebezpečnějších částic velikosti PM 2.5
jsou stabilně překračovány a za poslední dva měsíce byla tato
norma dodržena pouze ve třech dnech (nicméně tato norma začne
platit až v roce 2014).
➙ imisní zatížení se nesníží vybudováním jakýchkoliv protihluko−
vých stěn.
Projekt měření, který vznikal asi před rokem, měl jednoznačně říci,
jaké to v Bosonohách bude, až budou dostavěny protihlukové
stěny. Neříká ani nevěští nic dobrého ani nepotvrzuje prozíravost
vedení MČ. Zázrak z rukou starosty Sojky, jak postavení školky
prezentoval, jako světlý hřeb své práce, dokazuje, že se pouze stal
pacholkem kata. Jak jinak hodnotit jeho práci při důkladném pohle−
du, kdy denní hlukové normy uvnitř budovy
Pokračování na str. 6...
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Hluk, imise, protihlukové stěny, školka...

...dokončení ze str. 5

MŠ jsou dodrženy pouze použitím posledního modelu protihluko−
vých skel. Že tento zázračný účinek ihned pomine jejich otevřením,
asi nikoho z odpovědných nezajímá? Doporučená úroveň hluku,
která má být při spánku, není v mateřské škole dodržena ani při
zavřených oknech. Limit hluku není pro spánek ve dne stanoven,
bere se denní norma hluku uvnitř místnosti – a tak tedy děti ve škol−
ce přece po obědě spát nemusí?! To, že děti nejsou přes den
pouze ve školce, ale též využívají zahradu, kde jsou překračovány
hygienické limity jak hluku, tak i imisních částic, nikoho nezajímá!
Instalaci výměníků vzduchu, čističky vzduchu, případně klimatizaci
nikdo nenaprojektoval, neinstaloval ani s nimi nepočítal. Obec jako
zřizovatel této školky nemyslela ani na svoji povinnost a nezajisti−
la ochranné pomůcky, které jsou v EU povinné při překročení hla−
diny hluku nad 55dB a 100ug/m3 za den... Proč by to dělala, vždyť
to nejsou její děti a znamenalo by to další práci, víc než zvednou
telefon a zavolat svému spolustraníkovi, který zajistil pouze peníze
na provizorium, které statisticky zkrátí průměrný věk každého
z postižených dětí vzhledem k nepříznivému životnímu prostředí
o dva roky (při počtu 60 dětí ve školce dělá zkrácení 2 x 60 = 120
let lidského života, což jistě stojí nejen za zamyšlení, ale mělo by
to být i podnětem tlaku veřejnosti na znečišťovatele a vedení obce.
Že to není starost starosty… nebo že by se snad starosta pletl?
Jeho vyjádření: „Školku jsem musel zkapacitnit a také zkapacitnil,
a to je nejdůležitější. Vždyť další rozšiřování Brna, které nastane,
bude znamenat potřebu školky větší. Jinak řečeno, zda školka
Hluk a imise srovnávací tabulky
Hluková tabulka (pro porovnání)

bude sloužit dětem pět či padesát let, mne nezajímá, protože za
deset let bude nutno vybudovat školku novou a současnou školku
rozšířit nebudeme moci. Tak jestli ji i v té době zavřou za překro−
čení limitů, mne už trápit nebude. To bude povinnost mého nástup−
ce.“ To, že za 10 let dotaci Bosonohy nedostanou a že je školka
dlouhodobou investicí, je asi nad jeho chápání… Důležité ale je,
jak jej hodnotí někteří spoluobčané, že i když nemá školy
(vzdělání), řeší potřeby Bosonoh od srdce (viz. podpůrný člá−
nek paní Tretterové), včetně poškozování zdraví těch nejmen−
ších!
Budete−li chtít a bude−li Vás zajímat, jaké skutečné hodnoty jak
hluku, tak i imisí jsou naměřené v Bosonohách, jaké jsou jejich
účinky na obyvatele, jaké jsou vyhlídky pro občany v Bosonohách,
dovolujeme si Vás všechny pozvat na kulatý stůl, který se plánuje
na březen. Předběžný termín je 17. nebo 24. 3., dle možností
hostů. Budeme se snažit pozvat jak reprezentanty Ředitelství silnic
a dálnic a Krajské hygienické stanice – organizátoři kulatého stolu.
Připojuje se i občanské sdružení, které podá informace z postupu
územního plánování a zodpoví i jiné případné dotazy.
Libor Dolák
Doporučené úrovně hluku

Šumění listí

30 dB

Spaní

< 30 dB

Tlumený hovor

45 dB

Práce v místnosti den

< 45 dB

Hlasitý hovor

60 dB

Intenzívní křik

80 dB

Limit, který je považován za pobyt v prostředí se
zvýš. hlukem s nutností ochrany

> 60 dB

Jedoucí vlak

90 dB

Vznik trvalých neg. účinků

> 90 dB

Startující letadlo

120 dB

Polétavý prach velikosti PM10
Čistý vzduch
Čistý vzduch norma
Nosit ochran. pomůcky

Trvalé poškození sluchu

> 120 dB

Velikost PM 2,5 (závazná nejpozději 1. 1. 2014)
12–25 µg/m

3

< 50 µg/m3
< 100 µg/m3

Čistý vzduch

6–12 µg/m3

Čistý vzduch norma

< 25 µg/m3

Nosit ochran. pomůcky

< 50 µg/m3

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně 2010
Vážení divadelní nadšenci,
Občanské sdružení Svornost Bosonohy společně s místními diva−
delními spolky Křemen a Vochomůrka připravilo další ročník jarní
divadelní přehlídky v místní orlovně. Hostující divadla přijíždí na
naše pozvání a naopak my jezdíme k nim s našimi hrami. Tímto
vás na jednotlivá představení zveme a těšíme se na společně strá−
vené chvíle u prken, která znamenají svět.
Část představení je již za námi, přinášíme aktuální seznam a fotku
z představení spolku z Lažan Monsieur Amadeé. Kdo byl, ví
a možná se směje ještě teď.
Organizátoři

21. 3. v 17 hodin – ZÁSKOK, Cimrmanova hra o nešťast−
né premiéře hry Vlasta
Divadelní spolek TYJÁTR z Křižanova
10. 4. a 11. 4. v 18 hodin – MANŽELSTVÍ NA DRUHOU,
komedie
Amatérský divadelní spolek Křemen
25. 4. v 18 hodin – POLICEJNÍ ODYSSEIA, autorská detek−
tivní komedie
Amatérský divadelní spolek Vochomůrka
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Konec masopustu v Bosonohách

Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy uspořádalo dne 15. 1. 2010
tradiční myslivecký ples.
Již poosmé byl pořádán ve stylových prostorách hotelu Myslivna
v Brně−Kohoutovicích, což přispělo nejen ke zvýšení kulturní úrov−
ně, ale stalo se i přínosem pro propagaci myslivosti na území celé−
ho města Brna.
Tak jako každoročně byl ples i tentokrát již týden předem bezna−
dějně vyprodán.

Ať už jsme si dobu masopustního veselí užívali většími či menšími
doušky, faktem je, že Popeleční středou (ta letošní byla 17. února)
začalo období postní.
A ať už si pod slovem „půst“ představujeme cokoliv – mně se třeba
líbí myšlenka, že postní doba je období umývání oken našeho
srdce – přejme si, aby nás úsměv letošních posledních bosonož−
ských masopustníků provázel až do Velikonoc. Přinejmenším.
Helena Koudelková

Maškarní ples
Za slavnostních fanfár trubačů Zdenky Výstřelové a Davida Krato−
chvíla z lesnické fakulty v Brně zahájil ples předseda myslivecké−
ho sdružení pan Milan Cendelín.
Poté již v kongresové hale zvala na taneční parket výborná Mora−
věnka se svými sólisty, mladé účastníky přilákala do salonku BG
Country kapela Benefit a v přilehlé vinárně hrála k tanci i poslechu
Moravská cimbálová muzika.

V průběhu plesu byly podávány zvěřinové speciality, které jako
vždy excelentně připravil kolektiv šéfkuchaře hotelu Myslivna.
Z nabídky večeří připravených pro každého účastníka byl největší
zájem o řízek z divočáka a o jelení kýtu na smetaně. K občerstve−
ní byl podle chuti výběr červeného a bílého vína z vinařské oblasti
Bořetice.

Tak jako každým rokem se i letos konal tradiční maškarní ples pro
děti i dospělé. A že jich tu druhou neděli v únoru přišlo! Venku byla
zima, až tváře červenaly, ale v orlovně bylo příjemně a vládla tu
přátelská atmosféra. Sál byl letos mimořádně hezky vyzdoben kuli−
sami z pohádky, kterou sehráli Křemílci na začátku ledna, a když k
tomu přidám, že bylo všude kolem spousta dětí převlečených do
svých masek, vypadalo to v té naší orlovně opravdu jako v pohád−
ce. Skoro každý měl nějakou masku – k vidění tu bylo spousta
čarodějnic, princů, princezen, ale také spousta netradičních
masek. Celým programem provázel Honza a kocour a k tanci
i poslechu hrála skupina Renegáti. Děti si během odpoledne mohli
zahrát spoustu her, zatančit si, občerstvit se, zarecitovat básničky,
co se naučily doma nebo ve škole, nebo se jen tak vyřádit. Po loso−
vání cen z tomboly, které dodali naši drazí sponzoři, a vyhlášení
nejlepší masky, se už děti společně se svými rodiči pomalu začali
vytrácet domů, většina z nich ale s úsměvem na tváři, proto dou−
fám, že se všem to maškarní odpoledne líbilo a za rok třeba přijdou
zas.
Za Křemílky Tomáš Kratochvíl
A naši sponzoři:
Acer Interier – pan Juráček ml., Autodoprava – pan Meloun, firma
Schönex, Fitsport – pan Cihlář, Focus Studio – pan Jiaxis, Kadeř−
nictví – paní Kepáková, Květiny U Pošty – pan Mareček, MČ Brno−
Bosonohy, Drogerie – paní Pokorná, Studio Iveta – paní Vondráko−
vá, pan Pavel Juráček st., Restaurace u Čoupků, Potraviny – paní
Lukášková, Revax – pan Střelecký, Restaurace u Sojků – paní Soj−
ková, Sklenářství – pan Svoboda, Welle – Kalábovi, Zahradnictví –
Marečkovi, Zelenina – pan Nejez, manželé Pelikánovi, Oriflame,
Lékárna Bosonohy, manželé Melounovi, pan Cihlář.
Naše cukrářky: paní Černá, paní Čermáková, paní Černoušková,
paní Čoupková, paní Del Faverová a Melounová, paní Dočekalová,
paní Durchánková, paní Juráčková, paní Gallinová, paní Koutná,
paní Medová, paní Pruknerová, paní Veverková.

Kolem půlnoci trubači slavnostně uvedli tah myslivecké tomboly,
ve které byl hlavní výhrou divočák a dalších 35 hodnotných cen,
z toho 22 ulovených bažantů a zajíců z bosonožské honitby. Ples
přispěl k dobré propagaci myslivosti, účastníci se skvěle a na úrov−
ni pobavili, zábava pokračovala až do ranních hodin a mnohým se
ani nechtělo odejít. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
plesu podíleli, ať to byli myslivci nebo vedení a personál hotelu
Myslivna.
Na shledanou se těšíme opět za rok!
Za organizátory Ing. Jaroslav Jirásek
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Jubilanti
Jubilanti – březen 2010
Gabrielová Růžena
Bosonožské nám. 48
Tesař
Jan
Práčata 18
Pelc
Zdeněk
Ostopovická 20
Rujbr
Luděk
Práčata 33
Badin
Karel
Pražská 87
Cihlářová Anežka
Pražská 140
Křivánková Marie
Pražská 112
Burian
Bohumil
Hoštická 30
Rossi
Ivan
Za Vodojemem 10
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Přetiskujeme
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
85 let
80 let
75 let
70 let

65. ročník mezinárodního závodu ČPP Běh Lužánkami 2010
V sobotu 27. března se od 9 hodin uskuteční nejstarší běžecký
závod v Brně.
Tento tradiční mítink pořádá atletický klub AC Track & Field Brno
ve spolupráci s Agenturou Walter.
„V minulém roce se na start postavilo 234 běžkyň a běžců z 8
evropských zemí v celkem 18 věkových kategorií. Hlavní závod
mužů−vytrvalců v běhu na 8000 metrů vyhrál etiopský vytrvalec
Feyissa Mosissa, náš reprezentant a mistr Evropy v triatlonu Filip
Ospalý doběhl na 4. místě,“ říká ředitel závodu Ing. Karel Walter.
Závod bude již tradičně měřen elektročasomírou a čipovým systé−
mem. Součástí akce bude i doprovodný program. „Závod je určen
především sportovcům, zároveň však myslíme i na jejich rodinné
příslušníky a další diváky, aby i pro ně byl čas strávený na závo−
dech příjemný a odpočinkový,“ říká Walter.
Závod se uskuteční na převážně štěrkovém povrchu za každého
počasí, tradiční zázemí pro závodníky bude ve SVČ Lužánky.
Více informací na www.behluzankami.cz

Z rubriky Pan starosta odpovídá – oficiální internetové stránky
městské části, ze dne 16. 2. 2010
Dotaz:
Dobrý den, pane starosto,
jsem značně rozhořčen stavem a úpravou komunikací a chodníků
ve většině ulic naší městské části. Těžko průchozí část před obec−
ním úřadem – roh Pražské a Bosonožského náměstí, autobusové
zastávky, též chodník před bývalou školkou na ulici Ostopovická
atd. Dříve byla úprava v zimním období chvályhodná, ale teď... Je
jasné, že tolik sněhu, co letos napadlo, dlouhá léta nebylo, ale na
druhou stranu by bylo na místě se tedy údržbě věnovat o to více.
Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,
dříve byla zimní údržba také problémová. Letos napadlo hodně
sněhu a v celku se to zvládlo, i když problémy byly. Vždy bude
nějaký problém a vždy si bude někdo na něco stěžovat. Promiňte,
že letos napadlo tolik sněhu, omlouvám se.
S pozdravem Sojka
ijk

Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte
psychické problémy a jste nezaměstnaní?
Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání?

CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI
A Kluby ČR pro vás zřídily nové centrum, kde můžete využít
služeb profesionálů při hledání zaměstnání, psychologické
poradenství a můžete se naučit novým dovednostem
potřebným na otevřeném trhu práce…
Křenová 62a, Brno, 1. patro
Tel: 541 247 233, e−mail: jana.jarosova@akluby.cz
Po–Čt: 8.00–16.00 a Pá 8.00–15.30

Hledejte, pište a sledujte aktuální dění na
Uzávěrka dalšího čísla 31. 3. 2010. Distribuce 12. 4. 2010

www.bosonohy.cz
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