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Slovo redakce
S hrablem v ruce
Padá peří padá z nebe,
na chodníku
jak se třpytí a jak zebe!
hloubáme o úvodníku.
Kdybys na to peří dých,
Co tak trocha poezie?
Snad nás nikdo nezabije...
roztálo by. Je to ….!
S použitím bosonožského básnického střeva a hádanky Jiřího
Žáčka
Vaše redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nedávno minuly svátky vánoční a v našem životě skončil další rok.
Přelom roku je vždy důvodem k zamyšlení nad rokem uplynulým
a jeho hodnocení.
O stručnou bilanci minulého roku se pokusím i já:
Zahájili jsme první tři etapy rekonstrukce parku za vodojemem
z peněz městské části a v letošním roce budeme pokračovat. Na
podzim se dobudovala největší akce v dějinách Bosonoh z pohle−
du financí – výstavba II. etapy kanalizace. Výstavbu financovalo
město Brno společně s Jihomoravským krajem. Letos se bude pro−
jekčně připravovat III. a IV. etapa. V listopadu, po mnohaletém
úsilí, začala výstavba protihlukových stěn v katastru naší městské
části, kterou financuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále se dobu−
doval nový chodník na ulici Skalní, byl opraven chodník na ulici Kři−
vánky a poslední oprava byla provedena na ulici U Smyčky – pře−
dláždění její jedné části, a to vše z našich finančních prostředků.
Závěrem roku započala na ulici Pražské instalace městského
mobiliáře, umístění informačních tabulí s názvy ulic. Úplně na závěr
ve výčtu našich investičních akcí vás chci informovat, že městská
část zakoupila nový traktor s příslušenstvím na údržbu Bosonoh.
Během roku 2009 probíhaly též kulturní akce. Nebudu je všechny
jmenovat, ale chci poděkovat všem, kteří se na nich podíleli.
Nechci pochopitelně přehlížet ani problémy, které naše městská
část má a které se nedaří z důvodu nedostatku finančních pro−
středků a zdlouhavé administrativy řešit. Mezi ně patří hlavně
splašková kanalizace, parkoviště Ševčenkova a pohybově relaxač−
ní místnost v základní škole.
Pro letošní rok jsou plánovány následující akce:
Zahájení výstavby centra pro volnočasové aktivity mládeže v budo−
vě staré školky. Dále je to oprava elektrického rozvodu v budově
kadeřnictví a knihovny, dostavba dětského hřiště za vodojemem.
Dále bychom chtěli opravit kanceláře na radnici a opravit zbytek
chodníku na ulici Pražské ve směru do Brna vpravo. Též připravit
další akce jak projekčně, tak finančně.
Pochopitelně, že rozsah investic bude závislý na množství pro−
středků, které se nám podaří zajistit.
Zároveň bych chtěl připomenout, že nejenom stavbami a chodníky
jsou Bosonohy živy. O tom, jak se zde bude žít, rozhoduje zejmé−
na to, jak se budeme chovat k sobě navzájem a jak si budeme pro−
jevovat úctu, přátelství a porozumění. A už na podzim nás čekají
komunální volby. Tři roky uplynuly jako voda, ten čtvrtý nebude
jiný. Spíše naopak.
Dovolte mi proto, abych vám, všem občanům Bosonoh, popřál
v roce 2010 právě to pevné zdraví a klidný a spokojený život.
Miroslav Sojka, váš starosta
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Tak nám napadl v Bosonohách sníh...
Někdo to považuje za kalamitu a jenom nadává, někdo si zamete
chodník a raduje se společně s dětmi, že zase po čase pořádně
padá. To podle nátury. Podle nátury a vlastních zkušeností si také
děláme názor, jestli je správný „sněhový zákon“ o tom, že každý
majitel se má starat o svůj majetek. A můžeme se dívat a hodnotit,
jak se zákon naplňuje u nás v Bosonohách. A třeba se i ptát. Bylo
dobré, že předkladatel tohoto zákona, senátor Kubera a takto též
starosta Teplic, poprosil v živém vysílání České televize obyvatele
svého města o to, aby si uklízeli na obecním chodníku před vlast−
ním domem? Měl to udělat i náš pan primátor a starostové brněn−
ských městských částí? Slyšeli jsme to třeba v našem místním roz−
hlase?

Starosta Teplic při své prosbě řekl, že město je stejně jeho jako
všech jeho obyvatel. A čí jsou Bosonohy? Na Hoštické jsem také
viděla, jak na odhrabaný a zametený chodník nahrnul projíždějící
sněžný pluh ze silnice pěknou dávku, a ten jeden člověk, co zrov−
na zametal, si jenom povzdechl a bez reptání začal uklízet obecní
chodník znovu. A měl reptat? A kde a na koho? Inu, jak říkám,
každý podle své nátury, podle zkušeností, momentální situace
a vlastního rozumu. A ten padající sníh? Může za to on? Ale víte
co, nechme otázek a buďme při té sněhové nadílce k sobě vstříc−
nější a laskavější. Vždyť přece laskavost je jako sníh. Všechno, co
pokryje, zkrásní.
Helena Koudelková
Foto: Jan Buček

Galerie bosonožských osobností

Ing. Josef Hypr
Pro první číslo zpravodaje v novém roce jsem připravovala rozho−
vor z jedním z nejstarších žijících obyvatel Bosonoh, kterého znám
už od svého dětství a vážím si ho pro jeho tělesnou i myšlenkovou
svěžest a radost ze života. Když jsem ho ale navštívila s připrave−
nými otázkami, řekl mi: „Helenko, nezlob se, nebudeme ten rozho−
vor dělat…“. Doneslo se mu totiž, že mnou oslovení a zpovídaní
laureáti zápisu do pomyslné Knihy bosonožských osobností jsou
potom podrobováni až nekritickému, mnohdy nespravedlivému až
hloupému hodnocení. Přemýšlela jsem, proč tomu tak je. Najde se
vůbec někdo, kdo by měl úctu a respekt všech, nebo alespoň vět−
šiny obyvatel nebo kdo by přinejmenším nikomu nevadil?
Zkuste se sami zamyslet, jestli někdo takový existuje, a zeptejte se
svých přátel a známých, co by na váš tip řekli. Já jsem to tak udě−
lala. Začala jsem mezi svými bosonožskými známými a co myslíte,
že jsem se dozvěděla? Raději se neptejte.
A nebo se ptejte, klidně to příště napíšu. Zatím mne to ale neodra−
dilo a v psaní rozhovorů se zajímavými lidmi, kteří se do dějin i sou−
časnosti Bosonoh zapisovali a zapisují, chci pokračovat. Vzala
jsem proto zavděk doporučením „jednoho člověka“ , který spolu−
pracuje s místním učilištěm, a oslovila jsem ředitele Ing. Josefa
Pokračování na str. 2...
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Hypra. Tělocvičnu v učilišti i sál využívá hodně Bosonožanů a ředi−
tel je ke spolupráci s obcí i občany vstřícný. Ale pak jsem si sama
uvědomila, že téměř vždy, když jedu kolem učiliště, vidím tam učně
s cigaretou a taky vím, že dělají i jiná alotria. Je to bohužel neod−
diskutovatelná realita, a tak jsem si tuto nepříjemnost nachystala
hned na úvod, protože to tak určitě vidím nejen já.
Slušnost by velela nejdříve vás, pane řediteli, blíže představit, ale
jak je to s těmi lumpárničkami vašich svěřenců?
Asi teď po mně nebudete chtít vypočítávat všechny postupy
a metody – od přátelského pohovoru až po kázeňská a represivní
opatření, které provádíme k zamezení těchto negativních jevů.
A není to jen ono zmiňované kouření, ale i požívání psychotropních
látek a to zejména měkkých drog. Před tím nemůžeme zavírat oči.
Nikdo z nás. Tato problémy ovšem řeší bohužel všechny obdobné
školy v celé republice. Určitě si nemyslíte, že k nám chodí nějaká
zvláštní sorta dospívající mládeže. Naši žáci a studenti jsou jen
odrazem zrcadla naší doby, které jim my dospělí nastavujeme. Je
i na nás, jakým směrem se vydají. A zeptejme se každý jeden
z nás, jakou cestu jim ukazujeme a připravujeme, aby mohli nachá−
zet úctu sami k sobě i ke společnosti, ke své práci i k práci jiných.
Proto je třeba říct, že vedle těch zjevných „lumpárniček“, jak říká−
te, je i řada pozitivních činů, na kterých se naši žáci aktivně podí−
lejí. Ty ale nejsou bosonožské veřejnosti tak na očích. Zúčastňují
se třeba různých druhů soutěží, a to jak v oblasti odborné přípravy,
tak i na poli sportovním. Umisťují se na předních místech jak
v našem kraji, tak i na celostátní úrovni a při všech těchto aktivitách
nosí na svých úborech a dresech logo školy, na němž nechybí
slůvko „Bosonohy“. Propagují tak nejen školu, ale i městskou část.
A chceme, aby to i pro ně byla čest.
Tak teď tedy k tomu vašemu představení. Začneme tím, že nejste
bosonožský rodák. To tady někteří nepromíjejí…
Není důležité, kde se člověk narodí, ale kde zapouští kořeny a kde
je mu dobře. To se potom určitě odrazí i v jeho práci pro danou
obec či město i ve vztahu k jeho obyvatelům. Já jsem se narodil
v Brně a dětství jsem prožil ve Lhánicích na Třebíčsku. Vyučil jsem
se tesařem u Průmyslových staveb Brno, kde jsem po praxi
nastoupil jako mistr odborného výcviku. Když se otevřelo Stavební
učiliště v Bosonohách, nastoupil jsem zde jako mistr a v této funk−
ci jsem pracoval do roku 1990. Rok jsem byl vrchním mistrem a od
roku 1992 jsem ředitelem. S Bosonohami jsem tedy spojen tou
„učilištní pupeční šňůrou“ rovných třicet let.

i pro celé Brno.
Co ve své práci považujete za nejdůležitější?
Víte, těch „nejdůležitějších“ věcí a činností je v mé práci velmi
mnoho. Z interního pohledu je to určitě dobře fungující učiliště
a škola, spolupracovníci, kteří pracují týmově a odpovědně, snaha
o nadstandardně vybavené učebny a pracoviště a také samozřej−
mě zachování a budování perspektivy učiliště a školy. V součas−
né době například připravujeme sloučení s nábytkářským učilištěm
v Rosicích. Do Bosonoh se tedy „přestěhuje“ cca 260 dalších žáků
a 40 dospělých pracovníků. To „nejdůležitější“ z pohledu externího,
tedy navenek, to jsou samozřejmě dobré sousedské vztahy. Se
všemi třemi starosty se mi v Bosonohách dobře spolupracovalo,
dobře vycházíme se stavebním úřadem i ostatními pracovníky
úřadu městské části. Doufám, že i oni to mohou potvrdit.
A kdybyste měl říct skutečně jednu jedinou důležitou věc ve vaší
práci?
Tak to bych řekl – dobrá komunikace. Vytváření dobrých mezilid−
ských vztahů. Vždy a všude.
Je pravda, že ve vašem učilišti vznikla iniciativa, na jejíž realizaci
se podílejí tři ministerstva a další významné subjekty?
Ano, je pravda, že nápad pořádat každoročně přehlídku vítězů
národních a mezinárodních učňovských soutěží pod názvem
České ručičky skutečně vznikl u nás. A jsme na to patřičně hrdí. Od
loňského roku, kdy se přehlídka uskutečnila poprvé, jsme hlavním
organizátorem. Kromě Jihomoravského kraje, který je hlavním
vyhlašovatelem, se na pořádání podílejí ministerstva školství, mlá−
deže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, Hospodář−
ská komora České republiky, agentura Czech invest a další. Nejde
nám však jen o pořádání jednorázové přehlídky a předání zlatých
plaket znázorňujících ony zlaté české ručičky. Cílem našeho dlou−
hodobého projektu je koncepční a stálá podpora všech aktivit,
které směřují ke zvýšení významu řemesel a učňovského školství.
Proto jsme rádi, že se nám podařilo získat hlavního mediálního
partnera Českou televizi, Český rozhlas a další významná celop−
lošná média, která nám pomohou seznamovat s naším cílem nej−
širší veřejnost. Poděkování za pomoc v této oblasti patří zejména
panu Koudelkovi z Bosonoh, který dlouhodobě úspěšně spolupra−
cuje s regionálními i celoplošnými médii. On nás také seznámil
například s expremiérem Milošem Zemanem, který se při loňské
návštěvě Bosonoh o České ručičky velmi zajímal a slíbil nám
pomoc. Jsme rádi, že podporu nám vyjadřují další známé osob−
nosti z různých oblastí lidského konání a že je o České ručičky
zájem napříč celým politickým spektrem.
Zdá se, že při předpokládané medializaci přispějí České ručičky
i k pozitivní prezentaci Bosonoh.
Naše Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební
Brno−Bosonohy, Pražská 38, jak zní náš přesný název, je jedinou
střední školou v celé České republice, která má ve svém názvu
městskou část – Bosonohy. Ostatní školy používají pouze ulice.
Víte, nechci, aby to znělo příliš pyšně, ale když jsme třeba
v Rakousku, potěší mě, že někteří Rakušané sice tuší, kde je Brno,
ale díky nám vědí přesně, kde jsou Bosonohy.

Mohl byste vaše učiliště představit?
Myslím, že představovat naše učiliště bosonožským občanům je
zbytečné, protože, jak jsem řekl, učiliště zde funguje již třicet let.
Nicméně pokud by někdo chtěl zjistit podrobné informace, může se
podívat na naše stránky www.soubosonohy.cz nebo se může
obrátit na moje spolupracovníky či přímo na mě. Rád bych ale vyu−
žil této příležitosti a chci se s vámi podělit o novinku, která bude
zajímavá a významná jak pro naši školu, tak i pro obec jako tako−
vou. V letošním roce začne rekonstrukce a modernizace celého
učilištního areálu v hodnotě cca 80 milionů korun. Již v příštím roce
by se tedy náš areál mohl stát pro Bosonohy takovou chloubou,
jako se stal Campus a Výzkumný areál chloubou pro Bohunice

H l e d e j t e ,

Koho vy sám byste doporučil k zápisu do naší pomyslné Knihy
bosonožských osobností?
Především musím konstatovat, že si vážím vašeho oslovení
a děkuji, že jsem mohl prostřednictvím zpravodaje alespoň částeč−
ně přiblížit činnost našeho učiliště a školy.
A k vaší otázce. Já za osobnost považuji každého slušného člově−
ka, který dělá poctivě svoji práci, práci, která ho baví a která přiná−
ší jemu, jeho rodině i celé společnosti, chcete−li obci, nějaký užitek.
Osobností je podle mě člověk, který dovede oslovovat jiné, faktic−
ky i v přeneseném slova smyslu. A dělat s nimi třeba rozhovory
(úsměv), které přibližují jejich práci a snažení a ukazují tím skuteč−
nost takovou, jaká skutečně je. A to není rozhodně málo.

č t ě t e

Helena Koudelková
Foto: archiv
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu ze 76. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
30. 11. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s projektovou dokumentací stavby RD na pozemku p. č.
1237/1 včetně navrženého oplocení až za pozemkem 1238 v k. ú.
Bosonohy za podmínky, že budou dodrženy všechny podmínky
dotčených orgánů.
− souhlasí s vybudováním přípojek a sjezdu k pozemku p. č. 1237/1
v k. ú. Bosonohy za těchto podmínek:
− budou dodrženy podmínky vlastníků a správců příslušných inže−
nýrských sítí,
− k dotčeným pozemkům v majetku města Brna budou uzavřeny
nájemní smlouvy a smlouva o zřízení věcného břemene s OTS
MMB,
− požadované napojení přípojky NN bude vedeno v zemi.
− schvaluje dokumentaci pro územní řízení stavby „Brno, kanaliza−
ce Bosonohy III. a IV. etapa“ bez připomínek.
− doporučuje zastupitelstvu schválit upravený návrh rozpočtu MČ
Brno−Bosonohy na rok 2010 dle přílohy.
− doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu sociálního
fondu na rok 2010.
− uděluje souhlas s přijetím daru pro MŠ Konopiska – hifi věže
v hodnotě 2 500 Kč a počítačového centra se vzdělávacími progra−
my pro děti ve věku od 3 do 7 let.
Výtah ze zápisu ze 77. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
14. 12. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje svěření pozemků p. č. 597/1, 597/5, 597/6, 597/7,
597/8, 597/9, 597/11, 597/12 v k. ú. Bosonohy do správy MČ Brno−
Bosonohy.
− schvaluje návrh pravidel pro užívání zasedacího sálu ÚMČ Brno−
Bosonohy dle přílohy.
− souhlasí s podáním žádosti k orgánům statutárního města Brna
o předchozí souhlas s pronájmem části pozemku p. č. 2431/54 v k.
ú. Bosonohy o výměře 174 m2 pro účel vybudování stavby parko−
viště jako součást sportovně relaxačního centra.
− schvaluje zapracování textu: „pronajímatel pronajímá pozemek za
účelem majetkoprávního vypořádání stavby (...) ve vlastnictví
nájemce a zastavěného pozemku ve vlastnictví pronajímatele“ do
návrhu nájemních smluv uzavíraných za účelem umístění stavby
ve vlastnictví nájemce na pozemcích svěřených do správy MČ
Brno−Bosonohy.
Výtah ze zápisu ze 78. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
21. 12. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 2613 v k. ú. Bosonohy o výmě−
ře 34 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem majet−
koprávního vypořádání stavby pro individuální rekreaci č. p. 191 ve
vlastnictví nájemce a zastavěného pozemku ve vlastnictví pronají−
matele (statutárního města Brna).
−schvaluje pronájem pozemků p. č. 2614/1 o výměře 1839 m2, p. č.
2614/2 o výměře 971 m2, p. č. 2614/3 o výměře 17 m2 a p. č. 2615
o výměře 428 m2 za účelem využití jako zahrada na dobu určitou
– 5 let za cenu 4 Kč/m2/rok.
V nájemní smlouvě bude uvedeno, že nájemce zajistí přístup vlast−
níku objektu na pozemku p. č. 2613 v k. ú. Bosonohy k tomuto
objektu.
− schvaluje pracovní cesty starosty za měsíc listopad a prosinec
2009.
Výtah ze zápisu ze 79.schůze RMČ Brno−Bosonohy ze 11. 1.
2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje návrh smlouvy o spolupráci se sdružením LITEZA.
− schvaluje předložený odpisový plán na budovu základní školy
Bosonožské nám. 44 a předložený odpisový plán na budovu
mateřské školy Konopiska 6 s účinností od 1. 1. 2010.
− uděluje zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, Bosonož−
ské nám. 44 souhlas s přijetím neúčelově určeného finančního
daru ve výši 4 390 Kč.
− schvaluje předložený návrh kriterií pro přijímání dětí do MŠ pro
školní rok 2010/2011.
− schvaluje návrh výzvy na provedení průzkumu trhu na akci „Opra−
va střechy na administrativní budově autobazaru při ul. Chironova“
− doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření v rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2010, kterým by byla navýšena polož−
ka v § 3639 opravy – DP−kadeřnictví, knihovna−elektroinstalace na
částku 150 000 Kč.
− doporučuje zastupitelstvu schválit objednávku s panem Karlem

Kalašem, Brno, Přímá 46 na provedení opravy elektroinstalace dle
předložené cenové nabídky.
− doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, kterým by
došlo k přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2010 v § 2219 z položky chodníky – ul. Vzhled−
ná na položku chodník Pražská – oprava.
Výtah ze zápisu z 32. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
17. 12. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy:
− nedoporučuje zastupitelstvu statutárního města Brna schválit
návrh změny územního plánu města Brna spočívající ve změně
plochy komunikace a prostranství místního významu u pozemku p.
č. 489 na plochu všeobecného bydlení.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2009 v objemu + 14 000 Kč
na straně příjmů a výdajů v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2009.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu +− 42 000 Kč na straně výdajů.
− schvaluje poskytnutí finanční výpomoci manželům Jaroslavě
a Stanislavovi Zdražilovým bytem Brno, Pražská 5 formou návrat−
né půjčky ve výši 20 000 Kč se splatností k 31. 8. 2011.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu +− 20 000 Kč na straně výdajů.
− schvaluje formu projednání návrhu rozpočtu MČ Brno−Bosonohy
na rok 2010 jako celek.
− schvaluje návrh rozpočtu tak, jak je předložen v příloze č. 11
archivovaného zápisu včetně navržené změny (navýšení příspěv−
ku FKSK na částku 70 000 Kč a zvýšení položky financování o 20
000 Kč).
− schvaluje návrh sociálního fondu na rok 2010.
− schvaluje předložený návrh smlouvy o provádění exekuční a další
činnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.
− souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statu−
tárního města Brna.
− souhlasí se záměrem společnosti fit4all, s. r. o. vybudovat v loka−
litě ul. Chironova sportovně relaxační centrum.
− souhlasí s navrženou změnou směrné části územního plánu
města Brna dle přílohy.
− souhlasí s budoucím odkupem pozemku p. č. 2431/53 do majet−
ku statutárního města Brna.
− schvaluje termíny zasedání zastupitelstva na rok 2010.
Nové uspořádání hranic obvodních oddělení Policie ČR
Důvodem pro změnu hranic je změna sídla Obvodního oddělení
Brno−Výstaviště z budovy na ulici Horní 21 do budovy Územního
odboru vnější služby Brno−venkov, která se nachází na ul. Rybář−
ské 17.
Obvodní oddělení Brno–Výstaviště má ve svém obvodu tyto
městské části:
Brno−střed
Brno−Bohunice
Brno−Bosonohy
Brno−Kohoutovice
Brno−Nový Lískovec
Brno−Starý Lískovec
Mapu s vyznačenými novými hranicemi obvodů si můžete stáh−
nout v příloze, jde o ZIP soubor na adrese:
http://www.policie.cz/clanek/nove−usporadani−hranic.aspx, ve
kterém je vlastní obrázek formátu JPG, velikost přílohy je 5 MB.
Zpracovala: nstržm. Miroslava Šimoníková
redakčně kráceno
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Bosonohy na seniory nezapomínají

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
zajištěno, ale hosté měli možnost přinést si i své vlastní. K tanci
a poslechu hrála živá hudba pana Holzmana.
Silvestrovský večer byl hodnocen velmi dobře, a proto bylo roz−
hodnuto, že v roce 2010 se silvestrovská zábava uskuteční opět.
A nejen pro členy klubu, ale i pro širší veřejnost. Tímto byla zakon−
čena bohatá kulturní i společenská činnost Senior klubu městské
části Brno−Bosonohy za rok 2009.
Za výbor Senior klubu
Miloslav Dočekal st.

Program Senior klubu na rok 2010
Leden
Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Naše městská část pamatuje nejen na svoje starší jubilanty, kteří
počínaje sedmdesátým rokem dostávají každý měsíc podle data
narození pěkné balíčky, ale nezapomíná se ani na naše nejstarší
spoluobčany. Tradičně koncem roku jsou navštěvováni a společně
s přáním všeho dobrého do nového roku obdrží i oni pozornost od
úřadu městské části. Nejinak tomu bylo i loni v prosinci, kdy jsme
jich navštívily více než dvě desítky a s mnoha si i pěkně popovída−
ly. Jsme rády, že jsme mohly být opět u toho. Jarka Nováková
Helena Koudelková

Ohlédnutí a přání farníků

V neděli 27. ledna loňského roku uspořádaly Občanské sdružení
Svornost Bosonohy a troubská farnost jubilejní přátelské vánoční
setkání farníků a jejich přátel. V Bosonožské orlovně se takto set−
kali již popáté, aby se ohlédli nejen za rokem uplynulým, ale v pří−
jemném přátelském prostředí a i se skleničkou v ruce si popřáli
hodně zdraví a pohody do roku 2010. A stejné přání adresují pro−
střednictvím zpravodaje i všem jeho čtenářům.
Helena Koudelková

Zpráva o činnosti Klubu důchodců za rok 2009
Výroční členská schůze Klubu důchodců se konala 28. prosince
2009 v 16 hodin v Bosonožské orlovně za účasti vzácných hostů –
místostarostky naší městské části paní Drahomíry Medové a před−
sedy Klubu důchodců Bohunice pana Františka Douška. Úvodem
byla přednesena zpráva o bohaté celoroční činnosti a také plán na
rok 2010. Členská schůze také odsouhlasila změnu názvu klubu
na Senior klub při městské části Brno−Bosonohy. Během členské
schůze byl promítán film ze všech akcí klubu a za to patří velký dík
panu Petru Juráčkovi a panu Josefu Doleželovi. Bylo také konsta−
továno, že Senior klub přispěl částkou 500 Kč v rámci adventních
koncertů pořádaných Českou televizí na podporu hendikepova−
ných spoluobčanů. Po skončení členské schůze následovalo boha−
té občerstvení a taneční zábava.
Celá programová část se nesla v příjemné vánoční atmosféře.
Na závěr pozvala předsedkyně Senior klubu paní Olejníková členy
a přátele klubu na Silvestrovský večer, který byl poprvé pořádán
v Bosonožské orlovně se začátkem v 17 hodin. Občerstvení bylo
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Říjen
Listopad
Prosinec

14. 1.
6. 3.
25. 3.
15. 4.
24. 4.
13. 5.
16. 5.
10. 6.
17. 6.
9. 9.
23. 9.
7. 10.
14. 10.
13. 11.
2. 12.
27. 12.
31. 12.

divadlo
taneční odpoledne
zájezd
vycházka
taneční odpoledne
vycházka
Den matek
vycházka
zájezd
vycházka
zájezd
vycházka
Mikulov – sklep Solařík
taneční odpoledne
divadlo
promítání
vycházka Třebíč
výroční schůze
Silvestr

Malé smuteční zamyšlení
Od své dcery Heleny, která bydlí šestým rokem s manželem a
dětmi opět v rodných Bosonohách, jsem se dozvěděla, že v lednu
letošního roku zemřel pan Bedřich Kratina. Lidé se rodí a umírají.
To je věčný koloběh a my lidé s tím nic nenaděláme. Smutné je,
když rodiče přežijí své děti, v tomto případě také když učitelka pře−
žije svého žáka. Spíše ovšem žáčka, protože pana Kratinu, tehdy
malého Bedříška, jsem měla před šedesáti lety ve svém oddělení
v bosonožské mateřské škole. Když mi to před pěti lety při mé
návštěvě Bosonoh na Hoštické připomenul, pochopitelně jsem ho
hned v tom šedovlasém šedesátníkovi nepoznala. Moc hezky se
mi ale připomenul a na společné fotce mateřské školy z těch let se
mi později ukázal. Při každém našem dalším setkání byl vždy milý
a usměvavý a hezky jsme si popovídali. Od svého zetě vím, že byl
celý život věrný bosonožským fotbalistům a ti že ho také společně
s jeho rodinou a dalšími kamarády a známými doprovodili na
poslední cestě. Ráda bych touto cestou vyjádřila upřímnou sou−
strast rodině a všem blízkým pana Kratiny, kteří na něho jistě neza−
pomenou. Píšu to s vědomím, že každý zemřelý obyvatel Boso−
noh by si zasloužil ve zpravodaji krátkou vzpomínku a že i v tomto
roce nás budou opouštět naši blízcí. I my sami nevíme dne ani
hodiny, protože, jak říká jedno české přísloví, smrt nevybírá, bere
napořád. Měli bychom se proto snažit prožít každý den tak, aby
smrt byla pro nás klidným přitakáním a láskyplným rozloučením s
blízkými a se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tra−
gédie. A kéž by pro každého slušného člověka platilo, že není
mrtvý ten, kdo žije v našich vzpomínkách.
Františka Svobodová
s přispěním Heleny Koudelkové

MČ Bosonohy pořádá

13. února 2010
v Bosonožské orlovně

ŠIBŘINKY
hraje skupina BONUS
masky mají vstup volný
cena vstupenky 80 Kč
(předprodej na ÚMČ od 1. února
u paní Dočekalové)
Srdečně zvou pořadatelé

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 17. 12. proběhl první bosonožský vánoční jarmark, který
připravili pedagogové a žáci ve spolupráci se školskou radou. Pří−
pravy na jarmark probíhaly již během měsíce listopadu, kdy naši
žáci začali vyrábět rozmanité výrobky, aby se před širokou veřej−
ností mohli prezentovat svými výtvory a svou zručností. Školská
rada zajistila sál, ozvučení a podávání vánočního čaje pro všechny
návštěvníky vánočního jarmarku. Abychom co nejvíce zapojili do
společné aktivity širokou veřejnost, připravili jsme pro všechny
zájemce soutěž o nejoriginálnější perníček.
Vánoční jarmark měl začít v 17 hod., ale už od 16 hod. se začali
trousit první hosté.
A měli z čeho vybírat!

Dívky z pátého ročníku ohromily všechny přítomné tanečním
vystoupením ve své vlastní choreografiii.
Pozadu nezůstali ani děti z Náboženství. V rámci nepovinného
předmětu nastudovali krátké divadelní vystoupení o narození
Ježíška pod vedením manželů Hurtových.

Všichni zúčastnění si mohli zazpívat koledy společně s dětmi
z nepovinného předmětu Rytmika za doprovodu kytar paní uč.
Jany Kapounové a Evy Klailové.
Na závěr patřilo pódium vítězům soutěže o nejoriginálnější perní−
ček. Po ukončení programu se všichni mohli občerstvit voňavým
vánočním čajem, ještě jednou prohlédnout výrobky dětí nebo nav−
štívit vánoční dílnu, kde si každý pod dohledem p. Dittrichové a p.
Havlíkové mohl vyrobit výrobek s vánoční tematikou.
Jarmark skončil kolem 19 hod. a my doufáme, že jsme všechny
potěšili.
Vedení ZŠ a MŠ
Hned u vchodu byly vystaveny velice pěkné perníčky zdobené
dětmi, ale i dospělými. Na protější straně sálu si návštěvníci jar−
marku mohli prohlédnout zajímavé, ručně dělané výrobky z nejrůz−
nějších materiálů a technik, zhotovené dětmi všech tříd a výtvar−
ných kroužků.
V 17,15 hod. se v sále zhaslo a začalo vystoupení našich žáků.
V rámci mimoškolních aktivit nacvičily děti z dramatického kroužku
Kapky, pod vedením paní učitelky Jany Kapounové krátké divadel−
ní scénky a děti z kroužku Flétna hudební vystoupení pod vedením
paní vychovatelky Milady Dittrichové.

Sportovní naděje Bosonoh
Sportovní naděje Bosonoh
V pondělí 11. ledna se sportovci z I. třídy zúčastnili dalšího kola
blastballového turnaje na ZŠ Pastviny. Zatímco v minulém kole se
probojovali aždo finále, kde po velké bitvě o bod prohráli s vítězem
turnaje a skončili druzí ze sedmi celků, tentokrát svedli hodinovou
bitvu s domácím mužstvem z blastballové školy a smetli ho skórem
22:8.

Pozvánka pro stárky
Milí mladí přátelé, již se opět přiblížil čas přípravy na

MLADÉ HODY
Naše první schůzka bude informativní a sejdeme se
v Bosonožské orlovně
ve čtvrtek 11. února 2010 ve 20 hodin.
Srdečně zvu všechny zájemce
o stárkování na mladé hody. Přijďte a nebojte se.
Poznáte nové kamarády a přátele.
Drahomíra Medová, místostarostka

Všem hráčům pod vedením kapitána Tomáše Čoupka patří gratu−
lace za skvělý výkon.
K. Hladká

5

XI. ročník, číslo 1, leden 2010
Divadelní pohádka Kocour v botách
Po několika měsících úmorného nacvičování jsme se jako každý
rok sešli v orlovně na již tradiční pohádce, tentokráte o kocourovi v
botách. Herců bylo opravdu požehnaně od těch nejmenších, kteří
hráli poprvé, až po ty velké a zkušené. Diváků přišlo též plno, což
nás všechny potěšilo a jistě i vyburcovalo k lepším výkonům. Letos
však nešlo o znovunastudování starší pohádky, nýbrž o pohádku
zcela nově napsanou. Od originálu se sice mírně lišila, přesto si
však myslím, že to nebylo na škodu a divákům se líbila.

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Divadelní jaro v Bosonožské orlovně 2010
Vážení divadelní nadšenci,
Občanské sdružení Svornost Bosonohy společně s místními diva−
delními spolky Křemen a Vochomůrka připravili 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.
Organizátoři
14. 2. v 17 hodin MONSIEUR AMEDEÉ
francouzská komedie
Divadelní spolek Vosmikráska
a Lažanský střední věk
7. 3. v 16 hodin – PERLY PANNY SERAFÍNKY
opereta
Ochotnický divadelní soubor Budišov
21. 3. v 17 hodin – ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře
hry Vlasta
Divadelní spolek TYJÁTR z Křižanova
10. a 11. 4. v 18 hodin – MANŽELSTVÍ NA DRUHOU
komedie
Amatérský divadelní spolek Křemen

Naše představení shlédlo na premiéře v neděli 3. ledna cca 300
diváků. V pondělí jsme hráli dvě reprízy pro mateřské a základní
školy z Bosonoh, Troubska a Ostopovic – přes 300 dětí.
Je nutné podotknout, že všechny rekvizity, kostýmy a kulisy jsme
vyráběli vlastními silami.
Tímto děkuji svým spoluautorům Pavlu Gallinovi a Tomáši Krato−
chvílovi, Aničce a Petrovi Juráčkovým za drobné úpravy ve scéná−
ři a za režii, Lídě Medové a Jakubu Vaštíkovi za napsání písní, Mar−
kétě Koutné za přípravu kostýmů, všem hercům, hudebníkům, kuli−
sákům, Občanskému sdružení Svornost Bosonohy za zapůjčení
orlovny, MČ Brno−Bosonohy a neposlední řadě vám všem za pod−
poru našeho divadla.
V dalších měsících nás čekají divadelní turné po jižní Moravě. Nav−
štívíme Žebětín, Moravany, Křižanov, Jaroměřice nad Rokytnou
a Vítonice u Znojma.
Kristýna Bártová

25. 4. v 18 hodin – POLICEJNÍ ODYSSEIA
autorská detektivní komedie
Amatérský divadelní spolek Vochomůrka

Cestovatelské večery v Bosonožské orlovně
Občanské sdružení Svornost Bosonohy vás srdečně zve na další
promítání fotek a povídání z dalekých cest, tentokráte ze severu
Chile – neděle 28. 2. v 17.30 hod.

O své zážitky z pouště, solných jezer, měst duchů, mohutného
pohoří And a jiného se s námi poděli vášnivá cestovatelka Klára
Thielová.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé

Kouzlo tohoto divadelního představení vidím v nadšení a vlastní
aktivitě všech zúčastněných herců. Svou prací dělají radost všem
kolem sebe, divákům, ale v neposlední řadě obohacují i sebe
navzájem. A to je v dnešní době, kdy převládá individualismus nad
společnou prací, velmi důležité a potřebné.
Chtěl bych tímto poděkovat všem hercům, rodičům, divákům
a našim příznivcům za jejich zájem, nadšení a podporu.
Petr Juráček, režisér
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Vážení občané,
MČ Bosonohy děkuje všem, kteří se nezalekli v minulých
dnech sněhové nadílky a odklidili sníh před svými domy.
Firma, která se stará o zimní údržbu, nemá bohužel na
starosti jen Bosonohy, a proto se na úklid dostane až v
odpoledních hodinách a to je sníh již ušlapán.
Proto vás žádáme o trpělivost a v případě opakované
kalamity o další spolupráci.
Ještě jednou děkujeme.
Miroslav Sojka, starosta
Drahomíra Medová, místostarostka

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Fotbalový klub SK Bosonohy
pořádá a zve Vás
v sobotu 20. února od 11 do 17 hodin
na
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Tříkrálová sbírka

MASOPUSTNÍ VESELICI
ANEB FOTBALOVÝ KARNEVAL
v areálu fotbalového hřiště na ulici Hoštické si může−
te pochutnat na tradičních domácích zabíjačkových
specialitách, jitrničkách, jelítkách, ovaru, tlačence a
polévce, zahřát se svařeným vínem, domácí pálenkou
a tancem při živé i reprodukované muzice.
Ve 14.00 hodin průvod a rej masek a nakonec pocho−
vání basy.
Nejlepší dospělé i dětské masky budou po zásluze
odměněny. Přijďte se aktivně zúčastnit nebo se jen
dobře najíst a hlavně se pobavit.
Vstup je volný.
Akce se koná za každého počasí.
Zvou fotbalisté a 1. FC Pivnice
STŘECHY
JAN MARČAN
Pod vinohrady 58a,Troubsko
Mobil: 604 45 95 91, 733 185 221
E−mail: jan.marcan@seznam.cz

www.strechy−marcan.cz
V zimním období poskytujeme slevu
10 % na zateplení a plovoucí podlahy.
Brno uspořádalo 1. konferenci o rodině
První konference věnovaná naplňování Koncepce rodinné politiky
v Brně se uskutečnila na sklonku minulého roku. Město Brno si sta−
novilo podporu rodiny jako jeden ze svých stěžejních cílů. Byl zalo−
žen Poradní sbor RMB pro rodinu, vytvořena Koncepce rodinné
politiky města Brna, kterou schválilo zastupitelstvo města, a byly
rozvinuty první aktivity. Za tyto činnosti získalo v roce 2008 Brno
první místo v soutěži Město přátelské rodině. Finanční částka,
která byla s touto cenou spojena, umožnila vznik nových zajíma−
vých projektů.
Konferenci Brno−město pro rodiny zahájil 1. náměstek primá−
tora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský, který zdůraznil
důležitost rodinné sounáležitosti zejména v současné době. Účast−
níci konference se v jejím průběhu seznámili s rodinnou politikou
města Brna a jejími konkrétními výsledky. Představeny byly nově
vzniklé Family Pointy, kterých je již v různých městských čás−
tech celkem jedenáct. Tato místa umožňují maminkám klidné
zázemí pro nakrmení nebo přebalení dětí. Současně centrální
Family Point na Josefské ulici poskytuje kompletní informační
servis o službách a programech pro rodiny, nabízí řadu besed,
přednášek a zajímavých akcí.
Konference byla určena nejen odborníkům, ale i všem rodičům,
kteří se na ní mohli dozvědět užitečné informace a získat nově
vydané informační materiály. Pomoci skloubit péči o dítě s pracov−
ními aktivitami má informační brožura o flexibilních pracovních
úvazcích a alternativních formách zaměstnávání. Pohyb v centru
jistě usnadní Mapa míst přátelských rodině v centru města
a Mapa bezbariérové přístupnosti centra Brna. Kromě těchto
informačních materiálů budou k dispozici také kartičky s pokyny
pro první pomoc při nejčastějších úrazech malých dětí. Všechny
tyto výstupy a mnohé další aktuality na poli prorodinné politiky je
možné získat na nově vytvořeném webu www.brno−prorodiny.cz,
který od nového roku shrnuje všechny podstatné informace
k tomuto tématu.
Ivana Draholová, členka Poradního sboru RMB pro rodinu

V letošním roce proběhla již desátá sbírka na rozvoj a realizaci
těchto projektů:
Domov sv. Anežky – dům s pečovatelskou službou pro ubytování
zdravotně postižených a sociálně slabých seniorů.
Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní
péči jednotlivcům v jejich přirozeném sociálním prostředí a posky−
tuje služby sociální péče seniorům
Domov sv. Markéty – pro matky s dětmi v tísni
Effeta – denní stacionář pro lidi s mentálním postižením
Domov pokojného stáří Kamenná
Dobrovolnické centrum při OCH Brno – koordinuje a metodicky
vede dobrovolnickou práci
Denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže Chrá−
něné bydlení sv. Michala – pomáhá lidem s mentálním a kombino−
vaným postižením
Dětský dům Zábrdovice – slouží dětem a mládeži, kteří žijí v nepříz−
nivých životních podmínkách
Pomoc dobrovolníků lidem s mentálním postižením a autismem
farní charity, dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným
lidem v nouzi
Humanitární pomoc

Také naši koledníci spěchali, aby tuto akci podpořilo co nejvíce
občanů naší MČ. Bohužel pro nepříznivé počasí se nepodařilo
obsáhnout celé Bosonohy. Proto se omlouváme všem a věříme, že
příští rok si lépe rozvrhneme síly pro lepší zajištění Tříkrálové sbír−
ky. V letošním roce naše MČ přispěla částkou 31 547 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Drahomíra Medová
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Jubilanti
Jubilanti – leden 2010
Kuba
Karel
Hoštická 42
Pavlatová Božena
Vzhledná 74
Hofmanová Milada
Hoštická 10
Konečný Josef
Bosonožské nám. 14
Bartoňková Antonie
Ševčenkova 4
Strážnická Marie
Pražská 75
Ondráček Antonín
Přímá 14
Kazdová Marie
Hoštická 93

90 let
93 let
70 let
75 let
70 let
85 let
90 let
70 let

Jubilanti – únor 2010
Strnadová Marie
Pusty 3

91 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Zdravotní cvičení na míčích nejen pro ženy se koná v pondělí
v 18 hod. v orlovně. Informace: katves@centrum.cz

ství ve vánočních turnajích a vyrovnal tak maximální počet vítězství
ze všech současných účastníků turnaje.
Hráči na prvních třech místech také současně tvoří tým Svornost
Bosonohy A, který si vede velmi úspěšně v brněnské soutěži Brest.
Další tři pozice obsadili hráči působící v našem novém týmu B, ale
o tom až příště.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miloslav Čoupek (3x vítěz: 1993, 1994, 2009)
Drahomír Tůma (3x vítěz: 1990, 2007, 2008)
Radek Stloukal
(5. místo 2008)
Ondřej Stloukal
(12. místo 2008)
Pavel Sedláček
(dosud nehrál)
Roman Kvasnica (4. místo 2007, 6. místo 2008)
Pavel Juráček
(3. místo 2007, 9. místo 2008)
Petr Čoupek
(8. místo 2008)
Martin Rozmarýn, 10. Martin Vladík, 11. František
Dočekal (15. místo 2008), 12. Radek Dubšík,
13. Karel Gallina (13. místo 2008)

Největšího zlepšení se podařilo dosáhnout Ondřeji Stloukalovi,
který se vytáhl z 12. místa v minulém roce na skvělé 4. místo letos.

Bosonožský sport
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Již tradičně se koncem roku uskutečnil v Bosonožské orlovně
vánoční turnaj ve stolním tenisu. Letošní účast byla o poznání nižší
než v minulém ročníku a byla poznamenaná zdravotními potížemi
či pracovními povinnostmi některých tradičních účastníků.
V neděli 27. prosince 2009 se nakonec sešlo třináct zájemců s
chutí si zasportovat. Turnaj si také zahrála většina současných
hráčů brněnských soutěží reprezentující Občanské sdružení Svor−
nost Bosonohy. Historie vánočních turnajů je poměrně dlouhá,
první zaznamenaný turnaj o putovní pohár se hrál již v roce 1988,
kdy jej získal Luděk Dočekal.
Turnaje se hrály do roku 1997, kdy se uskutečnil nadlouho posled−
ní vánoční turnaj. Až po dlouhých deseti letech, kdy se stolní tenis
v Bosonohách prakticky nehrál, se začalo pár nadšenců opět schá−
zet v Bosonožské orlovně a přitáhlo tak postupně další zájemce, ať
už nové nebo i bývalé účastníky brněnských soutěží. Díky podpo−
ře sdružení Svornost Bosonohy se tak může stále více lidí věnovat
ve volném čase stolnímu tenisu, ať už soutěžně nebo mimo soutěž,
ale hlavně pro radost.

Je tedy naším skokanem roku – gratulujeme.
Letošní turnaj byl značně ochuzen o účast žen. Věřím však, že
příštího ročníku se budou již moci účastnit obě naše pravidelně tré−
nující hráčky.
Účastníci turnaje se po vyhlášení shodli na tom, že to bylo velmi
příjemně strávené vánoční dopoledne a většina se již těší na další
ročník, kdy nejen změří své síly, ale hlavně se pobaví a aktivně si
zasportuje.
Touto cestou chci poděkovat Hance Chylíkové a Karlu Gallinovi za
pomoc při organizaci letošního vánočního turnaje. Za všechny
členy obou našich soutěžních mužstev také moc děkuji Pavlu
Juráčkovi a Karlu Gallinovi za výrobu nového čtvrtého stolu.
Připomínám, že informace týkající se bosonožského stolního teni−
su najdete na našich internetových stránkách. Zde můžete sledo−
vat naše aktuální výsledky, fotky a další informace k hrací době.
Adresa je: www.bosonohy−pinec.estranky.cz.

Vánoční turnaj 2009 byl již dvanáctým v celkovém pořadí, který se
kdy v Bosonohách hrál. Po utkáních ve třech základních skupinách
postoupilo po dvou hráčích z každé skupiny, tedy celkem šest, do
skupiny finálové. Ostatní hráči vytvořili skupinu o umístění od
sedmého místa. V obou skupinách se dohrály všechny zbývající
vzájemné zápasy, z nichž vyplynulo následující konečné pořadí
vánočního turnaje 2009.
Vítězství v tomto ročníku získal Miloslav Čoupek senior, který v
napínavém finálovém utkání těsně, ale po zásluze, vyhrál 3:2 nade
mnou. Po dlouhých patnácti letech tak konečně získal třetí prven−

Tímto zvu všechny zájemce o stolní tenis mezi nás. Přijďte si
zahrát a současně se i pobavit.
Kde hrajeme:
Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je spo−
lečný s restaurací, hned za vstupem klepejte na dveře šatny a sálu
napravo, přijdeme vám otevřít.
Kdy hrajeme:
Děti a mládež: každou středu od 17.30 do 18.30 hodin.
Dospělí: každou středu a pátek od 18.30 do 21 hodin.
Za všechny Ing. Drahomír Tůma

Uzávěrka dalšího čísla ročníku 2010 19. 2. 2010.
Distribuce 8. 3. 2010.
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