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Ptáčci už kantorům skáčí do řeči
a zadek pálí jak šlehnutí rukou něčí.
Jahodová vůně uklidňuje duši,
Tak se na konec školního roku sluší.

V hlavě jak v mlejnici,
táhne nás to
ven,prázdniny, příroda,
učení čert vem!

Každý si zaslouží drobátko oddechu,
aby zas nabral sil, pracovat k prospěchu.
Každý ať užije té letní pohody,
k smutku a nudě ať nemá důvody.

Bohouš Janů

Prázdniny
Akce se letos uskuteční již po šestnácté. Loňský jubilejní ročník
proběhl ve velkém stylu, a i když letos trošku zvolníme, nabídneme
opravdu pestrý program pro všechny věkové kategorie.
Na rozdíl od minulých ročníků zredukujeme počet jednotli−
vých kategorií soutěžících ve válení pivních sudů do kopce
z nepřehledných a již překonaných šesti na dvě. Na kategorii
muži a kategorii ženy, ovšem s atraktivní novinkou, tzv. han−
dicapem. Ne že by snad startovali soutěžící s nějakým handica−
pem, i když se ani tomu nebráníme a startovat může opravdu
každý dospělý člověk.  Jedná se o nový přepočet výsledných časů
jednotlivých závodníků podle jejich věku. Podle předběžných prů−
zkumů na tuto novinku reaguje řada závodníků velice kladně.
Závod se tak divácky zatraktivní, celkově zkrátí na tři hodiny a star−
tovat mohou i zdatní dříve narození. Těm mladším zase přibudou
soupeři a rozšíří se startovní pole a přibude tak kandidátů na cel−
kové vítězství. Z tohoto důvodu si prosím vezměte s sebou i občan−
ský průkaz pro prokázání věku startujícího. Další podrobnosti
k tomuto novému pravidlu, respektive systému, se dozvíte přímo
na místě od pořadatelů.
Úplnou novinkou připravovanou pro letošní ročník je závod
čtyřčlenných družstev – pivní štafeta pod úderným názvem
„I TY MŮŽEŠ VYHRÁT SUDOVAL“. Tento název bude i hlavním
letošním mottem celé akce. Této soutěže se zúčastní týmy, štafe−
ty, vyslané vybranými Starobrněnskými restauracemi a hospoda−
mi. Nejlepší družstva budou odměněna sudy piva, které jim pak
jejich hostinský v jejich mateřské hospodě vytočí. Vítěz navíc obdr−
ží titul Pivní štafeta roku. Ve spolupráci s hospodami čepujícími
pivo Starobrno bychom chtěli celou akcí právě nejvíce propagovat
a založit tak novou tradici i pro příští roky.
Nedílnou součástí letošního ročníku bude i malý festival fol−
kových a country kapel BOSÁ NOHA, který na Sudoval ply−
nule naváže a bude jeho součástí. Na něm vystoupí vedle
domácí Metamorfozy (folk a country), jež je sama o sobě
zárukou dobré zábavy, také skupiny Samorost (bluegrass),
Pavel Čuňas Kuda (Michal Tučný a Kamelot revival), Hustej
Wimpy (pornofolk), Stará Parta (country a tramp), The Dok−
tors (The Beatles, Katapult revival) a další.
Sudoválení začíná v Sobotu 2. srpna ve 14.00 hodin a od 18.00 až
do brzkých ranních hodin budeme hrát, tančit a zpívat.
Oproti loňskému roku přidáme v rámci zkvalitnění služeb návštěv−
níkům dva samostatné výčepy piva, stánek s míchanými nápoji
s profesionálním barmanem a kvalitní vinotéku. V rámci prostoro−
vých možností přibudou i místa u stolů.   
Jak na vlastní sudoválení, tak i na hudební večer jsme pozva−
li řadu zajímavých osobností ze světa kultury i sportu.
O jejich účasti v současné době jednáme.
Akce bude prezentována standardními prostředky v objemu loň−
ského roku a vstup je tradičně volný! Miloslav Dočekal

16. bosonožský sudoval

Milí čtenáři, máte před sebou další číslo zpravodaje. Je poslední před
dobou prázdnin a dovolených a tak je na místě přát vám všem krás−
né letní dny plné pohody a slunce. I my redaktoři se na dva měsíce
odmlčíme, abychom během letních měsíců sbírali jen ty nejlepší
a pohodové zprávy, které vám přineseme začátkem září. Věříme, že
bude o čem psát. Tak jako i v tomto, mimořádně obsažném čísle. Na
závěr věta z  kalendáře: Překážky jsou ony obávané věci, které spat−
říte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Krásné léto a šťastné návraty z cest přeje za reakční radu 

Miroslav Čoupek

Slovo redakce
16. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL

STAROBRNO 2008 
sobota 2. srpna 2008

areál bosonožské myslivny
start ve  14 hodin

Festival plný netradičního sportu, recese a hudby. 
Místo setkání lidí milujících legraci a výborné pivo. 

Sobota 31. května 2008 byla plná dětského smíchu. Na fotbalovém
hřišti se soutěžilo a dovádělo na skákacím hradě. Konal se totiž
dětský den. Od 14 hodin se mohly děti zapojit do soutěží. Zúčast−
nilo se kolem 80 dětí. V 17 hodiny byly rozdány diplomy, ceny
a sladkosti.
Pan Nikita Kaplan potěšil oči dětí a rodičů modely letadélek, které
ve vzduchu předvedly svoje kousky. Děkuji panu Kaplanovi, že
dětem připravil pěknou podívanou.
Děkuji také všem organizátorům za přípravu radostného sobotního
odpoledne. Drahomíra Medová, místostarostka

Dětský den

Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy
vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat.  (Jan Werich)

Výlet za kulturou do Prahy
Divadlo Na Fidlovačce – Divotvorný hrnec 
upravený J. Voskovcem a J. Werichem,
uvedený u nás v roce 1948 jako první

muzikál v Evropě  
Je sobota 24. 5. 2008 – bosonožští divadelní fanoušci jedou na
pátý ročník „cesty za kulturou“. Letos jsme navštívili představení
Divotvorný hrnec v pražském divadle Na Fidlovačce. Čtyřicet pět
bosonožáků zhlédlo muzikál s komediálním příběhem. 
Divotvorný hrnec byl prvním americkým muzikálem v Evropě
i u nás. Jeho úspěšný jevištní křest se odehrál v lednu 1947 na
Broadwayi. Libretisté E. Harburg a F. Saidy byli blízkými přáteli J.
Voskovce a J. Wericha, a proto jim s důvěrou dali své požehnání a
právo nejen na překlad, ale i na autorskou úpravu. A tak se původ−
ní Finianova duha (Finian´s Rainbow) změnila v Divotvorný hrnec,
z irských emigrantů se stali čeští přistěho−

Výlet za kulturou

Pokračování na str. 10
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Fotbalové mistrovství Evropy skončilo sice naším neúspě−
chem, ale naše města i dědiny budou dál žít fotbalem. Kula−
tý nesmysl, jak se někdy říká fotbalovému míči, bude dál hrát
velkou roli v životě mnoha velkých i malých. A nejen hráčů.
Do fotbalové rodiny patří i trenéři, funkcionářů, novináři atd.,
ale i fanoušci. K těm nejvěrnějším patří rodiče hráčů, ať už se
jedná o naše reprezentanty nebo o mladé začínající hráče.
A nejinak je tomu i u nás v Bosonohách. Poděkování jim patří
za starost, podporu, zájem, ale v případě některých i za pozi−
tivní prezentaci na veřejnosti. Mezi tyto patří i paní Jitka
Dočekalová z Bosonoh, která již patří ke stálým přispěvate−
lům do našeho zpravodaje a jejíž příspěvky rádi uveřejňuje−
me. Je tomu tak i v tomto případě, kdy informuje o turnaji fot−
balových přípravek, který se konal u příležitosti Dne dětí ve
fotbalovém areálu na Hoštické ulici.   

Akci pořádal fotbalový oddíl FKSK Bosonohy a výbor oddílu kopa−
né, který se také v plném složení aktivně podílel na zdárném prů−
běhu turnaje. Ředitelem celé akce byl pan Jiří Bělohlávek. A hned
úvodem je nutné říci, že se jim tato akce perfektně vydařila! Poz−
vání přijala kromě pořadatelských Bosonoh mužstva z Rosic,
Zastávky, Troubska a Střelic. Silná konkurence! Veškerá pozvaná
mužstva navíc neplatila žádné startovné, což pro ně bylo opravdu
velice milé překvapení a byl to další záslužný čin oddílu kopané na
podporu naší mládeže. Turnaj tak mohl být slavnostně zahájen!
Obloha se sice chvílemi mračila a hrozila menší sprškou, ale poča−
sí nakonec vydrželo, stejně jako nefalšované nadšení všech hráčů
a účastníků, kteří výkony své i svých družstev brali velmi vážně.
Turnaj hrály mladší a starší přípravky samostatně. V turnaji mlad−
ších přípravek zvítězili, k velké radosti jejich trenéra Jaroslava
Špačka, naši borci z Bosonoh poté, co v obou utkáních vyhráli
a prošli tak turnajem bez ztráty kytičky. Na druhém místě se umís−
tilo mužstvo z Troubska a krásné třetí místo obsadily Střelice. V tur−
naji starších přípravek nám uteklo vítězství o vlásek, chybělo málo,
abychom remízovali v zápase se Zastávkou a tím také zvítězili. 
Nevadí, všichni kluci a jejich šikovná spoluhráčka Nikola Laušová
bojovali také urputně a do hry dali celé srdce. Takže ve starších pří−
pravkách první místo obsadila Zastávka, druhé Bosonohy a na tře−
tím skončily Rosice. Všichni zúčastnění si odnesli poháry, diplomy
a ocenění největší – potlesk všech přítomných za své skvělé výko−
ny! A navíc každé mužstvo získalo po jednom melounu. Snad
někoho z vás napadne „milionu“, ale nedejte se mýlit! Tyhle naše
naděje hrají s opravdovým nadšením a nasazením i bez „melounů“.
I když některé z malých hráčů možná budoucnost velkého fotbalu
s těmi skutečnými miliony přece jen čeká a na „melounový“ turnaj
v Bosonohách budou jednou vzpomínat! Po jedné půlce melounu
dostali i rozhodčí, pánové Chylík a Svoboda, prý za to, že pískali
všem „rovinu“. Sladké chutné melouny, které věnoval pan Roman
Nemecz, tak udělaly všem mlsným jazýčkům velkou radost a byly
senzačním osvěžením po tak vyčerpávajícím odpoledni. Ale ne
jediným! 1. FC pivnice zasponzorovala všem zúčastněným hráčům
ještě chutné párečky, pití a zmrzlinu, takže energie vydaná při hře
byla doplněna a všichni si pošmákli! Takže co dodat! Jen víc a víc
takových akcí, které pamatují na děti! Řečeno slovy klasika: „Nadě−
ji a budoucnost národa.“ Jen houšť a větší krůpěje, co jim věnuje−
me, to nám jednou vrátí! Že se všem červnové nedělní odpoledne
líbilo, bylo zřejmé z rozjásaných tváří malých fotbalistů, spokoje−
ných, usměvavých a někdy i pyšných tváří rodičů a trenérů. Krás−
ně se ovšem vyjádřil jeden z hostujících hráčů, když pravil svému
kamarádovi: „No vidíš, a naši mě chtěli vzít na nějaký nákupy! Ješ−
těže jsem jel sem do Bosonoh! Špica!“ A já mohu jen zopakovat
jeho slova! Špica! Děkujeme, pánové fotbalisti, a už se všichni těší−
me na příští ročník „bosonožského turnaje o melouny“ v rámci Dne
dětí, ze kterého by se určitě mohla stát pěkná tradice!

Jitka Dočekalová

Den dětí – fotbal

Po necelém roce budovatelského úsilí otevíráme nové hřiště. Mezi
tenisovým a fotbalovým areálem na ulici Hoštická máme opravené
sportoviště pro veřejnost. Hřiště je připraveno pro vás k mnoha
druhům sportů – volejbal, basketbal, nohejbal, fotbálek… Finance
jsme obdrželi ve výši 1.500.000,− od našeho „chlebodárce“, od
města Brna. Za pracovní úsilí, přípravy a mnoho času tomu věno−

vané můžeme poděkovat
členům fotbalového klubu
a úřadu naší městské
části.
Poslední třešní na dortu
byla domluva na provozu
hřiště. Vzali jsme na vědo−
mí potřeby školy, fotbalo−
vého klubu a veřejnosti
a sestavili první řád spor−
toviště. Zkušenosti z vlast−
ního provozu nám posléze
řeknou, co bylo dobře a co
je třeba ještě změnit.
Co nám ukázal průzkum. 
Průzkum názoru veřejnos−
ti byl proveden 3.–5. 5.
2008 v Bosonohách, na
120 dotazníkách. Bylo
osloveno 50 %: 50% =
ženy, muži, věk 15 až  25

let (35 dotazníků), 26–35 let (35 dotazníků), 36–50 let (35 dotazní−
ků), 51 a více (15 dotazníků).
Výsledek: 47x: hřiště by mělo být otevřené bez správce a pro
všechny, tedy volně přístupné celý den, děti si nemají kde hrát,
55x: hřiště otevřené pro všechny, ale s nějakým správcem, popří−
padě by měla fungovat otevírací doba nebo na vyzvednutí klíče,
např. 9–22 hod., 12x: jenom pro fotbalový klub, 6x: je mi to jedno.
Tedy 102x: hřiště otevřené pro veřejnost. Průzkum dále ukázal, že
je zájem o znovuotevření branky mezi hřištěm a ulicí Vzhledná. Na
ulici Hoštická před hřiště umístit dopravní značku „Pozor děti“.      
Popřejme si tedy pěkné počasí a chuť po sportovních zážitcích.

připravil Anastásios Jiaxis

Nové hřiště pro veřejnost

Pohled na hřiště na ulici Hoštická.

...a následně i představitelé zastupitelstva.

Slavnostního stříhání pásky se ujali
malí návštěvníci ...
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 16. zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy ze dne 23. 5. 2008.
ZMČ Brno−Bosonohy:
− vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
− vzalo na vědomí zprávu komise pro ochra−
nu a rozvoj. 
− si vyhrazuje právo rozhodovat o stanovisku
k návrhu na dispozici s majetkem města
Brna – prodeji nemovitého majetku.
− schvaluje zaslání dopisu na ŘSD a KHS dle
předloženého návrhu paní Květoslavy Kilia−
nové.
− pověřuje starostu zasláním dopisu na státní
fond dopravní infrastruktury s žádostí o přidě−
lení finančních prostředků na výstavbu pro−
tihlukových stěn u dálnice D1 v k. ú. Bosono−
hy.
− schvaluje zadání nezávislého posudku
měření hluku u dálnice D1 v úseku km
189,720 až 190,080 v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje záměr pořízení nového serveru
na ÚMČ Brno−Bosonohy a pověřuje Radu
městské části Brno−Bosonohy zadáním prů−
zkumu trhu.
− schvaluje odložení schválení rozpočtového
opatření po vyhodnocení průzkumu trhu.
− pověřuje starostu MČ zasláním dopisu na
Krajskou hygienickou stanici JmK s uvede−
ním, že MČ Brno−Bosonohy chápe, že nelze
předjímat, jaké bude rozhodnutí ve věci, ale
postupy při rozhodování jsou předem dány,
proto MČ požaduje nastínění postupů při roz−
hodování v případě, že protihlukové stěny
v k. ú. Bosonohy nebudou realizovány
v určeném termínu.
−  schvalu je  odes lán í  kopi í  dopisů
Kra jské hygien ické s tan ice Jmk č .
j .  3164 /2008 /BM/HOK a  č .  j .
3163 /2008 /BM/HOK do Kanceláře
ombudsmana s žádostí o pomoc.
− schvaluje ponechání výtěžku ze vstupného
na II. setkání heligonkářů v celkové výši
8.300 Kč hudební skupině „Brněnská heli−
gonka“ na nahrávku CD této skupiny.
− schvaluje záměr výměny výplní otvorů oken
ve všech bytových jednotkách bytového
domu Konopiska, včetně pořízení mikroven−
tilace, a záměr provedení zateplení bytového
domu Konopiska v roce 2008 a pověřuje
radu městské části zadáním průzkumu trhu
na tyto práce v souladu s platnými normami. 
− vnímá kladně pořádání Bosonožského
kulatého stolu, který zprostředkovává názor
veřejnosti a slouží jako další možnost infor−
mování občanů.
− upravuje jednací řád zasedání ZMČ Brno−
Bosonohy tak, že interpelace budou předklá−
dány alespoň jeden den před zasedáním
zastupitelstva tomu, komu je interpelace
určena.
− pověřuje radu městské části řešením situa−
ce špatného úklidu v městské části.

Interpelace:
Mgr. Juráček – Jak je zajištěna schůdnost
pro pěší v rekonstruované části ul. Pražské?
Paní Medová – IMOS slíbil vybudovat cestu
pro pěší.
Paní Špačková – Jak dlouho bude trvat uza−
vírka ul. Pražské?
Starosta – Uzavírka je prodloužena do 15. 7.
2008.
Paní Špačková – Je potřeba domluvit se
s příslušnou firmou, která má na starosti
údržbu zeleně na polní cestě za ul. Hoštic−
kou, na kontrole stavu této zeleně.
Mgr. Juráček – Požaduje, aby si členové
zastupitelstva promysleli umístění nových
laviček a odpadkových košů.
Z řad občanů pí Kilianová – V jakém stádiu je
prosazování vybudování obchvatu Boso−
noh? Dle informace na OÚPR je návrh na
změnu územního plánu pozastaven do doby
vyřešení křižovatky Jemelkova – Pražská, je

tato změna územního plánu pro nás výhod−
ná?
Předseda stavební komise Ing. arch Čoupek
– Proběhlo výběrové řízení na vyhotovení
projektové dokumentace, výběrové řízení
zrušil náměstek primátora p. Ander, znovu
bude proveden výběr projektanta, změna
územního plánu je pro nás výhodná.
RNDr. Jiaxis – Změnu územního plánu v této
lokalitě prosazujeme spolu s MČ Nový Lísko−
vec.
Z řad občanů pí Pastuchová – Je znám ter−
mín vybudování obchvatu?
Starosta – Termín není možné určit.
RNDr. Jiaxis – Projektová dokumentace pro
změny územního plánu by měla být zpraco−
vána do podzimu letošního roku.
Paní Špačková – Předpokladem je získání
finančních prostředků.
Paní Pastuchová – Kdy budou vybudovány
protihlukové stěny u dálnice D1?
Starosta – Pořád je v platnosti termín do
konce srpna 2009.
Dr. Růžička – K zápisu z rady – je něco, co
není prioritou rady?
Mgr. Juráček – Jedná se spíše o okruhy
práce, nad kterými si jednotliví členové rady
převezmou záštitu.
Paní Špačková – Na základě své žádosti
o poskytnutí informace jsem neobdržela
žádný písemný materiál, se kterými jeli
zástupci městské části do Prahy na minister−
stvo dopravy. Čím jste své požadavky podlo−
žili?
Starosta – Nevezli jsme žádný písemný
materiál, problémy jsme přednesli ústně.
Paní Špačková – Byl dán požadavek na fond
dopravní infrastruktury ve věci vyčlenění
finanční částky na vybudování protihluko−
vých stěn?
Starosta – V rozpočtu na rok 2008 finanční
částka vyčleněna není.
Paní Špačková – Proč se rozprodávají
pozemky, které jsou ve vlastnictví města
Brna, některé bude obec potřebovat pro
vybudování infrastruktury.
Starosta – O prodeji pozemků rozhoduje
Zastupitelstvo města Brna, rada městské
části vydává v této věci pouze stanovisko.
Paní Špačková – Je potřeba upozornit na
špatný stav nově vybudované polní cesty
k Žebětínu, jsou tam výtluky. Ve věci rozšíře−
ní dálnice je potřeba připomínkovat špatně
navrženou výšku protihlukových stěn.
Paní Kilianová – Připomínky ve věci protihlu−
kových stěn zpracovala formou dopisu
a předložila jej panu starostovi k podpisu
a odeslání na Ředitelství silnic a dálnic – pří−
loha č. 3 zápisu. Je vhodné aby odesílatelem
dopisu bylo zastupitelstvo.
Starosta – Již jsme dostali odpověď – příloha
č. 4 zápisu.
Dr. Růžička – Městská část by měla zajistit
posudek nezávislého odborníka na šíření
hluku.
Paní Špačková – Využijme nabídky ekologic−
kého nezávislého právního servisu.

Výtah ze zápisu ze 40. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 26. 5. 2008 
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem části pozemku p. č.
2433/1, části pozemku p. č. 2432/3 a nebyto−
vých prostor na části pozemku p. č. 2432/3
v k. ú. Bosonohy občanskému sdružení
Grand Prix Park, o. s. 
− doporučuje do návrhu provozního řádu
víceúčelového hřiště na ulici Hoštická zapra−
covat podmínky – vyčlenění 12 hodin pro
využití FKSK, příspěvek pro správce 2.000
Kč, cena za 1 hodinu pronájmu plochy pro
komerční využití 200 Kč, a pověřuje starostu
vypracováním provozního řádu.
− schvaluje Provozní řád dětského hřiště na

ul. Vzhledné.
− schvaluje uzavření dohody o provedení
práce na funkci správce dětského hřiště,
výše odměny 400 Kč měsíčně.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na zkvalit−
nění vzduchotechniky v budově mateřské
školy Konopiska 6 za podmínky, aby práce
proběhly v době letních prázdnin, a pověřuje
starostu zadáním podmínek tohoto průzku−
mu po konzultaci s Ing. Gallinovou.
− schvaluje záměr opravy podlahy v zaseda−
cím sále s úplným odstraněním stávající pod−
lahy.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
opravu podlahy v zasedacím sále nabídku
firmy DESIGN PARKET, spol s r. o. – 1. vari−
anta.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na prove−
dení dětského hřiště v areálu MŠ na ul.
Konopiska dle přílohy č. 8 zápisu.
− schvaluje objednávku na vyvážení odpad−
kových košů v MČ Brno−Bosonohy firmou
Miroslav Meloun do doby obsazení funkční−
ho místa uklizeče veřejného prostranství.

Výtah ze zápisu z 41. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne dne 9. 6. 2008 
RMČ Brno−Bosonohy: 
− schvaluje návrh na směnu pozemků p. č.
568/3 za pozemek p. č. 685/8 v k. ú. Bosono−
hy.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na dodání
serveru počítačové sítě ÚMČ Brno−Bosono−
hy.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku spo−
lečnosti INTER−STAV, s. r. o., na akci výmě−
na výplní otvorů oken a dveří a zateplení
bytového domu Konopiska a doporučuje
Zastupitelstvu městské části Brno−Bosonohy
schválit smlouvu o dílo s touto společností.
− schvaluje pracovní cesty starosty MČ Brno−
Bosonohy v měsíci dubnu a květnu 2008.
− schvaluje předložený návrh provozního
řádu pro hřiště s povrchem umělá tráva ul.
Hoštická s tím, že provozní řád může být po
30. 11. 2008, kdy bude ukončen zkušební
provoz hřiště, případně změněn.

Rubriku připravil M. Čoupek

Práce na kanalizaci se protáhly, a to kvůli
tomu, že neustále praskal vodovodní řad.
Bylo zapotřebí položit nové potrubí a tím se
1. etapa dost prodloužila. Původně měla být
ukončena 31. května 2008. 
10. června jsem byla na kontrolním dnu
informována o dokončení 1. etapy. Práce na
této etapě skončí 26. července 2008.
Budou hotové chodníky a položena podkla−
dová asfaltová vrstva.

Budování 2. etapy kanalizace začne 27. čer−
vence 2008 za křižovatkou Pražská –
Troubská – Hoštická ve směru na Veselku.
Tento úsek bude uzavřen pro veškerou
dopravu do 30. listopadu 2008.

V této době bude křižovatka Pražská –
Troubská – Hoštická průjezdná pro osobní
dopravu a autobusy č. 401 a 402, směrem
po ulici Troubská.
Linka č. 69 zůstává v dosavadním režimu.
Konečná zastávka bude nadále na Boso−
nožském náměstí u kaple.

Drahomíra Medová, místostarostka

Kanalizace Bosonohy
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Informace z radnice

IPRM – peníze pro Bosonohy neboli
Bosonožská cesta za evropskými peně−
zi 
Ve čtvrtek 12. 6. 2008 proběhlo ve Sněmov−
ním sále Nové radnice veřejné projednání
přípravy Integrovaných plánů rozvoje města
Brna (IPRM). Neboli seznámení, zda nás
město vybere s navrženým projektem
rekonstrukce staré budovy školky.

IPRM je podmínkou pro čerpání prostředků
z Regionálního operačního programu
(ROP).
Celý systém podpory, výběru a příprav je
pro rychlé vysvětlení značně složité. Proto
se zaměřím jen na nejzákladnější informace
pro vytvoření alespoň nějaké představy.
Na oblast podpory  pro období 2007–2013
je připraveno k rozdělení  81 511 404 EUR. 
Celkově budou zpracovány tři IPRM, a to
v této podobě, pod kapitolami:   
1. Komplexní regenerace historického cent−
ra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, 
2. Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro
veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti
města, 
3. Vyvážený rozvoj silně urbanizovaných
oblastí.
Každá shora uvedená IPRM MÁ SVOJE
DALŠÍ ČLENĚNÍ, TZV. oblast podpory.
My jsme si žádali v kapitole 2  a v oblasti

podpory 1. a:  Rozvoj volnočasových aktivit
a zhodnocení zařízení.
Z výsledku výzev plyne, že jsme byli vybrá−
ni. Tento výběr ještě musí projít řídícím výbo−
rem, radou města a zastupitelstvem Brna.
Pro nás je to další dílčí úspěch v cestě za
zrealizováním projektu.

A ještě na závěr pár zajímavostí:
celková suma IPRM2 je 539 738 000 Kč,
z toho celková výše dotace pro naši oblast
podpory 2.1. je 332 518 000 Kč, celkem
bylo doporučeno k podpoře 44 projektů,
z toho v naší oblasti podpory celkem 22 pro−
jektů.
V příštím čísle vám přineseme seznam
schválených projektů.

za pracovní skupinu pro strategii a rozvoj
připravil A. Jiaxis

IPRM – peníze pro Bosonohy

Informace ze sociálního referátu
Úřadu městské části Brno−Bosonohy

Vážení občané, v minulém čísle Bosonožského zpravodaje jsem Vám poskytla obecné
informace o hmotné nouzi, o dávkách poskytovaných v rámci zákona o pomoci v hmotné
nouzi a o tom, jaké instituce je ve městě Brně poskytují. V dnešním čísle se budeme věno−
vat příspěvku na živobytí, což je jedna z dávek poskytovaných v rámci zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí
Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem spo−
lečně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob.

Nárok na výplatu příspěvku na živobytí nevznikne v kalendářním měsíci, pokud průměrný
měsíční příjem osoby nebo společně posuzovaných osob za tři předcházející kalendářní
měsíce byl vyšší než trojnásobek životního minima osoby nebo společně posuzovaných
osob.

Splňuje−li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných osob,
náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob.
Nedohodnou−li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, který o příspěvku na živo−
bytí rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na živobytí přizná.

Výše příspěvku na živobytí
Výše příspěvku na živobytí činí, není−li dále stanoveno jinak, za kalendářní měsíc rozdíl
mezi

a) částkou živobytí osoby a příjmem osoby, není−li osoba společně posuzována s jiný−
mi osobami, 

b) částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem společně posuzovaných 
osob.

Důležité pojmy
Za příjem se pro účely z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů považuje

a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních 
z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a přís−
pěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona o ochraně zaměst−
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů,

b) 80 % příjmu
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prv−

ních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních práv−
ních předpisů a z dávky nemocenského pojištění, 

2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou příspěvku na živobytí.

Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí
rozumí příjem snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené náklady na bydlení
se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení (skutečné náklady na
bydlení), nejvýše však do výše 30 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.

Pojem částka živobytí byl vysvětlen v minulém čísle Bosonožského zpravodaje. 

Kde lze o dávku žádat 
O dávku lze žádat na sociálním referátu dle místa trvalého bydliště žadatele. Pokud je
v okruhu společně posuzovaných osob nezaopatřené dítě (studující dítě do 26 let), posky−
tuje dávku Magistrát města Brna, Koliště 19. Pro ostatní občany poskytuje dávku sociální
referát ÚMČ Brno−Bosonohy. 

Doklady nutné pro podání žádosti 
− žádost o příspěvek na živobytí, prohlášení o celkových sociálních a majetkových pomě−
rech, informace o užívaném bytu, doklad o výši měsíčních příjmů za poslední tři měsíce
předcházejí datu podání žádosti (veškeré formuláře lze získat na sociálním referátu ÚMČ
Brno−Bosonohy nebo na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
(http://portal.mpsv.cz/forms)
− nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, SIPO za poslední tří měsíce před−
cházející podání žádosti, občanský průkaz, roční vyúčtování plynu, roční vyúčtování elekt−
řiny, doklad prokazující podlahovou plochu bytu/domu 

Výše uvedené informace o příspěvku na živobytí jsou určeny pouze pro základní orienta−
ci. Pro posouzení nároku na dávku je nezbytné individuální posouzení situace jednotlivce
či rodiny. Další informace o výše uvedeném lze získat v uvedených zákonech, na interne−
tových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), na internetových
stránkách ÚMČ Brno−Bosonohy (www.bosonohy.cz) nebo na sociálním referátu ÚMČ
Brno−Bosonohy. V příštím čísle Bosonožského zpravodaje se budeme věnovat další dávce
poskytované v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to doplatku na bydlení.

Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.

ÚMČ Brno−Bosonohy upozorňuje občany, že v době od 18. 8. 2008 do 22. 8. 2008 bude
úřad městské části z technických důvodů uzavřen (malování).

V této době nebude možné odvádět žádné platby do pokladny úřadu a nebude možné
provádět kopie. V provozu bude pouze podatelna. Děkujeme za pochopení.

Ing. Dana Škarvadová, tajemnice ÚMČ Brno−Bosonohy

Upozorňujeme žadatele o zvláštní
užívání komunikace na stavební
práce (např. zábor delší než 24
hodin, přistavení kontejneru, budo−
vání přípojek inženýrských sítí), že
dle sdělení správce komunikací na
území města Brna, společnosti
Brněnské komunikace, a. s., se od
15. 5. 2008 vybírá vratná kauce
z důvodu ochrany komunikačního
majetku. Z tohoto důvodu bude sil−
niční správní orgán ÚMČ Brno−Boso−
nohy k žádosti o vydání rozhodnutí
o zvláštní užívání komunikace na
stavební práce mimo veřejně pro−
spěšných staveb vyžadovat doložení
uzavřené dohody se společností
Brněnské komunikace, a. s., o slože−
ní vratné kauce. Bez této dohody
nebude moci být rozhodnutí vydáno. 
Výše kauce za zábor je stanovena
v rozmezí 700 Kč  až 3 000 Kč za 1
m2. V případě, že žadatel doloží roz−
hodnutí o nevydání ZUK, bude mu
kauce neprodleně vrácena. 
Ing. Magda Březinová, referát dopra−
vy ÚMČ Brno−Bosonohy
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Zřejmě již mnozí obyvatelé naší městské
části vědí, že od loňského roku pořádá
v Bosonohách Občanské sdružení Svor−
nost Bosonohy cyklus besed se zajímavými

lidmi, který autor projektu a producent Vla−
dimír Koudelka nazval Bosonožské bese−
dování. Povzbuzující pro pořadatele jistě je,
že si tento projekt získává sympatie mediál−
ních odborníků a ocenění nachází u vedení
jiných městských částí. „Těší nás, že je to
inspirující i pro ostatní v Brně. A přitom je ta
myšlenka docela jednoduchá. K našemu
besedování s volným vstupem a nějakou
tou muzikou navíc jsou zváni známí boso−
nožští rodáci a lidé, kteří mohou být pro
Bosonohy nějak zajímaví či podnětní,“ říká
Vladimír Koudelka. A nejinak tomu bylo
i poslední květnový pátek, kdy v orlovně
besedoval Karel Kroupa, náš nejlepší fot−

balista roku 1977 a nejlepší střelec roku
1978, kdy Brno získalo první a bohužel
zatím poslední mistrovský titul. Společně s
tímto naším rodákem přijeli do Bosonoh
i někteří jeho spoluhráči ze slavné éry Zbro−
jovky Brno. Karel Jarůšek, současný před−
seda představenstva a sportovní ředitel

následovníka Zbrojovky Brno, kapitán teh−
dejšího mistrovského týmu Rostislav Václa−
víček a strážce fotbalové svatyně Josef
Hron. Pozvání přijal i spolumajitel 1. FC

Brno Roman Pros a k dobré pohodě
přispěl i zástupce fotbalové generace
padesátých a šedesátých let, další
legendární borec Karel Kohlík. Při vší
úctě k brněnským fotbalistům byl však
hlavní hvězdou vydařeného večera
Josef Masopust. Nejlepší hráč Evropy
1962, střelec naší branky ve finále
mistrovství světa v témže roce,
z pohledu Brna ovšem ten, který při−
vedl jako trenér Brno k mistrovskému
titulu. „Nejkrásnější léta ve fotbale

jsem prožil v
Brně,“ řekl náš
fotbalista století
právě 
v Bosonohách.
Tato věta se pak
objevila v mnoha
brněnských i ce−
lostátních médi−
ích, včetně zpra−
vodajství České
televize a televiz−
ním pořadu ke tři−
cátému výročí
zisku mistrovské−

ho titulu,
který již v Bo−
sonohách začal připravovat redaktor
ČT Petr Kubásek. (Fotografie a repor−
táže si můžete prohlédnout mj. na
www.ctk.cz, www.ceskatelevize.cz,
www.denik.cz., www.vecernibrno.cz,
www.fotonoviny.cz, www.1fcbrno.cz
atd.) K přátelskému a pohodovému
průběhu besedy přispěli také nej−
mladší „borci“ bosonožské fotbalové
přípravky Marek Sedlák a Patrik Ond−
růj, kteří v samém úvodu předali Jose−

fu Masopustovi míč, který (za přispění tre−
néra) podepsali společně se svými vrstev−
níky z přípravky. Josef Masopust ho
s poděkování převzal a na oplátku pode−
psal míč s emblémem letošního mistrovství,
který pro tuto besedu poskytl tradiční part−
ner akce – společnost PROČEK−TEAM.

Tradičně přispěla i maloobchodní síť
BRNĚNKA, takže nejen Josef Masopust,
ale i nejstarší žijící brněnský ligový fotbalis−
ta Karel Kohlík neodcházel s prázdnou.
K pohodové atmosféře vlastní besedy
i dění v zákulisí orlovny přispěly i dotazy
a postřehy diváků, mezi kterými nechyběly
ani známé brněnské osobnosti.  
Hold Josefu Masopustovi vzdal například
ředitel společnosti DIRS Pavel Lysek.
Hovořilo se také o přítomnosti a budouc−
nosti současného 1. FC Brno a Vladimír
Koudelka vyřídil pozdrav primátora města
Brna Romana Onderky. Hudební část
besedování obstarala skupina SYNKOPY
61, které v roce 1978 (jen pár dnů po zisku

mistrovského titu−
lu brněnských  fot−
balistů) natočila
písničku Vladimíra
K o u d e l k y
ZBROJOVKA JE
LEPŠÍ! I tato píseň
a další, které Syn−
kopy hrály v se−
dmdesátých le−
tech minulého sto−
letí, zazněly v
rámci akce. Se
svými hity se při−
dala i „domácí“
kapela MADMEN,
a jestliže k tomu

připočteme tradiční výborné bosonožské
buchtičky s tradiční péči pořadatelů a sta−
robrněnské pivo čepované přímo v sále
hostinským Milošem Dočekalem ze spolu−
pořádající 1. FC PIVNICE, který se rovněž
aktivně a vtipně do besedy zapojil, je
možné konstatovat, že toto besedování
patřilo určitě k nejlepším. Škoda jen, že se
producentovi nepodařilo upravit termín této
ojedinělé akce tak, aby nekolidoval s pří−
pravným utkáním naší fotbalové reprezen−
tace a se zápasem „starých pánů“ Boso−
noh. To by pak možná přišli i dospělí boso−
nožští fotbalisté a jejich příznivci. Ale i tak je
nechal Josef Masopust pozdravovat. Což
tímto vyřizujeme. 

Za redakci Helena Koudelková
Foto Igor Zehl a Taso

B o s o n o ž s k é  b e s e d o v á n í

Hlavní host Josef Masopust (zprava), v přátelském rozhovoru s M. Dočekalem −
šéf 1.FC Pivnice a V. Koudelkou – šéfem akce

Pohled na besedující (zprava) – Karel  Kroupa, bývalý fotbalista Zbrojovky a
rodák z Bosonoh, Roman Pros, majitel klubu 1. FC Brno,  Karel Jarůšek, bývalý
fotbalista Zbrojovky a manažer klubu, Josef Masopust, fotbalová a trenérská
legenda, Petr Kubásek, redaktor ČT, Vladimír Koudelka.
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http://www.mimb.pohar.cz

V neděli 15. 6. 2008 se po roce sešli junioři, ženy, muži i radniční politici k zábavě se železnými koulemi – hra se nazývá pétanque. Ve

sportovním areálu Pod Kopcem v ŽEBETÍNĚ se utkalo na čtyřicet družstev z různých koutů města a okolí. Zvlášť soutěžily ženy, děti,

muži, radnice. O celkovém vítězství rozhodly součty hodnocení městských částí z dílčích kategorií – městské části podle umístění týmů

získávaly body.

Vše vyšlo skvěle, počasí, Žebětiňáci, organizátoři pétanquisti – Petr Stoklásek, Jiří Musil, Dan Kachlíř a mnoho dalších obětavců z MČ

Žebětín, CZ Petanque, SVČ Lužánky, Aliance Francoise a MČ Bosonohy.

VÝSLEDKY: celkové pořadí: 1. Útěchov, 2. Obřany, 3. Žebětín, 4. Nový Lískovec, 5. Bosonohy…

Na medaili v jednotlivých kategoriích dosáhli jen junioři, byli stříbrní. 

Ostatní bojovali, ale loňské úspěšné vystoupení nezopakovali, ženy 8. místo, muži 7. místo, radnice 10. místo.

Povzbuzovat přišli i „víajpí“ hosté

Všem škarohlídům, kteří nepochopili smysl tohoto setkávání a hraní, mohu jen vzkázat, že prohloupili, když nepřišli. Nejde o politiku, ale

o vzájemné poznání. Přijďte si to příští rok rozdat. Pořadatelem MIMB 2009 bude Útěchov jako vítěz letošního ročníku. Doufám, že se

příští rok vylíhnou v Bosonohách noví zdatní pétanquisté a pohár zase bude náš.

Z pétanquovým pozdravem SKUL HO vás zdraví za bosonožský manšaft Taso

Naše družstvo bojovalo srdnatě, ...

Spodní řada zprava – M. Cziglová, E. Klailová, T. Čoupková, P.
Juráček, A. Jiaxis, horní řada zprava – J. Koplík, J. Dlugoš, R. Kop−
lík, A. Čoupek, I. Dlugoš, M. Sojka, A. Sojková

...ale poháru jsme ukázali jen záda

Putovní pohár pro celkového vítěze, který zdobí tyto štítky: 2006
Žebětín, 2007 Bosonohy, nyní přibude 2008 Útěchov.

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
M I M B  2 0 0 8

Naše sličné zastupitelky – toho času jako roztleskávačky, zleva
Táňa, Marcela a Zdenka

Starostové z Útěchova a Žebětína při vzdělávání se o historii Boso−
noh (všechny VIP persóny dostaly památku na Bosonohy)
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Bosonožský kulatý stůl na téma: ODPADY – jejich vznik a možnos−
ti třídění v Bosonohách.
HOSTÉ: Jana Drápalová – členka Rady města Brna a starostka
MČ Nový Lískovec, Aristid Franc – geolog, specialista na životní
prostředí, Miroslav Sojka – starosta MČ Bosonohy

Myšlenka kulatého stolu není nová. Běžně se podobným stylem
řeší problémy na úrovni města Brna, ale i na úrovni celostátní
i mezinárodní. Slovo kulatý symbolizuje rovnost mezi zúčastněný−
mi, nikdo z nich není ten lepší v čele. Stůl symbolizuje místo setká−

vání pro řešení společných problémů, diskusi a porozumění.
Organizátoři toho našeho Bosonožského kulatého stolu netouží po
slávě, nejednají populisticky ani nechtějí podrývat autoritu vedení
radnice. Smyslem tohoto snažení je ukázat společné problémy
z více úhlů, akceptovat názory druhých a společně konfrontovat
protichůdné postoje. Kulatý stůl má ukazovat na běžné problémy
a jejich řešení, nemá je však řešit!, ale zároveň by měl tvořit osvě−
tovou činnost, měl by vytvářet prostor pro diskusi a naslouchání.
Tyto všechny myšlenky se krásně ukázaly na tomto posledním set−
kání s tématem odpady. Účastníci – zástupce vedení města Brna,
zástupci naší radnice a zástupci veřejnosti – si vyslechli krátkou
přednášku o odpadovém hospodářství v ČR a v Brně – získání
informací. Dále proběhla velmi živá diskuze na dané téma s velmi
věcnými dotazy a náměty – výměna názorů. Na konci odpovídal
starosta Bosonoh na různé dotazy – komunikace s občany. Toto
celé ve 2 hodinách.
Závěry setkání budou zveřejněny ve zpravodaji a předloženy
zastupitelům jako informace, se kterou mohou dále pracovat. Je
jasné, že podobnou diskuzi nemůžeme otevřít na zasedání zastu−
pitelstva, ani nelze uskutečnit v pracovně starosty v pracovní době. 
Dne 17. června 2008 v 18 hodin se v místní orlovně konal již čtvr−

tý „Bosonožský kulatý stůl.“ Tentokrát jsme přátelsky diskutovali se
zástupci vedení radnice a hosty na téma ODPADY – jejich vznik
a možnosti třídění v Bosonohách.
Pozvání přijala Ing. Jana Drápalová, členka Rady města Brna
a starostka MČ Nový Lískovec. Paní starostka nás seznámila
s problematikou platné právní legislativy a obecnou úpravou třídě−
ní odpadů v městě Brně. Její výklad doplnil Mgr. Aristid Franc, geo−
log, specialista na životní prostředí. Celý systém odpadového hos−
podářství může dobře fungovat jedině tehdy, když bude pro obča−
ny města srozumitelný a snadno dostupný.  
Město platí ročně zhruba 380 milionů korun za to, aby systém vyu−
žívání a zneškodňování komunálního odpadu fungoval. Přitom
necelou polovinu, zhruba 180 milionů, vybere od občanů s trvalým

bydlištěm v Brně formou místního poplatku, zbytek tvoří dotace
z městského rozpočtu. Uvažuje se o změně v souladu s platnou
právní legislativou a o tom, že se přejde k poplatkům za popelnici.
Výše poplatku se neměnila od roku 2001 a je předpoklad, že bude
město zdražovat. Z diskuze vyplynulo, že jsou však obavy, aby
nevznikaly další černé skládky a nebyl ohrožen nynější dobrý stav
třídění. Nový systém by měl naopak motivovat zodpovědné obča−
ny k co největšímu třídění a k omezení množství vyhozeného
komunálního odpadu.
Třídění odpadů bude pro občany Brna do budoucna (po provedení
rekonstrukce spalovny a uvedení do provozu roztřiďovací linky)
jistě přijatelnější. Bude možno odkládat více druhů kartonů do
modrých a žlutých kontejnerů. Například nápojové kartony do papí−
ru a plasty do kontejnerů pro PET lahve.
Největší část nákladů, téměř 270 milionů, spolkne svoz netříděné−
ho odpadu a jeho následné spalování v brněnské spalovně. Zbytek
nákladů tvoří provoz sběrných dvorů, sběr nebezpečných odpadů
či provoz systému kontejnerů na tříděný odpad. Samotná ekonomi−
ka třídění – sběr papíru, PET lahví a skla je však taková, že příjmy
za prodané vytříděné složky a dotace pokryjí všechny náklady. Tří−
dit odpady se tedy městu a jeho občanům vyplatí. 
Lidé by rádi třídili mnohem víc, kdyby měli jednotlivé druhy kam
odkládat. Kontejnery na papír a PET lahve jsou i u nás v Bosono−
hách mnohdy za několik dní přeplněné a pak se kolem nich hroma−
dí nepořádek. V letošním roce bylo rozmístěno několik nových kon−
tejnerů, především na papír (modré) a PET lahve (žluté). Ve sběr−
ných střediscích by měly být vyčleněny kontejnery na biologicky
rozložitelné složky (tráva, listí, zelenina), které budou odváženy do
nové centrální kompostárny. 
Městská část Bosonohy by se také mohla účastnit projektu pro
zpracování BIOODPADU. Projekt se v Brně rozbíhá a není zatím
znám zájem naší radnice, případně nás občanů. Centrální kompo−
stárna je v Brně−Černovicích. Pro nás platí možnost využití a odklá−
dání bioodpadu ve sběrných střediscích.  
„Podle průzkumů obsahuje komunální odpad až 70 % využitelných
složek. Čtyřčlenná rodina vytvoří za půl roku asi 205 kg odpadu,
z toho 125 kg využitelných složek a jenom 80 kg se musí vyhodit
do popelnice. Takže potenciál pro využívání cenných surovin tu je,
jenom ho využít. Město proto nyní zajišťuje vše potřebné, aby
občané měli třídění odpadů co nejsnazší, což se záhy pozitivně
projeví na kvalitě životního prostředí nás všech.“
Paní starostka i pan starosta Sojka trpělivě odpovídali v příjemné
diskuzi na dotazy občanů, kterých však nepřišlo mnoho. Pokud
máte zájem dozvědět se něco víc, přijďte příště mezi nás.
Vedle besedy jsme měli i příležitost ke dvou oslavám. Naše paní
učitelka, Květoslava Kilianová, slaví krásné životní jubileum. Měli
jsme tu příležitost ji oficiálně popřát a poděkovat za úsilí pro Boso−
nohy vynaložené.
Ještě jednu menší radost jsme si dopřáli. Pořídili „jsme nám“ tech−
niku na ozvučení bosonožských akcí, kterou jsme po prve vyzkou−
šeli. Organizátoři
Otvírací doba bosonožského sběrného dvora:
Po: 14–18 hod.
St: 9–12, 14–18 hod.
So: 8–12 hod.
V blízké době bude provozní doba prodloužena.

Bosonožský kulatý stůl

PODĚKOVÁNÍ  MAMINKÁM, KTERÉ POSKYTLY OBLEČENÍ,
OBUV A HRAČKY DĚTEM Z DĚTSKÉHO CENTRA

Milé maminky,
mockrát Vám děkujeme za balíky s věcmi. Oblečení je moc pěkné
a samozřejmě ho upotřebíme. V našem zařízení máme děti od
narození do předškolního věku a máme zde navíc i mateřská
lůžka pro ženy těhotné nebo maminky s malými dětmi v tíživé
situaci. Tyto maminky k nám přicházejí často narychlo, pouze
s igelitovou taškou, kde mají veškeré věci pro sebe a dítě. Těmto
maminkám a jejich dětem poskytneme základní vybavení nejen
pro pobyt u nás, ale i při odchodu z našeho zařízení.
Ještě jednou vám tedy za naše děti i mamky DĚKUJEME.

Mgr. Renata Vyhnálková (soc. pracovnice)
Dětské centrum Veská, Sezemice

K PODĚKOVÁNÍ SE PŘIPOJUJE TAKÉ DĚTSKÝ DOMOV LILA,
OTNICE, který si v červnu z Bosonoh odvezl plné auto oblečení
pro děti.
Všem maminkám, které oblečení poskytly, DĚKUJEME!

Pokud by ještě některá maminka objevila oblečení po dětech
nebo i po sobě, které již nepotřebuje, a chtěla by ho dětem nebo
maminkám v tíži poslat, adresa dětského centra, které rádo při−
jme oblečení pro děti ve věku 0–5let i oblečení pro maminky, je:

Dětské centrum Veská
Veská 21
533 04 Sezemice K. Veselá
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Výstavba kanalizace a zajištění objízdných tras
Konečně jsme se dočkali. Několik let připravovaný a odkládaný
začátek budování kanalizace na ul. Pražské začal 11. 3. 2008.
Hned druhý den byla uveřejněna v Deníku i mapka informující
veřejnost o uzavírce v Bosonohách se zakreslenou objízdnou tra−
sou.
Mělo to logiku. Průjezd Hoštická – Pražská byl zachován. Překva−
pení následovalo, realita byla jiná. Křižovatka je neprůjezdná
a směr na západ zůstal úplně uzavřen. 
Zdálo se mi nemožné, aby obyvatelé Bosonoh, kteří potřebují pře−
jet z jedné části Bosonoh na druhou nebo do sousední ulice (Praž−
ská – Troubská – Hoštická), museli projet několikakilometrovou
objížďkou. Proč? Nenašlo by se příznivější řešení? Hledalo se
vůbec? Proběhlo nějaké připomínkování ze strany MČ? Existuje
zápis z jednání, který zdůvodňuje toto řešení?  Na posledním jed−
nání zastupitelstva ve čtvrtek těsně před uzavřením jsme se dota−
zovali na trasy MHD, ale s uzavřením křižovatky jsme nebyli
seznámeni a vůbec mě ani tato možnost nenapadla. Měla jsem za
to, že tak dlouho připravovaná stavba je i po této stránce perfekt−
ně připravená. 
V reakci na tuto skutečnost jsem dne 14. 3. 2008 požádala podle
zákona o obcích o poskytnutí veškeré korespondence:

1. o dopravní obslužnosti MČ Bosonohy po dobu budování 
kanalizace na ul. Pražské,

2. o připomínkách MČ Bosonohy k dopravnímu řešení v době 
realizace stavby,

3. k tomuto problému z dopravní komise MČ Bosonohy.
Vysvětlila jsem v žádosti, co se rozumí korespondencí.

Po 30 dnech jsem si vyzvedla po vyzvání několik dokumentů, bez
průvodního dopisu, některé naprosto nečitelné, vzhledem asi ke
stáří záznamu. Vůbec jsem nenašla odpověď na svoje otázky,
zvláště 2. a 3. 
Protože tím moje žádost nebyla vyřízena, podala jsem odvolání.
Dne 26. 5. 2008 jsem obdržela tuto jedinou a stručnou odpověď
starosty:

1. veškerá korespondence Vám byla vydána,
2. MČ bez připomínek,
3. dopravní komise MČ Brno−Bosonohy problém neřešila.

Tak jsem se po více než 10 týdnech konečně aktuálně dověděla,
že…….. bez komentáře.

Vy všichni, co bydlíte a podnikáte v Bosonohách a potřebujete se
dostat přes křižovatku Pražská – Troubská – Hoštická, zbytečně
najezdíte spousty kilometrů.
Máme potvrzeno, že se tímto nikdo nezabýval a že tak dlouho při−
pravovaná stavba nemá vyřešenou dopravní obslužnost. Nevěřím,
že by se přijatelné řešení nenašlo.
Jak je průjezd potřeba, vidím každý den z okna. Kolik aut projíždí
z části po poli pana Krupičky, i když je zde vedle pozemek města,
který je v katastru veden jako ostatní komunikace, ale slouží z části
již léta k jinému účelu. Projet se to ale dá, pouze když je sucho.
V této souvislosti by mě zajímalo, kolik občanů vidělo projekt Zklid−
nění ul. Pražská a kde a jak jste s ním byli seznámeni. Já sama
jsem se mohla podívat do projektu jen díky laskavosti pana stavby−
vedoucího z IMOSU. Tolik k informovanosti nás zastupitelů i veřej−
nosti.
My zastupitelé máme smůlu. Musíme pracovat s žádnými, nedo−
statečnými nebo neúplnými informacemi, rozhodovat a převzít
každý svůj díl zodpovědnosti, a to i trestní. Divíte se, že se mně to
nelíbí?
Jen krátce bych chtěla zareagovat na článek paní místostarostky

Medové v minulém zpravodaji. Pan starosta na tom velmi navštíve−
ném zasedání na dotaz, kdo pozval tyto občany, se zachoval jako
chlap. Odpověděl: „Já.“ To musela slyšet i vedle sedící paní mís−
tostarostka. Když to starosta řekl ve vypjaté atmosféře, nemám
důvod mu nevěřit a její vysvětlení o nějakém nepřátelském, nebo
snad spřáteleném agentovi, nebo snad obecním bubeníkovi, který
pozvání na zastupitelstvo roznášel vybraným občanům, naprosto
odmítám. Marie Špačková

V BZ č. 5 z 5. května  2008 mne zaujal článek pí D. Tretterové pro
rozporuplnost tvrzení v něm obsažených a nelogičnosti.
V úvodu pisatelka tvrdí, že zasedání zastupitelstva se nezúčastňuje!,
aby následně nelogicky konstatovala, že nejsou slyšet žádné námit−
ky k práci starosty ani zastupitelstva! Kde by je chtěla slyšet? Na
ulici, ve škole nebo v obchodě, v mlékárně, u pekaře? Právě na
zasedáních zastupitelstva by je soustavně slyšela. Fakta se jinde
nemůže dovědět, ani kdyby dodatečně četla zápis ze zastupitelstva,
poněvadž ten je bohužel pravidelně neúplný a nepřesný, někdy
i zkreslený a zavádějící.
Přesvědčení pisatelky, že starosta je volen díky jeho schopnostem
a přístupu k lidem je snad naivním přesvědčením už jenom samotné
pisatelky! Starostu volí ze svého středu všichni zvolení zastupitelé,
a ti (stejně jako např. poslanci parlamentu, bohužel) volí z úplně
jiných pohnutek a podle jiných kriterií, než jsou schopnosti a přístup
k lidem.
Pisatelka dále došla k šokujícímu závěru, že se někdo „vzbudil“! Kdo
asi? Pisatelka?
Kdyby pí Tretterová byla vzhůru a občané měli vhled do problemati−
ky zastupitelstva a sledovali soustavně způsob projednávání věcí
veřejných, někdy by hrůzou a smutkem ani neusnuli, takže by se
nemuseli ani probouzet.
Pisatelka dále ve svém příspěvku zmiňuje, že se „někdo“ snaží hle−
dat chyby na starostovi a místostarostce a nemá se za ně (i když sta−
rostu ani místostarostku nevolili?) snad za žádnou cenu a nikdy sty−
dět, ale má se stydět za sebe! Ale co dělat, když tam chyby, a nema−
lé, jsou? To už neřeší!
Proč asi, když přímá, veřejná, otevřená a přímá kritika je tím nejféro−
vějším a demokratickým, v civilizované společnosti a právním státě,
nejúčinnějším prostředkem k nápravě? Navíc chyby nikdo hledat
nemusí, ty jsou zřejmé každému, kdo se o chod MČ zajímá. 
Nebo si ještě v 21. století tady někdo myslí, že „vyvolený“ nebo „zvo−
lený“ určuje, co je správné a je tím neomylný a nedotknutelný? To
snad ne!
Děkuji, nechci! 
To jsme již zažili. (A asi i zažíváme nejen v Bosonohách)
Přesvědčení o vlastní dokonalosti, bezchybnosti svého konání
a odmítnutí a potlačení kritiky je smrtícím koktejlem pro každého
voleného funkcionáře.
V prostém popsání šokujícího zážitku a jeho zveřejnění nevidím,
narozdíl od pisatelky, ani zášť, ani jakékoliv pohrdání, a už vůbec ne
k člověku, který je v nějaké (jaké a proč) nezáviděníhodné situaci.
Pisatelkou je dále v příspěvku nejasně, bez dalšího vysvětlení dekla−
rováno, že vznikla jakási (jaká, čím, proč a pro koho?) nezávidění−
hodná situace.
Ptám se, kdo ji způsobil a co je to za  situaci a co je obsahem této
situace a co tím myslí nebo co naznačuje? Génius nebo primitiv
možná tyto jinotaje pochopil, já ne. Dostane se mně vysvětlení?
Další myšlenkovou perlou pisatelky je konstatování, že ti, co tuto
nezáviděníhodnou situaci způsobili, podráží někomu nohy (hrajeme
fotbal nebo co?, nebo jde o budoucnost a rozvoj Bosonoh, přičemž
„faulovaného“ nejmenuje?) a pisatelka došla k závěru, že tímto
postojem (kritikou a prezentováním vlastního názoru?) poškozují
chod celé městské části! 
Z jakých pramenů čerpá, jak a čím a v čem poškozují chod MČ, není
nijak vysvětleno. Pochopil to někdo? Kdo to vysvětlí?
Pisatelka korunuje své názory originálním konstatováním: „že
nechce nikomu měřit stejným metrem“! (Pokud je s tímto postojem
sama, je to ještě nadějné, pokud je takových v Bosonohách víc, je to
beznadějné.) Pokud je to překlep, tak se omlouvám, pokud to mys−
lela vážně, dobře jí tak.
A teď osobně. Ve věci výtky k mojí  kandidatuře na kandidátce soci−
álních demokratů v minulých volbách, mezi mnou zmíněnými depri−
vanty, mohu na svoji omluvu pouze citovat Senecu: „Mýlit se je lid−
ské, ale je bláznovství setrvávat ve svém omylu.“
Jen poznámku na okraj. Ani jeden ze zastupitelů zvolených v Boso−
nohách za ČSSD (ani kandidátů) není a nikdy nebyl členem ČSSD
a snad jeden nebo dva ví, co má ČSSD v programu a zná historii
této, mnou vážené, strany. 
Nemám co dodat, a tak nakonec souhlasím s pisatelkou v jediném
omšelém, ale i pravdivém  mottu:
„V lidech je síla!“ Opravdu! Souhlasím!
A dodávám vlastní poznatek: „Později lid tuto sílu uchopí
a  dojde i k rozumu.“
A nakonec  výstižný  bonmot bývalého předsedy sociální demokra−
cie Miloše Zemana: „Silný člověk přiznává svoje chyby, analy−
zuje svoje chyby a snaží se tyto chyby odstranit. A slaboch
naopak svádí své chyby na druhé.“

Ing. Jiří Kilian, Bosonožské nám. 11, Brno−Bosonohy, tel.
724780723, e−mail: gota kildatrans.cz, zastupitel MČ Bosonohy
za „Nezávislé“,   člen RR Bosonožského zpravodaje
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Paní Tretterová, občané Bosonoh,
články ve zpravodaji na téma práce vedení MČ Brno−Bosonohy, ať
už byl pisatelem kdokoliv, mě přivedly k tomu, abych se o děním
na radnici začal zajímat důkladněji.
Nejprve jsem si zjišťoval, k čemu se naše vedení zavázalo ve svém
volebním období a jak si plní své sliby. K mému zjištění tento bod
dopadl přímo tragicky. Přes plamenné sliby před volbami se vede−
ní naší obce nezavázalo k ničemu, co by mělo za volební období
vykonat, za co by bylo odpovědno a podle čeho by se daly srovnat
jejich sliby s činy. Myslím si, že toto je již první chyba. Přece vést
obec je poslání, nikoliv jenom obyčejná práce. Všichni kolem by
měli znát cíle této osoby i kroky, kterými k tomuto cíli směřuje. Doz−
víme se, pane starosto, od vás, co hodláte podnikat a jaké jsou
vaše cíle, podle čeho budeme moci srovnávat? Nebo jde o to, co
nejdéle vydržet a mít se dobře?
Po návštěvě schůze zastupitelstva má představa o práci vedení
MČ klesla ještě níže. K projednávaným bodům chyběly kvalitně
zpracované podklady. Aniž by znali dopady svých rozhodnutí
(např. bytovka v Bosonohách), odpovědní zaměstnanci, kteří mají
danou problematiku na starosti, neznali odpovědi (starosta, mís−
tostarosta, člen rady Výplach), chyběla jim příprava i nápady i myš−
lenky na další postup. Myslím si, že dobrý manažer, který by ve
vedení Bosonoh měl být, by měl myslet několik tahů dopředu, niko−
liv přemýšlet o tom, co udělá, až jak hlasování dopadne a po mně
ať potopa. Nic nepomůže, když 5 z 15 zastupitelů urazí vytyčenou
cestu, když ostatní se ani nepohnou z místa, případě se ještě vrátí.
V krizových dobách se nejlépe projeví vždy kvalita občana. A jak
se projeví kvalita našeho vedení???
Nemyslím si, že nejvyšší vedení by muselo mít vysokoškolské
vzdělání, protože titul pouze dokazuje, že daný člověk byl schopný
zabřednout do dané problematiky, měl trpělivost naučit se její
zákony a pravidla, které využil ve své práci – minimálně práci k zís−
kání diplomu. Myslím si však, že by měl mít alespoň ukončené stře−
doškolské vzdělání, aby byl schopen napsat dopis, za který by se
nemusela obec stydět, mít nadhled a přehled, minimálně 5 let praxi
s řízením lidí, manažerské schopnosti, aby byl schopen dovést  své
dílo k úspěšnému konci, dále životní zkušenosti a odpovědnost
vůči obci a hlavně sobě, aby uměl zvážit svoje reálné schopnosti
a aby věděl, kdy je čas odejít. 
Ale jak mám posuzovat starostu, který není schopen zaslat dopis
bez spojení „zastupitelé MČ Bosonohy mě pověřili, abych vám
napsal, tak vám  píši“? Jak mám věřit starostovi, když veřejně lže,
že udělal vše pro výstavbu protihlukových stěn, když podepíše pro−
dloužení nájmu billboardu, kterým zkomplikuje budování těchto
zdí? Jak mám hodnotit starostu, když není schopen předat získané
materiály zastupitelům, a ti si o ně musí říci dle zákona 106/99?
Není chybou starosty, že neumí a ani nechce přinutit své spolupra−
covníky k práci, neumí rozdělit práci podřízeným a kontrolovat
jejich výsledky, za které je odpovědný? Jakpak si mám vážit práce
pana starosty, když dělá práci předražené sekretářky bez jakéko−
liv motivace, maximálně umí bezmyšlenkovitě přeposlat to, co mu
vnutila rada či zastupitelé, avšak výsledky neumí ani správně zařa−
dit, zpracovat a předat dál, například zastupitelům? Jak mám věřit
v jeho rozhodovací schopnosti, když není ani schopen zaslat píse−
mné rozhodnutí na stížnost, kterou obdržel před 3,5 roky, a po této
době si musel vzít právníka, aby stížnost vyřešil? Jak mám hodno−
tit člověka, který svoji práci vzdal s poukazem „je to zbytečné, já
jsem na to malý pán“? Jak si mám vážit člověka, který nesnese kri−
tiku na svou práci a místo hledání chyb nechá rasisticky útočit na
spolupracovníka? Je to ta správná osoba, která by u nás měla
dělat starostu?
Jak mám dále posuzovat místostarostku, když hlasuje vždy tak, jak
hlasuje starosta. Cožpak ona nemá nikdy jiný názor? Jak mám
místostarostce věřit, když své rozhodnutí neumí ani následně nijak
obhájit a vysvětlit, proč tak hlasovala? Neměla by místostarostka
jednat samostatně a být  schopná odpovídat na konkrétní dotazy
jinak než: „Já to nevím, i když to mám na starosti, ale starosta to
určitě ví, domluvím vám schůzku a na té vám dotaz bude zodpově−
zen.“ Milá místostarostko, nestálo by za to, abyste zhodnotila vaše
reálné možnosti a schopnosti a raději odešla. Nebo i vám jde
pouze o koryto?
Vážený pane Výplachu, jistě si uvědomujete, že doprava je základ−
ní problémem Bosonoh. Mohu se Vás zeptat, co jste jako předse−
da dopravní komise navrhl, zpracoval, jaké připomínky, vize a  vari−
anty rozpracoval? Jaké další kroky vedení radnice připravujete ke
skončení hygienické výjimky pro překračování intenzity hluku

z dopravy v Bosonohách? Asi po vás chci mnoho, jelikož nejste
schopen ani svolat dopravní komisi. Nebo jak pokračujete v boji
proti hlukové zátěži z dopravy, např. společně s občanskými sdru−
ženími, která se tímto předmětem též intenzivně zabývají? Začala
tato spolupráce vůbec? Pane Výplachu, po ověření činnosti
dopravní komise můžu smutně konstatovat, že Bosonohy mají tuto
komisi asi jenom proto, že ji mají i jiné obce, a jinak je k ničemu.
Nebo se snad mýlím? Nestálo by za to v této funkci začít něco
dělat, nebo to vzdát? Vždyť doprava je Achylovou patou Bosonoh.
Možná chci po vás příliš mnoho po tak náročné práci, jako je při−
pravování objízdných tras při budování kanalizace a informování
občanů. Jste skutečně ten pravý člověk na svém místě?
A ještě omluva: Pane Jiaxisi, když není pan starosta schopen a ani
ochoten se vám omluvit za rasistické narážky jeho přívrženců, při−
jměte moji omluvu za starostu, za které ho se stydím. Nebo ta hřiš−
tě pro děti, to se vám povedlo… Libor Dolák
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DVL s.r.o.
R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř

Naše kancelář funguje již 13 let.
Ručíme za  rychlost, spolehlivost, serioznost!

HLEDÁME KE KOUPI 
v Bosonohách i v okolí

− RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU
− REKREAČNÍ CHATU − CHALUPU
− POZEMEK PRO STAVBU DOMU
− POZEMEK PRO STAVBU CHATY
− BYTY VŠECH VELIKOSTÍ

p. Miroslava Boudová

Realitní kancelář DVL s. r. o., Lidická 22, Brno

Telefon: 545213311, 602501388, 608501388

E−mail: info@dvl.cz 

Skype: dvlsro, ICQ: 266262735

Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz

Hledáme ženy jako hodpodyně
do domácností naších klientů
v Brně a okolí. 
Požadujeme dobrý vztah
k domácím pracem, spolehli−
vost, pečlivost, diskrétnost
a poctivost. 
Nabízíme dobré pracovní i plato−
vé podmínky, pracovní doba
4–7 hod. v dopol. hod. Možné
i na kratší úvazek. Vhodné i pro
ženy s menšími dětmi, na MD
a aktivní důchodkyně.
Info: 543 236 040, 775 123 240.
Taktéž nabízíme volná pracovní
místa na úklidové práce v kan−
celářích a firmách.
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Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – červenec 2008
Obenrauchová Milada Pražská 17 85 let

Jubilantce přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Uzávěrka dalšího čísla 15. 8. 2008. Distribuce 1. 9. 2008

TK Brno−Bosonohy
Tenisová škola TK Brno−Bosonohy
Tenisový oddíl TK Brno−Bosonohy pořádá v termínu 11. 8.
2008–15. 8. 2008 tenisový seznamovací kurz pro školáky ve věku
7–14 let z městské části Bosonohy.
Kurz se uskuteční v dopoledních hodinách na tenisových dvorcích
TK Brno−Bosonohy, ul. Hoštická.
Podrobné informace na nástěnce v tenisovém areálu TK Brno−
Bosonohy, na www.tkbrnobosonohy.cz nebo na kurtech u trenérů
paní Kostelníkové a pana Bolelouckého.
Bosonožská liga rekreantů
V červnu byla zahájena soutěž pod názvem Bosonožská liga
rekreantů. Ligy se zúčastní 16 rekreačních hráčů, členů a nečlenů
tenisového klubu. Hraje systémem každý s každým a vítěz I. roč−
níku bude znám koncem září.

Zájemci o rekreační hraní si mohou pronajmout kurt po dohodě se
správcem na tel. 547 227 675. Hrací doba denně od 8.00 do 20.00
hod.
Další informace o tenisovém klubu jsou na  www.tkbrnobosonohy.cz

Zpracoval K. O.

Vítání občánků
Dne 14. 6. 2008 proběhlo v sále budovy ÚMČ Brno−Bosonohy vítání občánků. 
Vajdiš Vít, Zájezdní 3
Melounová Veronika, Vrchní 10
Coufalová Tereza, Pražská 75
Střelická Alena, Bosonožské nám. 57
Hurt Ondřej, Práčata 12
Melišíková Tereza, Vzhledná 2
Černoušková Anna, Pražská 3
Balajková Vendula, Hoštická 21
Keprtová Nicole, Vratná 18
Strupková Adéla, Zájezdní 7
Strupková Barbora, Zájezdní 7
Přejeme všem pevné zdrav í  a  dobrý star t  do ž ivota v naší  MČ.

valci a pohádkový skřítek Og se přerodil v jihočeského vodníka
Čochtana, v němž herecky exceloval Jan Werich. Velkou zásluhu
na tom, že toto dílo zapustilo trvalé kořeny na české půdě, má
nepochybně i melodická hudba Burtona Lanea.
Hrál, zpíval a tančil početný profesionální ansámbl v čele s Václa−
vem Svobodou, Petrem Rychlým, Zuzanou Vejvodovou, Michaelou
Badinkovou, Markem Holým, Ivou Pazderkovou, Milošem Vávrou,
Zdeňkem Maryškou ad.
Muzikál to byl skutečně aktuální – Harburg, který tak rád satiricky
reflektoval svět kolem sebe, tu spojil dva motivy, podle nichž chtěl
původně napsat dvě činohry: příběh irských přistěhovalců, za nimiž
do Ameriky emigruje i jejich domácí skřítek, a příběh rasistického

senátora, který zázrakem zčerná.
Kromě toho, že byl Divotvorný hrnec výjimečný svým prvenstvím
u nás a v Evropě, můžeme mu přičíst ještě jednu smutnou „výji−
mečnost“: byla to poslední premiéra Divadla V + W a poslední spo−
lupráce Jiřího Voskovce a Jana Wericha vůbec – krátce nato se
jejich cesty rozešly natrvalo. (Citováno z článku Aleny Součkové)

připravil Anastásios Jiaxis

Výlet za kulturou ...dokončení ze str. 1

Kurzy keramiky pro děti i dospělé
Točení na hrnčířském kruhu

Individuální i skupinové kurzy
Kontakt: p. Čermáková, mobil: 732 55 17 33

Místo konání: Brno−Starý Lískovec
http://keramika−zdenka.ic.cz

Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC

www.pracezdomu.com

Chcete prodat dům či byt?
Máte hrůzu z realitky?

Obraťte se na PORADNU!
www.REALITNIPORADNA.cz

Tel.: 777 066 977 
ZABEZPEČENÍ AUT

Petr Schrimpel.  Zabezpečení automobilů.
PRÁČATA 9, BRNO−BOSONOHY 

Tel.: 603 284 173  www.zabezpeceni−aut.cz  
e−mail: zabezpeceni.aut@seznam.cz

Montáže zabezpečovacích zařízení a autodoplňků.
Zámky, řadící páky, alarmy, rádia, HF sady, tažná zařízení aj.
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