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Výstavba kanalizace na Pražské

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám jménem redakce za příznivé ohlasy, se kterými se set−
kal první úvodník roku 2008. Jsme rádi, že se dovedete společně
s námi zamyslet i nad jinými věcmi, než jsou aktuální problémy
Bosonoh. Takže po minulém zamyšlení nad osmičkami v dějinách
naší republiky i naší obce mi dovolte malé zamyšlení nad časem,
který teď do Velikonoc prožíváme. Je to doba postní – půst. Ale
nelekejte se, nebudu opisovat z Katolického týdeníku. 
Myslím si ale, že každý kulturní člověk by měl vědět, že  půst nebo
postní doba je pro křesťany obdobím přípravy na Velikonoce.
V západní církvi začíná postní doba Popeleční středou a trvá 40 dní
(kromě nedělí). Letos byla Popeleční středa 6. února a Velikonoč−
ní pondělí je 24. března – můžete si to přepočítat. 
Slovo půst se používá ovšem nejen v náboženství. Motivem
k půstu mohou být zdravotní nebo estetické problémy (kdo by
nepotřeboval zhubnout), nebo třeba sázka. Motivací ke střídmosti
může být i docela obyčejná potřeba po tělesném či duševním očiš−

tění každého jednotlivce. Oni už ti naši předkové dobře věděli, že
půst není jen otázka víry…  
Opakem půstu je pak masopust, neboli karneval. V původním
slova smyslu to znamená „opuštění masa“ (z latinského caro –
maso a vale sbohem).  Masopust začíná 6. ledna a končí maso−
pustním úterým před právě zmíněnou Popeleční středou. Lidově se
tomuto období říká také fašank. Je to období  nejrůznějšího veselí,
tanečních zábav a plesů, které podle tradice vrcholí o masopust−
ním pondělí a úterý. Každý kraj, každá dědina má svoje tradice
a specifika a slaví a užívá si období masopustu po svém. A jak je
to u nás v Bosonohách? Určitě se nebudeme měřit třeba s karne−
valem v Rio de Janeiro, nejznámější masopustní zábavou na
světě, které se každoročně účastní více jak sto tisíc turistů z celé−
ho světa. Ale i k nám do Bosonoh přijelo na masopustní zábavy
hodně hostů a stálo to za to. Však se uvnitř zpravodaje přesvědčí−
te.    

Za redakci Helena Koudelková

Slovo redakce

Vážení spoluobčané,
již několik let se připravuje budování kanalizace na ulici Pražská,
ale termín zahájení byl několikrát oddálen.
19. 2. 2008 proběhla v zasedací síni schůzka zástupců vedení
Bosonoh, zástupců investora – města Brna – Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s., zástupců Brněnských komunikací, a. s.,
a zástupců zhotovitele firmy IMOS Brno, a. s. Na tomto setkání byl
předán harmonogram prací včetně objízdných tras.

Z přiložené mapky vyplývá harmonogram šesti etap prací. Polože−
ní finální vrstvy s ukončením prací na ulici Pražská je plánováno na
polovinu srpna 2009.  

1. etapa – od křižovatky Pražská–Ostopovická po kři−
žovatku Pražská–Hoštická 
1. etapa bude zahájena 11. 3. 2008 a ukončena dle předpokladů
31. 5. 2008.
Přípravy proběhly již v únoru – naznačení inženýrských sítí, začát−
kem března proběhlo zpevnění povrchu ulice Rebovka. 
Od 11. 3. bude platit změna jízdního řádu autobusu 69, který bude
při příjezdu od Brna zatáčet z Pražské na Bosonožské náměstí,
kde bude mít výstupní stanici u Dočekalů (Bos. nám 54) a nástup−
ní u kaple. Na Hoštickou a na smyčku autobus zajíždět nebude.
Nově budou zřízeny zastávky u úřadu městské části v obou smě−
rech. Autobusy 401 a 402 budou ve směru od Brna přijíždět po ulici

Troubská, kde budou zastávky v obou směrech,
a dále budou pokračovat po ulici Pražská na Veselku
(trasa bude platit i v opačném směru).
V průběhu realizace stavby bude ulice Pražská
slepá. Zákaz vjezdu bude platit jen na opravovaném
úseku. Objízdná trasa tranzitní dopravy povede přes
dálnici. Na stavbu bude vjezd povolen pouze doprav−
ní obsluze na zvláštní povolení zhotovitele stavby –

firmy IMOS Brno, a. s., Ing. Neklan Vyskočil, tel. 602 774 981.
Upozorňujeme občany, že povolení se nebude automaticky vydá−
vat všem, kteří bydlí v rozestavěné části! Povolení platí hlavně pro
zásobování firem. Pro řidiče bude platit vnitřní objízdná trasa – při
příjezdu z Brna bude vedena po ulici Pražská k radnici, dále po
Bos. nám., ulice Přímá, Rebovka, Práčata a po ulici Hoštická zpět
na Pražskou (v obou směrech). V ulici Rebovka bude provoz řízen
semaforem. Všechny změny v dopravě budou včas vyznačeny
svislým dopravním značením. 
Zhotovitel žádá všechny obyvatele, kteří bydlí v rozestavěných
částech, aby dbali zvýšené opatrnosti, ve vlastním zájmu nezajíž−
děli s auty bez povolení do uzavřené části a parkovali v přilehlých
ulicích.
Stavební úřad opět vyzývá obyvatele, kterých se budování kanali−
zace týká, aby si neprodleně vyřídili potřebné dokumenty pro vybu−
dování přípojek splaškové kanalizace. 

Vedení MČ Brno−Bosonohy žádá spoluobčany o trpělivost
a pochopení. Tato stavba se nepochybně bude týkat všech Boso−
nožáků. Kanalizace je však nutná. Naše městská část patří mezi
posledních 5 oblastí v Brně, kde není vybudována. 

Podrobnosti k dalším etapám vám budeme včas zprostředkovávat
v podobě letáků, Bosonožského zpravodaje a rozhlasu.

Miroslav Sojka, starosta
Petr Juráček, za redaktory Bosonožského zpravodaje

Vedení Městské části Brno−Bosonohy
a představitelé Bosonožského kulatého stolu

zvou všechny spoluobčany na 
VEŘEJNOU BESEDU – BOSONOHY

KANALIZACE II,
která se uskuteční 10. 3. v 18 hodin v orlovně.

Účast přislíbili zástupci investora,
projektanta i zhotovitele. 

Bude představen projekt zklidnění ulice Pražská,
seznámení s harmonogramem prací, dopravní řeše−
ní objížděk a jiné.
Na dotazy občanů budou odpovídat jednotliví
zástupci včetně vedení radnice a stavebního úřadu. 
Stavba kanalizace je pro Bosonohy důležitá, přijďte
se informovat, co nás čeká!
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Proslov Ludvíka Bárty, předsedy Občanského sdružení Svor−
nost Bosonohy, před zahájením divadelního představení Zla−
tovláska 6. 1. 2008
Milé děti, vážení spoluobčané, dámy a pánové!
Všechny vás srdečně vítám v Bosonožské orlovně jménem Občan−
ského sdružení Svornost Bosonohy na dnešním divadelním před−
stavení Zlatovláska. Toto divadlo je dnes dvakrát sváteční. Zaprvé
je první v tomto roce 2008 a za druhé si v těchto dnech připomíná−
me 110 let od založení spolku Svornost. Bylo to přesně 23. 1.

1898, kdy se sešlo asi 50 občanů v hostinci u pana Jakuba Čoup−
ka v domě číslo 37 v Bosonohách (dnešní hostinec u Čoupků)
a usnesli se, cituji: „aby v obci Bosonohách spolek Katolická
VZDĚLÁVACÍ beseda Svornost pro Bosonohy a farnost Troubsko
zřízen byl.“ Zřizovací výbor měl 12 členů: Kašpar Buček, František
Kuba, Martin Pazourek, Filip Čoupek, Gustav Neudórfel, Jan Šou−
pal, František Kilian, Josef Gabriel, Vincenc Meloun, Jan Gabriel,
František Hrdlička, Matěj Čoupek.
Poměrně dlouhý název spolku obsahuje základní záměr zřizovate−
lů. Každé slovo má svůj význam, je důležité pro dorozumění a pře−

nos informací.
Jakou informaci
z minulosti nám při−
náší slovo
SVORNOST?
Je příbuzné slovu
svírat nebo svorník.
Svorník je v původ−
ním významu
kámen, který najde−
me na mnoha
významných stav−
bách minulosti, a to
ve vrcholu klenby.
Klenba je konstruk−
ce používaná asi tři
a půl tisíce let.
Svorník je v klenbě
svírán velkými sila−
mi žeber klenby
a zajišťuje její stabi−
litu. Musí být z dob−

rého kamene. Není to obyčejný
kámen, který leží v řece nebo u cesty.
Má docela složitý tvar i způsob výroby.
Musí být nejprve vylomen v lomu,
potom naplánován a nakreslen
VZDĚLANÝM architektem, vytesán
VZDĚLANÝM kameníkem a nakonec
zasazen do vrcholu klenby vysoko
nad podlahu stavby.
Se SVORNOSTÍ v rodině, kolektivu
nebo v obci je to podobné jako se
svorníkem. Dosažení a udržování
SVORNOSTI není činnost ani jedno−
duchá, ani rychlá, ani konečná, ani
levná. Tak jako u svorníku, musíme
mít nejdříve představu, jak má svor−
nost vypadat. K budování svornosti
potřebujeme informace z minulosti,
VZDĚLÁNÍ a úsilí nezbytné pro
postupné tesání vztahů mezi lidmi ze
skály lhostejnosti, špatných návyků
a sobectví. Všichni, kteří se chtějí pod

pomyslnou klenbou svornosti skrýt a umožnit to i druhým lidem,

musí za to něco zaplatit, zejména vlastními silami a vlastním
časem. Svornost mezi lidmi v minulosti i dnes i zítra se ze života
vysekává také přípravou mládeže.
Dnešní divadelní představení není jen k pohádkové Zlatovlásce.
Všichni herci i režisér Petr Juráček, které na jevišti uvidíte, se na
své divadelní role dlouho a usilovně připravovali, a to za význam−
né podpory Vás, rodičů a prarodičů. Nepochybuji o tom, že se
s Vaší podporou budou dlouho a usilovně připravovat na jejich sku−
tečné životní role tak, abychom doma, v obci i v Evropě mohli žít ve
svornosti.

První divadelní představení v nově opravené Bosonožské orlovně
s novou oponou.
Je to již další bosonožská tradice, že se první víkend v novém roce
hraje divadlo v místní orlovně – a to divadlo pro ty nejmenší. Jedné
hodině, tak dlouho divadlo trvá, předcházejí desítky hodin práce
desítek lidí a dětí. 
Krátce vám popíšu přípravy:
Hlavní otázka vyvstane již těsně po premiéře: Co budeme hrát příš−
tě? Díky plnému archívu autorských děl
Miroslava Čoupka, který několik let
pohádky režíroval, máme z čeho vybírat.
V září domlouváme herce. Díky dobré−
mu fungování Křemílků – mládeže troub−
ské farnosti, ale i díky dalším zájemcům
není zatím problém jednotlivé role obsa−
dit. Dokonce pro velký zájem postavy
dopisujeme nebo zdvojujeme, ztrojuje−
me... Koncem října začínají již první
zkoušky na naší domovské scéně v
orlovně. Pro režiséry nastává období
telefonátů a domluv, protože navrhnout
termíny nácviku pro 25 herců je často
nemožné. O vánočních prázdninách
okupujeme orlovnu téměř každý den –
chystáme a vyrábíme kulisy, připravuje−
me jeviště a pilujeme poslední detaily. V

pátek před premiérou přijíždí naši přátelé ze Šlapanic, kteří nám
kvalitně ozvučují sál. Bez jejich aparatury by dětské hlásky zanikly
již v prvních řadách hlediště. Ve stejný den se odehrává i první spo−
lečná zkouška divadelníků a hudebníků. Kulisáři vymýšlejí doslova
pracovní postupy, jak co nejrychleji měnit rekvizity a kulisy a herci
si zvykají na plynulost celé hry. Sobota je ve znamení divadla,
zkoušení, došívání kostýmů a přípravy sálu. V neděli se scházíme
brzy po obědě a pro několik rodinných příslušníků hrajeme gene−
rálku. V 15 hodin zatahujeme oponu a otvíráme sál. A pak již  při−
cházíte vy, naši diváci, kteří se spolu s námi radujete z naší práce
i zábavy. Pondělní představení po premiéře hrajeme pro žáky škol−
ky a školy z Bosonoh a Troubska. 
Letošního divadla Zlatovláska se účastnilo 26 herců od 5 do 26 let,
7 zpěváků a 4 hudebníci. Nedělní představení shlédlo cca 300 lidí,
pondělní cca 200 dětí.
Moc děkujeme našim rodičům a přátelům za pomoc a podporu, ale
i vám, účastníkům divadla. Naše díky patří MČ Brno−Bosonohy,
která přispěla na zaplacení zvukařů, a všem za dobrovolné vstup−
né, z kterého zakoupíme nové osvětlení jeviště. 

Za režisérský tým Anna a Petr Juráčkovi, Jakub Vaštík

Divadelní pohádka Zlatovláska – první divadlo v opravené orlovně

110. výročí od založení spolku Svornost, který je
majitelem Bosonožské orlovny
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Informace z radnice

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců,
poplatník je povinen ho zaplatit bez vyměře−
ní nejpozději do 31. března 2008, a to na
pokladně ÚMČ Brno−Bosonohy. Nebude−li
poplatek zaplacen včas nebo ve správné
výši, vyměří úřad poplatek platebním výmě−
rem. Včas nezaplacené poplatky může zvý−
šit až na trojnásobek.
Sazby poplatků:
− základní sazba za rodinný dům 300,− Kč
− základní sazba za bytový dům 600,− Kč
− snížená sazba za rodinný dům 150,− Kč
− snížená sazba za bytový dům 200,− Kč

K. Drahonská,
referát životního prostředí

Místní poplatek ze psů
Výše poplatku na jednoho poplatníka činí
500 Kč za rok se splatností k 31. 5. 2008.
Úhradu lze provést: 
− přímo na pokladně MMB – Šumavská 33

(pokladny na Malinovského nám. 3 budou
otevřeny od března do května),

− bezhotovostním převodem,
− poštovní poukázkou (k dispozici na poda−

telně ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské 
nám. 1).

Podrobné informace o poplatku naleznete
na webových stránkách statutárního města
Brna a na úřední desce ÚMČ Brno−Bosonohy.

K. Drahonská,
referát životního prostředí

Poplatek za komunální odpad za rok 2008

Ze zápisu 13. zasedání ZMČ Brno−
Bosonohy ze dne 31. 1. 2008
ZMČ vzalo na vědomí:
− zprávu inventarizační komise,
− zprávu skupiny pro plánování a rozvoj,
− zprávu dopravní komise.

ZMČ projednávalo:
− návrh na změnu pravidel pro zadávání
veřejných zakázek
nedošlo k žádnému schválení návrhů;
− v různém: informace ze sněmu starostů,
vzrostlé stromy na ul. Práčata, vzkaz řidičů
DPmB ve věci zvážení změny stávající
trasy autobusové linky č. 69, kritika povr−
chu nové polní cesty u Žebětína a druh
vysázených stromů, připomínky občanů
k nově budovanému umělému povrchu
víceúčelového hřiště na ul. Hoštické, infor−
mace o konferenci o ochraně obyvatel
před hlukem…

ZMČ schválilo:
− pověřuje starostu vykonat příslušné kroky
za účelem zjištění efektivnosti vyhlášení
výběrového řízení prodeje souboru pohle−
dávek, u nichž je překročena doba splat−
nosti o víc než jeden rok a dále pověřuje
starostu vykonat příslušné kroky za účelem
zjištění možnosti využití odpisů na jiné
účely než bytové hospodářství;
− návrh smlouvy o dílo s firmou ROMAPOL,
s. r. o., na pořízení barevného kopírovacího
zařízení pro ÚMČ Brno−Bosonohy formou
leasingu;
− proplacení faktury za zabezpečení pobytu
delegace z družební obce Abbadia Lariana
ve dnech 3.–6. 8. 2007 ve výši 30 000 Kč;
− rozpočtové opatření č. 2/2008 v objemu +
76 000 Kč na straně výdajů, v objemu + 4
000 Kč na straně příjmů a v objemu + 72
000 Kč na straně financování v rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2008;
− rozpočtové opatření č. 1/2008 v rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy na rok 2008 v objemu
+ 500 000 Kč na straně příjmů a výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2008 v objemu +/−  2 000 Kč na straně
výdajů;
− souhlasí s návrhem změny funkčního
využití ploch pozemků p. č. 2221 a 2228/4
v k. ú. Bosonohy na plochu pro bydlení;
− schvaluje odložení projednání bodu
Návrh pravidel pro používání finančních
prostředků pro mezinárodní spolupráci na
příští zasedání zastupitelstva.

Celý zápis z jednání je k dispozici na
www.bosonohy.cz a k nahlédnutí na úřadě
MČ.

Ze zápisu 30. schůze Rady MČ Brno−
Bosonohy ze dne 7. 1. 2008
RMČ schválila:
− návrh nájemní smlouvy č. 24 08 2 01
− souhlas s vedením vodovodních přípojek
k rodinným domům na pozemcích p. č.
2795/2 v k. ú. Bosonohy a p. č. 1532/4
a 1533/3 v k. ú. Bosonohy a pozemku p. č.
1527/1 za podmínky, že k předmětné stav−
bě bude zřízeno věcné břemeno na Odbo−
ru technických sítí MMB;
− souhlas s umístěním koncového zařízení
společnosti OVANET, a. s., v budově ÚMČ
Brno−Bosonohy.
RMČ projednávala v různém: narůstající
vandalismus, vloupání do rodinných domů
a podvodné chování osob.

Ze zápisu 31. schůze Rady MČ Brno−
Bosonohy ze dne 21. 1. 2008
RMČ schválila:
− jako nejvýhodnější nabídku pro pořízení
barevného kopírovacího zařízení pro ÚMČ
Brno−Bosonohy formou leasingu nabídku
firmy ROMAPOL, s. r. o., a doporučuje
ZMČ Brno−Bosonohy schválit uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou;
− schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 305 na dobu určitou od 1. 2. 2008 do
31. 1. 2009; 
− pověřuje starostu zjištěním právních pod−
kladů k ukončování nájemních smluv
v bytovém domě Konopiska 33 a pověřuje
bytovou komisi k vyjádřením k těmto práv−
ním podkladům;
− pověřuje starostu zasláním dopisu na
Odbor dopravy MMB s požadavkem o pře−
zkoumání umístění značky „zóna 40“ na ul.
Pražské ve směru od centra ve vztahu
k umístění značky „zúžená vozovka“, která
v určité vzdálenosti překrývá značku „zóna
40“.
V případě, že umístění značky je v souladu
s danými předpisy, požadujeme zvážení
možnosti přemístění značky „zúžená
vozovka“ tak, aby se vzájemně nepřekrý−
valy;
− souhlasí se stavbou oplocení na části
pozemku p. č. 4/1 v k. ú. Bosonohy; 
− schvaluje zadání průzkumu trhu na zajiš−
tění grafické úpravy a tisku měsíčníku
Bosonožský zpravodaj s podmínkami
zadání: rozsah měsíčníku 8 stran formátu
A4 v počtu 1000 ks na jedno vydání, dvou−
barevný tisk, kompletace;
− navrhuje odměnu ředitelce Základní školy
a Mateřské školy Brno−Bosonohy.

RMČ projednávala:
− určení pořadí priorit oprav škol a škol−
ských zařízení – odloženo na příští schůzi
rady, kdy budou připraveny podklady
k určení připravenosti projektů a stanovení

priorit;
− v různém – informace o kanalizaci, webo−
vé stránky, videodokument o Bosonohách,
odpadové hospodářství.

Ze zápisu 32. schůze Rady MČ Brno−
Bosonohy ze dne 4. 2. 2008
RMČ schválila:
− pověřuje člena rady RNDr. Jiaxise vypra−
cováním zadání průzkumu trhu na pořízení
zařízení pro ozvučení kulturních akcí;
− doporučuje zastupitelstvu MČ Brno−Boso−
nohy schválit podmínky nájemní smlouvy
s firmou City Tools, s. r. o.; 
− souhlasí se záměrem svěření polních cest
Pv 14, Pv 04 do správy MČ Brno−Bosono−
hy;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na zajiš−
tění údržby zeleně v MČ Brno−Bosonohy;
− souhlasí se stavbou vodovodní přípojky
na části pozemku p. č. 2598 v k. ú. Boso−
nohy;
− pracovní cesty starosty MČ za měsíc
leden 2008;
− souhlas s prodejem pozemku p. č. 543
v k. ú. Bosonohy do vlastnictví;
− schvaluje pracovní cestu starosty MČ
Brno−Bosonohy a předsedy dopravní komi−
se p. Jiřího Výplacha na jednání na minis−
terstvo dopravy v Praze dne 14. 2. 2008.

RMČ projednávala:
− zadání průzkumu trhu na opravy v budo−
vě ÚMČ.
− v různém – sněm starostů, vandalismus
v MČ, poděkování za maškarní ples.

Celý zápis z jednání je k dispozici na
www.bosonohy.cz a k nahlédnutí na úřadě
MČ. připravil Anastásios Jiaxis

Občané Bosonoh mohou používat službu
SMS Info Kanál, místní rozhlas „do kapsy“.
Tato nová služba umožňuje zasílání důleži−
tých informací na zaregistrovaná čísla
mobilních telefonů občanů formou SMS.
Služba je posyktována všem zaregistrova−
ným občanům ve stejném rozsahu a zdar−
ma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu
z mobilního telefonu, na který chcete zprávy
získat, a registrace je hotova. 
Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK
BOSONOHY REGISTRUJ – na tel. číslo
605 733 680 
Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK
BOSONOHY ODREGISTRUJ – na tel. číslo
605 733 68

SMS infokanál

Dne 14. února se pan starosta Miroslav
Sojka, paní místostaroska Drahomíra Medo−
vá a předseda dopravní komise pan Jiří
Výplach zúčastnili jednání v Praze na minis−
terstvu dopravy ohledně budování protihlu−
kových stěn kolem dálnice D1. Jednání bylo
domluveno s panem náměstkem Hodačem.
Bohužel pan Hodač byl odvolán, a tak se
nám věnoval zaměstnanec ministerstva
dopravy, který slíbil, že naši žádost přetlu−
močí panu náměstkovi. Tato návštěva se
moc nevyvedla a velice nás mrzelo, že si
pan náměstek nenašel ani chvilku na jedná−
ní s námi. Doufám, že příště budeme mít
více štěstí.

Drahomíra Medová, místostarostka 

Protihlukové stěny
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Vážení Bosonožáci, v letošní plesové sezóně bylo veselo a
živo. Díky aktivitě místních organizací bylo pořádáno
6 plesů. Po domluvě s jednotlivými organizátory vám přiná−
šíme jejich vlastní reportáže. Tímto jim děkujeme za pomoc
při tvorbě tohoto čísla Bosonožského zpravodaje. Fotky
z plesů připravili Petr Juráček, Vladimír Koudelka a Jana
Bělohlávková.

TTrraaddiiččnníí  lliiddoovveecckkýý  pplleess
Dne 26. 1. 2008 proběhl v Bosonožské orlovně Tradiční
lidovecký ples. Z mého pohledu pořadatele, který má těch−
to plesů za sebou více, se s Vámi chci podělit o své vnímá−
ní. Někdo se zúčastnil několika plesů v této sezóně, ale je
také zajímavé, že někdo má jenom ten svůj ples. 
Po celý večer byla v sále příjemná atmosféra. Chtěl bych
při této příležitosti na prvním místě poděkovat Moravěnce

a na druhém místě poděkovat – jenže žádné druhé místo není.
Je zase jenom první místo, a to patří všem, kteří ples připravo−
vali a zúčastnili se a po celý večer vytvářeli pěknou,   klidnou
pohodu. Za to jim patří můj dík a zároveň pozvání na Tradiční
lidovecký ples 2009.

za pořadatele Jindřich Čoupek
předseda MO KDU−ČSL Bosonohy

OOhhllééddnnuuttíí  zzaa  mmyysslliivveecckkýýmm  pplleesseemm
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy, které hospodaří
na katastrálním území Bosonoh a Kohoutovic, uspořá−
dalo 1. února tradiční myslivecký ples. Členové mysli−
veckého sdružení, kteří ples organizují, se tak snaží
obohatit společenský život a zároveň propagovat mys−
livost a její tradice.

Letošní ples se již po šesté uskutečnil ve stylo−
vém prostředí Hotelu Myslivna v Brně−Kohouto−
vicích 1. 2. 2008. Pro velký zájem veřejnosti byl
jako obvykle již předem beznadějně vyprodán. 
Program probíhal, tak jako každoročně, ve
všech prostorách hotelu. K tanci a poslechu
hrály tři hudby, návštěvníci si tak mohli vybrat ze
tří žánrů – cimbálové, country a taneční hudby.
Pro návštěvníky plesu byla připravena večeře
z nabídky zvěřinových specialit a bohatá mysli−
vecká tombola, kromě mnoha kusů drobné
zvěře i divočák a srna.
Z ohlasů usuzujeme, že jsme ani letos nezkla−
mali a ples byl jeho účastníky více než příznivě
přijat. Vše se vydařilo – hudba, vzorná obsluha,
mistrovsky připravené pohoštění, spokojenost
z výher provázející tah tomboly a dokladem
úspěchu této společenské akce byl pozdní roz−

chod, tentokrát již za koncertu probouzejících se kohoutů – nashle−
danou za rok! za organizátory Jaroslav Jirásek

Plesová sezóna bosonožských organizací 2008
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FFaarrnníí  pplleess
Již se stalo tradicí pořádání farního plesu. Ten letošní se konal
1. února 2008 v Bosonožské orlovně. K tanci nám hráli Dolňáci.

Tombola byla bohatá, účastníků bylo asi 120. Nálada výborná, jed−
nohubky, chlebíčky a zákusky se rozplývaly na jazyku (děkujeme

všem obětavým ženám a mládeži). Všichni se dobře bavili a co
dodat? Těšíme se na příští rok, a to v Troubsku. Kdo nevěří, ať se
přijde podívat, je srdečně zván. 

za organizátory Drahomíra Medová

FFoottbbaalloovvýý  ccoouunnttrryy  BBááll  – 22..  22..  22000088
I letošní rok uspořádal fotbalový klub SK Bosonohy pro své členy
a příznivce, ale nejen pro ně, již tradiční Fotbalový country bál.
K tanci a dobré pohodě v sále orlovny hrály pěkně od podlahy dvě
bosonožské kapely, Metamorfóza a Samorost. Na závěr se k nim
přidali i jejich hosté a zejména zvukař dokázal, že mu to jde lépe
na pódiu než za mixážním pultem. Na jeho obranu ovšem musím
podotknout, že v jinak pěkně zrekonstruované orlovně s krásným

novým jevištěm se jaksi pozapomnělo na akustiku, takže ozvučit
zde jakékoliv hudební vystoupení bude asi problém.
Hned od začátku akce se o dobrou pohodu hostů starali ve fotba−
lovém baru, tedy Pekle, barmani Krtek a syn, a tak se večer pěkně
„rozjížděl“ a za chvilku byl parket plný tanečníků.
Mezi nimi se mistrně proplétal, tak jak to má ve zvyku mezi obrán−
ci soupeře, Jirka Bělohlávek prodávající losy tomboly, bohatě
zásobené dary od našich vzácných sponzorů.
Výtěžek z celé akce pomůže našemu fotbalovému klubu v jeho
další sportovní činnosti, a tak nezbývá než všem pořadatelům, kteří
se přípravy akce a jejího zdárného průběhu zúčastnili, poděkovat.
Poděkování samozřejmě patří hlavně všem, co nás svojí účastí na
coutry bále podpořili a doufáme, že i oni se příjemně pobavili. Snad
tak i fotbalisté přispěli ke zdaru letošní bohaté plesové sezóny
v Bosonohách.
Takže za rok zase na shledanou!
P. S. Zvláštní poděkování panu V. Koudelkovi nejen za fotografie,
ale hlavně za to, že se jeho obětavým přičiněním „všechno doslo−
va neposralo“, přinesl a věnoval totiž celý balík toaletního papíru,
na který jsme v tom shonu zapomněli. Vladimíre, ještě jednou díky.

za FK SK Bosonohy Miloš Dočekal

Hodně si měli co říci Pavel Holomek starší, táta od Pavla a Patrika
Holomkových, kteří šířili slávu bosonožské kopané v letech nedáv−
ných, a Táňa Vrtěnová, maminka  jednoho z největších bosonož−
ských talentů současnosti, Jaroslava Vrtěny, který úspěšně repre−
zentuje Bosonohy v dresu 1. FC Brno…

DDěěttsskkýý  mmaašškkaarrnníí  pplleess  
3. 2. v Bosonožské orlovně
Pořádání maškaráku, který zajišťuje tým Křemílků, má v Bosono−
hách již dlouholetou tradici. Ani tento rok nebyl výjimkou a troufá−
me si tvrdit, že se maškarní ples opět všem účastníkům velmi líbil.
V tomto roce nebyla organizace věcí pouze dospělých, ale i mlad−
ší generace, především herců z pohádky Zlatovláska, kteří rádi
převzali štafetu po svých předchůdcích. S chutí a dobrou náladou
se do tohoto nelehkého úkolu s radostí pustili. 
V orlovně čekal na děti bohatý program, mezi který patřila již tra−
diční tombola, ve které se objevilo mnoho hodnotných cen od

našich sponzorů, dále pak vyhlašování nejlepších
masek a různé hry. K poslechu i k tanci hráli Renegáti.
Mile nás překvapilo, kolik dětí a dospělých se na maš−
karní ples dostavilo. Na tanečním parketu byly vidět děti
všech věkových kategorií od nejmenších až po ty největ−
ší.
Většina dětí měla na sobě pěkné a originální kostýmy,
které se nám velice líbily. Autoři těch nejlepších si po
zásluze odnesli s sebou domů sladkou odměnu. 
Podle našeho názoru se letošní maškarní ples neobvy−
kle vydařil a doufáme, že i v příštím roce,  kdy bude ples
připravovat více mladších Křemílků a starší organizátoři
toho nebudou mít tolik na starosti, si uděláte čas na to,
abyste si vyrobili masku a v neděli odpoledne společně
s dětmi vyrazili do Orlovny.

za organizátory Jiří Lysák, Tomáš Kratochvíl

Letošní maškarní ples byl opravdu ve znamení nastáva−
jících změn. My starší organizujeme tuto tradiční akci
více než 10 let. Již v minulých ročnících jsme předávali
část zodpovědnosti mladším. Asi tušíte, že pro organizá−
tory maškarní ples není jenom 3 hodiny nedělního odpo−
ledne. Předchází mu domlouvání hudby, zajištění sálu,

... dokončení ze str. 4

Plesová sezóna bosonožských organizací 2008
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příprava organizační – sponzoři, zajištění občerstvení, pří−
prava her, domluva průběhu… Toto vše nemůže zvlád−
nout jeden člověk. Věřím, že příští ples pod vedením
mladších bude zase trochu jinačí a o zábavu nebude
nouze. Svým spolupracovníkům přeji mnoho odvahy,
nových nápadů a chuti.
Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům letoš−
ního plesu, kteří přispěli cenami do tomboly. Byli to: Acer
Interier – pan Pavel Juráček ml., Autodoprava Martin Kili−
an, Autodoprava Miroslav Meloun, Autoopravna – Pazou−

rek, Brestt – betonové konstrukce, firma 3P, Fitsport – pan Pavel
Cihlář, Kadeřnictví – paní Kepáková, Květiny U Pošty – Tomáš
Mareček, MČ Brno−Bosonohy, Neil Studio – paní Vondráková, pan
Novák s rodinou, pan Pavel Juráček st., Potraviny a restaurace
u Čoupků, Revax – pan Střelický, Restaurace u Sojků – paní Soj−
ková, Sklenářství – pan Svoboda, Truhlářství – pan Jiří Cihlář,
Welle Kalábovi, Zahradnictví – Marečkovi , Zelenina – pan Nejez.
V tombole na i na baru na vás čekalo sladké občerstvení od našich
cukrářek: paní Černá, paní Černoušková, paní Del Faverová, paní
Durchánková, paní Juráčková, paní Gallinová, paní Koutná, paní
Křížová, paní Medová, paní Strapinová.

za organizátory Petr Juráček

SLÁVA KARNEVALU!
Děkujeme p. P. Juráčkovi a spolku Křemílek za uspořádání
karnevalu s bohatou tombolou, programem a veselou hud−
bou. Kdo nikdy podobnou akci nepořádal, umí si asi těžko
představit, kolik práce se za tím skrývá. Zorganizovat akci,
sehnat sponzory, vymyslet program a až karneval skončí
a ti, co se bavili, odejdou, ještě uklidit orlovnu. 
Takže za vynaložené úsilí počínající organizací přes sháně−
ní darů do tomboly a závěrečným úklidem konče děkuje za
spokojené rodiče a děti. K. Veselá.
DĚKUJEME KŘEMÍLKU!

SSppoorrttoovvnníí  pplleess  mmaalláá  kkooppaannáá
V sobotu 23. 2. 2008 se uskutečnil v areálu učiliště již tradič−
ní ples oddílu malé kopané 3P Bosonohy. Ples si po letech
pořádání vybudoval velikou popularitu a jako každý rok bylo
vyprodáno. 
Organizační zajištění bylo na vysoké úrovni a k dobré atmo−
sféře hudbou přispěla skupina Reflexbend.

za organizátory Jiří Bělohlávek
Připravil Petr Juráček

Plesová sezóna bosonožských organizací 2008

Městká část Brno−Bosonohy Vás srdečně zve na

p o m l á z k o v o u  z á b a v u ,
která se koná v orlovně v neděli 23. 3. 2008 od 19.30 hodin.
K tanci hraje skupina Hamrla boys. Vstupné je 80 Kč.
Předprodej vstupenek od 12. 3. 2008
do 19. 3. 2008 v kanceláři ÚMČ.

Srdečně zvou pořadatelé
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Vandalismus jinak
Ať už mě pustí! Ať už mě pustí, já už to nevydržím. Před chvílí jsem
zaslechl Čerta odnaproti. Už jej vypustili. Jak ten radostně štěkal.
Hned na celé kolo vykřikoval, že udělal pěknou hromádku u té
vysoké tyče s těmi dráty. Potom si ještě označkoval několik plecho−
vých nádob kolem a zase zaběhl do dvora. Ten se má. Já už chci
taky ven. Ono to není žádná sranda, od rána se mi chce, kdybych
to vypustil na koberec, to bych dostal, ale venku je to v pohodě,
tam jim to nevadí! Hurá, můžu ven. Sem trochu, tady trochu, ještě
na tento obrubník, tady vytlačím malou hromádku. Už na mě volá
moje panička, prý abych se nezašpinil, tak poběžím. Poslední
pohled na označkovanou oblast s nevábně vonícím mazlavým
uprostřed a rychle na koberec domů. Doma jim to nevadí, hlavně
když to nepustím na chodbě. Odpoledne se určitě půjdeme projít a
začne to znovu, bude po obědě, budu mít natráveno... to bude hro−
mádek, však to někdo uklidí, nebo do toho někdo šlápne...
Poznáváte v těchto několika řádcích svého pejska? 
Neomezujte zanechanými hromádkami svých pejsků v trávě a na
chodnících ostatní spoluobčany. 

Nová místa pro odpadkové koše, lavičky a informativní tabule
V minulém roce byly nově umístěny lavičky při asfaltové cestě nad
ulicí Hoštická a na ulici Skalní. Dle vašich reakcí jsou lavičky vyu−
žívány. Prosíme proto občany o spolupráci při vyhledávání nových
míst pro umístění laviček.
V jarních měsících bude provedeno šetření dostupnosti odpadko−
vých košů na psí exkrementy. Pokud víte o místě, kde je koš na
odpadky a psí exkrementy potřebný, napište nám.
Na podzim byly umístěny 2 informační tabule na ulici Přímá a Osto−
povická. Pokud byste přivítali více podobných tabulí, kde jsou
umísťovány informace z radnice a pozvánky na různé akce, napiš−
te nám přesné místo.
Všechny vaše návrhy prověříme na schůzi komise a předneseme
zastupitelstvu.
Předem vám děkujeme za pomoc a spolupráci.
Vaše návrhy můžete telefonovat: 731 485 909, mailovat:
olca@centrum.cz, psát – ÚMČ Brno−Bosonohy, Bos. nám. 1.

Za Komisi pro ochranu a rozvoj životního prostředí 
Petr Juráček, předseda komise

Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

členové (A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P. Juráček, R. Růžička)
Chceme vás informovat o našich postupných iniciativách, které sku−
pina vyvíjí. Po stanovení priorit rozvoje Bosonoh jsme si rozdělili pro−
jekty, přípravu na zpracování žádostí o dotace.
Začali jsme pracovat nad projektem „stará budova školky“. Jsme
v následné fázi: student fakulty architektury připravil návrhovou stu−
dii. Necháváme připravit rozpočtovou studii, abychom věděli,    o kolik
peněz žádat. Velký dík v obou fázích patří Arnoštu Čoupkovi.
V průběhu měsíce března vám rádi navrhovaný projekt představíme.
Chceme zorganizovat veřejnou debatu, kde nám můžete říci své při−
pomínky.
Sešli jsme se 16. 1. a další příprava nás čeká 28. 2. Až budete číst
tyto řádky, budeme mít už nové poznatky, které vám přineseme v dal−
ším čísle.

Naše základní témata: – kanalizace – obchvat – „komunál“ – „stará
školka – „lesní areál“ – „cihelna“ – cyklostezky. Horkými tématy jsou
i územní plán a s ním spojená naše velká hrozba budování     R 43
přes naše území, obchvat a zklidnění, odhlučnění dálnice – u kterých
chceme být nápomocni. Pracovalo a pracuje na nich několik boso−
nožských odvážlivců. A. Jiaxis

za skupinu pro plánování a rozvoj

Skupina pro plánování a rozvoj

Gemellagio (čti džemeládžo) – je italský výraz pro přátelskou spo−
lupráci (slučování, spojování, družba). Vychází ze základu slova
gemelli, což znamená dvojčata. 
Gemellagio (čti džemeládžo) je slovo, které používají všichni Boso−
nožáci zapojení do družby s italskou obcí. Stal se univerzálním slo−
vem pro vyjádření všeho, co se kolem přátelství s obcí Abbadia
Lariana děje.
O prázdninách budou mít Bosonohy návštěvu z Itálie. Gemellagio
se průběžně připravuje. Dirigentem celé operace je Miroslava Jia−
xisová se svojí filharmonií bosonožských dobrovolníků. Máme při−
pravený předběžný program. Jsme už na pomyslné startovní čáře.
Čekáme na vyjádření italských přátel: Kolik jich přijede? Věřím, že
organizační starosti zvládneme s úsměvem.

Velmi bychom přivítali, kdyby se chtěl kdokoli do této spolupráce
zapojit! Vše je to o lidech, o setkávání, o obyčejném lidském přá−
telství. O detailech programu vás budeme informovat v dalších čís−
lech. Věříme, že v průběhu příprav i návštěvy budeme mít možnost
se s vámi častěji setkávat. Témat k povídání se určitě najde
mnoho. připravil A. Jiaxis

za komisi pro mez. spolup. (gemellagio)

Komise mezinárodní spolupráce

BŘEZNOVÉ BOSONOŽSKÉ BESEDOVÁNÍ 
28. 3. v 18 hodin v Bosonožské orlovně

Cyklus besed se zajímavými lidmi, kteří jsou známi nejen v Boso−
nohách a v Brně, pokračuje díky Občanskému sdružení Svornost
Bosonohy i v měsíci březnu. Producent 
a moderátor Vladimír Koudelka si na pátek 28. března od 18 hodin
tentokráte pozval do Bosonožské orlovny naši rodačku Radku
Kovaříkovou a jejího sportovního i životního partnera René Novot−
ného. „S Radkou a Rendou bych si rád povídal nejen o jejich cestě
k titulům mistrů světa v krasobruslení, ale i o docela obyčejných
problémech, které musí řešit každý manželský pár. Bosonožáky by
mohlo zajímat, že i když už oba opustili aktivní kariéru profesionál−
ních sportovců, stále pomáhají rozvoji krasobruslení a sportu vůbec
a mohli by být prospěšní i u nás v Bosonohách,“ říká Vladimír Kou−
delka a představuje své další hosty. „Letos je to přesně pětapade−
sát let od založení slavné hokejové Komety. A protože jsem se od
svého tchána Karla Svobody dozvěděl, že se hokej hrával i v Boso−
nohách, a můj „bosonožský sportovní konzultant“ Mirek Kafoněk mi
to potvrdil, pozval jsem na březnové besedování, abychom zůstali
u ledu, i jednoho z našich nejlepších hokejistů, trojnásobného mist−
ra světa Oldřicha Machače. Doufám, že to všechno klapne
a dostaví se i můj další kamarád, kapelník Kamelotu Roman Horký,
který je velkým příznivce sportu, ale velmi dobře si rozumí i se svou
kytarou,“ doplňuje čtveřici pro březnové Bosonožské besedování
Vladimír Koudelka. 
Dodejme, že písemné dotazy na všechny hosty můžete adresovat
do 27. 3. na bosonozkyzpravodaj@centrum.cz nebo na
vladimir.koudelka@sportmedia a nebo je můžete přednést přímo
při besedě. Součástí besedy budou i videoukázky z archívu Radky
a Reného a záběry z historického setkání k padesátinám Komety
Brno. Vstup na akci je tradičně volný. Redakce

Bosonožské besedování

Videodokument Rok v Bosonohách
O tomto dokumentu jsme
vás informovali i v minu−
lém čísle zpravodaje.
V letech 2006 a 2007
vznikal nový dokument o
naší městské části, který
zachycuje život obyvatel
během celého roku. Sou−
částí dokumentu je krátká
historie včetně dochova−
ného filmu z roku 1930,
tradiční zemědělství, pří−
rodní a architektonické
památky, přednosti a
nedostatky dnešních
Bosonoh, kulturní a spole−
čenské akce, představení
místních občanských
sdružení a jejich práce pro
druhé, školství a jiné. Sou−
částí DVD jsou i samostat−
né krátké záběry – bonusy
– z některých zajímavých akcí.
Délka filmu je 45 minut. DVD stojí 100 Kč.
K prodeji v budově UMČ Brno−Bosonohy, Bos. nám 1, v úřed−
ní dny. Po domluvě lze doručit dokument až k vám domů. V
případě zájmu kontaktujte: Petr Juráček, tel. 731 485 909, e−
mail: olca@centrum.cz Připravil Petr Juráček

POZVÁNKA PRO PŘÁTELE DOBRÉ
POHODY

Městská část Brno−Bosonohy,
KD Bosonohy a  Brněnská heligonka

Vás srdečně zvou na 

II. přátelské setkání heligonkářů
s mezinárodní účastí.

Kdy: sobota 19. 4. 2008
Kde: orlovna Bosonohy – Pražská 55
Program:

12.00 – 13.00   Prezentace
13.00 – 15.00    Program jednotlivců
15.00 – 15.45    Staropražští heligonkáři
15.45 – 17.30    Program jednotlivců
17.30 – 18.00    Brněnská heligonka
Během programu výstava a burza harmonik.

Vážení návštěvníci, čeká Vás příjemná atmosféra a spousta
dobré zábavy.

Těší se na Vás pořadatelé.
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Divadelní jaro v Bosonožské orlovně

Ochotnický divadelní spolek Budišov  

uvádí lidovou operetu 

Na tý louce zelený
Bosonožská orlovna

Neděle 27. 4. 2008 v 17 hodin

Vstupné dobrovolné

HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI.
ZN. RATOLEST BRNO. 

Organizace Ratolest Brno
v těchto dnech opět hledá

nové dobrovolníky
pro programy 5 P a LATA,

které jsou na rozvoji a podpoře dobrovol−
nictví založeny. Tyto programy usilují
o zlepšení životní situace dětí a dospíva−
jících ve věku 6 – 24 let a jsou založeny
na individuálním vztahu odborně připra−
veného dobrovolníka s klientem, kterému
je tak nabídnuta podpora, důvěra a přá−
telství. Dobrovolníci se díky své pomoci
budou moci zúčastnit přípravného čtyř−
denního programu na Vysočině. Nebližší
přípravné kurzy se konají v termínech
28. 2.−2. 3. 2008 a 17. 4.−20. 4. 2008. Za
svůj čas a energii se dobrovolníci naučí
něco nového, poznají lépe sami sebe,
nové lidi i nové příběhy.
Všichni zájemci mohou psát na dob−
rovolnici@ratolest.cz nebo volat na
telefonní číslo 724 046 643.

CIMRMAN
SMOLJAK – SVĚRÁK

Dobytí severního pólu
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909

severské drama

vám zahraje  dne 9. března – neděle – v 17.00

v Bosonožské orlovně

ochotnický spolek TYJÁTR z Křižanova.

Všichni jste srdečně zváni.

Dobrovolné vstupné bude věnováno 

na nové osvětlení jeviště.

Amatérská divadelní skupina

KŘEMEN
uvádí divadelní komedii

Svatba sňatkového
podvodníka

Bosonožská  orlovna
Neděle 30. 3. 2008 v 17.00 hod.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na zakoupení
nového osvětlení jeviště.

HARMONOGRAM ZPRAVODAJE
PRO ROK 2008

Pozvánka na Jarní úklid Bosonoh
Dne 5. 4. 2008 proběhne již 6. ročník akce Jarní úklid Bosonoh.
Podle příkladu z minulého ročníku zveme nejen žáky naší ZŠ,

ale i širokou bosonožskou veřejnost, abychom odklidili odpadky,
které se přes zimu nakupily nejen v trávě kolem cest.

Sraz účastníků je v 9 hodin u školy.
S sebou si vezměte rukavice a vhodné oblečení.

Všichni sběrači budou po zásluze občerstveni. Zakončení úklidu
je naplánováno u bosonožské myslivny u plápolajícího ohýnku

a opečených špekáčků.
Za pořadatele Petr Juráček
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Koncem listopadu proběhlo v Bosonohách setkání občanů s hejt−
manem JMK Stanislavem Juránkem a  brněnským biskupem Voj−
těchem Cikrlem.
Při této příležitosti reagoval pan hejtman na dotaz, co se bude dělat
s ul. Pražskou, kde dochází k překročení hlukových limitů a komu−
nikace je v majetku JMK tak, že se jedná o špatnou informaci
a komunikace již není ve správě JMK a byla převedena pod město
Brno.
Dotázala jsem se tedy na Odboru dopravy JMK, jak to je dooprav−
dy s touto komunikací:

OS 1: Kdo je majitelem a správcem komunikace a kdy k případné
změně došlo? 

JMK: Vlastníkem komunikace je JMK, majetkovým správcem je
Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje. Ke
změně vlastnictví došlo v roce 2001. Jiná změna nám není známa.

OS 2: Jaká opatření se budou provádět ke zmírnění nadlimitního
zatížení hlukem a imisemi v lokalitě MČ Brno−Bosonohy a kdy
(v dohledné době)?

JMK: Podle článku XII. Přechodná ustanovení odst. 3) zákona
č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. O integro−
vané prevenci a omezování znečistění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony má
povinnost pořídit KrÚ JMK akční plány (včetně předpokládaných
opatření) pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví
kraje a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok a pro
aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli a do 18.
července předložit akční plány na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Hlukové mapy, na základě kterých se budou akční plány pořizovat,
jsou již k dispozici pro města Prahu, Brno, Plzeň a na internetu
vystaveny. Každý, kdo má možnost, může se sám  podívat,
v jakém hlukovém pásmu se nachází naše MČ a při patřičném
zvětšení  jasně uvidí i svoji nemovitost se všemi detaily. Adresa:
http://geoportal.cenia.cz, nebo http://hlukovemapy.kaktus.cz, nebo
na portálu ministerstva zdravotnictví.
Sledujeme od počátku proces pořizování hlukových map, stali jsme
se signatáři dopisu do EU, který poukazoval na zpoždění realizace
těchto map. Stejně tak budeme sledovat pořizování akčních plánů
a uvítáme případnou podporu veřejnosti.
Pokud si myslíte, že byste chtěli na základě hlukové mapy, která
dokládá zhoršenou kvalitu životního prostředí ve vašem domově,
něco podnikat a nějak se chránit, nabízíme pomoc.

Marie Špačková,
občanské sdružení

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně−Bosonohách

Informace občanského sdružení

Z předvolebního rozhovoru v roce 2006 s dnešním primáto−
rem Romanem Onderkou:
Posledním předvolebním evergreenem se stala rychlostní komuni−
kace R 43. Kterou její trasu preferujete? 
R 43 podle mě není jen tématem Brna, ale celého Jihomoravské−
ho kraje. Územní plán, který bude R 43 zakreslovat, musí být
v souladu s územním plánem vyššího územněsprávního celku –
tedy kraje. Vím o různých protestech a peticích, je jisté, že bude
muset dojít k revizi a dialogu, například mezi zástupci kraje a minis−
terstva pro místní rozvoj. Je nutné dospět k tomu, zda je stávající
územní plán v pořádku, či nikoliv. 
Tento plán musí především být v souladu se zákony a měli by se
jím zabývat výhradně odborníci. Ti musejí říct, co je důležité. Já
jako Brňan si myslím, že pro město je důležité propojit sever a jih
města – na jihu jsou například supermarkety a obchodní centra.
Dále – pokud odborníci řeknou, že je z nějakých důvodů důležité,
aby R 43 vedla přes Brno, město musí vynaložit veškeré prostřed−
ky na to, aby trasou R 43 nebyli poškozeni občané. Nedokážu si
představit jiné prostředky než tunelové trasy v městských částech
Bystrc a Bosonohy. J. Kilian

Z rozhovoru s Romanem Onderkou

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.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý kupec. Tel. 546 220 361.

Zn. Brno i okraj.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ, pokud možno staveb−
ní (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Tel. 776 637 839.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším
stavu. Dohoda jistá. Tel. 776 809  213

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, ve vlastnic−
tví možno i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839.
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Bosonožský sportJubilanti
Jubilanti – únor 2008

Dočekal Matěj Bosonožské nám. 66 93 let

Melounová Marie Bosonožské nám. 52 85 let

Dočekal Karel Bosonožské nám. 15 70 let

Macek Vojtěch Přímá 48 70 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

V předminulém vydání zpravodaje byla informace o možnosti
zahrát si v Bosonožské orlovně stolní tenis. O tom, že se sku−
tečně hraje, i když pouze na rekreační úrovni, svědčí „Vánoční
turnaj ve stolním tenisu 2007“, který se uskutečnil za účasti 12
hráčů dne 26. 12. 2007. Po vcelku zajímavých a napínavých

soubojích mezi účast−
níky vykrystalizovalo
nakonec toto pořadí na
stupních vítězů:
1. místo Drahomír
Tůma
2. místo Miloš Čoupek 
3. místo Pavel Juráček
Nejlepší hráči byli
odměněni a všichni se
shodli, že to bylo pří−
jemně strávené odpo−
ledne aktivní činností
po svátečním hodování
a již se těší na další
ročník turnaje.

22. 3. v 13.00 se uskuteční v Bosonožské orlovně Velikonoč−
ní turnaj stolního tenisu pro širokou veřejnost. Srdečně vás
zvou pořadatelé. Karel Gallina, Drahomír Tůma

SS tt oo ll nn íí   tt ee nn ii ss   vv   BB oo ss oo nn oo hh áá cc hh

rubriku připravuje A. Jiaxis

Tenis
www.tkbrnobosonohy.cz
Tenisový klub Bosonohy hledá správce kurtů, informace podá:

Čestmír Kříž  732 703 664
Pavel Červený 724 771 339

Kuželky
Než se k vám dostanou naše řádky, budeme mít už za sebou
základní část soutěže. Tři první družstva postoupí do finálové sku−
piny. Vypadá to, že bychom tam mohli být i my.
Náš poslední zápas jsme vyhráli  – KK Brno Židenice D : KO Boso−
nohy 2:6.

Výsledky soutěže (k 15. 2. 2008) – jihomoravský krajský přebor: 
1. místo KC Réna Ivančice C 21 bodů  
2. místo KO Bosonohy A 18 bodů                               
3. místo SKK Veverky Brno B 17 bodů

V pořadí jednotlivců máme dokonce našeho „borce“ na prvním
místě a pět borců je v první sedmnáctce.
Od 17. 3. do 23. 5. 2008 se hraje finálová skupina o postup a další
skupiny o umístění.
Naším „domácím“ hřištěm je kuželkářský areál v Rosicích (vedle
plaveckého bazénu).
Přijďte nás povzbudit, pobavit se a třeba dostanete chuť si i zahrát.

A. Jiaxis za KO Bosonohy
Pétanque
Hledáme přátele pétanque, kteří nám chtějí pomoci s úpravou
hřiště na pořádání turnaje.

V letošním roce se uskuteční obhajoba našeho titulu Mistr města
Brna v pétanque. Jde o prestižní soutěž městských části Brna.
Předpokládaný termín je polovina června 2008. Chceme být pořa−
dateli tohoto pohodového sportu. Proto už teď se připomínám. Kdo
máte chuť a náladu pomoci či se zúčastnit jako hráči, přihlaste se
na email: focusstudio@volny.cz  či na místní úřad pod heslem –
„Mistr města Brna v pétanque“.
Před pořadatelským mistrovstvím bychom rádi uspořádali kvalifi−
kační „šou“. Věříme, že váš zájem bude velký.
Podrobnější informace o průběhu našeho loňského vítězného taže−
ní najdete na www.mimb.pohar.cz – pěkná vzpomínka. A fotky
najdete ve fotogalerii. připravil A. Jiaxis

Pohyb pro zdraví a radost
Bosonožská orlovna

O tom, jak je pohyb prospěšný pro zdraví, bylo řečeno mnoho. 
Já k tomu dodávám jen jedno – vlastností živé hmoty je pohyb,
proto:

hýbejme se, přátelé! 
Je velmi příjem−
ný pohled na
děti, zástupce
nejmladší kate−
gorie cvičenců,
které odchází
z orlovny „vyřá−
děné“ a na cvi−
čenky „pokroči−
lé“, které
odchází příjemně
unavené a zrela−
xované po cviče−

ní. Přijďte si zacvičit a udělat si radost.

Cvičení dětí: Út 10–11 hod.
Cvičení žen: Po 17–18 hod. K. Veselá 
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