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Milí čtenáři, 
ve stolním kalendáři jsem našel krásnou a výstižnou větu. Když se
narodíme, nejprve se naučíme mluvit a až pak myslet. Tohle počáteč−
ní zpoždění už nikdy nedoženeme. Hodilo by se dodat, že až nako−
nec si poradíme se čtením, psaním a počítáním. Dnes a denně se
můžeme přesvědčovat o platnosti tohoto výroku jak sami u sebe, tak
i u ostatních. 
Písemný projev má před mluveným tu výhodu, že si ho autor před
zveřejněním ještě může promyslet. Číslo, které držíte v rukou, je více
než kdy jindy plné zásadních myšlenek. Budete−li mít chuť se k nim
vyjádřit, učiňte tak prosím rovněž písemnou formou. Rádi otiskneme.
Hezký květen vám za redakční radu přeje Miroslav Čoupek

Slovo redakce
Myslím, že jde o velmi příznačný název pro článek, který má čtenáře
neznalého věci uvést do děje. Ptejte se tedy: Raší v Bosonohách
něco nového v komunální politice nebo se z ní stala činnost krajně
podezřelá až nestoudná? Odpověď najdete v dalších článcích. Na
úvod jen konstatování několika faktů: konalo se neveřejné a vzhle−
dem k místu a času  i volnočasové setkání několika zastupitelů, jehož
výsledkem byl dokument nazvaný Společné prohlášení (viz str. 2)
a který byl určen nejužšímu vedení obce. Na další, opět neveřejné
schůzi zastupitelstva, kterou autoři zmíněného dokumentu iniciovali
a která se dle mého názoru nesla v přátelské atmosféře, se vedení
obce mělo k tomuto dokumentu vyjádřit. Témata, která jsou jeho
obsahem, se týkají samotného fungování zastupitelstva jako skupiny
15 osob, proto byl kladen důraz na neveřejnou formu.
Rozešli jsme se s tím, že na dalším jednání ZMČ se v jednom bodě
k těmto tématům vrátíme.
Toto jednání se ale všem zúčastněným zastupitelům vrylo do paměti
především svým nedůstojným prostředím, které vytvořili někteří spo−
luobčané z řad přítomné veřejnosti. Reakce zastupitelů si přečtete
uvnitř čísla. Tolik snad na vysvětlenou. Miroslav Čoupek

člen zastupitelstva MČ

Politické (ha)rašení v Bosonohách

Po loňském úspěšném vykročení potvrdil 2. ročník přátelského set−
kání heligonkářů s mezinárodní účastí, který pořádala městská část
Brno−Bosonohy a Brněnská HELIGONKA, že se tato akce může
stát opravdovým domácím stříbrem bosonožského kulturního
a společenského života. A nejen bosonožského. Díky loňskému
úspěchu a také prezentaci v Českém rozhlase Brno a dalších
médiích se do Bosonožské orlovny vypravilo v sobotu 19. dubna

i několik desítek „přespolních“. A určitě nelitovali. Jednašedesát
heligonkářů, patnáct zpěváků – sólistů – a dvě heligonkářské
kapely vytvořily během sobotního odpoledne a podvečera příjem−
nou atmosféru vzájemného porozumění, kde hudba a zpěv spojo−
valy mladé s těmi dříve narozenými a byly skutečným balzámem
pro uši i duši.
Hra na heligonku, tuto harmoniku s osobitým laděním, jejíž sytý tón
ji na první poslech odlišuje od ostatních harmonik, je záležitostí
všech věkových skupin. V Bosonohách to letos  potvrdili nejstarší
účastník letošního setkání, téměř osmdesátiletý Hamburčan Wil−
hem Mück, a na druhé straně benjamínek setkání, ani ne desetile−
tý Radek Tomek z Brna. Obětavá práce a kreativita hlavního orga−
nizátora Lamberta Pruknera opět přinesla své ovoce. Určitě ho
v den jeho narozenin, ke kterým mu i my dodatečně gratulujeme,

potěšily gratulace a stisky rukou návštěvníků setkání, ale i díky za
úspěšnou pohodovou akci. Pravdou je, že mu byl a je, a nejen
v době přátelského setkání v Bosonohách, pevnou oporou i kapel−
ník Brněnské HELIGONKY Jirka Bartl, kterého jmenujeme za
všechny ostatní, kteří se ještě na zdaru akce podíleli.
Škoda jen, že letošní ročník unikl pozornosti České televize a dal−
ších celoplošných médií, neboť, jak jsme již napsali, toto setkání
oslovilo nejen návštěvníky Bosonožské orlovny, ale může být urči−
tě i pozitivním poselstvím a příkladem pro následovníky z celé
republiky. Šestihodinový nepřetržitý proud hudby a zpěvu stál urči−
tě alespoň za částečné zaznamenání. Závěr setkání, kdy všichni
účinkující i vděční posluchači společně zazpívali známou „hašle−

rovku“ Ta naše písnička česká pak potvrdili skutečnost, že každá
hudba mířící od srdce k srdci činí lidi šťastnějšími a radostnějšími.
V sobotu 19. dubna 2008 to tak v Bosonohách určitě bylo.

Za redakci Helena Koudelková
Foto Vladimír Koudelka

Heligonkáři rozdávali radost 

● kulatý stůl
● výstavba kanalizace
● jarní úklid Bosonoh

● informace z radnice
● reakce na průběh zasedání ZMČ
● bosonožský sport

Dočtete se

P O D Ě K O V Á N Í
V sobotu 19. 4. 2008 proběhla v Bosonožské orlovně
kulturní akce „II. přátelské setkání heligonkářů“ – s mezi−
národní účastí (Německo, Slovensko). Z ohlasů účinku−
jících i hojného počtu návštěvníků byla akce ohodnoce−
na jako velice úspěšná, a to i po stránce organizační.
Celé břímě organizace stálo na panu Lambertu Prukne−
rovi. Jemu, ostatním organizátorům a zároveň celé naší
městské části bych chtěl touto cestou poděkovat za
vzornou přípravu a propagaci této kulturní akce.

Miroslav Sojka, starosta MČ

MČ Brno−Bosonohy a klub důchodců
vás srdečně zve

11. května 2008 v 15 hod.
na myslivnu v Bosonohách.

Přijďte se pobavit, zazpívat a společně oslavit

den matek.



IX. ročník, číslo 4, duben 2008 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

2

Kontejnery na tříděný odpad Za Vodojemem

Ke třetímu dílu Bosonožského besedování přijali pozvání trojná−
sobná mistryně světa v krasobruslení, bosonožská rodačka Radka
Kovaříková a trojnásobný mistr světa v hokeji, legendární obránce
Oldřich Machač. Třetím hostem byl v
pátek 28. března v Bosonožské orlov−
ně kapelník populární skupiny Kamelot
Roman Horký, který zpříjemnil poho−
dové povídání svými písničkami.
Všichni tři si získali sympatie publika a
Radka a „mistr bodyček“ si i po skon−
čení besedování ještě dlouho povídali
s malými 
i velkými Bosonožáky a podepisovali
fotografie, které jim připravil autor pro−
jektu a moderátor Vladimír Koudelka.
Ten si ke květnovému pokračování
zajímavého cyklu pozval dalšího ze
slavných bosonožských rodáků, fotbalistu Karla Kroupu. Povídat

se bude nejen o Karlových fotbalových začátcích v Bosonohách,
ale připomene se i letošní třicáté výročí slavného zisku titulu fotba−
lových mistrů republiky. „Jsem velice rád, že do Bosonoh přijede
i Karel Jarůšek, současný prezident 1. FC Brno, a další borci ze
slavné sestavy Zbrojovky Brno let sedmdesátých, ale zejména si
cením toho, že pozvání do Bosonoh přijal nejlepší fotbalista Evro−

py roku 1962 a trenér té slavné zbrojovácké party pan Josef Maso−
pust,“ říká Vladimír Koudelka a prozrazuje tak jméno další slavné
osobnosti, která Bosonožské besedování poctí svou návštěvou.
„A pokud se mi to podaří,“ dodává autor projektu, „bude i hudební
doprovod tentokráte opravdu stylový. Legendární brněnská skupi−
na SYNKOPY 61 nahrála nejen písničky slavných Beach Boys
a vlastní Válka je vůl, Žárlivá dívka a další, ale právě v roce 1978
natočila v brněnském rozhlase písničku ZBROJOVKA JE LEPŠÍ!,
která byla věnována právě zisku fotbalového titulu, ale hrát v roz−
hlase se nesměla,“ dodává Vladimír Koudelka.

Redakce, foto Igor Zehl

Bosonožské besedování

Již 6. ročník jarního úklidu se uskutečnil v sobotu 5. 4. Jak se již stalo
tradicí, akce měla více částí. Ve středu 2. 4. se uskutečnila schůzka
žáků ZŠ a společně byly vybrány nejhorší lokality. V sobotu  byl sraz
v 9 hodin u školy, rozdělili jsme se na 3 skupiny. Po několikahodinovém
sběru odpadků a dalšího nepořádku jsme se sešli u myslivny, kde jsme
si opekli špekáčky, děti si zahrály na hřišti, dospělí poseděli a odpočí−
vali u ohně. O několik dní později děti vyzdobily nástěnku u vstupu do
školy obrázky a fotkami z akce. 

Velké poděkování patří panu vychovateli ze školy – Janu Novákovi – za
organizaci, panu Karlu Badinovi za poskytnutí prostorů u myslivny, MČ
Brno−Bosonohy za finanční zajištění. Největší pochvalu si však zaslou−
ží všichni účastníci úklidu, v posledních letech přibývá i dospělých
pomocníků. Bez nich by pytle zůstaly prázdné, špekáčky nesnězené
a pití nevypité. 
Jaké byly naše úlovky: několik velkých pytlů drobného odpadu, pneu−
matiky, lednička, sedačky z autobusu, trouba, kolo, kus plotu aj.

Za organizátory Petr Juráček

Jarní úklid Bosonoh 2008

Občanské sdružení Svornost Bosonohy a 1. FC
PIVNICE vás zvou na 4. Bosonožské besedování,
které se uskuteční 30. května v 18 hodin v orlovně.
Účast přislíbili: Karel Kroupa, Karel Jarůšek, Josef
Masopust. Moderátor akce: Vladimír Koudelka

Společné prohlášení
Níže jmenovaní členové zastupitelstva se po společné diskusi shodli na
následujícím:
V posledních měsících vzrůstá napětí mezi velkou částí zastupitelstva a nej−
užším vedením radnice plynoucí z nedostatečné informovanosti, nesyste−
matičnosti a minimální vůle o spolupráci ze strany vedení. Tento stav je pro
nás nadále neúnosný a zároveň poškozuje naši společnou práci pro Boso−
nohy.
Vnímáme tyto základní problémy – neporozumění:
− nahodilé, nesystematické plnění programového prohlášení,
− nekoncepčnost – není připraven rozvoj Bosonoh, problémy se řeší jednot−
livě bez výhledu do budoucna,
− není vytvořen seznam společných témat a jejich dlouhodobější řešení,
− absence společného řešení běžných problémů – v rámci komisí, rady
a zastupitelstva, ve spolupráci s veřejností,
− neochota k diskusi o protichůdných názorech,
− manažerské vedení starosty – snaha o silný vliv na všechny veřejné i neve−
řejné aktivity, nepřenechávání kompetencí, špatná příprava materiálů na
zasedání a schůze…,
− chybí včasná informovanost o důležitých věcech včetně včasného řešení,
− nedostatečná snaha o společné jednání a vzájemné porozumění,
− minimální podpora a docenění činnosti aktivních občanů.
Žádáme starostu a místostarostku o předložení stanoviska a návrhu řešení
dalšího fungování práce zastupitelstva, rady a komisí.
V případě nezájmu o společné řešení předložených problémů doporučuje−
me starostovi a místostarostce odstoupit ze svých funkcí.

Předkladatelé:
Anastasios Jiaxis
Petr Juráček
Miroslav Čoupek
Petr Gallina
Taťána Vrtěnová
Marie Špačková
Jiří Kilián

Na základě konstruktivních připomínek k umístění kontejnerů na třídě−
ný odpad na ulici Za Vodojemem u dětského hřiště se projednává jejich
přemístění.
Toto místo bylo navrženo asi před rokem a občané je mohli předem při−
pomínkovat – bez ohlasu. Proto byly kontejnery pod borovice u hřiště
umístěny. Až provoz ukázal, že místo není ideální – přístup ze silnice
v zatáčce, málo místa, těsná blízkost rodinného domu aj. 
Nově navržené místo pro kontejnery – 1 kus na papír, 2 sklo, 1 PET
lahve – je před vodojemem. Nádoby by nestály na vozovce, ale až pod
schody bývalého vodojemu. Žádáme proto občany, aby se vyjádřili
k tomuto návrhu, popřípadě navrhli jiné v dané lokalitě. Vaše připomín−
ky můžete mailovat – olca@centrum.cz, telefonovat – 731 485 909,
popřípadě se obrátit na pisatele tohoto článku.
Za vaše podměty vám předem děkujeme.
Za Komisi pro ochranu a rozvoj životního prostředí 

Petr Juráček, předseda, Pusty 3, Bosonohy
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Informace z radnice Celé znění zápisů ze zasedání ZMČ je k dispozici na www.bosonohy.cz.

Výtah ze zápisu z 15. zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy ze dne 10. 4. 2008

ZMČ Brno− Bosonohy:
− schvaluje zařazení rubriky „Zeptejte se
svého starosty“ na webové stránky MČ Brno−
Bosonohy a do měsíčníku Bosonožský zpra−
vodaj.
− ukládá Radě MČ Brno−Bosonohy předložit
zastupitelstvu MČ plán priorit práce Rady MČ
Brno−Bosonohy na období do roku 2010
s vymezením zodpovědnosti jednotlivých
členů rady MČ za práci uvedených v priorit−
ních oblastech.
− souhlasí s přenecháním pořádání akce
Bosonožský sudoval p. Miloslavu Dočekalovi
ml, bytem Brno, Padělíky 46, a pověřuje sta−
rostu a kulturní komisi projednáním podmínek
smlouvy o dílo v souladu s rozpočtem MČ
s tím, že věcné dary zakoupí MČ Brno−Boso−
nohy ze svého rozpočtu.
− ukládá starostovi odeslat předložený dopis
na ministerstvo pro místní rozvoj.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Vla−
dimíra Melounová na zajištění údržby zeleně
v MČ Brno−Bosonohy a pověřuje starostu MČ
podpisem této smlouvy.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou
T.D.V. Dilhof pro vyhotovení grafické úpravy
a tisku měsíčníku Bosonožský zpravodaj
a pověřuje starostu MČ podpisem této smlou−
vy.
− schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
3.600,− Kč Mgr. Petru Juráčkovi za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva,
člena rady, předsedy komise rady  a člena
komise rady s účinností od 1. 4. 2008.
− schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
3 600 Kč RNDr. Anastásiovi Jiaxisovi za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitel−
stva, člena rady, člena komise rady a člena
výboru zastupitelstva s účinností od 1. 4.
2008.
− schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
1 300 Kč Ing. Petru Gallinovi za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva, předsedy
komise rady, člena komise rady a člena výbo−
ru zastupitelstva s účinností od 1. 4. 2008.
−schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
900 Kč pí Zdeňce Lančaričová, p. Miroslavu
Čoupkovi a Ing. Richardu Růžičkovi, Ph.D.,
za výkon funkce neuvolněného člena zastupi−
telstva a předsedy výboru zastupitelstva nebo
komise rady s účinností od 1. 4. 2008.
− schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
900 Kč paní Taťáně Vrtěnové za výkon funk−
ce neuvolněné členky zastupitelstva a členky
dvou komisí rady s účinností od 1. 4. 2008.
− schvaluje zvýšení měsíční odměny na výši
1 500 Kč paní Marcele Melounové za výkon
funkce neuvolněné členky zastupitelstva,
členky kontrolního výboru a členky komise
rady s účinností od 1. 4. 2008.
− schvaluje zvýšení odměny na výši 510 Kč
Ing. Bohuslavu Černému, Ing. Jiřímu Kiliano−
vi a paní Marii Špačkové za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva s účinnos−
tí od 1. 4. 2008.
− pověřuje starostu MČ Brno−Bosonohy uza−
vřením Dohody o provedení práce s  Mgr.
Petrem Juráčkem za provedenou práci kroni−
káře 2x v kalendářním roce (leden až červen,
červenec až srpen) za odměnu 1 800 Kč/6
měsíců k výplatě za měsíc červen a prosinec
příslušného kalendářního roku.
− schvaluje návrh odkupu pozemků v k. ú.
Bosonohy p. č. 681/4 o výměře 11 m2 , p. č.
682/4 o výměře 2 m2 za cenu 660 Kč/m2,
schvaluje cenu za provedení terénních úprav
na pozemcích p. č. 681/4 a 682/4 v k. ú.
Bosonohy 1 000 Kč/ m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
− schvaluje rozpočtové opatření č.5/2008
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy 2008 spočíva−
jící v přesunu výdajů ve výši 20 000 Kč
v položce 6130 z §3639 komunální služby
a územní rozvoj na §2219 ostatní záležitosti
pozemních komunikací , zvýšení položky
6130 v §2219 ostatní záležitosti pozemních

komunikací o 2 000 Kč a zvýšení položky
8115 financování o 2 000 Kč.
− schvaluje záměr odkupu pozemků p. č.
1495/12, 1495/13 a 1495/14 v k. ú. Bosono−
hy a pověřuje starostu jednat s majiteli těchto
pozemků o tomto záměru a o podmínkách
případných kupních smluv.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2008
v objemu + 71 000 Kč na straně příjmů
a výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008
v objemu + 3 000 Kč na straně příjmů a výda−
jů v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2008.
− schvaluje změnu přílohy č. 1 k novele
vyhlášky Statutárního města Brna č. 12/2007
o místních poplatcích, v části poplatek ze psů,
dle přílohy.
− schvaluje vyznačení míst podléhajících míst−
nímu poplatku za užívání veřejného prostran−
ství dle přílohy.
− schvaluje úhradu faktury Obce Troubsko za
výdaje spojené se správou hřbitova ve výši
33 578 Kč
− schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2008
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy v objemu
+ 4 000 Kč na straně výdajů v položce 5169 −
nákup ostatních služeb v §3632 − pohřebnic−
tví a zvýšení financování v položce 8115.
− schvaluje objednávku na pořízení audio−
komponentů na zajištění ozvučení akcí MČ
Brno−Bosonohy a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Výtah ze zápisu z 36. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 31. 3. 2008

RMČ Brno−Bosonohy 
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
Radek Odehnal, Brno, pro pořízení ozvučení
kulturních akcí MČ Brno−Bosonohy a pověřu−
je starostu podpisem objednávky.
− schvaluje revokaci usnesení č. 3/6 ze dne
5. 2. 2007
− schvaluje uzavírat veškeré nově uzavírané
smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě Kono−
piska na dobu určitou na 3 roky.
− schvaluje zapracovat do smlouvy o nájmu
bytu v bytovém domě Konopiska ustanovení,
že v případě dodržení smluvních podmínek
bude smlouva o nájmu bytu prodloužena
o další 3 roky.
− pověřuje starostu svoláním schůzky se
zájemci o možnou výstavbu v lokalitě ul.
Hrazdírova.
− pověřuje starostu projednáním připomínek
k místu umístění antény v projektové doku−
mentaci připojení sociálního odboru na síť
MPSV.
− nemá k záměru přeložení vedení VN 1233
připomínek. Plánovaným přeložením VN
nebudou dotčeny pozemky v majetku Statu−
tárního města Brna. Pro správní řízení ve věci
přeložení VN je třeba kontaktovat majitele
dotčených pozemků.

Výtah ze zápisu z 37. schůze RMČ
Brno–Bosonohy ze dne 14. 4. 2008 

RMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu vypracováním přehledu
pozemků v majetku Statutárního města Brna
v lokalitách, určených pro rozvoj městské
části. Lokality budou navrženy radou měst−
ské části ve spolupráci s pracovní skupinou
pro strategii a rozvoj MČ a následně předlo−
ženy zastupitelstvu městské části ke schvále−
ní.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci
„Rekonstrukce podlahy v zasedacím sále
ÚMČ Brno−Bosonohy“.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na opravu
fasády kolem oken v budově ÚMČ Brno−
Bosonohy s termínem provedení prací červen
2008.
− schvaluje přerušení provozu MŠ Konopiska
v době letních prázdnin od 21. 7. do 29. 8.
2008.

− souhlasí, aby provoz MŠ Konopiska byl
v době letních prázdnin od 1. 7.−18. 7. 2008
zajištěn pouze pro děti zaměstnaných rodičů.
− odsuzuje urážlivé výroky ze strany občanů
na adresu členů ZMČ, které zazněly na
posledním zasedání ZMČ Brno−Bosonohy
dne 10. 4. 2008 a požaduje po starostovi,
budou−li se opakovat, aby jim důrazně zame−
zil v souladu s jednacím řádem ZMČ.
RMČ Brno−Bosonohy neschválila:
− návrh Mgr. Juráčka, aby se starosta veřejně
omluvil za nevhodné řízení zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy dne 10. 4. 2008.
− návrh Mgr. Juráčka, aby starosta veřejně
vysvětlil, proč před zasedáním ZMČ dne
10. 4. 2008 nepravdivě informoval veřejnost
o problémech zastupitelstva. Tyto mylné
informace zřejmě vedly některé občany
k urážlivým a rasistickým výrokům, které sta−
rosta svým chováním vyvolal.

Práce na I. etapě kanalizace pokračují
s drobnými problémy, kdy při budování
splaškové kanalizace v otevřeném výkopu
praská stávající vodovodní řad. Po domlu−
vě zhotovitele a Brněnských vodáren bylo
domluveno položení nového vodovodního
řadu, tím se prodlouží I. etapa do 15. čer−
vence. Prosíme občany o strpení.
Drahomíra Medová, místostarostka MČ

Kanalizace Bosonohy

Harmonogram čištění
v Městské části Brno−Bosonohy
ulice Jihlavská (část po křižovatku s
ul. Chironovou):
v termínech:

6. 8.–7. 8. 2008
29. 10.–30. 10. 2008

ulice Chironova:
v termínech: 6. 8.–7. 8. 2008
ulice Hoštická (část po odbočku
smyčky MHD), Pražská (zastavěná
část) a ulice Troubská:
v termínech:

28. 4.–29. 4., 23. 6.–24. 6.,
4. 8.–5. 8., 22. 9.–23. 9.,
30. 10.–31. 10. 2008

Komunikace, které jsou čištěny 5x ročně
28. 4.–29. 4. 2008 Bosonožské náměstí
23. 6.–24. 6. 2008 Hoštická
4. 8.–5. 8. 2008 Pražská (zastavěná
část)
22. 9.–23. 9. 2008 Troubská
30. 10.–31. 10. 2008
Komunikace, které jsou čištěny 3x ročně
28. 4.–29. 4. 2008 Ostopovická
7. 8.–8. 8. 2008 Konopiska
23. 10.–24. 10. 2008

Přímá
Práčata
Vzhledná

Komunikace, které jsou čištěny 2x ročně
7. 8.–8. 8. 2008 Jihlavská (část po kři−
žovatku s ul. Chironova)
23. 10.–24. 10. 2008

Sedla
Skalní
U Smyčky
Za Vodojemem

Komunikace, které jsou čištěny 1x ročně
29. 10.–30. 10. 2007

Jámy
Horynova
Křivánky
Mlaty
Padělíky
Průjezdní
Pusty
Rušná
Sojkova
Ševčenkova
Vratná
Vrchní
Zájezdní
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Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny
v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí
č. 3 a na Šumavské 33. Otevřeny jsou:
pondělí: od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
úterý: od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 hod.
středa: od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek: od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod.
pátek: od 8.00 do 12.00 hod.
Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalen−
dářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je pře−
vodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici
na podatelnách úřadů městských částí a na kontaktních místech
Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako vari−
abilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je
nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod
tímto variabilním symbolem provedena.

Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobo−
zení od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem
čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek.

Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku
bez vyměření. Není−li lhůta dodržena, správce poplatku může vymě−
řit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek.

Informace o poplatku za komunální odpad
jsou uvedeny na stránce

www.brno.cz/odpady.

Poplatek za komunální odpad

Členové (A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P. Juráček, R. Růžička)
pokračují dál ve svých snahách o realizaci rozpracovaných témat. 
Hlavně zásluhou pana A. Čoupka jsme veřejnosti představili projekt
„Rekonstrukce staré budovy školky“. Na veřejné besedě, 17. 4.
u kulatého stolu, nám autor prezentoval svoji představu rekonstruk−
ce. Otevřela se debata o funkčnosti budovy, což by mohlo být i jed−
ním z dalších témat kulatého stolu.
Znovu jsme navštívili tzv. implementační oddělení evropských fondů
(úsek rozvoje města Brna). Dozvěděli jsme se o stavu a funkčnosti
dotací souvisejících s bosonožskými projekty. Budeme mít naspěch,
protože nejpozději do 12. 5. musíme podat návrhový projekt k rekon−
strukci budovy staré školky. Změnily se i původně předpokládané
záměry a priority města. Naštěstí my máme multifunkční představy.
Tak nám držte palce, ať to stihneme a město nás vybere.
Otevření veřejné rozpravu nad projektem „komunál“ a „lesní areál
pod myslivnou“ se postupně stává dalším zdrojem našich debat
a plánů.
Stále je však prioritou kanalizace, obchvat, odhlučnění a R43.

A. Jiaxis
za skupinu pro plánování a rozvoj 

Skupina pro plánování a rozvoj

Od naší únorové a březnové zprávy uběhlo hodně vody. Příprava na
příjezd italských přátel z Abbadie Lariany jde do finále. Ve dnech
19. 7. až 26. 7. 2008 budeme slyšet v Bosonohách i jinou řeč než tu
naši. Členové komise pro mezinárodní spolupráci už se scházejí
častěji, a to nejen nad přípravou návštěvy.
Zeptal jsem se hlavní „šéfky“ celé akce RNDr. Miroslavy Jiaxisové,
co je nového. 

Co je nového: z italské strany víme, že do Prahy přijede asi 15 lidí.
Bude se o ně starat A. Jiaxis s tlumočníkem Patriziem. Počet Italů,
kteří přiletí do Bratislavy, a těch, kteří přijedou vlastními auty, zatím
není znám… Holt, jiný kraj, jiný mrav… V Itálii se moc dopředu
neplánuje....
Co se týká novinek v programu, máme zajištěný celodenní výlet do
Lednice se zakončením ve vinném sklípku v Mikulově. Slavnostní
večeře je zamluvena na pátek 25. 7. na brněnské přehradě v hote−
lu Kozí horka. V Abbadii mají jezero, my v Bosonohách zase přehra−
du… Jinak se tentokrát budeme víc zdržovat v Bosonohách a okolí,
vzájemně se navštěvovat a mít radost se vzájemného setkávání.

Přípravný výbor je početný. Budeme rádi, když se přidáte, aby byl
ještě početnější. připravil A. Jiaxis

za komisi pro mezinárodní spolupráci (gemellagio)

Komise mezinárodní spolupráce

– 21. 4. 2008, Hospodářské noviny, Příliš hlučná pohoda – Krajským
radním přišly první účty za hluk a protočily se jim panenky. Kdyby
měli – jako že musí – ztišit „své” silnice na zákonný limit, padne na
to celý jejich rozpočet na opravy zhruba na deset let dopředu. Nadto
je straší příklad Prahy, kterou úspěšně zažalovali její občané a soud
jí nařídil odhlučnit magistrálu už do roka./ Tomáš Němeček 
− h t t p : / / a k t u a l n e . c e n t r u m . c z / e k o n o m i k a / d o m a c i −
ekonomika/clanek.phtml?id=603099
Řebíček vídeňskou dálnici neprosadil, vítězí Brusel
Brno – Ministerstvu dopravy se nepodařilo obejít Evropskou komisi
a ekology. Na vládě se ministru Aleši Řebíčkovi nepodařilo prosadit
jeho vizi definitivní trasy dálnice mezi Brnem a Vídní, kterou chtěl
vést přes Mikulov. Kabinet tak ustoupil tlaku Evropské komise, sta−
rostů i ekologů a odhlasoval, že požaduje, aby byly porovnány obě
varianty první čtyřproudé silnice. Ta má spojit Česko s Rakouskem,
a to jak přes Mikulov, tak po dálnici D2 a přes Břeclav. To chce
Evropská komise, veřejný ochránce práv, starostové obcí, občanská
sdružení i ministr životního prostředí Martin Bursík. Některé studie
totiž ukazují, že trasa přes Břeclav může ušetřit miliardy korun. „Roz−
hodnutí jsme odložili na květen, ve vládě nejsou na tento problém
jednotná stanoviska,“ uvedl předseda vlády Mirek Topolánek. Minis−
tr Bursík pak označil diskusi o trase „rakouské“ dálnice za velmi
živou. „Jde o to prověřit také stanovisko rakouské strany,“ řekl Bur−
sík. Odpůrci dálnice přes Mikulov už dříve varovali, že pokud vláda
neporovná obě varianty, může to znamenat, že Česko nedostane na
výstavbu cesty za deset miliard peníze z evropských fondů. Podle
nich také hrozí stížnost na Českou republiku u Evropské komise
a následné řízení u Evropského soudního dvora.

Komentáře z českých deníků

Jak jsme vás informovali dříve, vzniklo toto setkávání jako další mož−
nost řešení společných problémů v Bosonohách. Ke kulatému stolu
si zveme odborníky, naše zastupitele a všechny další, kteří mají
zájem přispět do diskuse, nebo jen naslouchat. Závěry a výstupy
setkání předkládáme zastupitelstvu jako další podklad a úhel pohle−
du na danou problematiku.
Dne 17. 4. 2008 se konal v pořadí už třetí kulatý stůl. Tentokrát na
téma Využití budovy staré školky. Touto problematikou se již delší
dobu zabývá zastupitelstvo. Skupina pro plánování a rozvoj – neofi−
ciální poradní orgán zastupitelů – navrhla rekonstrukci budovy
a další využívání  k volnočasovým aktivitám. Tento návrh zastupite−
lé přijali. Až později, bez společné domluvy, přednesl pan starosta
návrh, že budovu necháme zbourat a na jejím místě postavíme hřiš−
tě. 
I kvůli tomuto rozporu jsme uspořádali kulatý stůl. Chtěli jsme porov−
nat oba projekty a zjistit názor veřejnosti.  

Po úvodním přivítání všech hostů byly všem zúčastněným předsta−
veny dva projekty na využití budovy staré školky v časově neome−
zeném prostoru. Díky trojrozměrnému vypracování se všichni pří−
tomní mohli projít jak po novém hřišti, tak po zrekonstruované budo−
vě školky a lépe se tak vžít do budoucí podoby návrhů.
Jako první byl prezentován projekt studentky Provozně−ekonomické
fakulty MZLU v Brně slečny Denisy Dejlové na vybudování hřiště.
Slovo „víceúčelové“ záměrně vynecháváme, protože navržené hřiš−
tě bylo jednoúčelové a dokonce omezovalo vstup dětí podle věku –
bylo určeno pro děti maximálně do 10 let. Po zbourání budovy vznik−
lo na získané ploše 690 m2 hřiště s houpačkami, pískovištěm
a podobnými atrakcemi. Jiné zázemí, jako např. WC a občerstvení,
se na tuto omezenou plochu už umístit nedalo. 
Dalším handicapem tohoto projektu, jak poznala sama studentka,
byl i nedostatek informací ze strany zadavatele. Kdyby totiž tento
projekt byl rozšířen i o rekonstrukci zahrady nové školky, která se
mimochodem chystá, pak by měla pro svůj projekt větší prostor,
a ten by se dal lépe propracovat a využít. Pak by se vyřešilo i samot−
né financování projektu, které se v navrženém rozsahu stalo problé−
mem. Z fondů EU lze totiž žádat o dotace až pro projekty nad 3,5
milionu korun, což nebylo zdaleka naplněno. Výsledkem pátrání po
jiném možném financování projektu zůstala jako jediná možnost
půjčka od banky.
Nevýhodami projektu je, že by stejně uspokojil pouze omezené řady
dětí a, jak poznamenal i jeden přítomný rodič, jenom po omezený
počet dní v roce (kvůli počasí). Další nevýhoda je způsob financová−
ní skrze zadlužení MČ a také poloha hřiště v sousedství dálnice.
Další projekt vypracoval student Martin Štěpánek – Vysoké učení
technické v Brně, Fakulta architektury. Zrekonstruovaná a architek−
tonicky upravená budova se pyšnila tělocvičnou, ateliérem, klubov−
nami, kuchyňkou a samozřejmě i dalším příslušenstvím. Nabízené
prostory by mohly mít různé využití uzpůsobené poptávce dětí, ale

Bosonožský kulatý stůl – využití budovy staré školky

Pokračování na str. 6...

Informace z radnice
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Otevřený dopis starostovi MČ Brno−Bosonohy panu Miroslavu
Sojkovi.

Začala v Bosonohách občanská válka? 
Když jsem přicházela na poslední zasedání Zastupitelstva MČ
Brno−Bosonohy, byla jsem velmi mile překvapena, že už téměř
všechna místa připravená pro veřejnost jsou obsazená. Běžně se
to nestává. Jednání zastupitelstva se obvykle zúčastňuje takový
počet osob, že se dají spočítat na prstech jedné ruky. Z toho se
dalo usuzovat, že se bude asi něco dít.
Ale v materiálech připravených k projednání jsem při přípravě na
zasedání nic zásadního  nepostřehla.
Zahájil jste schůzi a přes technické náležitosti jsme se dostali
k doplnění jednání o další body, které bylo potřeba projednat
a došlo i ke shodě o pořadí projednávání.
Vedení radnice se mělo vyjádřit k neveřejnému prohlášení nadpo−
loviční skupiny zastupitelů, které vzešlo z neformálního setkání
zastupitelů v Bosonožské orlovně a které navrhovalo zlepšení
komunikace mezi vedením radnice a zastupitelstvem, aby se
mohlo lépe využívat informací ke společné práci. Vždyť bez infor−
mací nelze řádně pracovat! Očekávali jsme pouze vyjádření nejuž−
šího vedení.
A začaly se dít věci! Z míst vyhrazených veřejnosti se začaly ozý−
vat výkřiky nesouhlasu s Vaším domnělým odvoláním. Nereagoval
jste. Zastupitel RNDr. Jiaxis se snažil vysvětlit, že žádné odvolává−
ní starosty na pořadu schůze není, jak si mohli všichni poslechnout.
To se některým občanům nelíbilo. Pan zastupitel (shodou okolnos−
tí jeden z nejpilnějších) byl za svoji práci pro Bosonohy náležitě
odměněn. Sklidil od některých rozvášněných občanů urážky, které
naplňují dle mého názoru skutkovou podstatu trestného činu.
Byl jste to Vy, kdo řídil schůzi a měl jste jednat. Je Vám jistě znám
alespoň zákon o obcích. Víte, kdo volí starostu i kdo jej odvolává
a jak se řídí schůze zastupitelstva, kdy a za jakých podmínek může
veřejnost do zasedání vstupovat. Nezasáhl jste. Proč? 
Nemohu dodnes uvěřit, že jste s neveřejným dokumentem urče−

ným pouze zastupitelům tyto občany seznámil, nepravdivě je infor−
moval o svém údajném odvolání na tomto zasedání a prakticky je
sezval, aby Vás podpořili. Tím, že jste nezasáhl, nepřerušil nebo
neukončil zasedání zastupitelstva, jste mě utvrdil v názoru, že se
Vám i takhle projevovaná podpora hodí do krámu, i když je napros−
to za hranicí normálního lidství a slušného chování. I tohle chápu
jako „vstřícnost“ starosty ke zlepšení komunikace a pochopení
mezi vedením a zastupitelstvem.
Jak se máme zachovat my, ostatní zastupitelé? Máme si na zase−
dání pozvat také některé vybrané příznivce, nejraději ty bijce „od
rány nebo od huby“, ať se ukáží?
Co mám dělat? Zbraň nemám, nechci a neumím ji používat, a tak
budu na každé další zastupitelstvo nosit bílý hadr, abych jej při
vyvolané vřavě mohla hodit do ringu a zbaběle utéct.
Vážený pane starosto, nepleťte si zasedání zastupitelstva se spor−
tovním utkáním. Mezi nimi je propastný rozdíl. Výsledkem jednání
zastupitelstva musí být kus odvedené práce.
Ale i tam lze „fandit“  kultivovaně, bez urážek se vyslovit k projed−
návanému bodu v době určené předsedajícím, na vyzvání a hlav−
ně bez porušování zákonů.
Vaše jednání, pane starosto, bohužel musím chápat tak, že Vám
nejde o to, aby se Bosonohy pohnuly dopředu a využívaly se příle−
žitosti, které se nabízí, ale hlavní Vaší starostí se stalo udržení si
dobře placeného místa starosty za každou cenu.

Stydím se za Vás, pane starosto.

Žádám Vás, abyste se k otevřenému dopisu veřejně vyjádřil. Děkuji. 

S pozdravem
M. Špačková – členka zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy

Při této příležitosti prosím pana RNDr. Anastasiose Jiaxise, aby při−
jal moji omluvu za to, že jsem šokována nedokázala jednat už
v době útoku na jeho osobu.

Otevřený dopis starostovi MČ Brno−Bosonohy

Vážený pan
RNDr. Anastásios  Jiaxis
Brno−Bosonohy

Vážený pane!
Přijměte prosím moji omluvu za urážlivé výroky, které zazněly
směrem k Vaší osobě z řad některých přítomných občanů na
veřejném zasedání Zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy dne
10. 4. 2008.
Považuji za neodpustitelné, že jsem se, na protest proti tako−
vým projevům lidské chlípnosti, nedokázal přinutit alespoň
k opuštění zasedání. 
Na svoji omluvu s politováním uvádím, že ve mně převládla ani−
mální zvědavost, co všechno dokáží starostou naverbovaní
deprivanti a jeho voliči slovně ventilovat.
Rovněž se omlouvám za jinak neomluvitelný postoj starosty
a místostarostky, kteří jinak vedou ostatní diskuze (i zastupite−
lů) velice striktně, že se ani v náznaku nepokusili, možná neo−
čekávaným nebo i naplánovaným, dehonestujícím výrokům utr−
žit přítrž a v projevech příznivců se evidentně vyžívali, a even−
tuelně ihned nepovolali policii ČR k zamezení porušování záko−
na na ochranu osobnosti.
Pokud zvážíte, že proti těmto deprivantům podáte trestní ozná−
mení a žalobu na  ochranu osobnosti, deklaruji, že jsem připra−
ven svědčit přesně podle toho, co jsem na zasedání zastupitel−
stva slyšel, byv lucidní, plně orientován v místě, čase a prosto−
ru.
Naivně jsem se domníval, že fašizující základna mezi obyvate−
li Bosonoh dávno vymřela. Bohužel jsem se mýlil. Je mně
z toho psychicky i fyzicky velice na blití. 
Jako prvnímu Vám sděluji, že se, na protest proti způsobu
„vedení radnice“, nezúčastním žádného dalšího zasedání
zastupitelstva, dokud nebude celé jednání dokumentováno
alespoň audiozáznamem, eventuelně i videozáznamem
a následným doslovným zápisem ze zasedání zastupitelstva,
které bude následně publikováno, aby si občané a obyvatelé
katastru Bosonohy konečně uvědomili, koho volí.
Sdělte laskavě, zda moji omluvu jste ochoten přijmout. 
Pokud ano, velice se mně uleví. Byl bych rád, pokud byste byl
ochoten alespoň exces prominout. Cítím s Vámi a vím, že se
nedá zapomenout. 

S pozdravem a v upřímné úctě 
Ing. Jiří Kilian

V Bosonohách 11. 4. 2007

Stejně se z toho nemohu vzpamatovat.

Dopis panu A. Jiaxisovi
Jsem rád, že máme pracovitého a aktivního starostu. Jsem rád,
že nám hezky dovede říci o „svých úspěších“ a o tom, co vše
zvládá sám. Jedinou zmiňovanou spoluprací v jeho článku je
stranická pomoc ČSSD.
Naopak já jsem přesvědčen, že za událostmi, o kterých píše
pan starosta, stojí spousta lidí a spousta jejich času. A to nejen
Bosonožáků ze současnosti, ale i z blízké minulosti.
Funkce starosty by měla být hlavním garantem a manažerem
projektů, ale ne samo−autorem či jediným realizátorem.
Jako aktivní občan a patriot Bosonoh neočekávám, že za mě
starosta vyřeší níže uvedené problémy sám, ale chci se podílet
na veřejné rozpravě a na návrzích způsobů řešení důležitých
bosonožských témat, jako jsou:

− hlukové bariéry u dálnice
− kanalizace
− řešení územního plánu
− priority potřeb na území Bosonoh
− souhlas nad společnými projekty
− společná pravidla vedení obce
− smysluplnost rady 
− informovanost členů zastupitelstva
− veřejná informovanost 
… a mnoho dalších místních „malých témat“, jako je

například sudoval, zpravodaj, gemallagio, tvorba historie Boso−
noh.

Obávám se, že nedostatečné ocenění nezištné pomoci může
brát sílu některým aktivním lidem, kteří chtějí pro naši obec
(městskou část) něco udělat. Nevidět snažení ostatních není
šťastné řešení. Neuvádím konkrétní nespokojenosti se stavem
jednotlivých témat, ale slibuji, že si jednotlivé problémy postup−
ně probereme na veřejnosti.

P. S. 28. 3. 2008 v 11.23 hod. se vesmírné planety dostaly do
polohy, které nám mají přinést štěstí, lásku a spokojenost –
zpráva z tisku.
Doufám, že do stejných poloh se dostanou i naše komunálně
politické myšlenky a činy.

Pěkné květnové dny vám přeje A. Jiaxis

Reakce na článek „Rok 2007 pohledem starosty“
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... dokončení ze str. 4

také dospělých a seniorů. Projekt by vyšel asi na 7 milionů korun
a o finance se bude žádat u fondů EU.
I tento projekt má svá úskalí, a tím je financování provozu (asi
120 000 Kč ročně), které by zůstalo na rozpočtu MČ. I s tím ale otco−
vé projektu počítají a žádost o dotace chtějí rozšířit i o náklady na 5
let provozu, aby si toto centrum volnočasových aktivit pro občany
Bosonoh získalo zájemce a přívržence a také si vyzkoušelo, jaké
skupiny občanů a pro jaké druhy činností se bude centrum nejvíce
využívat. Konkrétní využití budovy bude další tvrdý oříšek. Již na set−
kání se však přihlásilo několik maminek, že by v tomto centru rády
pracovaly.
Následovala diskuze, kde mohl každý z přítomných vyjádřit svůj
názor anebo položit dotaz ochotným projektantům i přítomným
zastupitelům.
Z reakcí přítomných jasně vyhrála varianta dům opravit a nadále
využívat pro různé aktivity. 
Na závěr posezení u kulatého stolu jsme byli seznámeni s výsledky
ankety, která na toto téma proběhla a které se zúčastnilo 47 obča−
nů. Z celkového počtu odpovědí bylo 25 pro rekonstrukci budovy
a 22 pro vybudování hřiště. Důležité bylo i zhodnocení odpovědí na
další otázky ankety, které mohlo přítomné zastupitele inspirovat pro
budoucí projekty a plánování dalšího rozvoje Bosonoh.
Co vyplynulo z ankety dubnového kulatého stolu?
− potřeba obohacení Bosonoh o prostory  pro volnočasové aktivity

jako např. kroužky, kurzy, cvičení, setkávání se, tvoření, klubovnu
pro dospívající mládež, zajištění programu pro děti v době prázdnin,
konání výstav, galerie, Bosonožské muzeum…
− potřeba získat a hlavně zrekonstruovat další hřiště pro děti různých
věkových kategorií, tedy od 0 do 18 let.
−  a jako prioritu vyplývající z ankety – potřeba zamyslet se s 12 až

18letými, jakým způsobem by chtěli trávit svůj volný čas a umožnit
jim, aby ho trávili co nejúčelověji a nejplnohodnotněji. 

Děkujeme všem občanům, kteří obětovali trochu svého volného
času a přišli osobně do orlovny, ale i těm, kteří se zapojili do anke−
ty, aby ukázali, jaké vidí nedostatky života v Bosonohách.

Za organizátory
Martina Doláková, Anastásios Jiaxis, Petr Juráček

Bosonožský kulatý stůl

Dne 12. 3. 2008 jsem byla požádaná panem starostou, abych se
ještě jednou vyjádřila k mojí  žádosti na vybudování pohybově rela−
xační místnosti.

Už od svého nástupu do funkce ředitelky školy v roce 2004 jsem
se velice těžce smiřovala se skutečností, že součástí budovy
základní školy není vlastní tělocvična.
V době, kdy je kladen důraz na výchovu ke zdravému životnímu
stylu a prevenci sociálně patologických jevů, škola neměla a nemá
ani v  době současné k těmto aktivitám vhodné prostory. 
Veškeré pohybové aktivity se musí přizpůsobovat možnostem
jiných subjektů – např. SOU Brno, orlovny….
Další a mnohem větší problém je velice znatelný hlavně v chlad−
ném a sychravém počasí, kdy naši žáci po skončeném cvičení
(zpocení) musí předcházet mezi budovami.
I když všichni pedagogové dohlížejí na to, aby žáci byli vhodně
oblečení, nemohou vždy zabránit prochladnutí, popř. onemocnění
dětí.

Moje žádost nebyla nečekaná a nepromyšlená.
O svém záměru (o výstavbě vhodných prostor pro pohybové akti−
vity) jsem mnohokrát jednala  ústně jak se zaměstnanci školy, tak
některými zástupci ÚMČ, včetně pana starosty, s architekty
a dokonce i se zástupci hygieny.
Dne 10. 1. 2008 jsme obdrželi dopis od náměstkyně primátora Bar−
bory Javorové, že na opravy škol a školských zařízení, dětská hřiš−
tě a veřejná sportoviště je možno získat od města Brna finanční
dotaci.  
Chtěli jsme této nabídky využít, a tak jsem se 6. 2. 2008 písemně
obrátila na pana starostu, aby nám ÚMČ, jako náš zřizovatel,
pomohl. Po odborné konzultaci s architektem a hygieničkou jsem
navrhla pro výstavbu pohybově relaxační místnosti využít přilehlý
pozemek u základní školy (dvůr a hřiště). 
ÚMČ nechal na tento záměr zpracovat studii, což bylo jednou
z podmínek pro podání žádosti na MMB.

Součástí našeho právního subjektu je základní a mateřská škola.
Od září 2008 bude navýšena kapacita mateřské školy na 75 dětí
a stále se zvyšující počet dětí v MŠ je zárukou toho, že nově vybu−
dované prostory budou v budoucnosti plně využity.
V současné době základní školu navštěvuje 81 žáků, ŠD 43 žáků.
Kroužek pohybových her a aerobiku celkem 45 žáků.
V lednu proběhl zápis do 1. třídy a podle vydaných rozhodnutí je ke
školní docházce přihlášeno 23 dětí.
I když všechny děti do první třídy nenastoupí, protože někteří rodi−
če budou žádat pro svoje dítě na základě doporučení lékaře a psy−
chologa z  PPP o odklad školní docházky, je znatelné, že postup−
ně bude docházet ke zvyšování počtu dětí i ve třídách na základní
škole.
Pokud se nám podaří tyto prostory vybudovat, bude to ku prospě−
chu nejenom všem bosonožským dětem, ale i jejich rodičům. 
Jejich děti se budou věnovat sportu, pohybu, relaxačním aktivitám
v novém a příjemném prostředí. 

Poslední rekonstrukce budovy proběhla v roce 2002. Při ní byl zvý−
šen počet učeben celkem na 7 místností (asi pro 200 žáků), vyře−
šen vstup do školy tak, aby přezouvání a převlékání dětí v šatně
odpovídalo hygienickým předpisům. I když v poslední době stoupá
počet narozených dětí, kapacita školy (200 dětí) pravděpodobně
ani v budoucnosti nebude zcela naplněna, proto v nejbližší době
neuvažujeme o dalších stavebních úpravách budovy základní
školy. Mgr. Jarmila Habrová, ředitelka školy

Informace vedení školy

Ještě se nezačalo hrát a už jsme vypekli Aprílem některé malé diváky.
Prý nám chybí herci!!! A tak se děti nabízely samy…. na aprílový žert
nám, k naší velké radosti, skočily.
S pohádkou O dvou sestrách a Jak šlo vejce do světa sklidily Kapky ve
školní družině od svých spolužáků a kamarádů ze školy veliký obdiv.
Není se čemu divit: naučit se text, vystoupit před ostatními, poprat se
s trémou, vymyslet a vyrobit kostým je skutečná dřina.

Po odehrání pohádek čekal celý soubor velký okamžik. Všichni členo−
vé souboru byli pokřtěni kapkami vody a oficiálně jsme vyhlásili název
souboru. Takže od 1. 4. 2008 slyšíme jedině na Kapky. 
Další naše vystoupení proběhlo ve školce, kde se nám podařilo děti
zaujmout tak, že celých 45 minut dokázaly takřka bez hnutí naše před−
stavení sledovat!
V odpoledních hodinách nás přišli podpořit rodiče, kteří nám všem drže−
li palce, a nejen ty. Také drželi v rukou fotoaparáty, kamery a někteří
sladké odměny. A úspěch se dostavil. Nejedno oko nezůstalo suché
a obrovský potlesk nám všem zní v uších ještě dnes.
Na další červnové vystoupení Kapek se již teď těší všechny malé Kapky
a jejich současní i budoucí diváci. Jana Kapounová

Jak se hrálo Kapkám na Apríla
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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

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.

Chcete prodat dům či byt?
Máte hrůzu z realitky?

Obraťte se na PORADNU!
www.REALITNIPORADNA.cz

Tel.: 777 066 977 

Doktorka hledá byt nebo rod. domek
v Bosonohách. Částečná hotovost.

Pozdější stěhování nevadí.
Prosím nabídněte i sms.

Mobil: 775 674 572,
e−mail: dolson@email.cz

S T A R O L Í S K O V E C K É   M L A D É   H O D Y  2 0 0 8
16. 5. – pátek 17.00 Stavění máje.
17. 5. – sobota 14. 00 Požehnání a zahájení hodového průvodu

v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Starém Lískovci.

19.00 Hodová zábava v sokolovně
18. 5. – neděle 9.30 Slavnostní hodová mše svatá.

16.00 Zpívání a tančení s cimbálovou muzikou 
Vonica.

Nově otevřená čistírna peří

Firma WALD
Vám vyčistí peří, vyrobí polštáře a prošívané deky

z kvalitní sýpkoviny (růžové,  modré a bílé).
To vše z peří zákazníka i našeho.

(Tato práce se provádí na počkání nebo do 24 hod.)
Vlastní odvoz i dovoz – pro zakázky přijedeme

a dovezeme do 24 hod., doprava v Brně a okolí zdarma.
Otevírací doba: po–pá   9.00–15.00 hod.

so–ne   po tel. dohodě
Veškeré informace poskytneme na adrese:

Erik Wald
Vzhledná 52, Brno−Bosonohy,

nebo na tel.: 739 428 407
Těšíme se na Vaši návštěvu i zavolání.
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Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – duben 2008
Růžová Libuše Skalní 5 80 let
Kotásek Jaroslav Hoštická 45 80 let
Tejkal Karel Ševčenkova 10 80 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Děkujeme všem,  
kteří se přišli 11. dubna

rozloučit s panem Karlem Svobodou 
(17. 6. 1918–6. 4. 2008)

a nebo mu věnovali tichou vzpomínku.
Františka Svobodová 

a Helena Koudelková, jménem rodiny

TTeenniiss
TK Brno−Bosonohy
547 227 675, www.tkbrnobosonohy.cz
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.
29. 3. 2008, sobota
Pod názvem „Turnaj místních hvězd“ proběhl halový tenisový tur−
naj rekreačních hráčů. V Bosonohách milovníci bílého sportu tímto
způsobem pravidelně ukončují zimní sezónu. Den po turnaji,
v neděli, se „velká bublina“ nad antukovými dvorci odklízí a připra−
vuje se hřiště na jarní a letní soupeření s raketami. Turnaj byl pří−
jemnou sportovní i společenskou událostí. Bylo vítězů i poraže−
ných, ale to není důležité. Taso
Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domá−
cích kurtech
v měsíci červnu 2008:

Dospělí:
2. liga:
7. 6. začátek 10.00 hod.   „A“ Horácký TK Třebíč
28. 6. začátek 10.00 hod.   „A“ VŠB TU Ostrava 
I. třída
21. 6. začátek 9.00 hod. „B“ TCP Kyjov

Dorost:
II. třída
8. 6. začátek 9.00 hod. „A“ ŽLTC Brno „B“
29. 6. začátek 9.00 hod.     „A“ Spartak Jihlava „B“

Starší žactvo:
III. třída 
7. 6. začátek 14.00 hod.    „A“ ŽLTC Brno „C“

Mladší žactvo:
II. třída A
8. 6. začátek 14.00 hod.    „A“ TK Medlánky

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.

Připravil K. O.

Tři nejúspěšnější páry ve čtyřhře

Uzávěrka dalšího čísla 16. 5. 2008. Distribuce 2. 6. 2008

KKuužžeellkkyy
http://www.svojin.wz.cz/, na této adrese pod JmKP2s, zahájily finá−
lové skupiny, najdete podrobné informace o průběhu našich zápa−
sů.
Bosonožští kuželkáři nyní bojují ve finálové skupině s šesti nejlep−
šími družstvy soutěže o postup do vyšší soutěže. Hraje každý
s každým – dvakrát, jednou doma (naším domovským hřištěm je
kuželna v Rosicích) a jednou venku.
Zatím jsme dvakrát remízovali a dvakrát prohráli.
Rád bych vás pozval na naše „domácí“ zápasy:
9. 5. 2008 v 17 hod. Bosonohy : Ivančice C
16. 5. 2008 v 18 hod. Bosonohy : Židenice C
Přijďte nám fandit do pěkného kuželkářského areálu v Rosicích.
S přáním „ať to padá“ A. Jiaxis

za KO Bosonohy

M L A D É  B O S O N O H Y  V Á L Í
V úterý 15. 4. 2008 sehrála mladší přípravka FK SK Bosonohy
derby se soupeřem ze Starého Lískovce. Utkání proběhlo v přátel−
ské atmosféře za nadšeného povzbuzování bosonožských fanouš−
ků. A hoši se opravdu snažili, hráli s obrovským nasazením a vítěz−
ství 9:2 si zasloužili. V bráně nás skvěle podržel Lukáš Hlouček
alias „Buffon“. Neprostupnou obrannou zeď tvořili Michal Pakosta
a Jirka Stehlík. Velký kus práce odvedli tvořivý ofenzivní bek Jakub
Horáček, lehkonohý štírek a jemný technik Denis Dvořáček, tvůrce
hry a kapitán týmu Petr Dočekal, důrazný Jan Bernovský i náhrad−
ní gólman a záložník Dominik Kachlík. Dále je třeba vyzvednout
naše dva skvělé „šutéry“ – Vojtěcha Dočekala a Jiřího Zoufalého.
Klukům už to prostě jde! Největší zásluhu na tom pochopitelně má
trenér týmu pan Jaroslav Špaček a jeho asistenti, pánové Dvořá−
ček a Zoufalý, kteří se hochům poctivě věnují. Fotbal to byl oprav−
du pěkný, hoši do toho šli srdcem a hráli jako ligoví hráči. Bylo se
zkrátka na co dívat! Fandit a povzbudit naše fotbalové naděje při−
šli kamarádi i rodiče. I oni si odnesli krásné sportovní zážitky a pří−
jemný pocit, že podporovat děti ve sportovních aktivitách se oprav−
du vyplatí, notabene když se těchto akcí účastní celá rodina
a všichni se pak o společné dojmy mohou doma podělit. A tak se
přijďte podívat i vy! Zveme všechny chlapce, kterým se fotbal líbí
a chtějí si zakopat na fotbalovém hřišti v Bosonohách na Hoštické!
Mladší přípravka (hoši 1. a 2. tříd) má trénink každé úterý a čtvrtek
v 16 hodin, předškoláci ve středu rovněž v 16 hodin. Děti si zabě−
hají na zelené travičce s partou dobrých kamarádů a, jak je známo,
„kdo si hraje, nezlobí“. Těšíme se na malé fotbalisty i jejich rodiče,
sourozence a všechny, kteří je chtějí podporovat.
Sportu zdar, fotbalu zvláště! Jitka Dočekalová

BOSONOHY SPOLUPOŘÁDAJÍ CELOMĚSTSKOU AKCI
Mistrovství města Brna v pétanque

pod záštitou primátora
MiMB 2008

Neděle 15. června  9.30−16.30
sportovní areál Brno−Žebětín

Srdečně zveme všechny zájemce na prestižní MiMB.
Jde o soutěž tříčlenných týmů ve čtyřech kategoriiích –
muži, ženy, junioři, radnice.
Bosonohy obhajují loňský titul. Voláme všechny zdat−
né pétanquistky, pétanquičata a pétanquisty, přihlaste
se nám, ať zůstane pohár doma. V případě zájmu
uspořádáme kvalifikační domácí soutěž před samot−
nou soutěží. Za spoluorganizátory  Taso
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