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Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na další setkání Bosonožské−
ho kulatého stolu, které se uskuteční 17. 6. 2008 v 18 hod.
v orlovně.
Hlavní téma: odpady – jejich vznik a možnosti třídění v Boso−
nohách.
Účast přislíbila: Ing. Jana Drápalová, členka Rady města Brna
a starostka MČ Nový Lískovec
Motto: Tříděním základních odpadů snížíme jejich produkci až
o polovinu. To stojí za tu námahu. Chceme−li přispět, začněme na
lokální úrovni. 
Bosonožský kulatý stůl je místo přátelského setkávání občanů, kde
diskutujeme na různá témata za přítomnosti hostů, schopných při−
blížit nám co nejvíce danou problematiku. 
Přítomní zástupci vedení radnice informují občany a zároveň odpo−
vídají na jejich dotazy.

Bosonožský kulatý stůl

Slovo redakce
Milí čtenáři, máte v rukou další číslo zpravodaje, které vám přináší
mimo jiné i pozvánku na pétanquový turnaj, který spolupořádá naše
městská část, která zároveň obhajuje loňské prvenství.
Tento sport mi evokuje slunečné odpoledne v klidné vesnici někde ve
francouzské Bretani, kde se mu věnují pohodoví obyvatelé a je jim
nejen zábavou, ale i společenskou událostí. Přejme pétanqu, aby si
našel pevné místo i v našich zeměpisných šířkách a přinesl nám jižní
slunce a pohodu. Na závěr věta z kalendáře: „Inteligentní lidé vědí, že
lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polo−
vině“. Hezké jaro přeje za celou redakci Miroslav Čoupek

Slovo redakce
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

BOSONOŽSKÉ MLADÉ HODY 2008
i organizátorům nemalé problémy. Nakonec však i nedělní průvod
byl důstojný a tradičně velmi vydařený. Nemalé problémy byly
i s příjezdem kolotočů – „šóklů“. Začátkem dubna to vypadalo, že
kvůli konečné autobusu u kaple žádné kolotoče nepřijedou. Nako−
nec se však podařilo panu starostovi Sojkovi a paní místostarostce
Medové vyjednat s DPMB kompromis a kolotoče na pár dní přijely.
Co by to však bylo za hody bez stárků. Těch se letos sešel rekord−

ní počet. Už od konce února se všichni scházeli v orlovně, aby
jejich vystupování na hodech bylo co nejlepší. Tradiční předhodo−
vá zábava se letos konala 25. 4. Velký dík patří stárkám a stárkům
za pořádání této akce, která je určena nejen mladým. 
3. 5. – sobota – čekalo na krojované množství práce. Již v ranních

Studený máj, v stodole ráj.
Tahle pranostika ovšem neplatila v neděli 4. května 2008, kdy
Bosonohy slavily tradiční mladé hody.
Sluníčko hřálo a sv. Florián držel ochrannou ruku nad tímto slav−
nostním dnem.
Také děti si přišly na svoje. Podařilo se nemožné, a to umístit kolo−
toče na Bosonožském náměstí.
Musím ovšem začít od začátku. 
Vše začalo již v únoru. Naši mladí se scházeli dvakrát týdně
v orlovně a pečlivě se připravovali na den D.
V sobotu 3. května postavili „máju“ a potom následovalo zvaní na
hody.
Neděle začala slavnostní mší svatou, a to netradičně u zahrádká−
řů. Děkujeme zahrádkářům za jejich vstřícnost. 
Ve 12 hodin se děvčata sešla v orlovně a začalo oblékání do krojů.
Dík za pomoc při oblékání patří našim mladým maminkám, a to
paní Ivě Pazourkové, paní Věře Němcové a paní Ivetě Sobocíkové.
Také děkuji za pomoc paní Ludmile Koutné a ostatním maminkám
za vzornou přípravu mladých hodů.
Ve 14 hodin vyšel průvod krojovaných stárků. Do kroku a k tanci
hrála tradičně „Večerka“.
Po průvodu se stárci odebrali na večeři.
Slavnostním pochodem po 20. hodině zahájili stárci večerní zába−
vu. Zpívalo se a tancovalo do ranních hodin. Pěkně od podlahy
hrála kapela „Hamrla boys“. 
Velice děkuji všem našim stárkům za pěknou reprezentaci naší
městské části a věřím, že se opět sejdeme v roce 2009.
Ještě jednou díky Drahomíra Medová, místostarostka

Redaktorská reportáž
Letošní hody byly zase o něco jiné a mladší a troufnu si říct, že
v něčem i lepší. 
Část hodů i celé dění v Bosonohách nadále ovlivňuje budování
kanalizace a neprůjezdnost ulice Pražská. Tento fakt dělal stárkům
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hodinách jsme mohli slyšet zpěv stárků, kteří odjížděli pod Kohou−
tovice do lesa. Po dovezení vzrostlého smrku k orlovně byl strom
odkorněn a špička ozdobena. Stavění máje, parádní to podívaná,
začalo po 14. hodině. Bohužel však foukal silný mladý vítr, které−
mu přihlíželi někteří starší, a nová máje byla postavena společný−
mi silami až kolem 18. hodiny. Odpolední zvaní na hody podtrhlo
pilné přípravy na nedělní veselí.
Hodová neděle začala pro mnohé Bosonožáky účastí na slavnost−
ní mši svaté, která byla sloužena ve dvoře u zahrádkářů. V závěru
mše byl posvěcen pamětní kámen, který připomíná 110 let od zalo−
žení Občanského sdružení Svornost Bosonohy. Na kameni je vyte−
sán nápis: „Pán stojí při nás a dává nám sílu. Vzpomínáme na
minulost a myslíme na budoucnost, věnují mladí občané troubské

farnosti.“ Kámen je uložen na hřišti za orlovnou.
Po vydatném hodovém obědu vyšli Bosonožáci do ulic – přihlížet
průvodu a společně se radovat z asi největší NAŠÍ tradice. Večer−
ní zábava proběhla jako velká tečka za letošními hody. Nacvičené
tance a zpěvy stárků, které vyvrcholily půlnočním bosým „staveb−
ním“ překvapením, jsou dobrým důkazem, že (jak řekl hlavní stá−
rek): „mladí mají hody rádi a nedělají je jen pro sebe, ale hlavně pro
širokou veřejnost a ke spokojenosti všech“.
Nezbývá než poděkovat všem organizátorům, všem stárkům, ale
i všem zúčastněným občanům, protože hody nejsou oslava krojů
a kolotočů, ale společného setkávání a sdílení radosti.
Petr Juráček
Foto: Zuzka Matoušová, Jožka Gabriel, Petr Juráček   

Rozhovor s hlavní stárkou a stárkem
Můžete se nám krátce představit?
Honza: Nazdar, mé jméno je Honza Vávra a letos na mě padl
„černy Petr“ a byl jsem zvolen „hlavním“ stárkem já.
Anna: Zdravím všechny Bosonožáky – Anna „Aja“  Haisová. 

Kolik párů letos stárkovalo a kdo to byl?
Honza + Anna: Letošní počet stárku se nakonec po celém blázni−
vém začátku ustanovil na 16 párů. 
Jmenovitě:

Anna Haisová + Honza Vávra
Kamila Hrůzová + Marek Výplach
Eva Haisová + Pepa Gabriel
Zuzka Matoušková + Petr Šrutka
Jitka Matoušková + Lumír Poláček
Helča Šebestová + Roman Vaverka
Jitka Křivánková + Martin Des
Magda Sochorová + Petr Paračka
Míša Šrutková + Jakub Čupera „Tobi“
Markéta Součková + Ondra Dlugoš
Iveta Součková + Honza Kratochvíl
Alena Ziková + Lukáš Čoupek
Tereza Adlerová + Kuba Kepák
Lenka Šenkýřová + Jirka Čoupek
Dáša Václavíková + Kuba Svoboda
Míša Nečková + Přemek Pajer

Co tě zaujalo na stárkování?
Honza: Na stárkování mě baví to, že se sejde dobrá parta lidí,
která si jde zazpívat, zatancovat pobavit sebe, lidi, ale hlavně jdou
„kalit, kalit, kalit“.  
Anna: Nejde o samotné hody, ale o lidi, kteří se jich účastní. Jsou
to lidi, jenž se sice z počátku neznají, ale za dobu celé přípravy,
zkoušek a dalších akcí se z nich stanou přátelé. Naopak ti, co se
znají, tak si připomenou, jaké to bylo tenkrát, zavzpomínají a poba−
ví se. I když se z nás většina potkává, tak nikdy asi ne tolik jako po
celou dobu při chystání hodů. 

Jak probíhaly přípravy na letošní slavnost?
Honza + Anna: No, přípravy byly celkem v pohodě. Všechno pro−
bíhalo, jak mělo, každý dal ruku k dílu, aby se všechno podařilo
a stihlo. Každý rok to víceméně vypadá stejně, plno věcí se poda−
ří, jak chcete, a další zase ne, ale to si nevyberete.

Čím byly letošní hody výjimečné?
Honza: No, letošní hody byly výjimečné tím, že se sešlo ještě víc
párů než v předešlých letech, potom tím, že se částečně vrátila
„stará garda“, dále tím, že nám vyšlo krásné počasí, což je u nás
neobvyklé, zvlášť v hodovou neděli. Ale nejvýjimečnějším bylo asi
to, jaká sestava lidí se dala dohromady, protože na tom hodně
záleží, a letos to bylo vážně super. Skoro všichni makali, ať už na
přípravách, ale i v den samotných hodu, a za to bych jim všem
chtěl složit poklonu za výborně odvedenou práci. 
Anna: Každé hody jsou výjimečné svým osobitým způsobem.
S veškerými menšími problémy, rozpaky a jinými věcmi. Nejde
posoudit jedny hody, muselo by se srovnávat, a to je špatně. Pro−
tože vždycky jsou tu ti, kterým se hody líbí a kterým ne. Všichni by
si měli uvědomit, že každé hody jsou o někom jiném a záleží také
na lidech, jak se k hodům postaví. 

Co se ti naopak na letošních hodech nelíbilo, co tě zklamalo?
Honza: Na letošních hodech není snad nic, co by se mi vyloženě
nelíbilo, to jsou většinou drobnosti… No jo, vlastně nelíbilo se mi,
že trvaly tak krátkou dobu. A že by mě něco zklamalo? No, jedna
věc přece, a to skoro absolutní nezájem Bosonožáků o předhodo−
vou zábavu, protože všichni přes rok remcají, že se tu nic neděje,

a když se tu něco děje, tak dojde málo lidí. Ale to je asi všechno,
jsem naprosto spokojený, jak vše dopadlo.
Anna: Zklamaná jsem asi z ničeho nebyla a totéž platí i u ostat−
ních. Všichni jsme byli spokojení, a to je nejdůležitější. Pro nás jed−
noznačně, a nemyslím jen sebe, ale nás všechny – dopadly hody
na jedničku (skvěle jsme se pobavili, zazpívali…). 

Co bys chtěl vzkázat případným zájemcům o stárkování?
Honza: Ať se příští rok nebojí také zúčastnit. O nic tady nejde, je to
prostě jedna velká zábavná akce s kamarády, můžu doporučit.
Anna: Doporučovat se dá leccos, ale jak se k tomu lidé postaví,
záleží jen na nich. Dokázali jsme, že hody jsou zábavou, a kdo
nevěří, ať se přesvědčí sám. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se hodů účastnili –
přes organizační záležitosti – tj. pí Medové, pí Koutné, p. Výplacho−
vi, p. Čoupkovi a v neposlední řadě panu starostovi, až po všech−
ny, kteří se na hodech i samotných přípravách podíleli. 

Redakce Bosonožského zpravodaje děkuje stárkům za rozho−
vor a velmi profesionální přístup k redaktorům zpravodaje.

Bosonožské mladé hody 2008

Poděkování
První květnovou neděli proběhly v naší MČ tradiční mladé

hody. V letošním roce se hody vydařily jak krásným poča−

sím, tak i kvalitní přípravou stárků. Sešlo se celkem 16 párů,

které pozvedly kulturní i společenský význam této akce.
Prostřednictvím Bosonožského zpravodaje bych chtěl podě−
kovat všem stárkům a hlavně  pořadatelům mladých hodů,
bez kterých by se jen těžko organizace této akce obešla.

Hlavní pořadatelé: p. Jindřich Čoupek,
Jiří Výplach, pí Drahomíra Medová a Ludmila Koutná.

Jmenovaným patří můj velký dík.
Miroslav Sojka, starosta
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 38. schůze rady MČ
ze dne 28. 4. 2008 
RMČ Brno−Bosonohy:

− souhlasí s  připojením Sociálního odboru
na Síť MPSV dle předložené projektové
dokumentace;
− souhlasí s oddělením části pozemku
p. č. 187 v k. ú. Bosonohy tak, aby byla
zarovnána hranice komunikace Průjezdní
přímým prodloužením k ulici Pražské (viz
grafická příloha), tuto část pozemku pone−
chat ve vlastnictví Statutárního města Brna
a pronajmout ji a zbývající část odprodat do
vlastnictví žadateli;
− schvaluje návrh Dodatku č. 2 Dohody
k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti
v samostatné působnosti uzavřené dne
19. 6. 2008;
− nesouhlasí s pokácením stromu – ořešá−
ku na hranici pozemku 797 a 746/2 v k. ú.
Bosonohy, schvaluje ořezání větví přesa−
hujících do pozemku p. č. 797 v k. ú. Boso−
nohy;
− pověřuje starostu odesláním dopisu žada−
telům o prodloužení kanalizačního řadu na
ul. Kolmou s následujícím sdělením:
Budování splaškové a dešťové kanalizace
na ul. Kolmé bude řešeno ve III. etapě
výstavby kanalizace Bosonohy. Lhůta
výstavby bude upřesněna po vyčlenění
potřebné finanční částky z rozpočtu Statu−
tárního města Brna. V příloze přikládáme
kopii TEZ investice;
− schvaluje záměr výměny výplní otvorů
oken ve všech bytových jednotkách byto−
vého domu Konopiska, včetně pořízení
mikroventilace, a záměr provedení zateple−
ní bytového domu Konopiska v roce 2008
a schvaluje zadání průzkumu trhu na tyto
práce v souladu s platnými normami;
− schvaluje zadání ankety na podmínky
využití zrekonstruovaného hřiště na ul.
Hoštické a pověřuje jejím provedením členy
rady RNDr. Anastásiose Jiaxise a Mgr.
Petra Juráčka.

Výtah ze zápisu z 39. schůze rady MČ
ze dne 12. 5. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− doporučuje zastupitelstvu MČ Brno−Boso−
nohy uzavřít s majiteli pozemku p. č.
2432/2 v k. ú. Bosonohy nájemní smlouvu
na dobu určitou – do doby odprodeje
pozemku do vlastnictví Statutárního města
Brna, nejdéle však na dobu 10 let za cenu
80 Kč/m2/rok s účinností od 1. 5. 2008;
− doporučuje zastupitelstvu vyčlenit na
úhradu nájemného za užívání pozemku p.
č. 2432/2 v k. ú. Bosonohy potřebnou část−
ku z rozpočtu MČ na rok 2008;
− pověřuje starostu p. Miroslava Sojku
a člena rady RNDr. Anastásiose Jiaxise
k jednání se zástupci FKSK Bosonohy ve
věci stanovení provozního řádu víceúčelo−
vého hřiště na ul. Hoštická a o zřízení
funkčního místa správce hřiště. Podmínky
pro jednání: 
− cena za komerční využití 150 Kč/hodinu,
− využití hřiště pro členy FKSK 8 hodin
týdně,
− příspěvek na odměnu pro správce hřiště
ze strany městské části ve výši 2.000
Kč/měsíc;
− schvaluje tyto priority práce rady:
− kanalizace, dobudování III. a IV. etapy,
− doprava,
− územní plán,
− kultura a sport,
− strategie, rozvoj a projekty MČ,
− školství,
− životní prostředí,
− zahraniční spolupráce,
− finance + dotace;
− schvaluje vypracování návrhu textové  pří−

lohy koaliční dohody dle schválených prio−
rit do schůze rady, konané dne 16. 6. 2008;
− nesouhlasí s vykácením topolů u fotbalo−
vého hřiště na ul. Hoštické;

− pověřuje starostu jednáním s občanským
sdružením Grand Prix Park, o. s., o podrob−
ném záměru využití nemovitosti bývalé
velké ceny za účelem vybudování malého
muzea brněnského okruhu a sportovního
motorismu;
− souhlasí s návrhem stanovení čáry zasta−
věného území v zastavěné části MČ Brno−
Bosonohy a doporučuje zastupitelstvu
tento návrh schválit. Připravil M. Čoupek

Reakce na „otevřený dopis“
paní Špačkové v minulém
čísle zpravodaje
Jelikož jsem žádný dopis od paní Špačko−
vé nedostal a zmíněný článek jsem si popr−
vé přečetl až v pracovní verzi zpravodaje,
žádal jsem o možnost reagovat v tomtéž
čísle, ale nebylo mi to umožněno. Pan
redaktor Miroslav Čoupek mi sdělil, že
mohu odpovědět až v čísle následujícím. 
Rozhodl jsem se, že na urážky a osočová−
ní paní Špačkové a pana Ing. Kiliána nebu−
du odpovídat vůbec a ponechám na Vás –
občanech, jaký si na mě uděláte názor
a posoudíte sami, komu a o co ve skuteč−
nosti jde. Miroslav Sojka

starosta

Slovo místostarostky
Po přečtení posledního zpravodaje číslo 4,
duben 2008, jsem byla šokována článkem
paní Marie Špačkové a pana Ing. Jiřího Kili−
ana.
Je pravda, že se posledního zastupitelstva
zúčastnilo hodně občanů. Proč asi? Proto,
že jeden občan den před zastupitelstvem
vykřikoval po obci: „Odvolají vám starostu.“
Nemám k tomu co dodat.
Není divu, že občané se přišli přesvědčit,
jak to všechno dopadne.
Není dobré ani prospěšné řešit problémy
zastupitelstva přes zpravodaj. 15 lidí, 15
názorů.
Měli bychom se naučit naslouchat jeden
druhému, pracovat pro blaho obce a ne jen
kritizovat práci starosty a místostarostky.
Chyby na druhých nalézáme velice lehce.
Zamysleme se každý sám nad sebou
a pracujme pro Bosonohy a nečekejme jen
chválu. Drahomíra Medová

Nové finanční úspěchy boso−
nožstva
Kdo čeká kritiku, sarkasmus či nějakou
satiru, toho zklamu. Chci vám sdělit realiza−
ce nových projektů: 
1. Máme postavené veřejné hřiště na ulici
Hoštická, mezi sportovišti fotbalovým
a tenisovým. Z dotace města stála realiza−
ce 1.500.000 Kč. V současné době řeší
rada přípravu statutu hřiště – vzala si na
pomoc požadavky fotbalistů, školy a veřej−
ný názor z provedeného průzkumu.
2. Dostali jsme 800.000 Kč, opět z rozpočtu
města, na rekonstrukce hřišť, na rekon−
strukci dětského hřiště v zahradě MŠ na
ulici Konopiska.
3. Stihli jsme, opravdu za dvě minuty dva−
náct, podat přípravou náročný projekt
rekonstrukce staré budovy školky.  

Vše se dělo zásluhou rychlého a včasného
podání žádostí. U všech žádostí jde o jed−
noznačně stanovené záměry z města.
Takže pokud zaznívá námitka o vhodněj−
ším využití dotace, lze pouze odpovědět, že
na jiné účely tyto výzvy k dotacím stanove−
ny nebyly. Lze tedy mít radost, že na naši

městskou část zasáhly finance města Brna.
RNDr. Anastázios Jiaxis  

člen Rady  MČ Bosonohy
a skupiny pro strategii a rozvoj  

Komise pro ochranu a rozvoj
životního prostředí
Krátký výpis z jednání komise, která dopo−
ručuje usnesení radě a zastupitelstvu:
Členové komise doporučují častější čištění
ulice Pražská z důvodu budování kanaliza−
ce. Dle názoru členů by vzniklý problém
měla řešit stavební firma IMOS Brno, a. s.
Komise nedoporučuje pokácet lípu u domu
Ostopovická 12. Doporučuje opětovné pro−
řezání na konci vegetačního období.
Komise poukázala na černou skládku na
konci polní cesty za ulicí Hoštická. Členové
komise vyzývají občany k nahlášení čer−
ných skládek.
Komise poukazuje na malou informovanost
o objížďce Bosonoh, žádá o instalace infor−
mativních cedulí s možnostmi vjezdu do
jednotlivých částí Bosonoh.
Komise doporučila umístění kontejnerů na
tříděný odpad před vodojem.

Za komisi pro ochranu
a rozvoj životního prostředí

Petr Juráček
Další členové komise: RNDr. Miroslava Jia−
xisová, Květoslava Kilianová, MUDr. Iva
Florianová, Marcela Melounová

Umístění kontejnerů na tříděný
odpad u vodojemu
V minulém čísle jsme informovali o přemís−
tění kontejnerů u bývalého vodojemu na
ulici Přímá. Na základě výzvy se vyjádřilo
několik občanů k navržené změně – před
vodojem. Vaše stanoviska byla kladná
i záporná. 
Další vámi navržené místo se nabízí  napro−
ti domu Přímá 43. Kontejnery by byly umís−
těny za opěrnou zídkou, uvnitř areálu vodo−
jemu a vizuálně odděleny keři. 
Je zřejmé, že žádné místo v této lokalitě
nebude ideální, na druhou stranu je
z vašich dopisů jasné, že zde kontejnery
chceme. Děkujeme za váš zájem a případ−
né další podněty. Petr Juráček

Skupina pro plánování a rozvoj  
S hrdostí vám mohu oznámit, že naše sku−
pina strategie a rozvoje Bosonoh zvládla
první dlouhodobější fázi příprav nad reali−
zací projektu. Ukončili jsme ji podáním tzv.
studie proveditelnosti. Jedná se o delší ela−
borát, který se podává na základě výzvy
města, pro zařazení do integrovaného
plánu rozvoje města. Už jste se ztratili
v těch mít větách, nedivím se vám. Zkusím
to vysvětlit lidsky. Máme možnost si sáh−
nout do evropského finanční „žoku“ –
Evropský fond pro regionální rozvoj. Mezi−
tím musíme projít městským (zařazení do
integrovaného plánu rozvoje města Brna) a
státním (Regionální operační program
NUTS 2 Jihovýchod) výběrovým kolem. Už
je vám to jasné, že?
U našeho provedení první fáze šlo a jde
o výbornou týmovou práci členů pracovní
skupiny. 
Zkušenosti z jeden a půlletého snažení
nám ukázaly, že pokud se chceme vážně
zabývat rozvojem Bosonoh, je třeba mít pří−
pravy od vizí až po reálné projekty připrave−
ny s předstihem.
Pro další dobrý průběh realizace je třeba
vytvořit i finanční možnosti a příležitosti –
granty, dotace, podnikatelské záměry –
v co největším rozsahu. 
Takže zase nám prosím nepřestávejte
držet palce, ať máme štěstí při zvládání dal−
ších fází. Anastásios Jiaxis

za skupinu pro strategii a rozvoj  
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Informace ze sociálního refe−
rátu Úřadu městské části
Brno−Bosonohy
Vážení občané, vzhledem k tomu, že soci−
ální referát Úřadu městské části Brno−
Bosonohy má pomáhat občanům v tíživých
situacích a vzhledem k tomu, že ne ke
všem se dostanou potřebné informace,
zvolila jsem tuto cestu, jak Vás informovat
o tom, co pro Vás může sociální referát
udělat nebo zajistit. Nejdůležitější náplň
činnosti sociálního referátu je sice uvedena
na internetových stránkách úřadu
(www.bosonohy.cz), ale ne všichni mají
k internetu přístup. Po několik čísel Boso−
nožského zpravodaje se Vám budu snažit
přiblížit náplň činnosti sociálního referátu
a dávky, které by Vám mohl sociální referát
ÚMČ Brno−Bosonohy (a nejen ten) poskyt−
nout.

Hlavní náplň činnosti sociální referátu: 
− vyplácení dávek poskytovaných v rámci
z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
− vyplácení dávek poskytovaných v rámci
z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeče−
ní, ve znění pozdějších předpisů, 
− výkon sociálně−právní ochrany dětí dle z.
č. 359/1999 Sb., o sociálně−právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
− výkon funkce opatrovníka v řízeních
občanskoprávních sporných a nesporných
pro oblast sociálně−právní ochrany dětí,
− výkon funkce opatrovníka ve věcech péče
o osoby zbavené nebo omezené ve způso−
bilosti k právním úkonům a ve věcech opat−
rovnických.

V tomto čísle Bosonožského zpravodaje
bych Vám ráda poskytla obecné informace
o  hmotné nouzi, jaké dávky jsou v rámci
hmotné nouze vypláceny a jaké instituce je
ve městě Brně poskytují. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, upra−
vuje poskytování pomoci k zajištění základ−
ních životních podmínek osobám, které se
nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím
dávek pomoci v hmotné nouzi, a to přís−
pěvku na živobytí, doplatku na bydlení
a mimořádné okamžité pomoci. 

Pro posouzení stavu hmotné nouze se
posuzují příjmy a sociální a majetkové
poměry osoby, která žádá o dávku, společ−
ně s příjmy a sociálními a majetkovým
i poměry dalších osob (neboli společně
posuzovaných osob). Okruh společně
posuzovaných osob se posuzuje podle
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a exi−
stenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů.  Společně se posuzují: 

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, 
b) manželé, 
c) rodiče a

1) nezletilé děti, které nejsou
nezaopatřené, 

2) zletilé děti, pokud tyto děti společně 
s rodiči užívají byt a nejsou společně 
posuzovány s jinými osobami podle 
písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt,
s výjimkou osob, které písemně prohlásí,
že spolu trvale nežijí a společně neuhrazu−
jí náklady na své potřeby. 

Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestli−
že:

1. její příjem a příjem společně posuzova−
ných osob 

a) po odečtení přiměřených nákladů na

bydlení nedosahuje částky živobytí (vysvět−
leno níže), přičemž si nemůže tento příjem
zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotní−
mu stavu nebo z jiných vážných důvodů
vlastním přičiněním a zabezpečení jejích
základních životních podmínek je tak vážně
ohroženo, nebo (tato osoba/společně
posuzované osoby má/mají nárok na přís−
pěvek na živobytí),

b) dosahuje sám nebo spolu s příspěv−
kem na živobytí částek živobytí, ale nepo−
stačuje k zabezpečení odůvodněných
nákladů na bydlení a služby s bydlením
bezprostředně spojené (tato osoba/společ−
ně posuzované osoby má/mají nárok na
doplatek na bydlení).

Částka živobytí osoby činí 
a) částku životního minima,
b) částku existenčního minima. 

Okruh osob, u kterých se použije částka
životního minima nebo částka existenčního
minima stanovuje § 24 z. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozděj−
ších předpisů. Částka živobytí společně
posuzovaných osob činí součet částek
živobytí společně posuzovaných osob. 
Životní minimum jednotlivce (občan žijící
sám nebo posuzovaný pro účely hmotné
nouze samostatně) činí 3.126 Kč. 
Životní minimum společně posuzovaných
osob (2 a více společně posuzovaných
osob): 
1. životní minimum osoby posuzované jako
první v pořadí činí měsíčně 2.880 Kč, 
2. životní minimum osoby, která je posuzo−
vaná jako druhá nebo další v pořadí činí
měsíčně 

a) 2.600 Kč u osoby od 15 let věku, která 
není nezaopatřených dítětem, 

b) 2.250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 
15 do 26 let věku, 

c) 1.960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 
do 15 let věku, 

d) 1.600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 
let věku.

Existenční minimum činí měsíčně 2.020
Kč. 

2. nesplňuje podmínky uvedené v odstavci
1, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům,
celkovým sociálním a majetkovým pomě−
rům jí hrozí vážná újma na zdraví (tato
osoba má nárok na mimořádnou okamži−
tou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na
zdraví), 

3. ji postihne vážná mimořádná událost
a její celkové sociální a majetkové poměry
jsou takové, že jí neumožňují překonat
nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou
mimořádnou událostí se rozumí zejména
živelní pohroma (například povodeň, vichři−
ce a vyšší stupně větrné pohromy,
zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní
událost, ekologická nebo průmyslová
havárie (tato osoba/společně posuzované
osoby má/mají nárok na mimořádnou oka−
mžitou pomoc z důvodu postižení vážnou
mimořádnou událostí), 

4. nemá vzhledem k příjmům a celkovým
sociálním a majetkovým poměrům dosta−
tečné prostředky 

a) k úhradě nezbytného jednorázového
výdaje, spojeného zejména se zaplacením
správního poplatku při prokázané ztrátě
osobních dokladů, při vydání duplikátu rod−
ného listu nebo dokladů potřebných k přije−
tí do zaměstnání, s úhradou jízdného v pří−
padě ztráty peněžních prostředků, a v pří−
padě nezbytné potřeby s úhradou noclehu
(tato osoba má nárok na mimořádnou oka−
mžitou pomoc na úhradu nezbytného jed−

norázového výdaje),
b) na úhradu nákladů spojených s poříze−

ním nebo opravou nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby a na základ−
ní vybavení domácnosti a odůvodněných
nákladů souvisejících se vzděláním nebo
zájmovou činností nezaopatřeného dítěte
(tato osoba/společně posuzované osoby
má/mají nárok na mimořádnou okamžitou
pomoc na úhradu nezbytných nebo odů−
vodněných nákladů),

5. v daném čase, s ohledem na neuspoko−
jivé sociální zázemí a nedostatek finanč−
ních prostředků, nemůže úspěšně řešit
svoji situaci a je ohrožena sociálním vylou−
čením (tato osoba má nárok na mimořád−
nou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení
osoby sociálním vyloučením), jestliže
zejména

a) je propuštěna z výkonu vazby nebo
z výkonu trestu odnětí svobody,
b) je po ukončení léčby chorobných závis−

lostí propuštěna ze zdravotnického zaříze−
ní, psychiatrické léčebny nebo léčebného
zařízení pro chorobné závislosti,
c) je propuštěna ze školského zařízení pro

výkon ústavní či ochranné výchovy nebo
z pěstounské péče po dosažení zletilosti,
respektive v 19 letech,

d) nemá uspokojivě naplněny životně
důležité potřeby vzhledem k tomu, že je
osobou bez přístřeší,

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné osoby.

O dávky uvedené v odstavci 1–4 lze žádat
na sociálním referátu Úřadu městské části
Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1.
V případě, že je v okruhu společně posuzo−
vaných osob nezaopatřené dítě (studující
dítě do 26 let), žádá se o dávky uvedené
v odstavci 1–4 na Magistrátu města Brna,
Koliště 19. O dávku uvedenou v odstavci 5
lze žádat na Magistrátu města Brna, Oddě−
lení sociální prevence a pomoci, Křenová
20. Výše uvedené informace jsou pouze
orientační, pro posouzení nároku na jakou−
koliv výše uvedenou dávku je nezbytné
individuální posouzení situace jednotlivce
či rodiny. 
Bližší informace o výše uvedeném lze zís−
kat v uvedených zákonech, na interneto−
vých stránkách Ministerstva práce a sociál−
ních věcí (www.mpsv.cz), na internetových
stránkách ÚMČ Brno−Bosonohy
(www.bosonohy.cz) nebo na sociálním
referátu ÚMČ Brno−Bosonohy. 

Kateřina Nivnická, DiS
V příštím Bosonožském zpravodaji se
budeme věnovat příspěvku na živobytí.

Informace z radnice

Oznamujeme občanům, že na interneto−
vých stránkách městské části Brno−Bosono−
hy byla vytvořena rubrika „Pan starosta
odpovídá“.  Formulář pro Vaši otázku nalez−
nete na internetových stránkách www.boso−
nohy.cz  v odkaze Městská část, Pan sta−
rosta odpovídá.  Odpovědi na Vaše dotazy
budou očíslovány a zveřejněny na stejném
místě. Doufáme, že tato služba občanům
zlepší vzájemnou komunikaci.

Ing. Magda Březinová
ÚMČ Brno−Bosonohy

Vytvoření rubriky bylo iniciováno a schvále−
no na 15. zasedání ZMČ Brno− Bosonohy.

Pozn. red.

UMČ Brno−Bosonohy oznamuje
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Pánové a dámy organizátoři! Zasloužíte potlesk a slova uznání!
Již potřetí se konala tato nová tradice v režii FK SK Bosonohy a 1. FC Pivnice. Již potřetí
byl u toho jeden z redaktorů zpravodaje a můžeme konstatovat: akce je rok od roku lepší,
kvalitnější, úspěšnější. 
Těsně po západu slunce se na „placu“ před myslivnou rozhořela hranice. Děti i dospělí

převlečení za různé čarodějnice pobíhali kolem a nejen občané Bosonoh se scházeli spo−
lečně prožít pěkný jarní večer. Podávalo se množství nápojů, výborně připravené a ope−
čené maso a jiné. Organizátoři byli připraveni i na krizový plán – úspěšná bosonožská
kapela Metamorfóza hrála pod střechou přistaveného návěsu. Asi největším překvapením

byl počet účastníků – cca 300, což je trojnásobek oproti minulému roku. Pokud bude
návštěvnost každoročně lineárně narůstat…
Ještě jednou díky. Petr Juráček

Pálení čarodejnic na myslivně

Jak se máme v nové a krásné mateřské
škole
Kromě řady kulturních akcí (divadelních
představení, tradicí a oslav) nás v doprovo−
du pana ředitele firmy Benjamin, která
novou mateřskou školu vybavovala nábyt−
kem, navštívila paní ředitelka mateřské
školy z Moskvy. „Oprášily“ jsme dávno
odložené znalosti ruského jazyka. Chystají
se k rekonstrukci starší budovy a touto čes−
kou firmou budou vybaveni nábytkem,
didaktickými pomůckami a zařízením
zahrady.
Naši „předškoláci“ se zúčastnili spolu
s dětmi ze ZŠ tradičního „běhu Bosonoha−
mi“, ze kterého si pyšně odnášeli nejen
medaile, ale i nadšení ze sportovního výko−
nu.
Svátek matek jsme oslavili spolu s mamin−
kami. Paní kuchařky přichystaly pohoštění,
bez kterého se žádná pořádná oslava neo−
bejde. Každá třída si připravila vlastní
besídku, dárečky a paní učitelky překvape−
ní – keramickou dílnu pro maminky s dětmi.
Žasly jsme nad nadšením, nápady a zruč−
ností maminek a jejich dětí. Vypálením
těchto výrobků zahájíme provoz nové kera−
mické pece v mateřské škole.
Zbývá oslavit Mezinárodní den dětí. Ten
prožijeme na zahradě mateřské školy, kde

budou mít děti po celé dopoledne skákací
hrad. Kromě toho se budou střídat při závo−
dech a soutěžích.
Tradičně pojedeme na školní výlet (tento−
krát společně s prvňáčky ze základní
školy). Máme namířeno do Drásova, podí−
vat se a vyzkoušet zahradní železnici.
V červnu se s námi slavnostně rozloučí
předškoláci. Besídky s kulturním progra−
mem se zúčastní také zástupci vedení MČ
v Bosonohách, paní ředitelka a jejich
budoucí paní učitelka, která podá rodičům
základní informace o nástupu do základní
školy.

Prázdninový provoz 
se tentokrát týká pouze dětí zaměstnaných
rodičů.
Bude: od 1. 7. 2008 do 18. 7. 2008
Od 21. 7. 2008 do 31. 8. 2008 bude provoz
mateřské školy Konopiska 6 přerušen.
Školní rok 2008/2009 bude zahájen
v pondělí 1. 9. 2008.

Krásné prožití prázdnin a dovole−
ných přeje Vaše mateřská škola!

Zprávičky z naší školičky
V neděli 11. května v 15 hodin na myslivně
v Bosonohách se sešlo 72 žen, aby oslavi−
lo svátek matek.
Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, pěkně se
sedělo a povídalo. K poslechu hrála

„Brněnská heligonka“.
Vstupenky byly slosovatelné a tombola,
díky panu Pruknerovi, velice zajímavá.
Doufám, že se příští rok této oslavy zúčast−

ní více mladých maminek, které s sebou
vezmou svoje děti, a prožijeme společně
krásný den plný pohody a lásky.

Chci touto cestou poděkovat panu Prukne−
rovi za jeho obětavou práci při organizová−

ní pěkného nedělního odpoledne.
Lamberte, díky Drahomíra Medová

místostarostka

Den matek
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Vážení občané Bosonoh, vážené zastupitelstvo,
Po přečtení posledního zpravodaje mi naskakuje husí kůže. Byla jsem
tímto donucena na ohlasy některých zastupitelů reagovat.
Je pravda, že se nezúčastňuji zasedání zastupitelstva z důvodů pra−
covních, ale dění v Bosonohách mě zajímá. Na poslední zasedání jsem
si čas udělala hlavně proto, že kdosi po Bosonohách vykřikoval:
„Budou vám odvolávat starostu.“
Hodně mě to překvapilo, vždyť nejsou slyšet žádné námitky k práci sta−
rosty ani zastupitelstva. Jsem přesvědčena, že byl zvolen díky jeho
schopnostem a přístupu k lidem. Podivné je, jako v načasované době,
kdy jsou lidé neklidní a nespokojení kvůli problémům s kanalizací, se
někdo „vzbudil“, využívá této nepohody a snaží se hledat chyby na sta−
rostovi a místostarostce. Myslím, paní Špačková, že se nemusíte stydět
za starostu, ale za jiné, snad i za sebe. Tolik zášti a pohrdání k člově−
ku, který je v nezáviděníhodné situaci, jsem už dlouho neviděla a nesly−
šela. Nechci nikomu měřit stejným metrem, jen mám pocit, že o „dobře“
placené místo starosty někdo stojí.
Proto vznikla tato situace a je mi líto, že lidé, kteří by měli napnout síly
(proto jsme si je zvolili) a měli jakýmkoliv způsobem nabídnout svoji
pomoc, podráží panu starostovi nohy. Nedokáží nebo nechtějí domys−
let, že tímto postojem poškozují chod celé městské části. Mají pocit, že
jsou lepší a umí vše vyřešit lépe? Myslím, že není tak daleko do dalších
voleb, a pokud jsou tak dobří, jak se snaží dokázat i neférovým způso−
bem, je možné, že si je občané zvolí, tak proč ten spěch? Nebo je za
tím něco jiného?
Pan Ing. Kilian napsal velice „působivý dopis“. Nejvíce se mi líbí jeho
„naverbovaní deprivanti“ a „fašizující základna“. Brzy zapomněl, že
v předminulém období kandidoval s těmito „deprivanty“. Přestože jsem
neschvalovala jejich reakci, jsou mi milejší a bližší, protože si stojí za
svým přesvědčením a nepřevlékají kabáty.
Vedení radnice bych chtěla vzkázat, ať se nenechají vyprovokovat, svoji
práci dělají dobře, i když jim prý chybí vysokoškolské vzdělání. Věřte,
že s nějakou inteligencí se rodíme. Moudrost, inteligence a přístup
k lidem nedělá titul, ale slušný člověk s dobrým srdcem.
A můj poslední postřeh: milí zastupitelé, kterým starosta překáží v jejich
růstu. Pokud nebudete připraveni na tyto reakce občanů, které někdy
nejsou příjemné (ale co člověk, to názor), tak se ani o vedoucí funkce

nepokoušejte, nezvládli byste to.
V lidech je obrovská síla.
V Bosonohách dne 14. 5. 2008

S pozdravem
Dagmar Tretterová, Sedla 16a, Brno−Bosonohy

Od našich spoluobčanů

Uzavřené Bosonohy
Na křižovatce ulic Pražská – Ostopovická stojí osobní auto s řidičem
dotazujícím se, jak dál. Dva spoluobčané (kdysi moji prvňáčci) vysvět−
lují řidiči automobilu příhodnou cestu na Troubskou ulici: „Musíte jet
kolem bytovek, ale pozor, teprve až bytovky končí, odbočit doprava,
a pak dále po polní cestě na Troubskou ulici.“
Tak jsem se, nevyzvána, zapojila do rozhovoru: „Tam není žádná
cesta, tam je rozoraný soukromý pozemek a nesmí se tam jezdit. Zde
přes staveniště kanalizace je průjezd také zakázán. A vy, pane řidiči,
nesledujete dopravní značky? Neviděl jste značku průjezd zakázán?
Tak pěkně zpátky – do Starého Lískovce a přes Ostopovice do Troub−
ska.“
Řidič chápavě pokyvoval, značky prý sledoval, ale myslel, že to nějak
vyjde.
A vyšlo! Šlápl na plyn a pěkně přes staveniště frr. (Frr zrovna ne, ale
ujel.) Jen se za ním zaprášilo. Bohužel doslova a do písmene.
A tak jsem dopadla jako hubkař. Je to paradox, ale já jsem se docela
pobavila. 
P. S.: Mohlo to dopadnout i jinak. 2 000 Kč pokuty 

Postrádám a marně hledám:
1. Zprávy v novinách o probíhající výstavbě kanalizace v Bosonohách,
o zákazu průjezdu ulice Pražská.
2. Stejnou zprávu v dopravním zpravodajství v televizi Nova v 17 hodin
a ve Snídani s Novou, popřípadě v Zelené vlně na ČRo 1,  kde jsou
uveřejňovány zprávy o uzavřených komunikacích mnohem menšího
dopravního významu.
3. Souvislejší kontrolu neukázněných řidičů projíždějících bez povolení
Pražskou ulicí, a to ze strany městské i státní policie.

K. Kilianová
členka Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Dne 21. ledna 2008 požádal starosta Miroslav Sojka ministra dopravy
Aleše Řebíčka o osobní schůzku ve věci výstavby protihlukových stěn
dálnice D1 v k. ú. Bosonohy slovy: Vím, že jste velice zaneprázdněn,
proto se rád přizpůsobím a volbu termínu schůzky ponechávám zcela
na Vaší osobě. Budu velice rád, když si na mě ve svém nabitém pro−
gramu najdete několik minut času k projednání výše uvedené záležitos−
ti.
Schůzka na miniterstvu dopravy (MD) proběhla 14. 2. 2008. 
Podle zápisu z jednání se zúčastnili: starosta Sojka, místostarostka
Medová a pan Výplach, radní a předseda dopravní komise. 
Za MD Ing. Vůjtěch, vedoucí odd. infrastruktury pozemních komunika−
cí, a Ing. Biedermann, referent, dále Ing. Sobotková z Ředitelství silnic
a dálnic (dále ŘSD).
Zástupci MČ Brno−Bosonohy v úvodu jednání přednesli svůj požada−
vek na urychlenou výstavbu protihlukových stěn v lokalitě Bosonohy
vlevo a Troubsko východ vpravo na dálnici D1 (jediná věta v zápisu).
ŘSD informovalo o stavu přípravy protihlukových opatření, probíhá
územní řízení, o problémech s financováním – zatím není vyčleněna ani
částka na pokrytí nezbytné přípravy. Podmínkou je zařazení akce do
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok.

Zástupci MD slíbili, že s požadavkem na urychlenou výstavbu seznámí
náměstka ministra Jiřího Hodače. Tolik ze zápisu.

Požádala jsem o předání veškerých materiálů z ÚMČ Brno−Bosonohy
k této návštěvě. Zajímaly mě hlavně materiály, které s sebou naše dele−
gace vezla a předala na jednání a kdo je vypracoval.
I když jsem postupovala podle zákona 106/1999 Sb., nic mi předlože−
no nebylo, protože žádný materiál, jak přiznal až při interpelacích na
posledním zasedání zastupitelstva pan starosta, vypracován nebyl,
a tak nemohl být ani předán. Další můj dotaz směřoval k tomu, zda byl
již kontaktován SFDI se žádostí o zařazení do rozpočtu této akce na
příští rok (o tomto problému jsem již informovala na zastupitelstvu i v
lednovém zpravodaji). Žádná aktivita ze strany vedení, ticho po pěšině.
Nabízí se otázka: když naši představitelé chtěli schůzku s panem minis−
trem na několik minut bez jakékoliv připravené prezentace, jaká stopa
by po nich asi zůstala? Snad by to nebyl jen šálek od kávy? Nebo snad
vezli nějaký prezent? Jaké můžeme očekávat výsledky jednání?  Přije−
tí na MD není každý den, za jak dlouho po tomto si můžeme dovolit
žádat podruhé? Byl to výlet nebo co to vlastně bylo? Byla to služební
cesta! Marie Špačková

Návštěva nejvyššího vedení MČ Brno−Bosonohy na ministerstvu dopravy

Zpětne chceme čtenáře zpravodaje informovat o divadelním sna−
žení divadelního uskupení Křemílek. 
Divadelní turné pohádky Zlatovláska z pohledu režiséra
V únoru a březnu jsme naši pohádku hráli i mimo Bosonohy. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na našem turné
podíleli – rodiče, naši kamarádi a hlavně všichni herci. Při reprízách
pohádky jsme zažili mnoho zajímavých věcí a věřím, že zkušenos−
ti z těchto akcí se budou dětem v životě hodit. Velké díky patří orga−
nizátorům v jednotlivých obcích, kde jsme hráli, protože se o nás
vždy příkladně postarali a poskytli nám dobré zázemí, jak pro naše
herecké potřeby, tak i pro naše žaludky. Zvláštní poděkování patří
dvěma rodinám – Lysákům a Hurtům.
Za povšimnutí stojí několik čísel:
Na reprízy jezdilo až 45 herců, zpěváků a hudebníků včetně dopro−
vodu, tachometry našich aut se posunuly dohromady o 2 600 km,
divadelní představení shlédlo cca 1100 lidí.

Petr Juráček
Turné po jižní Moravě z pohledu herců
Turné trvalo od 8. 2. do 10. 2. 2008, později pak 1. 3. v Žebětíně
a 2. 3. v Křižanově.
8. 2. odpoledne jsme dorazili auty na faru do Jaroměřic nad Rokyt−

nou, kde nás uctivě přivítal pan farář Jan Kovář. Poté jsme vynesli
všechny věci kromě kulis nahoru a ubytovali jsme se. Bylo nás tam
docela hodně, jak dospělých, tak i na straně dětí, takže bylo
i hodně věcí a jídla. Musel se jít nachystat sál na představení, páč
se den poté hrálo představení a nejspíše by se to nestihlo, tak
muselo jít pár ochotníků, aby jej nachystali. Sál se chystal dlouho
do noci, a tak v něm i přespali. Další den jsme měli hned ráno
zkoušku, a proto jsme měli docela fofr, abychom sehnali to, co
jsme doma zapomněli, nakonec jsme to všechno nějak zvládli
a mohli si nazkoušet divadélko.
A hned poté jsme zahráli před „spoustou a spoustou“ diváků.
U vstupného se prodávalo DVD, na kterém byla pohádka z minu−
lého roku, „Princezna z chaloupky“.
A když jsme šťastně dohráli snad bez jediné chybičky, sklidili jsme
kulisy a šli hurá zpět na faru. Hrála se dokonce i noční hra, které
se zúčastnili pouze dobrovolníci… my dvě jsme tuto hru nehrály,
ale nebyly jsme jediné. A protože jsme ji nehrály, nemůžeme sem
napsat, co se v nočních uličkách Jaroměřic odehrávalo.  
Šli jsme spát kolem dvanácté hodiny a spalo se nám celkem dobře.
Ráno, když jsme si zahráli stolní fotbálek, tak jsme si sbalili věci
a odnesli si je dolů do aut.

Pohádka ZZllaattoovvlláásskkaa  nnaa  cceessttáácchh (pokračování na straně 8)
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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

Vedení jihomoravské dopravní policie dochází trpělivost. Rozšíření dálnice
D1 na šest pruhů je v nedohlednu, a tak se policisté rozhodli k radikálnější−
mu řešení neutěšené situace. V okolí Brna by na nejfrekventovanější
dopravní tepně v zemi měla klesnou rychlost o padesát kilometrů v hodině.
„O snížení rychlosti ze sto třicítky na osmdesát kilometrů v hodině musíme
jednat s ministerstvem vnitra a dopravy. Situace na dálnici v okolí Brna totiž
není dobrá a ve své podstatě se nejedná o dálnici, ale o obchvat města,“
řekl šéf jihomoravské dopravní policie Leoš Tržil. Důvodem rozhodnutí
vedení dopravky je fakt, že situace na dálnici D1 začíná být kritická. Svědčí
o tom i hromadné nehody, které tepnu v mnoha případech zablokují. Po
dvaceti minutách od havárie se totiž za kolizí vytvářejí kolony. Ty dosahují
od pěti do patnácti kilometrů. Objízdné trasy navíc nesplňují kapacitu
a stává se, že v kolonách uvíznou vážně nemocní lidé, kterým nemůže
nikdo pomoci. Například před půldruhým rokem zemřel v koloně muž, který
nedostal včas inzulín.
Od Bohunic po Slatinu. Možná i dál
Snížení rychlosti by podle šéfů dopravní policie mohlo znamenat snížení
nehodovosti. „Pokles rychlosti na osmdesátku by se týkal úseku od 190.
kilometru u sjezdu na brněnský Starý Lískovec až po 201. kilometr, kde se
sjíždí na brněnskou Slatinu. Omezení možná prodloužíme až k 203. kilomet−
ru. Tedy k východnímu přivaděči, kde se z dálnice sjíždí do centra Brna,“ při−
blížil Tržil změnu, která pokud by prošla, může být téměř revoluční.
Maximální rychlost v uvedeném úseku by zřejmě nepřikazovaly dopravní
značky. „Rychlost jízdy by spíše omezovaly světelné tabule, které by ji podle
aktuální situace na dálnici měnily,“ uvedla jihomoravská policejní mluvčí
Jana Šípková. V praxi by to znamenalo, že pokud by byl na dálnici klidný
provoz, rychlost by se zvýšila. A naopak.
Někteří řidiči jsou k avizované změně skeptičtí. „Když jedu do z brněnské
Líšně do Bohunic, využívám dálnici. Je to rychlejší, než se plahočit ucpaným
městem. Pokud by se na dálnici snížila rychlost, zřejmě by to vyšlo nastej−
no,“ myslí si jedenatřicetiletý Petr Hořínek.
Převzato  z Deníku CZ,  21. 3. 2008
Stanovisko: 
Samozřejmě snížením rychlosti se sníží i hlučnost. Problematiku hladkého
toku dopravy a bezpečnosti a emisí to však nevyřeší. Jestliže dochází
k mísení místní dopravy s dálkovou, tak je zaděláno na problém! To vědí
i v EU, a proto nepodporují projekty nových tranzitních komunikací, které
procházejí sídelními útvary. Ani rozšíření D1 na 6 pruhů od Kývalky po Holu−
bice,(u Bosonoh pak na 10 pruhů, jak to plánuje ŘSD)  problém nevyřeší.
Ba naopak, eventuelním napojením R43 v Bosonohách (nikoli v Troubsku),
znehodnotí nejen kvalitu bydlení, ale ani nevyřeší opravddový obchvat Brna.
To by vyřešil jedině velkorysý přesun D1 od Kývalky po Holubice jižním
směrem s napojením R43 na Kývalce a  ze současné  trasy D1 od Kývalky
po Holubice udělat skutečný velký okruh hodný evropského města. Pokra−
čování R43 je pak logické směrem na Moravský Krumlov a Znojmo, kde by
nová dálnice měla víc než ekonomický přínos. Než k tomuto názoru dospě−
jí odpovědní, uplyne mnoho vody. Ing. J. Kilian

Policie plánuje snížit rychlost na D1 u Brna

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

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 – květen 2008
Kiliánová Anna Ostopovická 35 97 let
Vaněk Ladislav Bosonožské nám. 32 92 let
Fiala František Padělíky 44 75 let
Vyoral Jaromír Pražská 101 70 let
Studená Jarmila Křivánky 39 70 let

Jubilanti – červen 2008
Hrdlička František Vzhledná 20 90 let  
Kudláček Ladislav Ševčenkova 10 85 let  
Kilianová Květoslava Pražská 21 80 let  
Bobrovská Milada Hoštická 5 70 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Uzávěrka dalšího čísla 16. 6. 2008. Distribuce 1. 7. 2008

Nevím proč, ale až jsme si je sbalili, tak jsme šli na krátkou vycház−
ku někam do neznámo kam (alespoň pro nás) a cestou zpět jsme
si zahráli nálety. Při této hře si plno dětí zamazalo oblečení. Až
jsme došli zpátky na faru, tak jsme si všichni nastoupili do aut
a hurá do Vítonic. Po celkem krátké cestě jsme udělali společné
foto před budovou, ve které jsme hráli. Na oběd jsme dostali jako
obvykle vynikající guláš s velkými kusy masa a pořádnou porcí
cibule. Po nachystání kulis jsme ještě vyzkoušeli nějaké úseky,
které se musely pozměnit kvůli celkem malému pódiu. Divadlo
jsme zahráli opět na výbornou… teda aspoň doufáme. Pak se to
tam opakovalo podobně jako v Jaroměřicích, až na to, že jsme
místo na faru jeli domů.
No a za necelý měsíc jsme se znovu shledali v Žebětíně. Dopravi−
li jsme se do nedaleké vesnice stejně jako do Jaroměřic = auty.
Opět jsme nachystali sál, který nás už na začátku překvapil svojí
velikostí. Před zkouškou jsme se šli projít a taky povozit na místním
minikolotoči. Projít se nešli všichni, jen pár lidí (vyvolení). Odzkou−
šeli jsme a poté zahráli opět bez jediné chybičky (teda teď tady asi
nějaká byla, ale jen malinká). Teď tam bylo mnohem víc lidí než
předtím. Sklidili jsme věci a jeli zase domů. Další den po obědě
jsme jeli do cca 45 kilometrů vzdáleného Křižanova. Tam jsme
nachystali sál a zkoušeli jen vybrané části divadla. Sál sloužil
i k promítání filmů, takže byl velmi krásný a velký. Pod pódiem se
nacházel bar, ve kterém bylo občerstvení jen a jen pro nás. Hezky
jsme se nabažili sladkostí a slaností a šli s plným žaludkem
a čistým svědomím hrát. Představení sklidilo velký úspěch, jelikož
se lidé smáli všem scénám, a proto to bylo nejúsměvnější publi−
kum, které jsme kdy měli, a bylo to možná i proto, že pár herců utr−
pělo na velmi klouzavé naleštěné podlaze nechtěné, i když velmi
směšné pády, kterým se smálo nejen obecenstvo, ale také i my.
A konec probíhal jako u každého divadla. A to byl konec našeho
putovního turné po jižní Moravě. Ája Kvasnicová

a Maruška Beňová

Reakce na premiéru pohádky Zlatovláska 
Už podruhé jsme dostali k novému roku milý dárek, a to divadelní
představení, tentokrát pohádku o Zlatovlásce.
Velké množství malých i velkých herců se nám předvedlo jako
dokonale sehraný tým v nápaditě střídajících se scénách s vlastno−
ručně malovanými kulisami a originálními rekvizitami. Celé před−
stavení doplňoval kouzelný hudební doprovod a zpěv.
Velký dík zaslouží režiséři Anička a Petr Juráčkovi za jejich trpěli−
vost a citlivý přístup k dětem během zkoušení Zlatovlásky a autor
scénáře plného vtipných dialogů p. Čoupek.
Kromě toho všeho mi velkou radost dělá fakt, že i v dnešní uspě−
chané době se v našem okolí najde celkem dost mladých lidí, kteří
se věnují dětem jen tak pro radost a bezplatně.
Takže, milí velcí i malí divadelníci, ať Vám Vaše nadšení vydrží při
zkoušení dalších představení, na která se už teď moc těšíme.
Za spokojené obecenstvo Jarmila Lysáková

Pohádka Zlatovláska na cestách (dokončení ze strany 6)

TK Brno−Bosonohy
Zájemci o rekreační hraní si mohou pronajmout kurt po dohodě
se správcem na tel. 547 227 675. Hrací doba denně od 8.00 do
20.00 hod.

Další informace o tenisovém klubu jsou na
www.tkbrnobosonohy.cz

Přehled odehraných soutěžních zápasů všech soutěžních druž−
stev 

Dospělí:
2. liga:
TK Brno−Bosonohy VŠB TU Ostrava 1:8
Slavoj Český Těšín TK Brno−Bosonohy 4:5
TK Brno−Bosonohy TC MJ Tenis Brno 3:6

I. třída:
Horácký TK Třebíč "B" TK Brno−Bosonohy 8:1
TK Brno−Bosonohy TK Uherské Hradiště 2:7
TK Medlánky TK Brno−Bosonohy 7:2

Dorost: 
II. třída:
TK Brno−Bosonohy Sokol Letovice 3:6
SKT Tišnov TK Brno−Bosonohy 5:4
TK Brno−Bosonohy TK Medlánky 6:3

Starší žactvo:
III. třída: 
ASK Blansko TK Brno−Bosonohy 2:7
TK Brno−Bosonohy SK Jundrov Brno 8:1

Mladší žactvo:
II. třída: 
TK Brno−Bosonohy Horácký TK Třebíč 8:1
Znojmo "B" TK Brno−Bosonohy 6:3

Veteráni:
TK Brno−Bosonohy Komárov 1:2

Zpracoval K. O.

Zavádění kanalizace potrvá déle než rok (Mladá fronta Dnes,
19. 5. 2008)
Mokrá−Horákov – Poprvé dělníci kopli do země na začátku května,
pod povrch silnic i chodníků v Mokré−Horákově však budou kutat
ještě rok a čtvrt. Je to daň za novou kanalizaci v celé obci. „Celkem
bude vybudováno asi devět kilometrů stok, 506 přípojek a tři čer−
pací stanice v hodnotě asi třiaosmdesáti milionů korun,“ uvedl Alois
Brzobohatý ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanic−
ko, který bude celou stavbu koordinovat. Svazek se zároveň podí−
lí na financování kanalizace spolu s ministerstvem životního pro−
středí a Jihomoravským krajem. Část financí pochází i z fondů
Evropské unie. Přípojky pro jednotlivé domy budou částečně hra−
dit jejich majitelé, pěti tisíci korunami na každou z nich přispěje
obec. Vybudování kanalizace v Mokré−Horákově je součástí pro−
jektu Čistá Říčka a Rakovec.

Zavádění kanalizace potrvá déle než rok...

Bílé obláčky
schované pod pomněnkovou modří
krásnou sukénku
v kroji tvoří,
úběl halí hruď
a paže modrá stužka váže.

Umělecká díla
na všech šátcích z krajkoví,
objímajíc útlé pasy,
vzadu končí listovím.

A koruna všeho toho
věneček s přehršlí modrých stuh,
bosonožské dívky hrdé
v krojích nesou předků duch.

Skromnosti chlapců bílá sluší,

její skromnost vesta zruší.

Červená je radost, mládí,

a s vínem se kamarádí.

Na prsou a kolem paží,

výšivkám se krásně daří.

Bez juchačky stárek není,

sousedi si vínka cení.

Zavdávaj´ si na zdraví,

ať se hody oslaví.

Bohouš Janů

B o s o n o ž s k ý  k r o j
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