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Bosonožský sport

19. VÍTEK Miroslav
Bosonohy
408,2
48. OSTŘÍŽEK Miloslav
Bosonohy
395,0
53. OSTŘÍŽEK Eduard
Bosonohy
392,3
54. VESELÝ Petr
Bosonohy
392,2
74. KAZDOVÁ Jana
Bosonohy
369,2
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
POKORNÝ František
Bosonohy
420,6
JIAXIS Anastasios
Bosonohy
381,1
PAPEŽ Rostislav
Bosonohy
363,0

Mezinárodní bowlingový zápas
V pondělí 11. 12. 2006 se uskutečnil historicky první bowlingový zápas na
mezinárodní úrovni.
Bosonohy : Abbadia Lariana. Media nám výsledek zatajila s odůvodněním
„přísně tajné“. Ale očití svědci ještě te nadšeně „zírají“. Povedlo se nám
alespoň uskutečnit foto účastníků.

Přejeme všem zdraví, štěstí a krásné svátky.

Bosonožští kuželkáři

Přednáška mořeplavce
Ve čtvrtek 14. 12. 2006 si přátelé mořeplavectví pozvali do místní „osvěžovny“ (hospůdka mistra M. Dočekala - 1. FC pivnice) autora knihy „Idioti
na plavbě kolem světa“ Ivana Orla.
Kapitán lodi Victorie obeplul svět. A tak přítomným zprostředkovaně líčil
své zážitky.
Motto knihy: „Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat biologii. Ten, kdo
nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo nerozumí ničemu,
jde na moře.“

Jubilanti – prosinec 2006
Oldřich Böhm

Hoštická 80 let

Libuše Horáčková

Práčata

75 let

Marie Bučková

Práčata

75 let

Anežka Doležalová

Přímá

75 let

Marie Kolísková

Sedla

75 let

BANKOVNÍ PŮJČKY
do 75 000 Kč
Splátky od 702 Kč/měsíc
i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

Pohřební služba HARMONIE, s. r. o.
Brno, Lidická 46, tel.: 545 573 804
nová pobočka Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 1, tel.: 547 210 465
www.pohrebni-sluzba.cz
psharmonie@seznam.cz

Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby
• obřady kremační, v kostele, pohřby do země
• převzetí oblečení pro zesnulé (nemusíte na patologii)
• vyřízení úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky
• kněze a řečníka k obřadu
• květinové dary k obřadu
• hudbu v obřadních síních i při pohřbech, fotografa
• tisk smutečního oznámení na počkání (nové vzory)
• levné převozy po celém území ČR i do zahraničí
• závětní objednávky i sociální pohřby
• objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě
• levné ceny

Provozní doba: pondělí–pátek 8.00–15.30 hod.
Naproti bohunické nemocnice, první panelový dům za autobazary,
pohodlně najedete autem až ke dveřím kanceláře.
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,
máte před sebou předposlední číslo letošního zpravodaje. Pokud vám nezapadl mezi stohy reklamních letáků, které útočí na naše peněženky,
a máte-li peněženky i zpravodaj pevně ve svých rukou, můžete při jeho
četbě na chvíli ustat v předvánočním shonu a dozvědět se novinky ze všech
oblastí života v naší obci.
Přejeme vám klidné prožití předvánočního času, správné tipy, jak obdarovat vaše blízké a přátele a i když už čekáte od Vánoc cokoli, a vám přinesou i klid a pokoj.

Vážení spoluobčané,
již se kvapem blíží vánoční svátky. Snažme se mít
blíže jeden k druhému. Usilujme o dobré mezilidské vztahy, klid a pohodu v rodinách i celé naší
obci.
Přejeme Vám krásné a radostné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2007 hodně zdraví
a štěstí.
Miroslav Sojka
starosta

Za redakční radu

Miroslav Čoupek

Dočtete se
! Návštěva z Itálie - Abbadia Lariana

! Bosonožské stavby

! Divadelní podzim

! Informace z radnice

! Divadlo v Orlovně

! Pozvánky na akce

! Výlet za kulturou

! Bosonožský sport

Rozsvícení vánočního stromku

Drahomíra Medová
místostarostka

Návštěva z Itálie
Přátelé z Abbadie Lariany (Itálie - oblast Lombardie) přijeli do Bosonoh
v pátek 8. 12. a zůstali zde do úterý 12. 12. 2006

Abbadia Lariana
ITALIA

Bosonohy
REPUBLIKA CECA

Italsko-bosonožské přátelské setkání má své stálé pokračování. Od pátku
do úterý se Bosonožáci stali hostiteli přátel z naší družební italské obce
Abbadie Lariany. Máme co oplácet. O letošních prázdninách strávila skupina pětačtyřiceti bosonožských lidiček krásné „ohnivé“ léto u jejich nádherného jezera Lago di Lecco.
Hlavní organizátor přátelství (italsky gemellagio - čti džemeládžo) Mirka
Jiaxisová a mnoho dalších úžasných dobrovolníků připravilo bohatý program. Dokázali, že naše vesnička se má čím chlubit. Máme pohostinná
srdce. Dávali jsme plnými doušky a vracela se nám jejich láska.
O italské přátele se starali „naši“ ve svých příbytcích. Dali do své pohostinnosti vše. Čas, prostředky, nápady i duši.
Naši již dlouholetí přátelé se přijeli za námi podívat a nadechnout vůni
našeho předvánočního času. Přijeli nám připomenout, že je to čas přátelství, klidu, štěstí a pohody.

Prší, prší, jen se leje.
Že se tato písnička nehodí k adventnímu času? Taky si to myslím, ale přírodě neporučíme.
Dne 9. 12. jsme již podruhé mohli společně rozsvítit vánoční smrček nad
kapličkou na Bosonožském náměstí. Tento rok jsme si k tomu nadělili
i vánoční osvícení portálu kaple. A že pršelo? To zas tak moc nevadilo.
V jiném článku tohoto čísla se dočtete, že se jen o několik dní dříve dokončilo položení dlažby v kapli sv. Floriána. A takový nával, který nová podlaha zkusila, ji určitě řádně ozkoušel. Díky dešti totiž proběhl kulturní program uvnitř. Děti z místní ZŠ nám zazpívaly koledy, a ženy pak i s doprovodem heligonky a trianglu. Pan starosta Miroslav Sojka všem popřál
pěkné vánoční svátky a také přivítal početnou návštěvu z naší partnerské
obce z Itálie. Pro všechny byl připraven dobrý čaj, pro dříve narozené byl
„okořeněn“ trochou rumu. Vypadá to, že tato nová tradice se již zapsala do
kulturního dění v obci a mnoho lidí ji bere jako součást předvánočního
času.
Petr Juráček

Místo naších strazů, Bosonožské nám., odkud jsme vyráželi za nabitým programem
... pokračování na str. 4

Divadelní sloupek

Bosonožáci za kulturou

Tradice divadelnictví v Bosonohách stále kvete

Bosonožáci za kulturou v Praze

Je neděle 26. 11. 2006 a bosonožská orlovna zavoněla divadelní krásou.
Nádherná partička amatérských herců z bosonožské líhně nám poskytla
příjemný kulturní večer. Divadelní skupina Křemen uvedla svoje další
dílko „Vlak duchů“ od autora Arnolda Ridleyho. Detektivka, s humorem
a šarmem, se odehrává na železniční stanici. Napětí prožíváme až do
poslední chvíle. Vše dobře dopadne. Místní sál, který se přeměnil v kulturní jeviště i hlediště, praskal ve švech. Spokojenost vládla jak u diváků, tak
i mezi hereckými kumštýři. Byl to od nich opravdu skoro vánoční dárek.
Děkujeme hercům, režisérovi i všem, kteří k realizaci přispěli.
Amaterská divadelní skupina Křemen pokračuje v tradici bosonožského
herectví. Již loni navázala na více než stoletou tradici a obnovila místní
divadlo po 38 letech. V dubnu roku 2005 představila své umění hrou J. B.
Thomase „Charleyova teta“.

V neděli 19. 11. 2006 se necelá padesátka Bosonožáků sešla v devět hodin
u místní kapličky. Odjeli jsme do naší stověžaté matičky za kulturou.
Pražský program si před večerním představením každý řídil dle vlastního
gusta. Já vám prozradím, co si naordinovala naše partička. Prošli jsme si
historický střed velkoměsta. Nakoukli na Václavák a k Pinkasům. Vzdali
hold 17. listopadu u památníku na Národní třídě. Vyjeli na Petřín pobavit
se v zrcadlovém bludišti vlastních příšer. Pěknou pozdně odpolední procházkou prošli zahradami k „Hradčanu“, Pražskému hradu. Pokochali jsme
se pohledem na noční Prahu. Nerudovkou si sešli na Malostranské náměstí, Kampu a Karlův most.

Společné foto účastníků nedělního kulturního zájezdu

Osoby (a obsazení) zleva: slečna Bourneová (Markéta Dobrovodská),
Jackson (Petr Galina), Elsie, žena Winthropa (Anna Juráčková), Richard
Winthrop (Petr Juráček), Charles Mudrock (Jiří Konečný), Peggy, žena
Mudrocha (Eva Horáčková), Teddie Deakin (Miroslav Čoupek - „rejža“),
Julie Priceová (Šárka Fenyková), John Sterling (Petr Janáček), Saul Hodokin,
zřízenec stanice (Jan Dominik), Herbert Price, bratr Julie (Martin Konečný)

Večerní prvoplánovanou tečkou byl kulturní zážitek v divadle Na
Fidlovačce-Šumař na střeše-T. Töpfer, E. Balzerová, T. Bebarová,
L. Malkina, D. Klapka a další. Krásná zpěvohra o tradicích, o životě,
o vdavkách, o pokoře a síle přijímat svět v mnoha barvách. Děj vychází z
povídek ruského židovského spisovatele Šolomona Alejchmana. Jde
o humor sebeironizující. Hrdinovi Tovjovi, v nádherném provedení Tomáše
Töpfera, se smějeme a zároveň je nám do pláče.
Pondělní vstávání do „pracovního procesu“ však bylo kruté. Do postele
jsme se totiž dostali až kolem půl druhé v noci na pondělí. Ale stálo to za
to.
Připravil, provedl a vyfotil A. Jiaxis

Køemílci
vás zvou na divadlo
❊
Všechny dìti, starší i nejstarší zveme
Scény z představení

na divadelní pøedstavení pohádky

PRINCEZNA Z CHALOUPKY
Zahrajeme pro všechny v nedìli
7. 1. 2007 v 16 hodin v místní Orlovnì.
Štěpánská koleda

Plné hlediště v místní orlovně
Navštívil, fotil, tleskal, sepsal a dobře se bavil Anastásios Jiaxis
str. 2

Křemílci (mládež troubské farnosti) budou opět na svátek sv. Štěpána 26.
12. 2006 navštěvovat v Bosonohách staré, nemocné a opuštěné spoluobčany. Během našich návštěv zpíváme koledy a snažíme se všem zpříjemnit
vánoční svátky. Pokud chcete, abychom s vámi či vašimi blízkými strávili
pěkné chvilky vánoční pohody, můžete telefonovat na číslo: 547 227 838
nebo se obra te přímo na mě. Podotýkám, že tuto tradici děláme dobrovolně a rozhodně ne za peníze.
Petr Juráček
Pusty 3
Bosonožský zpravodaj, číslo 11/2006

bezplatně cvičit žáci školy a školky. Každý týden se tu uskutečňuje řada
sportovních kroužků a činností nejen pro bosonožské občany. Pořádají se
zde také plesy různých organizací a soukromé oslavy. V neposlední řadě se
zde hrají divadla a pořádají různé koncerty.
6. Jaké úpravy budovy jste provedli od roku 1996?
Za posledních 10 let se toho v orlovně změnilo hodně. Opravili jsme část
fasády, vybudovali nové záchody a šatnu. Byla vybudována nová deš ová a
splašková kanalizace. Opravili jsme interiér sálu a zlepšili sportovní
i kulturní zázemí.
7. Jaké máte plány do budoucna?
Jednoduše řečeno – velké! Rádi bychom zlepšili statiku sálu a následně
odstranili dřevěné trámy a železné výztuže v sálu. Chceme zateplit stropy,
vyměnit okna, postavit nástavbu nad přísálím. Jediné, co nás brzdí, je nedostatek peněz. Proto se hlavně soustředíme na hladký provoz v budově
a opravy menších „každodenních“ problémů. Větší investice musí počkat.
Dlouhodobě se však zamýšlíme nad lepším využitím a zlepšením budovy
a přilehlých prostor.
8. Z jakých zdrojů financujete tyto úpravy?
Z pronájmu sálu, prostor hospody, od soukromých dárců a také z dotací od
MČ Brno-Bosonohy.
9. Součástí pozemku orlovny je i hřiště. Jaké máte záměry s tímto prosto rem?
Hřiště je rozděleno terasou na dvě části. Horní pozemek bude sloužit jako
dětské hřiště s lavičkami, prolézačkami a místo pro odpočinek. Spodní část
je navržena jako letní víceúčelové hřiště nejen pro míčové hry a zimní klu-

Bosonožský sport
Bosonožský fotbal
Tabulkové výsledky :
Muži „A“ - I. A. třída JmKFS :
tým
záp
skore body
1. Kuřim
14 8 5 1 27 : 11 29
8. Bosonohy 14 6 3 5 18 : 22 21
14. Ivančice
14 2 1 11 12 : 34
7
Tréner : T. Szypula, ved. družstva: M. Topinka
Bohatým brali a chudým dávali. To je stručná charakteristika soutěžních
výsledků mužstva.
Muži „B“ - III. třída MěFS:
tým
záp
skore body
1. Obřany
13 10 1 0 30 : 15 31
3. Bosonohy 13 7 3 3 40 : 22 24
13. Žabovřesky 12 0 3 9 10 : 29 3
Tréner: R. Nemecz, ved. družstva: Meknul
Stručná charakteristika - boj o hráče.
Dorost starší - kraj. přebor:
tým
záp
skore body
1. Líšeň
14
11 1 2 30 : 15 34
6. Bosonohy 14
7 1 6 28 : 34 22
14. Rousínov 14
1 1 12 18 : 51 4
Tréner: J. Vrtěna , ved. družstva: P. Dočekal
Stručná charakteristika - spokojenost.
Dorost mladší - kraj. přebor:
tým
záp
skore body
1. Sparta
14
11 3 0 41: 10 36
12. Bosonohy 14
2 4 8 15 : 21 10
14. Tasovice
14
1 2 11 12 : 45
5
Tréner: R. Konečný, ved. družstva: J. Jakub
Stručná charakteristika - spokojenost.
Žáci starší - I. třída JmKFS:
tým
záp
skore body
9. Bosonohy 11
2 3 6 16 : 25 9
Tréner: V. Novotný, ved. družstva: Janíček
Žáci mladší - I. třída JmKFS:
tým
záp
skore body
3. Bosonohy 11
8 2 1 41 : 10 26
Tréner: V. Novotný, ved. družstva: Janíček
Přípravka starší - III. třída MěKFS:
tým
záp
skore body
5. Bosonohy
8
4 0 4 28 : 19 12
Tréner : Soukup , ved. družstva : Navrátil
Přípravka starší - III. třída MěKFS:
tým
záp
skore body
5. Bosonohy 8 4 0 4 28 : 19 12
Tréner : J. Špaček , ved. družstva : I. Buček
Fotbalová školka – republikový unikát v Bosonohách. Fotbalové jesličky
pro asi 15 dětiček.
Zásluhou našeho mediálního mága pana V. Koudelky tu máme nové, nádherné zázemí pro sport.
Velký dík.

ziště. Povrch hřiště bude betonový (20 x 10m). Mezi hřišti bude přístřešek
s lavičkami a malá tribuna pro diváky.
Dne 7. 9. 2005 si pozemek obou hřiš pronajala obec na 15 let za symbolickou cenu 1 Kč na rok. Zároveň přispěla finančním obnosem na vybudování tohoto hřiště. Stavbu však nadále provádí spolek, který nemá dostatek
peněz na rychlé dokončení celého areálu. Spodní betonové hřiště by však
mělo být hotové na jaře v roce 2007. Po dovršení prací budou hřiště volně
přístupné pro širokou veřejnost.
Nerovný terén a špatný přístup jsme nevolili my, ale vyplynuly z dřívějších
úprav. Samozřejmě budou přístupové cesty v budoucnu zkvalitněny a my
věříme, že toto hřiště si najde své příznivce. Non-stop bar, který je v budově orlovny, funguje ve dne jako běžná vesnická hospoda. V dohledné době
plánujeme postavit přístřešek nad dnešními lavičkami na dvoře. Potom
bude tento krytý prostor sloužit nejen pro odpočinek u studeného nápoje
v horkých letních dnech, ale i jako dobré místo pro hlídání dětí na hřištích.
O dobudování hřiště budeme včas informovat.
10. Co byste rád vzkázal občanům Bosonoh prostřednictvím tohoto zpravodaje?
Žít v obci s dlouhou a zajímavou historií, krásnou přírodou a hmotnou
i nehmotnou kulturou je velký poklad, který byl svěřen každému z nás. Je
to jako ona biblická hřivna, kterou můžeme bu ze strachu, nebo pohodlí
zakopat, nebo aktivně rozmnožit. Pojme ji rozmnožit.
K problémům s ostatními dětskými hřišti se vrátíme v některém z dalších
čísel našeho Bosonožského zpravodaje.
Rozhovor připravil Petr Juráček
Bosonožský zpravodaj, číslo 11/2006

FK SK Bosonohy děkuje svým hráčům, trenérům a funkcionářům za reprezentaci klubu. Zvláštní poděkování za spolupráci a podporu v uplynulém
roce patří též našim sponzorům a věrným příznivcům.
Sportu zdar

Bosonožské kuželky
Kužélkařský oddíl Bosonohy zdraví všechny se svými výsledky.
Jak jsme dopadli po půlce sezóny?
Tabulka:
1. KK Velen Boskovice B
2. KK Slovan Rosice C
3. TJ Lokomotiva-Ingstav Brno C
4. KS Devítka Brno A
5. TJ Sokol Brno IV D
6. KK Drtič Olšany A
7. KC Réna Ivančice C
8. TJ Sokol Husovice D
9. TJ Sokol Ořechov A
10. SKK Veverky Brno B
11. SK Bosonohy A
12. TJ Sokol Brno IV C
13. KK Brno Židenice C

11 7 1 3
12 7 1 4
12 7 0 5
12 7 0 5
12 6 1 5
12 5 2 5
12 5 1 6
12 5 1 6
11 5 0 6
12 5 0 7
12 4 2 6
12 5 0 7
12 4 1 7

doma
53,5:34,5
59,0:37,0
54,0:42,0
52,5:43,5
46,0:50,0
45,0:51,0
53,0:43,0
48,0:48,0
35,5:52,5
44,0:52,0
43,0:53,0
40,5:55,5
42,0:54,0

venku
69,0:63,0
87,5:56,5
78,5:65,5
71,0:73,0
66,5:77,5
62,0:82,0
77,5:66,5
80,5:63,5
60,5:71,5
69,0:75,0
71,0:73,0
64,5:79,5
66,5:77,5

body
15
15
14
14
13
12
11
11
10
10
10
10
9

Velice vyrovnaná soutěž. Po horším začátku jsme nějaké ty body začali sbírat. Hlavním úkolem je udržet se. Je třeba rozšířit družstvo o další hráči
a začít oslovovat juniory. Našim soutěžním, domovským, hřištěm je kuželna v Rosicích. Hrajeme krajskou soutěž.
Pořadí jednotlivců:
1. PEHAL Zbyněk
Ořechov
424,9
2. KUČERA Jan
Husovice
422,4
3. KONEČNÝ Milan
Veverky Brno
418,1
.......................................................................................................................
13. ZVEJŠKA Antonín
Bosonohy
413,0
... pokračování na str. 8
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Od našich občanů
Mají si kde hrát!
V mém rodném městečku, a musím podotknout, že zdaleka nepatří k Brnu-městu,
se pořád něco děje. Nemám právě na mysli ani tak kulturní akce, kterých tam
probíhá nepočítaně, ale mám na mysli spíše výstavbu, renovaci vozovek,
ale hlavně vylepšování klidových zelených zón.
I přesto, že toto městečko s třemi tisíci obyvateli leží na jihu Moravy, kde
má skoro každý nějaký ten kousek zahrady nebo pole (tedy i výběh pro své
potomky) je to městečko, kde je postaráno a mysleno na děti. Jednoduše
řečeno: „Mají si kde hrát!“
A te se dostávám k jádru mé stížnosti. Bosonohy, kde jsem našla svůj
druhý domov a kde chci vychovávat své děti, mi v tomhle ohledu bohužel
nemůže nabídnout nic.
Pardon, já jsem zapomněla na dva houpací koníky na plácku plném exkrementů od koček a psů (jak alespoň doufám), na plácku plném vajglů od
cigaret a víček lahví od piva.
Také jsem zapomněla zmínit hřiš átko nad fotbalovým hřištěm, kde se mi
děti skoro pokaždé nějak zraní (když propadnou mezi šprušlemi nebo neubrzdí rychlou jízdu po klouzačce a přistanou přímo na ostrý kvádr betonu)
nebo se spálí (na plechové klouzačce, která je správně nasměrována vstříc
slunci a v létě dětem v kra asích klouzání na ní přímo svědčí). A to jsem
nezmínila ten úchvatný povrch, kde se ušpiní od prachu i ta nejopatrnější
maminka, natož děti.
Dále už zbývá jenom poslední plácek za vodojemem, který navštěvuji jen
zřídka, protože podle mého neskýtá dostatečné množství atrakcí, abych
kvůli němu absolvovala s dětmi hodinovou túru do kopce.
Ráda se te vrátím pro srovnání zpět ke svému rodnému městečku. Je tam
rozlehlý park, kde je v příjemném stinném a klidném prostředí nově vybudované hřiště pro děti. Nedaleko odtud je další plácek pro děti a do třetice
(abych se moc neopakovala) tam bylo vybudováno během pár dní v létě (to
bych ráda zdůraznila) další dětské hřiště. Když jsme tam u rodičů na prázdninách, nevíme, kam jít dřív…jaký komfort. A to nepočítám sportovní, fotbalové a dopravní hřiště.
Co nám v tomhle ohledu nabízí Bosonohy? Provoz, smog, prach, nebezpečí. Najděte mi tady někdo, prosím, místo, kde mohu s klidem v srdci nechat
děti vyběhat, vyhrát, vydovádět.
Najděte mi prosím místo, kde si mohou maminky chvilku sednout, pobavit
se, pustit děti z očí a vědět, že jsou pro tuto chvilku v bezpečí.
Vím, namítnete mi…už (už!!!) se buduje hřiště za Orlovnou…bohužel
tohle už posloucháme pár měsíců. Léto je pryč a s ním i neopakovatelné
chvilky dětství našich dětí, které už za rok budou zase větší a starší. Toto
léto, léto minulé a předminulé už jim nikdo nevynahradí. Ten čas, kdy
mohli spolu se svými vrstevníky bezstarostně dovádět na hřišti jim nikdo
nevrátí.
Nevím, nechápu, proč se dětské hřiště buduje tak dlouho.
Dále si nejsem jistá, jestli vybraná lokalita je tou nejš astnější variantou.
Mít dětské hřiště za non-stop barem je přinejmenším odvážné. Obávám se,
jestli se spíš nebuduje místo pro setkávání teenagerů, kde krytí před zraky
okolí mohou leccos podnikat (myslím, že není třeba napovídat, jen bych
zmínila např. vandalství).
A do třetice mě děsí nerovný terén s „hladovou zdí“, schody a množství přístupových cest. Myslel někdo na bezpečí dětí?
Zatím hřiště není dokončeno, možná se obávám zbytečně. Neznám jeho
přesné plány, což je možná také chyba, kterou by bylo dobré napravit,
nemyslíte?
Mé otázky a narážky směřuji te spíše na naše představenstvo. Spočítali
jste, kolik dětí s maminkami se každý den potuluje ulicemi Bosonoh?
Nestálo by za to usnadnit a zpříjemnit nám trochu život?
M. D.

OdpověJ na dopis paní Dolákové
(Pro úplnost podotýkám, že dopis jsme obdrželi již v říjnu.) Po přečtení
dopisu paní Dolákové jsem se sešel s předsedou občanského sdružení
Svornost Bosonohy panem Ing. Ludvíkem Bártou, s kterým jsem pro náš
zpravodaj udělal rozhovor, ve kterém odpověděl na některé otázky paní
Dolákové.
Připomínám jen, že tento spolek vlastní budovu orlovny a přilehlé pozemky.
1. Můžete se nám krátce představit?
Pocházím z Tuřan, kde naše rodina žije více než 300 let. Od roku 1970 jsem
„doma“ v Bosonohách. Vystudoval jsem v Brně stavební fakultu a za 37 let
praxe jsem prošel všemi etapami stavařiny na velkých i malých stavbách
doma i v zahraničí. Moji dědečkové v Tuřanech postavili tamní orlovnu,
dědeček mé ženy v Bosonohách orlovnu místní. To jsou hlavní důvody,
proč se o místní orlovnu zajímali.
2. Jaká je historie Svornosti Bosonohy?
Na konci 19. století došlo s rozvojem průmyslu k zakládání organizací
a spolků s cílem jednotně vytvářet přijatelné sociální podmínky pro dělníky vznikajících továren. Na Moravě vznikla v té době řada vzdělávacích
„besed“ s názvem Svornost v Bosonohách, Boskovicích, Tuřanech i jinde
v roce 1898. Aktivní činnost Svornosti v Bosonohách je zaznamenána
v pamětech pana Zdeňka Svobody až po roce 1904, kdy se v hospodě
u Čoupků začala hrát divadla za vydatné podpory troubského kaplana P.
Kremláčka. Druhou důležitou činností spolků té doby bylo cvičení – tělocvičné obory spolků vznikaly od roku 1907. Silný protináboženský tlak
v Sokole vedl v roce 1909 k založení samostatné tělovýchovné organizace
Orel. Činnost spolku Svornost v Bosonohách ustala v době 1. světové války
a v roce 1922 byl spolek zrušen. Snahy po vybudování vlastního objektu
pro činnost Orla vedly v roce 1928 k založení Spolku katolického domu
a orlovny v Bosonohách, jehož stanovy jsou velmi podobné stanovám
Svornosti z roku 1898. Tento nový spolek koupil v roce 1930 od manželů
Lukáškových pozemek s domem u státní silnice s cílem postavit na něm
Orlovnu. V roce 1938 byla provedena částečná demolice (zůstala dnešní
restaurace) a přistavena nová orlovna, dokončena byla v roce 1939. V roce
1950 byla orlovna zcizena ve prospěch Československé obce sokolské
a v roce 1951 se spolek musel sám zrušit. Dne 14. 11. 1990 byl spolek za
účasti pamětníků znovu obnoven. Po soudních sporech byla orlovna vrácena původnímu majiteli a budovateli. V roce 1998 valná hromada Spolku
katolického domu a orlovny v Bosonohách rozhodla o změně názvu na
Svornost Bosonohy.
3. Kolik má spolek členů?
Zatím padesát. Snažíme se však o rozšíření základny z řad mládeže, ale
i dospělých občanů nejen z Bosonoh.
4. Jaká je hlavní náplň Svornosti?
Podle našich stanov je naší nejdůležitější činností vytváření podmínek pro
trvalé vzdělávání a harmonický rozvoj mládeže i dospělých a dále udržování a rozvoj prostoru orlovny pro setkávání a sdružování všech dobrých
lidí.
5. Kdo v dnešní době využívá orlovnu?
Díky dobré spolupráci s vedením obce se v orlovně pořádají besedy, schůze a další společenské akce pod patronací MČ Bosonohy. Do orlovny chodí

VÝZVA PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, využíváme zbylý prostor na této
straně, abychom vás opět vyzvali ke spolupráci
na tvorbě našeho zpravodaje. Jsme lidé různí
a různé jsou i naše pohledy na věci kolem nás.
Naším cílem je postihnout dění a aktuální stav
v celé naší obci. S vaší pomocí nám to půjde líp.
Každá reakce, příspěvek nebo jen pár řádek,
které od vás dostaneme, nás nejen potěší, ale
i pomůže psát o tom, co považujete za důležité.
Redakce
Těšíme se na vaše příspěvky.
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Informace z radnice

Schůzování
(aneb politika nevážně vážná)
Pondělí 20. 11. 2006, 17-22 hod.
První schůze bosonožské rady
V pondělí 20. 11. 2006 se v zasedací místnosti naší bosonožské radnice
uskutečnilo historicky první zasedání rady naší vísky. A protože mám tu
čest být účasten této „tajné šestice“ bosonožských rozhodců, rád vám zprostředkuji alespoň ve zkratce, o čem že jsme to rozhodovali. První schůzovně-politický maraton trval přes pět hodin. Ani už nevím, jak jsme to vydrželi. Prozradím vám, kdo všechno u toho byl: starosta Miroslav Sojka, místostarostka Drahomíra Medová, radní Jiří Výplach, Petr Juráček,
Anastásios Jiaxis a s hlasem poradním tajemnice, Dana Škarvadová. No
a co, že jsme to projednali:
1. jednací řád rady;
2. příprava rozpočtu se zásadami, statuty a jednotlivými detailními rozbory pro zastupitelstvo. Navržený rozpočet najdete na úřední desce radnice.
I vy můžete podat své návrhy a nápady. O tom, kolik a co, kam přijde
z naších obecních peněz se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva;
3. zřídili jsme komise a navrhli výbory. Pro objasnění: ze zákona rada zřizuje komise a zastupitelstvo výbory. Takže rada založila, neboli úřednickou
mluvou zřídila následující komise: stavební, dopravní, bytovou, životního
prostředí, likvidační, povodňovou, inventarizační, veřejných zakázek, kulturní, pro zahraniční spolupráci. Obsazení komisí byla schválena a zastupitelstvo je bude moci doplnit o případné další zájemce.
A pro výbory finanční, kontrolní a radu školskou navrhla členy, které musí
schválit a doplnit členové zastupitelstva;
4. přijali radní doporučující usnesení pro zastupitelstvo ve věci žádosti
kanalizačních přípojek nemovitostí Pražská 12, 14, 16, 18;
5. ve věci žádosti občana o opravu vadného odtoku nepřijala usnesení
a podstupuje zastupitelstvu;
6. neschválila žádost o odkup pozemku p. č. 571, obchod naproti orlovně;
7. schválila záměr vybudovat optickou sí v Bosonohách, t. j. při kanalizačních výkopech vložit optický kabel pro vybudování metropolitní sítě;
8. projednala návrh pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Bude schvalovat zastupitelstvo;
9. schválili jsme si i termíny radničních schůzek. Budeme se scházet v pondělí po čtrnácti dnech od 16. hodin;
10. rada schválila práce na údržbě zeleně;
11. vybrala a schválila realizaci vánočního osvětlení;
12. v různém jsme projednali návštěvu italské delegace, zpracování našeho
kulturního kalendáře, info o navýšení četnosti dopravních spojů, o případných možnostech přesunutí zastávky MHD na ulici Pražská, termín zasedání zastupitelstva.
připravil Anastásios Jiaxis
Pondělí 4. 12. 2006, 16-8 hod.
Druhá schůze Rady Bosonoh
Je pondělí, 4. 12. 2006 a v zasedacím sále naši městské části je od 16. hodiny rušno.
Probíhá druhé zasedání rady. Dnes již setkání bylo kratší, necelé dvě hodiny.
Nejdříve jsme probrali stanovisko k protokolu o finanční kontrole k příspěvku pro občanské sdružení Svornost.
Následovalo stanovisko k řešení pracovního místa na úklidové práce.
V rychlém sledu jsme pak přijali malou změnu ke smlouvě o zajiš ování
stavebního dozoru při budování školky a kulturní kalendář naší vísky.
A bylo různé. Na základě odvolání občanského sdružení byla pozastavena
kolaudace nové cesty na konci ulice Hoštická, na zastupitelstvu bude občanům k dispozici jedno pare diskutovaného programu se všemi materiály,
probírali jsme dopravní situaci v Bosonohách.
Pondělí 4. 12. 2006, 18-19.30 hod.
Porada organizátorů italské družby
Po 18. hod. následovala jedna z dalších porad přípravného seskupení lidí
pro italskou spolupráci. Tým už finišoval s přípravami programu pro blížící se příjezd spřátelených obyvatel naši družební Abbadie Lariany. Naši
přátelé nás poctí svojí návštěvou od pátku 8. 12. do úterý 12. 12. 2006.
Podrobnější informace o průběhu návštěvy najdete na straně 1 a 4.
Čtvrtek 7. 12. 2006, 18 hod.
„Schůza“ zastupitelstva
Druhé zasedání ZMČ Brno - Bosonohy se konalo 7. 12. 2006.
Z navrženého programu vybíráme:
- návrh statutu výborů ZMČ Brno-Bosonohy. ZMČ schválilo statut jako
„jízdní řád“ komisí a výborů;
- návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2007. Po delší rozpravě a různých návrzích ZMČ schválilo rozpočet na příští rok. Jeho platná verze je
k nahlédnutí na ÚMČ;
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- návrh na rozdělení příspěvků neziskovým subjektům z rozpočtu MČ na
rok 2007. Tento bod byl přesunut na další řádné zasedání, aby ho mohla
projednat finanční komise;
- návrh na zřízení výborů ZMČ Brno-Bosonohy, doplnění komisí, zřízených RMČ. Zastupitelstvo navrhlo doplnění členů do komisí ustanovených
radou MČ a zároveň jmenovalo členy finančního a kontrolního výboru;
- schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ. ZMČ schválilo
výše odměn pro jednotlivé zastupitele v závislosti na jejich členství v jednotlivých komisích;
- návrh pravidel pro zadávání veřejných zakázek MČ Brno-Bosonohy.
Tento bod byl rovněž přesunut na příští zasedání ZMČ;
- schválení termínů zasedání ZMČ na rok 2007. Celkem jich bude šest, nejbližší řádné se koná 1. 2. 2007 od 18.00 hod.
Slyšel, viděl, dohadoval se a připravil A. Jiaxis

Změna jízdního řádu MHD
Po dlouhých letech papírové korespondence a přesvědčování kompetentních orgánů u Dopravního podniku města Brna a společnosti KORDIS se
podařilo prosadit posílení linky číslo 69. Od začátku prosince přibyl ve
všední dny jeden spoj, linka jezdí maximálně po 20 minutách. V dopoledních hodinách byla posílena i linka číslo 401.

Mimořádné zasedání ZMČ
Statutární město Brno
Městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno
SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO-BOSONOHY
k 3./V.(mimořádnému) zasedání, které se koná ve čtvrtek
21. 12. 2006 od 18.00 hod. v zasedacím sále
ÚMČ Brno-Bosonohy
Navržený program jednání:
1) Technické náležitosti
2) Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 323/257/06
Výstavba nové budovy MŠ
3) Rozpočtové opatření č. 25/2006
4) Revokace usn. č. 25/2
5) Různé
Zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Bosonohy je veřejné
Miroslav Sojka
starosta MČ Brno-Bosonohy

Úřední hodiny
Úřední hodiny na ÚMČ Brno - Bosonohy v době vánočních svátků
Úřad městské části Brno-Bosonohy upozorňuje občany, že v době od
27. 12.-29. 12. 2006 bude úřad uzavřen. Poslední úřední den roku 2006
bude středa 20. 12. 2006. Žádáme občany, aby nejpozději k tomuto datu
odváděli platby v hotovosti do pokladny ÚMČ.
První úřední den roku 2007 bude středa 3. ledna.
S přáním hezkého a klidného prožití vánočních svátků
za všechny pracovníky ÚMČ Brno-Bosonohy
Ing. Dana Škarvadová-tajemnice
Úřad městské části Brno-Bosonohy přijme pracovníka na
úklidové práce, údržbu mobiliáře a údržbu zeleně za výhodných platových podmínek. Vhodné i pro zdatné důchodce,
uchazeče o zaměstnání, evidované na Úřadu práce apod.
Nástup 1. 2. 2007.
Zájemci se mohou přihlásit na ÚMČ Brno-Bosonohy,
Bosonožské nám.1, 642 00 Brno do 15. 1. 2007.
Bližší informace na tel. č. 547 422 716 nebo 547 422 710.
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Návštěva z Itálie

... pokračování ze str. 1

Ve zkratce vám popíši běh a program jednotlivých dní.
Pátek 8. 12. 2006. Den italské návštěvy je tu. Vše se podřizuje jejich příjezdu. Gruntuje se, šílí se, dochází k přesunu osob a věcí, poslední organizační doladění. Krátký odpočinek, Ibalgin a ve čtyři odpoledne vyjíždí osm

Přátelé z Abbadie Lariany nám zpívají při slavnostním
večerním setkání
osobních aut na bratislavské letiště pro 22 italských
přátel. Všichni oprašujeme v mozkových škatulkách
italské uvítací fráze a šustíme ve slovnících.
Vše funguje. Italové přistály podle časového plánu.
Srdečně jsme se pozdravili. Naložili jsme zavazadla
a odjeli k Bosonohám. První večer každá z rodin své
pohostěnce napojila, nakrmila a podělila se dle jazykových možností o první společné dojmy.

dalo. U většiny z nás byla nejvíce dorozumívacími prostředky posunková
řeč. A shodli jsme se na všem.
Jedeme na 200 %, programově nahuštěný den, kdy není čas opravdu na nic.
A tak to půjde další tři dny. Ale je to fajn, když jste za to obdarován láskou
a optimizmem. Je to skvělý dar. Organizační únava za sladký pocit štestí
z nádherných přátel.

Neděle 10. 12. 2006. Místem srazů se nám stalo náměstí u školy.
Dopoledne odsud odjíždíme na liturgii, adventní mši, do kostela
U Jakuba ve městě. Mše byla příjemným předvánočním zklidněním.
Zahřáli jsme si duši a zchladili tělo (poděkování paní Zárubové).
Přes nám. Svobody přecházíme po tř. Masarikova do Vaňkovky na kafe
a nákupy. Odpoledne pokračujeme ve svižném tempu. Najíst, napít,
upravit se do gala a za kultůrou. Jdeme do městského divadla na benefiční koncert - „Advent, andělé a děti“. Autorem a režisérem krásného
počinu je bosonožák Vladimír Koudelka. S italskými přáteli jsme slyšeli spousty pěkných zpěvů - herci Městského divadla, S. Hložka, sbor
Gaudeamus. A na závěr hvězda večera mistr Karel Gott.
Celý den byl ukázkou pěkného adventu v našich končinách - kostel
s chórem, náměstí s vánočním trhem, vánoční velko trh Vaňkovka, předvánoční koncert
s českými zpěvy.
Pondělí 11. 12. 2006. Italská družba postupuje do další etapy. Dopolední návštěva školky v Žebětíně ve skvělé režii Ivy Tesařové.
Naši přátelé byli unešení z programu dětí.
Delegace se přesouvá na Masarykův okruh.
Ve svižném tempu, po malém občerstvení,
pokračujeme
prohlídkou
brněnského
Technického muzea. Pěkný to zážitek objednala a zajistila paní Marie Špačková. Poznali
jsme i automobilovou šílenost, totálně ucpané město. Ale naši přátelé už jsou v této
negativní civilizační zkušenosti mnohem dál.
Na večer pokračujeme mezinárodním bowlingovým zápasem Itálie : Česko. Sportovní
rubriky další den hýřili superlativy. Den jsme
zakončili prohlídkou kostelíku v Nebovidech.
Místní starosta s farářem a restaurátorkou
nám ukázali nově objevenou vzácnost, fresky
ze 14. st. Vše jsme pak pořádně probrali
v místní hospůdce.

Sobota 9. 12. 2006. Návštěva Slavkova. Dopoledne
nám přeje teplota a sluníčko. Italové absolvují prohlídku hradu, virtuální realitu napoleonské války
o Slavkov. Počasí se nám pokazilo. „Čeko“ skupinka
chystá organizaci oběda ve Slovanském domě. Pro
déš alternativně a pružně zařazujeme prohlídku kostela a přesouváme se k mohyle Míru (pro tuto část dne
patří dík Martě Ceklové).
Na večer je připraveno rozsvěcování bosonožského
vánočního stromku. Počasí nás zahnalo do naší
kapličky. Děti nám zazpívali, starosta předal svůj dar,
místostarostka nás zahřála teplým čajem. A na pozdní
večer jsme se vydali do restaurace U Sojků na slav- Rozbalování dárků od našich abbadijských přátel
nostní večeři.
Hospůdka praskala ve švech. Hodně našich dam se společně se starostou
přičinilo, abychom se „vycajchnovali“. Zpívalo se, hodovalo a dobře poví-

Italští přátelé při sledování krásného a milého programu předškoláků pod
vedením I. Tesařové.

Úterý 12.12. 2006. A je tu poslední den gemellagia.
Odjíždíme do Bratislavy s předstihem. Ještě jsme naše milé hosty provedli
po Bratislavě. A „finito“. Unavení, ale š astní, takový jsou všichni spoluaktéři setkání s italskými přáteli.
Budeme na sebe myslet často.
„Pěkné svátky, š astný Nový rok a na brzkou shledanou“. A DOMANI
Režisér a impresário V. Koudelka při nedělním benefičním koncertě s mistrem K. Gottem (zapalují adventní svíčku). Zlatý slavík zaspíval i italsky
pro naše hosty z Abbadie Lariany.
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Bosonožské stavby
Tento pravidelný seriál o dílech, která mění tvář naší obce, pokračuje
i v tomto čísle.

Výbor KD Bosonohy srdečně zve svoje členy a nové zájemce
na „Výroční členskou schůzi KD“ ve čtvrtek 28. prosince v 16
hodin v místní orlovně. Přijďte se pobavit a rovněž zpříjemnit
svátky. O zábavu a občerstvení je tradičně postaráno.
Těšíme se na vás! Rovněž vám všem přejeme radostné a spokojené Vánoce a zároveň hodně zdraví a štěstí v novém roce 2007.
Za KD Lambert Prukner

Z naší ZŠ

Nová budova mateřské školky má již hotovou střechu, dokončuje se venkovní schodiště. Počasí prováděcím firmám přeje, práce pokračují naplno.
Začátkem příštího roku by měla proběhnout montáž oken.

Vánoce v naší škole
V naší škole se každý rok 5. třída převleče za čerty a čertíky. Pak jdeme
postrašit mladší žáky. A poté jim dáme pochoutky. Na našem školním stromečku je spousta ozdůbek, co jsme vyrobili se spolužáky. Pod stromečkem
máme velikánský betlém, který jsme také vystříhali se spolužáky. Ozdoby
vyrábíme ostošest. Na oknech nám visí malé voňavé pytlíky. Koledy v naší
škole můžete zaslechnout každý den. Nacvičujeme totiž na rozsvícení
vánočního stromku v sobotu. Ve čtvrtek budeme mít vánoční besídku, kde
si budeme rozdávat dárky. Už se těším na vánoční svátky, a na to, jak bude
celá rodina pohromadě.
Natálie Hrazdírová, 5. třída

Výzva kronikáře
Dny se nám krátí, světla ubývá a večery jsou dlouhé. Rád bych oslovil
všechny starší, ale i mladší občany Bosonoh, kteří mají jakékoliv materiály o historii Bosonoh. Často se setkávám s lidmi, kteří mají doma doslova
historické poklady. Nemyslím tím ale jen poklady fotografické a textové na
papíře, ale i vzpomínky a vaše zážitky.
Podělte se prosím se svým bohatstvím s budoucími generacemi a pomozte
mi v mé snaze o zachycení historie Bosonoh. Rád se s vámi setkám.
Petr Juráček, kronikář
Mateřská škola a základní škola pro tělesně postižené,
Kociánka 6, 621 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:

Nově vybudovaná polní cesta se zasázenou alejí jakoby zvala k příjemné
podzimní procházce a prozkoumání nových pohledů na okolí Bosonoh.
Betonové zátarasy a nápis vstup zakázán ale od tohoto záměru odrazují.
Podle informace z radnice není stavba dosud zkolaudována a předána obci,
je tedy stále ve správě dodavatelské firmy.
Miroslav Čoupek

Oprava kaple sv. Floriána na Bosonožském nám.
Na přelomu listopadu a prosince se mše svaté nesloužily v naší kapličce.
Díky vlastním zdrojům troubské farnosti a příspěvku MČ Brno-Bosonohy
byla v kapli položena
nová dlažba. V blízké
době budou vyměněny staré lavice a nynější obětní stůl bude
nahrazen novým kamenným. Kaplička
se opravdu proměňuje k nepoznání.
Přejme jí to.

Petr Juráček

Kaplička za vodojemem
Tato kaplička, schovaná ve stínu vodojemu a kaštanů prošla na konci minulého roku generální opravou. Na začátku prosince byl vybudován ke
kapličce chodník a přistavena lavička. Tato sakrální stavba se tak stává
další památkou na katastru Bosonoh, za kterou se nemusíme stydět. Díky
ochotě místních věřících je interiér kapličky vždy pěkně upraven.
Ve vánoční době zde bude nainstalován betlém. Na výrobě betlému spolupracovaly i děti z naší ZŠ. Přijte se k nám na horní konec podívat.
Petr Juráček
Bosonožský zpravodaj, číslo 11/2006

" péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým
i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně
oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim,
a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu
" péči zdravotní a rehabilitační a plavání
" ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
" péči psychologickou, logopedickou
" individuální programy pro jednotlivé žáky
" pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
Tel. MŠ: 515 504 214
Tel./ fax ZŠ: 541 246 641
E-mail: info@škola-kocianka.net
http://www.skola-kocianka.net
Speciálně pedagogické centrum
při mateřské škole a základní škole pro tělesně postižené
nabízí:
" poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně
postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami
" poradenství při integraci tělesně postižených dětí
do běžných mateřských a základních škol
" individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí,
poradny pro rozvoj grafomotoriky
" výjezdy do rodin handicapovaných dětí
" informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru
povolání vycházejících tělesně postižených žáků
" poradenství při výběru kompenzačních pomůcek,
speciálních lavic a židlí
" konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ,
sociálními pracovníky
Tel. SPC pro MŠ: 515 504 375

Tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

Zápis do mateřské školy proběhne dne :
9. února 2007 8.00-14.00 hod. v pavilonu A
Zápis do základní školy proběhne dne:
9. února 2007 13.00-16.00 hod. v pavilonu D
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