
zpravodaj

Dvě otázky se v poslední době honily hlavou většiny obyvatel naší vlas-

ti. Jak to bude dál s naší fotbalovou reprezentací po osudném vyřazení v

základní skupině mistrovství světa? Jak to bude dál s naší politickou

reprezentací po osudném volebním patu, kdy je sněmovna rozdělena na

levou a pravou část naprosto přesně? Pořadí otázek je zcela náhodné. 

Ta fotbalová doplatila v rozhodujících momentech na špatnou disciplínu.

Doplatí ta politická na disciplínu naopak velmi tuhou? Ještě štěstí, že

naše zastupitelstvo má a  mít i bude vždy jen lichý počet členů. Což by

bylo řešením i v parlamentu, jen si nejsem jist, který z poslanců by se

dobrovolně vzdal mandátu.

A co se honí hlavou obyvatelům Bosonoh? Stále stejná témata, nebo je

v naší obci něco nového? Máme pro vás připraveno další číslo Bosonož-

ského zpravodaje, kde se mnohé dozvíte. Po prázdninách nás čekají

mimo jiné i volby do zastupitelstva, které bude letos poprvé patnácti-

členné. Budeme tedy vybírat novou reprezentaci obce. 

Ale protože je tady čas dovolených a prázdnin, nechejme starosti trené-

rům a lídrům a dopřejme si tu více, tu méně slunečních paprsků, osvě-

žující vody slané nebo sladké, případně rozhled po nových obzorech.

Přeji vám všem š�astnou ruku, a� už vybíráte zájezd, školu pro svoje děti,

plavky nebo životního partnera. A dovolenou plnou jen hezkých chvil.

Za redakční radu Miroslav Čoupek

Bosonožský
vydává 

statutární město Brno,

městská část Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
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Slovo redakce
Volby do parlamentu 

Den dětí

Informace ze školky a školy

Úspěch bosonožského fotbalu

Informace z radnice

• Zasedání zastupitelstva 25. 5. 2006 

• Zasedání zastupitelstva 29. 6. 2006 

• Výstavba nové školky

Kulturní akce v Bosonohách

• Program tradičního sudovalu

• Babské hody

Dočtete se...

BOSONOHY UPROSTŘED LÉTA

Vážení bosonožští spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět se mnozí z nás setkáme upro-
střed léta při našem bosonožském sudovalu. Letos to
bude již počtrnácté, a tak jsem se při přípravě tohoto
předjubilejního ročníku trochu zamyslel nad tím, co tato
akce za ty roky pro nás Bosonožáky znamená. A proč
vlastně i letos přijít. 
Sudoval je určitě pro někoho dobrý důvod k tomu, uká-
zat sobě i těm kolem, co dokážeme, a udělat si tak trochu
legraci i sám ze sebe. Určitě je také hodně i těch, pro
které je to dobrý důvod k uspokojení chu�ových a čicho-
vých buněk. A proč ne. K dobré pohodě patří také dobré
jídlo a pití. Pro jiné je to zase důvod k poslechu dobré
muziky, příjemná zábava v pěkném prostředí, odpoči-
nek. Pro naše děti to je, a určitě i letos bude, radost ze
skákacího hradu a dalších dětských kratochvílí. A tak
bych mohl ve výčtu důvodů, proč máme sudoval rádi 
a proč ho navštívíme i letos, pokračovat. 
Chtěl bych ale zmínit ještě jednu věc. Za ty roky se stal
bosonožský sudoval z malé recesistické akce, kterou
založil a dotáhl do dnešní podoby Miloš Dočekal, naší
společnou bosonožskou tradicí. Žádná jiná městská část
se v Brně takovou akcí a tradicí pochlubit nemůže. V tom
jsme opravdu ojedinělí. 
A tak bych si přál, aby se i letos stal sudoval nejen mís-
tem dobré zábavy a pohody, ale i společným setkáním
nás Bosonožáků a našich hostů, při kterém si také trochu
uvědomíme, že jsou věci a události, které nás spojují. 
A na které můžeme být i tak trochu pyšní. 
Přeji Vám všem krásné léto.

Miroslav Sojka, starosta MČ Brno-Bosonohy

Slovo starosty

Volby do PSP ČR – 2.–3. června 2006
Začátkem června nastaly pro český národ krušné dny. Blížily se volby. 

Dle pozorovatelů byla předvolební kampaň nejagresivnější za celé trvání

České republiky. Jak to dopadlo? Přinášíme vám krátké shrnutí (podrob-

nější informace jsou na internetových stránkách www.volby.cz). Do výčtu

jsme zahrnuli pouze ty strany, které získaly více než 5 % hlasů.

Celkové výsledky hlasování v celé republice:

V ČR se účastnilo voleb 64,47 % voličů (5 368 495 z 8 333 305 voličů). 

1. Občanská demokratická strana – 35,38 % hlasů

2. Česká strana sociálně demokratická – 32,32 % hlasů

3. Komunistická strana Čech a Moravy – 12,81 % hlasů

4. Křes�ansko demokratická unie - Československá strana lidová – 7,22 %

hlasů

5. Strana zelených – 6,29 % hlasů

pokračování na straně 4



Sudoval
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39. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 5. 2006

Bosonožská témata

ZZMMČČ  sscchhvváálliilloo::
ZMČ Brno-Bosonohy projednalo:

11.. Úpravy rozpočtu na rok 2006
- rozpočtové opatření č. 9/2006 v objemu Kč 60.000,– na straně příjmů 
a výdajů rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2006
- rozpočtové opatření č. 10/2006 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok
2006 v objemu Kč 61 000,– na straně příjmů a výdajů. Obě rozpočtová
opatření byla zastupitelstvem schválena.

22.. Vyhlášku statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích
Na zástupce městských částí se obrátil Odbor rozpočtu a financování MMB
s žádostí o projednání možnosti změny stávajícího znění přílohy č. 1
vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích. 
ZMČ Brno-Bosonohy nenavrhuje změnu sazeb v příloze č. 1 vyhlášky sta-
tutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích.
Asociace pořadatelů předložila primátorovi města Brna žádost o zrušení
vybírání místních poplatků ze vstupného z kulturních a sportovních akcí
konaných ve městě Brně. Vedení města se obrátilo  na starosty MČ s žádo-
stí o projednání této záležitosti se zástupci samosprávy.
ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí se zrušením vybírání místního poplatku
ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně.

33.. Vyjádření k projektové dokumentaci silnice R/43 – změna úrovně napo-
jení
Na členy ZMČ se obrátilo ředitelství silnic a dálnic s žádostí o vyjádření k
vypracované projektové dokumentaci silnice I/43 Troubsko-Kuřim – napo-
jení silnice I/43 na dálnici D1 – změna úrovně napojení. S projektovou
dokumentací byli členové ZMČ seznámeni.
Tato studie pouze upravuje výškové poměry napojení R43 a D1.  
Poloha a rozsah celé křižovatky zůstává nezměněn, navíc by tato varianta
odřízla Bosonohy od Troubska (ulice Troubská by byla zaslepena před stá-
vajícím dálničním mostem).
ZMČ Brno-Bosonohy zásadně nesouhlasí s napojením silnice I/43 na dál-
nici D1 v katastrálním území MČ Brno-Bosonohy.

4.  Metodický postup při konání tzv. technoparty
Odbor vnitřních věcí se obrátil na členy ZMČ v souvislosti s množícími se
problémy při konání tzv. technoparty. Na jeho dotazy k této problematice
odpovídá zastupitelstvo formou usnesení:
ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s tím, aby se město Brno připravilo na situ-
aci, kdy by byl zájem na jeho území pořádat technoparty.
- sděluje, že na území MČ Brno-Bosonohy není vhodná lokalita na pořá-
dání tzv. technoparty,
- souhlasí s vydáním vyhlášky upravující podmínky pro konání obdobných
akcí.

66.. Ulice Pražská – zóna 40
Místostarostka pí. Kilianová urgovala požadavek MČ na prodloužení zóny
40 na ul. Pražské v MČ Brno-Bosonohy. Požadavek byl prověřen na odbo-
ru dopravy MMB i v a. s. BKOM a bylo příslušnými pracovníky bylo sdě-
leno, že zóna 40 je umístěna správně a dle zkušeností doporučují tuto pone-
chat, nebo� prodloužení této zóny by řidiče k pomalejší jízdě nemotivova-
lo.
ZMČ Brno-Bosonohy požaduje, aby Policie ČR neměřila rychlost projíž-
dějících vozidel na ul. Jihlavské u startu bývalé VC, ale v zastavěné části
obce, zejména ve směru od Veselky.
ZMČ Brno-Bosonohy nadále trvá na požadavku prodloužení trasy zóny 40
na ul. Pražské.

77..  Informativní zpráva akce Jarní úklid Bosonoh
Slova se ujal Mgr. Juráček, který přítomné seznámil s akcí Jarní úklid
Bosonohy, který proběhl dne 9. 4. 2006. Mgr. Juráček touto cestou děkuje
všem dětem, které se této akce zúčastnily, i několika občanům. Kritizuje
však neúčast dospělých občanů.
Starosta p. Sojka poděkoval Mgr. Juráčkovi za jeho aktivitu a práci s dětmi.

VV  rrůůzznnéémm  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  pprroojjeeddnnaalloo::
- návrhy úprav dětského hřiště na ul. Vzhledné, úpravy budou probíhat
postupně

40. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 6. 2006
ZMČ Brno-Bosonohy projednalo:

11)) Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2005

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu;

b) hospodaření vedlejší hospodářské činnosti;

c) vyúčtování tvorby a čerpání fondů – sociální fond a fond rozvoje rezerv;

d) přehled o výsledku finančního vypořádání rozpočtu MČ Brno-Bosonohy

se Statutárním městem Brnem za rok 2005;

e) hospodaření zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Bosonožské

nám. 44;

f) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 a ověření účet-

ní závěrky MČ Brno-Bosonohy

ZMČ Brno-Bosonohy na základě předložených dokumentů schválilo závě-

rečný účet MČ Brno-Bosonohy za rok 2005.

22)) Rozpočtová opatření č. 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006, 15/2006 

v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2006

Tato rozpočtová opatření ošetřují především převody finančních prostřed-

ků získaných od města na investiční akci výstavby nové MŠ. ZMČ tato roz-

počtová opatření schválilo.

33))  Návrh objednávky na provedení studie Obchvat Bosonohy

Studie obchvatu Bosonoh bude sloužit jako podklad pro další jednání jak

na úrovni obce, tak s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Rovněž

jako podklad pro změnu územního plánu dané lokality. Záměr pořídit tuto

studii byl zastupitelstvem schválen.

44)) Záměr firmy VODAFONE pronajmout část budovy základní školy pro

zřízení vysílací stanice.

Společnost Vodafone má zájem zřídit na budově školy (na části ploché stře-

chy přístavby) základnovou sí� pro přenos signálu mobilních telefonů.

Podobná stanice, i když většího rozsahu, byla nedávno instalována na

budově školy v areálu SOU Bosonohy. 

Zastupitelstvo přesunulo tento bod na příští zasedání s tím, že si vyžádá

stanovisko ředitelky základní školy a navrhuje zvýšení nájemného firmě

Vodafone.
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- záměr firmy VODAFONE umístit na budově ZŠ na Bosonožském nám.
telekomunikační zařízení s tím, že návrh smlouvy na pronájem nebytových
prostor bude připraven na příští zasedání ZMČ. K tomuto bodu přijalo
zastupitelstvo usnesení;
ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí se záměrem firmy VODAFONE zřídit na
budově ZŠ telekomunikační zařízení;
- odměnu členům redakční rady za práci na tvorbě Bosonožského zpravo-
daje. K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo usnesení;
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje, aby šéfredaktorovi Mgr. Petru Juráčkovi
byla poskytnuta za jeho práci měsíční odměna 1000 Kč čistého s účinnos-
tí od 1. 5. 2006.

Starosta dále poděkoval členům kulturní komise za zajištění akcí
Bosonožské mladé hody a Den matek.

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  vvzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
- informaci o plánovaném výměnném pobytu v Abbadia Lariana. Autobus
je naplněn. Odjezd je 22. 7. 2006, příjezd 31. 7. 2006. Od účastníků se bude
vybírat poplatek 1500 Kč.

- informaci o průběhu příprav výstavby MŠ. Od města Brna se podařilo zís-
kat dotaci ve výši 3 500 000 Kč, o zbývající částku 1 500 000 Kč bude
městská část žádat formou bezúročné půjčky od statutárního města Brna.
Více informací k tomuto bodu viz samostatný článek;

- prodej cca 200 ks knih Bosonohy v událostech času.

P. Prukner vystoupil s upozorněním, že se objíždí umístěné kůly na ul. 
U Smyčky po trávě.
Urguje dále narovnání vysazeného vánočního stromu a kritizuje neúčast
členů ZMČ na kulturních akcích.

Čerpáno ze zápisu ze zasedání, redakčně kráceno



55)) Výběr dodavatele akce Výstavba kanceláře ve II. patře ÚMČ Brno-

Bosonohy

Na základě dřívějších jednání o výstavbě nové kanceláře v podkroví  budo-

vy ÚMČ a spoluúčasti manželů Marečkových na nákladech spojených s

touto akcí zastupitelstvo schválilo realizaci výstavby vybranou dodavatel-

skou firmou.

66)) Výdaje na správu hřbitova v Troubsku

ZMČ nesouhlasilo s úhradou faktury na správu hřbitova v Troubsku, ve

které byly zahrnuty i náklady na vybudování parkoviště. Tento záměr obce

Troubsko nebyl předem konzultován s vedením naší MČ.

77)) Projednání změn Územního plánu města Brna

Tento bod souvisí s prověřením možnosti  změny funkčních ploch za úče-

lem vybudování obchvatu Bosonoh. ZMČ Brno-Bosonohy tento návrh

změny Územního plánu schválilo.

88)) Kulturní akce Babské hody

Předseda kulturní komise pan Prukner seznámil zastupitele se záměrem

uspořádat Babské hody v termínu 30. září. 

99)) Jmenování komise na výběr generálního dodavatele stavby nové MŠ

ZMČ schválilo jmenování pěti členů a pěti náhradníků do této komise.

Výběr dodavatele proběhne koncem července.

Celkové výsledky hlasování v Brně-Bosonohách:

V bosonožských okrscích 348 a 349 se účastnilo voleb 70,32 % voličů 

(1 322 z 1 880 voličů).

1. Občanská demokratická strana – 35,71 % hlasů

2. Česká strana sociálně demokratická – 27.64 % hlasů

3. Křes�ansko demokratická unie - Československá strana lidová – 18,05 %

hlasů

4. Strana zelených – 7,46 % hlasů

5. Komunistická strana Čech a Moravy – 6,47 % hlasů.
Petr Juráček

11..  MMůůžžeešš  ssee  nnáámm  ppřřeeddssttaavviitt??

Jmenuji se Jan Havlík. Kamarádi mi říkají Čolek. Je mi 10 let a chodím na

ZŠ v Bosonohách.

22..  KKoolliikk  jjssii  vvyyhhrrááll  mmeeddaaiillíí  nnaa  DDnnii  dděěttíí  nnaa  hhřřiiššttii??

Vyhrál jsem 2 první místa za skok do dálky a hod na cíl. Potom jsem vyhrál

1 druhé místo za hod na koš.

33..  JJaakkéémmuu  ssppoorrttuu  ssee  vvěěnnuujjeešš??

Hraji fotbal za starší přípravku v Bosonohách. Trénuji také na Moravské

Slávii gymnastiku, ale mám rád i atletiku.

44..  JJaakkéé  jjssoouu  ttvvéé  ssppoorrttoovvnníí  ccííllee??

Rád bych se účastnil olympijských her v desetiboji. Mým vzorem je

Roman Šebrle.
Za odpovědi děkuje Petr Juráček

Rozhovor s Janem Havlíkem – vítězem 3 medailí

Volby – dokončení

Výsledky soutěže z minulého čísla
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Kdo z občanů a zvláště dětí překonal domácí nedělní pohodlí a stereotypu

televize, jistě nelitoval.

V neděli 4. června od 9.30 hod. byl připraven zajímavý program v areálu

fotbalového hřiště FK SK Bosonohy. Osm disciplín sportovní šikovnosti pro

děti různého věku, dále skákací hrad pro děti zdarma a rovněž projíž�ka

Bosonohami na bryčce. O hodnotné ceny soutěžícím (80), také mnoho

sladkostí a oplatků všem účastníkům se zasloužili tito sponzoři: Delika

(studená kuchyně), Brestt, s. r. o. (železobetonové konstrukce), Veselka

(voda, topení), ESOX, s. r. o. (stavebniny), TVARCOM (stavebniny), res-

taurace na hřišti (M. Dočekal), Tomáš Mareček a Miluše Marečková.

Celá akce MDD byla uskutečněna pod patronací a za osobní účasti staros-

ty MČ Brno-Bosonohy p. M. Sojky.

Dík za organizaci a spolupráci patří výboru místního FK SK Bosonohy 

a kulturní komisi MZ. 

V naší MČ Brno-Bosonohy, se během roku uskutečňuje dostatek sportov-

ního a kulturního programu pro různé věkové vrstvy obyvatel. Občané a

rodiny mají možnost si přímo v místě bydliště vybrat a tyto akce navštívit. 

Tak zase příště u další akce, kterou bude sudoval l 5. srpna. Těšíme se na

shledanou.
L. P.

Na žádost autora neupraveno a nekráceno. Redakční rada.

Sportovní dopoledne MDD

V minulém čísle redakce Bosonožského zpravodaje vyhlásila soutěž 

o horkou novinku - knihu pana Miroslava Kazdy -

Bosonohy v událostech času. 

Soutěžní otázka zněla:

V jakém městě byl utopen svatý Florián? 

Na tuto otázku odpověděl pouze jeden čtenář a odpověděl správně.

Sv. Florian byl utopen ve městě Lauriaku (dnes Lorch) v Rakousku.

Počet soutěžících je pro nás (redaktory) zklamáním. 

Ale nenecháme se odradit a brzy vyhlásíme novou soutěž.

Výhercem se stal

pan JJAARROOSSLLAAVV  KKRRÁÁSSEENNSSKKÝÝ  zz  BBoossoonnoohh.

Gratulujeme!



Zprávičky z naší školičky
O velký zážitek se dětem postaral výukový program Městské policie Brno.

Strážník, který za námi přišel, měl připravený bohatý a velmi poučný pro-

gram se spoustou obrázků a vymalovánek pro děti.

Tímto naše mateřská škola děkuje Městské policii Brno–západ, za prospěš-

nou spolupráci.

Také ve školce oslavily maminky svůj svátek. Děti jim upřímně a od srdce

popřály a poděkovaly pásmem básniček, písniček a hříček, které se nauči-

ly s paní učitelkou Vařílkovou a svými učitelkami. Předaly maminkám

dárečky a popřály také babičkám. Děkujeme za účast tatínkům, kteří se

tímto s přáním připojili. 

V základní škole probíhají od letošního roku stimulační skupiny pro před-

školáky pod vedením paní učitelky ze ZŠ Mgr. Květoslavy Hladké, s asi-

stencí paní učitelky Bendové z mateřské školy.

V těchto skupinách rozvíjíme hravou formou schopnosti a dovednosti důle-

žité pro zvládnutí nároků 1. třídy. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodi-

čů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. 

Jak děti prožily Den dětí a školu v přírodě se dozvíte příště.
Vaše mateřská škola

Poděkování

Výstava v ZŠ v Bosonohách
U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

byla uspořádána výstava prací dětí školy. Za voliče děkuji všem vystavova-

telům i pedagogickému sboru za zkrášlení volebních místností.
Petr Juráček
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Ve středu 31. května proběhlo v naší škole divadelní představení žáků 

4. třídy. Pro ostatní třídy připravili dramatizaci dvou pohádek Princezna na

hrášku a Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Divadelní představení

Nejdříve bych ráda poděkovala všem svým zaměstnancům, protože tento

školní rok patřil opravdu mezi ty těžší. 

Byl především ovlivněn nečekaně  dlouhodobou  nemocností  některých

pedagogů, což samozřejmě způsobilo provozní problémy.

I přes tak náročnou situaci se nám podařilo zase udělat malý krůček kupře-

du. Netýká se to jen vybavení školy, ale i organizace a způsobů výuky.

Naplnili jsme předepsaný standard ministerstva školství ve vybavení počí-

tačové učebny, dovybavili jsme tělovýchovným nářadím i náčiním místní

Orlovnu, kterou využíváme pro výuku tělesné výchovy.

Rozšířili jsme nabídku mimoškolních aktivit. Snažili jsme se učinit výuku

pro naše žáky zajímavější a pestřejší. A� už to byly návštěvy divadelních

představení, výukových programů, využívání počítačových výukových pro-

gramů v jednotlivých předmětech, vyzkoušeli jsme netradiční vyučování

formou výtvarných dílen, spolupracovali jsme s Policií ČR (ukázka výcvi-

ku koní, psů, jednotky rychlého nasazení) a městskou policií (dopravní

výchova), děti dětem pod vedením pedagogů připravily mikulášskou nadíl-

ku, zdramatizovaly pohádky. Samozřejmě se všichni žáci mohli podle

svých zájmů a schopností  zapojit do mnoha soutěží.

Za největší úspěch budeme určitě považovat 3. místo Kristýny Matouškové v

celorepublikové výtvarné soutěži, konané pod záštitou ministerstva vnitra.

Mezi pěkné úspěchy našich žáků patří také 3. místo Jaromíra Pakosty ve

skoku do dálky z místa na Kinderiádě a  3. místo našeho družstva v obvod-

ním kole ve florbalu.

Určitě nesmíme zapomenout na spolupráci s obcí zajištěním kulturních

vystoupení našich dětí pod vedením paní učitelky Černíkové k vítání

občánků, ke dni matek, k setkání s místními rodáky, k rozsvěcení vánoční-

ho stromku. Ani oblast ochrany přírody nezůstala mimo naši pozornost.

Jarní úklid Bosonoh, sázení květin, návštěvy skleníků, sběr papíru, plasto-

vých lahví. Na všech těchto aktivitách se podíleli naši žáci a žákyně.

I školní rok 2006/2007 bude plný změn.

Dojde k navýšení počtu hodin ve 3.– 5. ročníku o 1 hod. týdně. Výuka ang-

lického jazyka bude povinně vyučována již od 3. třídy. 

Postupně budeme tvořit a připravovat se na práci podle školního vzděláva-

cího programu, podle kterého začneme vyučovat od školního roku

2007/2008.

Plánujeme další rozšíření mimoškolní nabídky o kroužek dramatické

výchovy a sportovních her. Máme přislíbenu výuku angličtiny v MŠ a v 1.

a 2. třídě formou kroužků. Rádi bychom z některých našich plánů udělali

tradici. Máme v úmyslu pořádat například běžecké soutěže ke dni osvobo-

zení Bosonoh, školy v přírodě s účastí rodilého mluvčího aj. Vše samo-

zřejmě záleží na zájmu ze strany dětí a rodičů.

Plány máme velké, nadšení taky, tak nám držte palce, a� se nám to povede.

Mgr. Jarmila Habrová, ředitelka školy

Malé ohlédnutí za skončeným školním rokem na ZŠ
a naše plány na rok příští

Školní družina při ZŠ Bosonohy velice děkuje panu

Dočekalovi z Bosonoh za velmi pěkné ukázky sukulent-

ních rostlin ve svých sklenících a za rozhovor o květi-

nách. Skleník děti navštívily 15. 5. 2006. Každému 

z nich věnoval pan Dočekal kaktus a poučil je o jejich

pěstování. Tímto děti ze ŠD i vychovatelka Alena

Jarošová velice děkují.



O nedovolené dovolené

Úspěch bosonožského fotbalu
Kdo přišel v sobotu 10. 6. na fotbalové hřiště zhlédnout zápas mezi muž-

stvem bosonožského dorostu A s mužstvem Rájce-Jestřebí, určitě nelitoval.

Vítězstvím v tomto utkání si místní tým pojistil vítězství

v tabulce a opět postoupil do vyšší soutěže – do krajské-

ho přeboru. Redakce zpravodaje gratuluje hráčům i funk-

cionářům. Rozhovor s vedoucím mužstva si můžete pře-

číst dále.
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V minulém čísle jsme v pozvánce na sportovní den konaný na hřišti uved-

li, že se jedná o sportovní odpoledne, ačkoli akce začala v dopoledních

hodinách. Redakční rada se omlouvá pořadatelům a všem, kterým tento

omyl způsobil nepříjemnosti.

Kde jsou ty časy, kdy lidé žili a pracovali v závislosti na přírodě. Stavělo se
od jara do podzimu, spát se šlo se slepicemi a po dlouhém suchu se čeka-
lo na déš�. Dnes nám moderní technologie umožňují stavět i v zimě, svítit
až do rána a vodu nám dodají až do domu. Tak nám zbývá čím dál méně
času na odpočinek. A tak vznikla dovolená. Nejdřív nám ji nadřízení dovo-
lí, my si pak vybereme takovou, kterou si můžeme finančně dovolit a mnoh-
dy to dopadne tak, že si dovolíme ji ani nevyčerpat, protože prostě nestí-
háme... 

PPookkrraaččoovváánníí  pprroo  ttyy,,  kktteerréé  ddoovvoolleennáá  ččeekkáá
Pokud máte čas číst toto číslo zpravodaje, není to s vámi tak zlé. Nemusíte
týden před odjezdem pracovat na 200 procent, abyste vytvořili potřebný
prostor pro svoji nepřítomnost v práci. Pokud si zpravodaj vezmete na
dovolenou, potěšíte redaktory, kteří ho pro vás připravují. Nezapomeňte
jim to dát vědět. Přesměrujte si služební  telefon na kolegu a slibte mu stej-
nou protislužbu. 

PPookkrraaččoovváánníí  pprroo  ttyy,,  kktteeřříí  ssee  zz  ddoovvoolleennéé  uužž  vvrrááttiillii
Jestliže je tento zpravodaj první věc, kterou čtete, není to s vámi tak zlé.
Váš dům stojí, kolega v práci se psychicky nezhroutil a máte zájem o život
v Bosonohách. Vyšší než komunální politikou si přece nebudete kazit první
chvíle doma. Ani sport nestojí za čtení, fotbalová horečka už dávno opadla.
Večer zajděte na skleničku a začněte se pomalu těšit do práce. Pomalu.

JJeeddeenn  ttiipp  pprroo  vvššeecchhnnyy
Na internetové adrese www.google.com je odkaz na program google.earth,
kde je ke stažení mapa celého světa tvořená snímky z družice s velmi zají-
mavým rozlišením. Máte-li zahradní bazén starší než tři roky a průměru 3
metry, jistě ho tam najdete jako modrý kroužek.
Hezkou zábavu.

Miroslav Čoupek

Rozhovor s Petrem Dočekalem – vedoucím mužstva
11..  MMůůžžeettee  ssee  nnáámm  kkrrááttccee  ppřřeeddssttaavviitt??

Jmenuji se Petr Dočekal a je mi 35 let.

22..  JJaakkáá  mmuužžssttvvaa  mmáá  ffoottbbaalloovvýý  kklluubb  vv  BBoossoonnoohháácchh  aa  kkoolliikk  mmáá  ččlleennůů??

Fotbalový klub má 9 mužstev. Jsou to mladší a starší přípravka, mladší a

starší žáci, A a B dorost, A a B muži a stará garda Bosonoh. Celkově má

oddíl zhruba 300 členů.

33..  ČČíímm  jjee  ttaattoo  sseezzóónnaa  vvýýzznnaammnnáá  pprroo  ttýýmm  ddoorroossttuu??

Dorost A se podařilo opět po roce postoupit do krajského přeboru.

44..  JJaakk  vveeddllaa  cceessttaa  kk  ttiittuulluu??  ((vvýýsslleeddkkyy,,  ttýýmmyy  vvee  sskkuuppiinněě))

Mužstvo se hned od začátku usadilo na první příčce tabulky. O suverénním

postupu svědčí pouze tři remízy a jen dvě prohry za celou sezonu. Skóre je

také jednoznačné – 92:27. Soutěž jsme vyhráli s náskokem 9 bodů. Naši

soupeři byli: Zastávka, Tišnov, Moravská Slávia, Velké Opatovice, Rosice,

Olešnice, Žebětín, Blansko B, Letovice, Rájec-Jestřebí, Lipůvka, Veverská

Bitýška.

55..  KKddoo  ppaattřříí  ddoo  ttýýmmuu  ddoorroossttuu??  

Alespoň v jednom soutěžním zápase nastoupili tito hráči: Jindřich Gregr,

Martin Parfus, Martin Dočekal, Tomáš Svoboda, Roman Gaňa, Michael

Brabec, Patrik Cvingráf, Roman Komínek, Miloslav Brabec, Miroslav

Sojka, Radek Nováček, Jiří Dvořák, Jiří Bělohlávek, Jan Mrnuštík, Josef

Ruschka, Jan Rejšek, Milan Cihlář, Ondřej Havlík, Marek Báňa, Robert

Jakub, Roman Havlík, Michal Topinka, Pavel Des.

66..  KKddoo  jjee  ttrreennéérreemm,,  jjssoouu  zzddee  ppřřííppaaddnněě  jjiinníí  ddůůlleežžiittíí  ffuunnkkcciioonnáářřii??
Trenérem je Vavřinec Novotný, jeho asistentem je Jaroslav Jakub.

77..  CCoo  ččeekkáá  ddoorroosstteennccee  vv  ppřřííššttíí  sseezzoonněě??

Nová soutěž bude kvalitnější. Dále z mužstva odchází hráči Gregr,

Bělohlávek, Mrnuštík, Rejšek, Báňa, Miloslav Brabec. Naopak se do muž-

stva začlení noví hráči z B dorostu a starších žáků. Proto je jednoznačný cíl

poklidný střed tabulky.

88..  JJaakkáá  bbuuddee  ppřříípprraavvaa  bběěhheemm  llééttaa??

Dobře se připravit na novou sezonu.

Za rozhovor děkuje Petr Juráček

Omluva
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Komunikační kampaň bude probíhat v průběhu roku 2006 v několika eta-

pách, a to za využití různých forem, např. bilboardových ploch a CLV vit-

rín, letáků, soutěží pro školy, rozhlasových spotů a tiskových zpráv.

V návaznosti na KK bude statutární město Brno rozšiřovat služby v této

oblasti, a to zejména zvyšovat počet sběrných míst využitelných složek.

Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB

Senior akademie Městské policie Brno
Brněnská městská policie připravila nový preventivní projekt Senior aka-

demie, který je organizačně obdobný jako všeobecně známé akademie tře-

tího věku. Liší se vyučovanými tematickými okruhy a rozsahem vyučova-

cích hodin. Tematické okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpečné-

mu chování seniorů ve společnosti. Odborní lektoři se zaměřují na rozpo-

znání možného nebezpečí a možnosti, jak takové nebezpečí eliminovat.

Senior akademie je plánována v rozsahu 80 vyučovacích hodin a je rozlo-

žena do dvaceti dnů po čtyřech vyučovacích hodinách. V praxi to zname-

ná, že se posluchači Senior akademie budou scházet každé pondělí od 15.00

do 19.00 hodin v Brně v budově Moravského zemského muzea na Zelném

trhu 8. Datový rozvrh vyučovacích dnů, přehled tematických okruhů a při-

hlášky k absolvování Senior akademie Městské policie Brno jsou pro

zájemce k dispozici v preventivně informační místnosti Městské policie

Brno, Zelný trh 13 v době od 7.00 do 15.30 hod. (tel. 544 252 617).

Městská policie Brno, odbor prevence

Zelný trh 13, 602 00  Brno

tel: 548 210 035

KKrrtteekkccuupp  22000066  ((EExxhhiibbiiččnníí  uuttkkáánníí  vv  kkoolloovvéé))

Připravujeme reportáž z této velmi zdařilé akce, která se uskutečnila 8. 7.

na hřišti. Snad vás potěšíme i rozhovorem s hlavním organizátorem akce

panem Miroslavem Kratochvílem.

Urban centrum ukazuje budoucí tvář Brna

Okénko do příštího čísla

Informační centrum rozvojových projektů města sídlí na Staré radnici.

Obyvatelé Brna i návštěvníci jihomoravské metropole mohou od konce

března navštěvovat nové Urban centrum – informační kancelář rozvojových

projektů města. Brněnský magistrát ji zřídil po nezbytných stavebních

úpravách v Makovského sále na Staré radnici, aby v ní mohl představovat

svoje nejdůležitější investiční záměry a seznamovat veřejnost s plány

budoucí podoby města.

Pavel Svoboda, kancelář strategie města

URBAN CENTRUM BRNO

Informační kancelář rozvojových projektů

Makovského sál, Stará radnice, Mečová 5

otevřeno: úterý až pátek 10–18 hodin, sobota 13–16 hodin.

Komunikační kampaň v odpadovém
hospodářství města Brna

Město Brno zahájilo od června komunikační kampaň (KK) na téma odpadové

hospodářství města Brna. Komunikační kampaň, která je plánována v úzké

součinnosti se společností SAKO Brno, a. s., zahrnuje:

• seznámení občanů se systémem sběru komunálního odpadu;

• seznámení občanů se způsobem třídění; 

• prezentaci třídění domovního odpadu jako součást moderního životního

stylu;

• zvýšení povědomí občanů o sběrných střediscích odpadů;

• seznámení občanů se systémem zpětného odběru použitých výrobků

(pneumatiky, elektrozařízení, baterie atd).

Konečným cílem KK je zvýšení množství separovaných materiálově vyu-

žitelných složek, hlavně PET lahví, skla a papíru a tím zvýšení příjmu z

prodeje, snížení nákladů na provoz systému z důvodu zavedení zpětného

odběru elektrozařízení, zamezení tvorby černých skládek, snižování množ-

ství nebezpečného odpadu ve směsném komunálním odpadu a snižování

množství biodegradabilního odpadu ukládaného na skládky ve vazbě na

budování kompostárny ve městě Brně. 

Komunikační kampaň by měla sloužit i k prohloubení komunikace mezi

občany a městem.

Jubilanti

Růžena Kubíková Hoštická 99 let    
František Frišauf Pražská 85 let    
Jindřich Haluza Přímá 80 let    
Anna Hamříková U smyčky 80 let    
Milan Šrutka Přímá 75 let    
Zdeňka Vágnerová Padělíky 70 let

Červen 2006

Leopold Novotný Vratná 85 let    
Jarmila Bučková Za Vodojemem 80 let   
Antonie Sojková Přímá 70 let    
Vladimír Hudec Sedla 70 let    
Karel Tůma Sedla 70 let    
Jaroslav Imrych Ševčenkova 70 let

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!

Červenec 2006
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BANKOVNÍ PŮJČKY
do 75 000 Kč.

Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

DRAK – dětské tábory pro děti 7–18 let
pestrý program * Vysočina (1. 7.–2. 9.)
Minitábory pro rodiče s dětmi do 10 let – Jeseníky

tel.: 541 634 309; www.drak.cz

Pracovnici / pracovníka 
na zkrácený

pracovní úvazek
přijme do stálého pracovního poměru

prodejna

POTRAVINY UU ČČOUPKŮ
Nástup možný ihned.

Informace na tel.:
777 057 179


