
zpravodaj

Vážení bosonožští spoluobčané,

v minulém zpravodaji jsem končil svoje úvodní slovo konstatováním, že

se blíží volby a že jenom hesla a slogany u nás v Bosonohách nikomu ty

volby nevyhrají. Te� už máme volby skutečně za dveřmi a myslím si, že je

ten pravý čas zrekapitulovat uplynulé volební období a říct si, jak jsme 

v něm pracovali a co kdo pro Bosonohy opravdu udělal. 

Úvodem chci také říct, že to volební období bylo sice čtyřleté, ale usku-

tečňování našich plánů se dařilo hlavně v posledních dvou letech. Neříkám

to proto, že po ty dva roky stojím v čele radnice já,  natolik mě znáte, ale

proto, že Vy sami jste svědky toho, že se v posledních dvou letech změni-

la atmosféra nejen na radnici, ale i v Bosonohách samotných. A začalo se

doopravdy pracovat a pro obec něco dělat. Ostatně, poj�me si připomenout,

co se nám za ty dva roky podařilo.

Naše Leskava se zbavila hrubých nečistot a určitě se po realizaci kana-

lizace pročistí ještě více. Další etapa kanalizace ulice Pražská se bude rea-

lizovat v letech 2007–2008.V loňském roce byly vybudovány kanalizační

přípojky na ulici Křivánky. Navzdory různým špindírům se nám daří udr-

žovat také čistotu místních komunikací, a to i tím, že jsme vyčlenili pra-

covníka, který se o čistotu obce pravidelně stará. Opravil se vodovodní řad

na ulicích Ostopovická a Konopiska a položili jsme nový povrch na

Troubské. Věřící spoluobčany, ale i všechny ostatní, kteří mají vztah k tra-

dicím, určitě potěšila novotou zářící kaplička za vodojemem a naše ženy

určitě těší opravené kadeřnictví v areálu komunálu. 

Už jen tento pouhý výčet našich společných úspěchů dává za pravdu

těm, kteří říkají, že v Bosonohách se opravdu věci mění k lepšímu. Vrátila

se chu� do práce a myslím si taky, že se zlepšila i celková nálada v obci. Za

všechny kulturní a sportovní akce, které mohou moje tvrzení dokumento-

vat, bych chtěl připomenout naše bosonožské hody, dětský den, hojně nav-

štívenou besedu s rodáky, kterou jsme uspořádali u příležitosti vydání pub-

likace mapující historii Bosonoh, i ostatní besedy, které byly věnovány roz-

voji obce. Navzdory špatnému počasí bylo veselo i na tradičním sudovalu.  

Výčet našich společných úspěšných akcí jistě není úplný, každý by si

mohl dosadit tu  svou, ale já bych rád speciálně připomenul ještě náš „malý

bosonožský zázrak“. Tak by se dala jistě bez přehánění nazvat výstavba

nové mateřské školy. Kdo sám někdy stavěl, ví, jak je někdy složité  koupit

pozemek pro stavbu, zajistit projekt, získat stavební povolení a v nepo-

slední řadě i ty nezbytné finanční prostředky. My jsme během jednoho roku

toto všechno dokázali, i ty peníze se nám podařilo z několika zdrojů získat

a už máme za sebou i výběrové řízení a staví se.   

Co tedy říct závěrem. Hlavně poděkovat. Poděkovat všem, kteří se na

našem společném díle podíleli. Poděkovat za trpělivost, protože jsem se

učil nejen já, ale i lidé kolem mě. A nebyli jsme pochopitelně bez chyb, ale

snažili jsme se podle svých možností a poctivě. 

A jestliže k té poctivosti přidáme výsledky naší práce, tak to podle mě není

rozhodně málo. A tak chci závěrem poděkovat těm, kteří to oceňují. A také

těm, kteří te� přijdou k volbám podpořit správnou cestu při rozvoji a zvele-

bování naší městské části. 

Naší společné obce.

Miroslav Sojka, starosta

Bosonožský
vydává 

statutární město Brno,

městská část Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
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Slovo starosty
Milí čtenáři, 

máte před sebou historicky nejrozsáhlejší číslo zpravodaje. Pohříchu niko-

li aktivita redaktorů, ale především  předvolební kampaň a také příspěvky

od občanů jsou toho příčinou. Přejme si tedy vespolek, aby témata z voleb-

ních programů jednotlivých stran ani po volbách nezapadla a jejich uvádě-

ní do života se stalo vděčným námětem mnoha dalších čísel. Pak bude

redaktory jejich práce bavit a čtenáře četba těšit. 

Za všechny komunálně politicky angažované redaktory Vám š�astnou volbu

přeje
Miroslav Čoupek

Slovo redakce

• Informace ze školy a mateřské školy

• Babské hody 2006 

• Volební prezentace

• Příspěvky od občanů

• Tenisový turnaj o pohár starosty

• Informace z radnice

- jednání zastupitelstva

- informace o místě a konání voleb

Dočtete se...

Opravdu se povedly. Pro všechny, kteří se jich zúčastnili, i pro hosty a ostat-

ní obyvatele Bosonoh přinášíme krátkou ochutnávku v podobě fotografií ze

zahájení sobotního průvodu. Na podrobnou reportáž a další fotky se může-

te těšit v dalším čísle.
Miroslav Čoupek

Babské hody po 17 letech



Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme vám výsledky a pár postřehů ze
sudovalnických kategorií, na které jsme pozapomněli.
Kategorie muži v nejlepších letech se zúčastnili a zároveň se v ní umístili
v tomto pořadí:

11..  VViilléémm  MMeelloouunn
22..  JJoosseeff  PPrrookkeešš
33..  KKvvěěttoossllaavv  KKuuččeerraa

Za zmínku stojí, že mnozí mladší z kategorie elite i ostatních nedosáhli
takových časů jako tito ostřílení matadoři. Jak vidno, každodenní poctivá
práce si v přípravě na závody s posilovnou a cvičením nezadá. Z fotogra-
fie, na které Josef Prokeš krotí sud, je patrné, že prázdný sud je mnohdy
stejně jankovitý jako kůň a řídit ho správným směrem dá stejnou práci.

Rudliáda letos přinesla vítězství sourozenecké dvojici ze stáje Ďurkech,
která jako by měla monopol na první místa. 
O tom, že ani zde nebyla nouze o dramatické momenty, svědčí i kvalita
snímku, na kterém je rozmazaně zachycena jedna ze zúčastněných dvojic. 

Zda za tento nedostatek mohla již chvějící se ruka fotografova nebo příliš
prudké pohyby závodníků, nechám na laskavém posouzení čtenáře.

Miroslav Čoupek

Úspěšně jsme zahájili nový školní rok a se zalíbením pozorujeme stavbu

nové mateřské školy. Dík za to patří p. starostovi Sojkovi a jeho spolupra-

covníkům, kteří si uvědomují odpovědnost za naše potomky a budoucnost

naší městské části.

Co nabízí naše mateřská škola?

- cvičení na rehabilitačních míčích;

- logopedickou péči (spolupráce se SPC pro vady řeči Veslařská);

- keramiku;

- výuku anglického jazyka 2× týdně;  

- výuku hry na zobcovou flétnu;

- tanečně pohybový kroužek;

- plavání;

- školu v přírodě;

- vycházky a výlety do přírody;

- kulturní představení;

- individuální přístup k vašim dětem;

- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Zachova 1;

- edukativně stimulační skupiny pro předškoláky (příprava na školu za

účasti rodičů);

- úzkou spolupráci a návaznost mateřské školy se základní školou;

- 1× týdně cvičení v tělocvičně Orlovna.

vedení MŠ

Podařilo se!

Téměř dva roky trvá příprava na tuto akci, tak důležitou pro životní pro-

středí v naší obci i pro všechny občany.

Po vybudování nové splaškové kanalizace na ulici Pražská, do níž bylo

napojeno celkem 16 domů, bude do konce roku 2007 připojeno dalších 

87 domů. Přípravné práce začnou hned v lednu 2007, výkopové práce

budou zahájeny co nejdříve v závislosti na klimatických podmínkách.

Termín dokončení celé akce včetně kompletní rekonstrukce celé vozovky je

polovina roku 2008. Předmětem stavby je kromě splaškové kanalizace také

rekonstrukce deš�ové kanalizace, vodovodního řadu a vyvolané přeložky

inženýrských sítí na ulici Pražská a v částech navazujících ulic. Dne 

14. září se uskutečnila informativní schůzka pro obyvatele Pražské k této

investiční akci. Po výstavbě kanalizace nebude dále přípustný stávající stav

septiků s přiznaným nebo neoficiálním přepadem a MČ spolu se stavebním

úřadem musí požadovat napojení nemovitostí na kanalizaci nebo doklado-

vání, jak majitel nemovitosti nakládá s odpady. Pro obyvatele je výhodněj-

ší jednorázově zainvestovat do úprav odpadů v domě, než dlouhodobě pla-

tit mnohonásobek za vyvážení vod z jímky.

Další informace vám přineseme v příštích číslech zpravodaje.

Květoslava Kilianová

místostarostka

Bosonožský SUDOVAL 2006 – dokončení Zprávičky z naší školičky

Stavba „Kanalizace Bosonohy“ II.

Nový školní rok 2006/2007

Bosonožský zpravodaj, číslo 9/2006str. 2

Nám dospělým toto období přináší starosti s vybavením našich dětí vším

potřebným, ostříleným školákům návrat mezi spolužáky a učitele a učite-

lům novou porci starostí s výukou a výchovou. Pro 17 dětí – prvňáčků 

z naší obce – začala 4. září nová životní kapitola: poprvé usedly do škol-

ních lavic. Přejme jim i všem ostatním dětem do nového školního roku

radost z poznávání nových věcí, jejich učitelům mnoho trpělivosti a pocho-

pení a nám rodičům dobrou pamě� při kritickém hodnocení jejich známek. 

Redakční rada



42. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2006

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

Přij te se podívat

Informace z radnice

Zastupitelstvo na tomto zasedání projednalo a schválilo:

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  ppoovvěěřřiilloo  ssttaarroossttuu  uuzzaavvřřeenníímm  ddoohhooddyy  ss  mmaannžžeellii
GGaabbrriieelloovvýýmmii  oo  sspprráávvěě  kkoommuunniikkaaccee  nnaa  ččáássttii  ppoozzeemmkkuu  pp..  čč..  22662233  aa  pp..  čč..
22779955//33  vv  kk..  úú..  BBoossoonnoohhyy..
Jedná se o veřejně přístupnou komunikaci, která vede ke studánce Panny
Marie a zároveň slouží jako příjezdová cesta k nemovitosti manželů
Gabrielových a ostatních stavebníků.

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  ssoouuhhllaassíí  ss  vvýýssttaavvbboouu  zzáákkllaaddnnoovvéé  ssííttěě  mmoobbiillnnííhhoo  ooppee--
rrááttoorraa  VVooddaaffoonnee  CCzzeecchh  rreeppuubblliicc,,  aa..  ss..,,  aa  ppoovvěěřřuujjee  ssttaarroossttuu  MMČČ  uuzzaavvřřeenníímm
ppooddppiisseemm  ssmmlloouuvvyy  oo  nnáájjmmuu  ččáássttii  nneemmoovviittoossttii  2200228866  AA..
Základnová stanice slouží k posílení signálu mobilního operátora a  bude
umístěna na části ploché střechy budovy základní školy. 

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  rroozzppooččttoovvýý  vvýýhhlleedd  MMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  nnaa
oobbddoobbíí  22000088––22001177..
Jde o předpokládanou výši příjmů a výdajů jednotlivých let. 

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  rroozzppooččttoovváá  ooppaattřřeenníí,,  kktteerráá  ooššeettřřuujjíí  oobbddrržžee--
nnoouu  bbeezzúúrrooččnnoouu  ppůůjjččkkuu  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy,,  ffiinnaannccoovváánníí  vvýýddaajjůů  nnaa
ppaarrttnneerrsskkoouu  ssppoolluupprrááccii  ss  iittaallsskkoouu  oobbccíí  AAbbbbaaddiiaa  LLaarriiaannaa  aa  ddaallššíí  ssoouuhhrrnnnnéé
rroozzppooččttoovvéé  ooppaattřřeenníí  vv  rroozzppooččttuu  MMČČ..

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  uuzzaavvřřeenníí  ssmmlloouuvvyy  oo  ddíílloo  ss  ffiirrmmoouu  AA..SS..AA..,,
ss..  rr..  oo..,,  nnaa  zzaajjiiššttěěnníí  zziimmnníí  úúddrržžbbyy  kkoommuunniikkaaccíí  vv  lleetteecchh  22000066––22000077..

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  nnáávvrrhh  ssppoonnzzoorrsskkéé  ssmmlloouuvvyy  aa  SSmmlloouuvvyy  
oo  ssppoolluuppooddíílleenníí  ssee  nnaa  iinnvveessttiiccii  vvýýssttaavvbbyy  kkaanncceelláářřee  vv  ddrruuhhéémm  ppooddllaažžíí  bbuuddoo--
vvyy  ÚÚMMČČ..
Tyto smlouvy řeší, jakým způsobem  manželé Marečkovi  poskytnou 60 %
finančních nákladů na tuto akci městské části. 

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  nnáávvrrhh  zzmměěnnyy  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu,,  kktteerráá  uupprraa--
vvuujjee  ddrruuhh  ffuunnkkččíícchh  pplloocchh  vv  ookkoollíí  vvooddoojjeemmuu  nnaadd  uulliiccíí  JJáámmyy..

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  uuzzaavvřřeenníí  ssmmlloouuvvyy  oo  ddíílloo  ss  ffiirrmmoouu  IINNTTEERR
MMOORRAAVVIIAA,,  ss..  rr..  oo..,,  nnaa  zzaajjiiššttěěnníí  vvýýkkoonnuu  ssttaavveebbnnííhhoo  ddoozzoorruu  ppřřii  vvýýssttaavvbběě
nnoovvéé  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  zzaa  cceennuu  8833  000000  KKčč  vvččeettnněě  DDPPHH..

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  zzáámměěrr  ffiinnaannccoovvaatt  vvyypprraaccoovváánníí  pprroojjeekkttoovvéé
ddookkuummeennttaaccee  nnaa  kkaannaalliizzaaččnníí  ppřřííppoojjkkyy  nnaa  uulliiccii  PPrraažžsskkéé  zz  rroozzppooččttuu  MMČČ..
Více o této investiční akci viz samostatný článek.

ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvváálliilloo  tteerrmmíínn  ppřřííššttííhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  nnaa
ččttvvrrtteekk  1122..  1100..  22000066..

Dne 12. října od 18 hodin proběhne v sála radnice poslední řádné zasedá-
ní zastupitelstva  městské části Brno-Bosonohy v tomto volebním období. 

Navržený program:

1. Žádost manželů Gabrielových o smírné řešení omezení veřejného přístu-
pu na komunikaci na části pozemku p.ć. 2623 v k.ú Bosonohy 
2. Žádost ŘSD o vyjádření k navržené změně Územního plánu města Brna
3. Rozpočtová opatření
4. Návrh odkupu pozemků p. č. 681/4, 682/4, 677/3, 675/3 v k. ú.
Bosonohy
5. Návrh na zařazení 3. a 4. etapy kanalizace do rozpočtu města Brna
6. Kanalizační přípojky na ulici Pražské 
7. Rekapitulace a ukončení činnosti výborů a komisí
8. Různé

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy je veřejné.

Práce kronikáře nespočívá jen v psaní kroniky. Taky se snažím být u každé

akce. Nový úkol, který jsem rád přijal, je výzdoba nástěnky na podestě mezi

přízemím a prvním patrem našeho obecního úřadu. Takže kronikář je záro-

veň i „nástěnkář“. Pokud tedy máte chu	 se podívat na fotografie z akcí,

které proběhly tento rok v Bosonohách, zvu vás na schody obecního úřadu.

Samozřejmě v pracovní době.

Váš kronikář Petr Juráček

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupi-
telstva MČ Brno-Bosonohy a 1/3 senátu PČR

Starosta městské části města Brna, Brno-Bosonohy podle § 29 zák. č.

491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

a § 15, odst. 1, zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České repub-

liky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oozznnaammuujjee::

11.. Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy se konají ve dvou

dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 20. 10. 2006 

ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. Dne 21. 10. 2006 začíná hlasování 

v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná ve dvou

dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 20. 10. 2006 ve

14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. Dne 21. 10. 2006 začíná hlasování v 8.00

hod. a končí ve 14.00 hod.

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná

ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne

27. 10. 2006 ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. Dne 28. 10. 2006 začíná

hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

22.. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 348 je volební místnost 

v budově ZŠ Bosonožské nám. 44 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-

lému pobytu na těchto ulicích: Hoštická, Hrazdírova, Jihlavská, Kolmá,

Konopiska, Ostopovická, Pražská, Sedla, Ševčenkova, Troubská; ve voleb-

ním okrsku č. 349 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské nám. 44

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na těchto ulicích:

Achtelky, Bosonožské nám., Horynova, Chironova, Jámy, Křivánky,

K Berce, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebovka,

Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za

Vodojemem, Zájezdní, Ztracená, a pro voliče, kteří mají trvalý pobyt 

v rekreačních objektech v MČ Brno-Bosonohy.

33.. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-

ní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestov-

ním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanove-

nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

44.. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hla-

sovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve

volební místnosti.

Pokud se uskuteční druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republi-

ky, obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

55.. Volič, který se zúčastní voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

a nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je

zapsán, může ÚMČ Brno-Bosonohy požádat o vydání voličského průkazu.

Žádost se podává bu
 osobně (do 18. 10. 2006) nebo písemně s ověřeným

podpisem voliče (do 13. 10. 2006). 

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstva městské části

nelze!

66.. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ÚMČ

Brno-Bosonohy nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl

hlasovat mimo hlasovací místnost prostřednictvím přenosné volební

schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

V Brně dne 4. 10. 2006       Miroslav Sojka, starosta MČ Brno-Bosonohy
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Na následujících stranách přinášíme volební prezentaci politických stran a sdružení, které jsou zaregistrovány v naší městské části.

Poznání, že vazba vedení obce na politické strany ovládající
město Brno nepřinesla pro obec žádný výrazný pokrok, a snaha
o ochranu zdravého bydlení a majetků všech občanů Bosonoh
nás vedly k vytvoření kandidátky nezávislých do zastupitelstva
obce k letošním komunálním volbám. Kandidátku sdružení
nezávislých kandidátů postavili lidé, kteří pracují nebo dlouho-
době sympatizují s Občanským sdružením za ochranu kvality
bydlení v Brně-Bosonohách. Všichni se dlouhodobě zajímáme
o život v obci a  účastí v různých budoucích projektech, které
soustavně sledujeme a připomínkujeme, se snažíme nevyne-
chat žádnou příležitost upozorňovat na současné špatné 
a v budoucnu ještě plánovaně zhoršené životní podmínky 
v obci. I když námi získané podstatné informace předáváme
zastupitelstvu, nemůžeme aktivně do přijímaných usnesení
obecního zastupitelstva zasahovat, a tak uplatnit svoje vědo-
mosti o důležitých probíhajících projektech. Je jasné, že kvali-
fikované postoje a usnesení zastupitelstva mají nesrovnatelně
větší váhu než námitky jednotlivých občanů nebo občanského
sdružení. Získali jsme zkušenost, že pokud se ze strany zastu-
pitelstva nebo starosty něco pomine, je nemožné chybu napra-
vit nebo jen velmi obtížně (např. necitlivé vykácení vzrostlého
lesa u myslivecké chaty, nevyužití možnosti změn v katastrální
mapě při pozemkových úpravách k vybudování přírodního kou-
paliště na místě budovaného suchého poldru a neobnovení pol-
ních cest jako cyklistických stezek, nedostatečná pozornost
věnovaná připravovaným dopravním stavbám). Jsme si vědomi

toho, že je zapotřebí, aby zastupitelé jednali zodpovědně 
a předvídali možné následky svých kroků v zájmu všech obča-
nů Bosonoh a viděli dále než na svůj práh. Víme, že občané
nejsou dostatečně průběžně informováni, protože obci chybí
moderní komunikační informační prostředek. Dobrou informo-
vanost považujeme za základní předpoklad pro aktivní zapoje-
ní občanů do správy obce. Vždy� i lhostejnost a apatie má
základ ve špatné informovanosti. Sdružení nezávislých kandi-
dátů si klade za prvořadý cíl plně komunikovat s občany 
o všech problémech obce i jednotlivců a k tomu vybudovat
nový rozhlas do domácností. Budeme podporovat výstavbu
rychlostní komunikace R43, ovšem mimo katastr Bosonoh. I za
cenu komplikací a nepohodlí budeme prosazovat  vybudování
kanalizace v celé obci najednou. Jako bolestivé pro starší spo-
luobčany a pro maminky s dětmi poci�ujeme absenci zdravot-
ního střediska. Samozřejmostí je naše podpora budování
obchvatu obce a vybudování protihlukových bariér. Navázané
družební styky s italskou obcí Abbadia Lariana chceme pro-
hloubit výukou italštiny na naší základní škole a výměnnými
pobyty dětí. Jsme si plně vědomi, že obci chybí dům s pečova-
telskou službou pro seniory a solidní klubovna. Rozhodně se
zasadíme o dokončení pozemkových úprav na zbývajících čás-
tech katastru. Vhodně upravené pozemky nám umožní vytvořit
podmínky pro novou výstavbu. Pochopitelně jako stěžejní úkol
chápou nezávislí ochranu zdraví, bydlení a majetků občanů.

I. J. K.

Sdružení nezávislých kandidátů

Komunální volby 2006



Inzertní příloha
Nezávislí demokraté
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Nezávislí demokraté

KDU – ČSL
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ODS

Komerční inzerce
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ABC cyklosport

Pohřební služba Harmonie

Bankovní půjčky

BANKOVNÍ PŮJČKY

do 75 000 Kč.
Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

PPoohhřřeebbnníí  sslluužžbbaa  HHAARRMMOONNIIEE,,  ss..  rr..  oo..
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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Vážení Bosonožáci!

Obracím se na Vás jako volební lídr za ČSSD 
v naší městské části. Proč zmiňuji právě tuto stra-
nu? Protože jsem v ní měl během uplynulých
dvou úspěšných let svou oporu. Byla to právě
ČSSD, která nám i mně osobně pomáhala vyřešit
problémy, které nás v Bosonohách v uplynulém
volebním období potkávaly.  
Do následujícího období máme připraveny plány
dalšího rozvoje obce. A kdo nám je, po zkušenos-
tech z uplynulého období, pomůže vyřešit? 
Jsem přesvědčen, že opět ČSSD!
Proto si myslím, že bychom měli přijít k volbám
a podpořit kandidáty ČSSD u nás v Bosonohách 
i při volbách do Zastupitelstva města Brna i do
Senátu.

Děkuji Vám za důvěru.

Miroslav Sojka, kandidát za ČSSD

Milí spoluobčané, rádi bychom vám při-
blížili několik témat, která nenajdete v
našem volebním programu, ale která by
neměla uniknout vaší pozornosti.

Jako tradiční politická strana máme podporu našich zastupi-
telů na úrovni města, kraje i státu. Na jejich pomoc jsme se
mohli spolehnout při řešení problémů s kanalizací, zklidně-
ním ulice Pražská, obchvatu Bosonoh i financováním mateř-
ské školy. Věříme, že tomu tak bude i v dalším volebním
období. 

Květoslava Kilianová

Už několik měsíců má za sebou projekt Rodinný pas, jehož
kmotrem se stal hejtman Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek. Projekt umožňuje rodinám s alespoň jedním dítě-
tem do osmnácti let využívat slevy v oblasti cestovního
ruchu a služeb. Jihomoravský kraj byl prvním z České
republiky, jenž Rodinný pas zorganizoval a začal provozo-
vat. Zástupci KDU-ČSL vidí podporu života rodiny ze stra-
ny státu jako nedostatečnou, proto jsou na všech úrovních
jejími garanty. Na závěr mi dovolte popřát jak vám, milí
rodiče, tak i vašim dětem, co nejvíce krásných společných
zážitků – nejen v neděli, ale i během celého týdne, protože
jak říká klasik: „Jedna z největších našich radostí je, když
vidíme rozzářené dětské oči...“

Božetěch Hurt, spoluautor projektu 

Pro pečlivé čtenáře našeho volebního
programu je tu slíbená soutěžní otázka: 
KKtteerrýý  ((kktteeřříí))  zz  nnaaššiicchh  kkaannddiiddááttůů  nneenníí
((nneejjssoouu))  zzoobbrraazzeenn((ii))  nnaa  ppoozzvváánnccee  nnaa

ppřřeeddvvoolleebbnníí  sseettkkáánníí??
Odpovědi zašlete e-mailem na kduvolby@centrum.cz  nebo
předejte kterémukoli z kandidátů. Vylosovaný výherce
obdrží dvě volné vstupenky na všechny akce pořádané 
v příštím roce v místní Orlovně.

Vážení občané Bosonoh!
Místní organizace KDU-ČSL připravila kandidátku pro
komunální volby 2006. Vím, že lidé, kteří za tuto stranu
kandidují, mají obci co nabídnout a jsou ochotni pro ni
pracovat. KDU-ČSL je tradičně konzervativní, ale roz-
hodně se nebrání modernímu pohledu. Náš moderní pří-
stup je podpořen mladými lidmi, kteří si uvědomují
svoji zodpovědnost za dění v obci. Na druhou stranu se
chceme nechat poučit od starších. 
Pokud vám nejsou naše názory cizí, rád bych vás pozval
k volebním urnám, abyste podpořili naši stranu a naše
odhodlání.

Mgr. Petr Juráček

Na společnou tvorbu našeho domova se těší 
kandidáti KDU-ČSL.
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Ulice Pražská – domov můj

Už třetím rokem se snažím přivyknout životu na Pražské ulici, na naší

dopravou přetížené ulici, která mně a mé rodině poskytuje domov. 

Snažím se zvyknout si na emise a hluk překračující normy, o kterých si

můžeme jen číst, ale dělat s nimi nemůžeme vůbec nic. 

Snažím se zvyknout si na provoz a denně se bojím: „Jen abych byla pořád

ve střehu a držela děti co nejdál od silnice.“

Snažím se trpělivě čekat u přechodu pro chodce a ani nedoufat, že mi

někdo sám od sebe zastaví a nechá mě přejít.

Snažím se zvyknout na otřesy domu při projíždění přetížených kamionů 

a nákladních aut.

Snažím se ignorovat burácení rychlých motorek a aut, které čas od času

protne noc i spánek, když si zrovna chce někdo dokázat, jaký je

Schumacher.

Snažím se. A určitě nejsem sama.

Ale proč my si za naši snahu nezasloužíme trošku slušnější přístup ze stra-

ny řidičů? My jim už přece nemáme kam ustoupit. Místo značek zákazů 

a omezení kamionů a  nákladních aut sem k nám dokonce přímo směřují

objíž�ky pro nákladní auta. 

Proč je naše ulice Pražská tolik oblíbená, když souběžně s ní vede dálnice,

kde mohou řidiči jet beztrestně rychlostí až 130 km/h?

Policie nás upozorňuje: „Agresivita řidičů stoupá.“ A my se s tím máme jen

smířit? Ono nestačí, že se denně musíme vyrovnat s tím, co dýcháme, s hlu-

kem a prachem? My se ještě musíme bát agresivních řidičů, kteří jezdí cen-

timetry od nás a od našich dětí?

Konečně jsme se dočkali alespoň jednoho zmírnění: zóna 40 po celé délce

Bosonoh. Ale už se objevují hlasy, že by se to rozhodnutí mělo rušit. Byl

to snad jen omyl? Opravdu si nezasloužíme slušnější život?

Nemáte taky pocit, že ten pohár už dávno přetekl?

M. D.

Je opravdu umění vycítit, kdy už člověk má skončit. A� se to týká sportu,

kultury nebo veřejné činnosti. Hraničí to až se sobeckostí a člověk se stává

trapným až směšným. Proto jsem odmítl kandidovat a přenechal jsem místo

mladším. Takový je život. Přestože jsem již 18 let v důchodu,  tak jsem se

zapojil do veřejného života, abych poznal v životě něco jiného než práci na

šachtě. Neklesl jsem tak, abych trávil volný čas v hostincích IV. cenové sku-

piny a nebo doma mezi čtyřmi stěnami u televize. Opravdu velkým para-

doxním poznáním pro mě byla práce v letech 1988–1989 na Obvodním

národním výboru Brno IV v Křenové ulici – nynější úřad práce. Byla tam

hrozná pracovní morálka některých úřednic i vysokých funkcionářů.

Smutně jsem to porovnával a vzpomínal na 36 let odfáraných v dolech. Rád

jsem poznával i jiné druhy krátkodobých zaměstnání, abych byl v častém

kontaktu s lidmi.

Nyní, po 15měsíčním členství v Zastupitelstvu MČ Brno-Bosonohy, mohu

také zodpovědně prohlásit, že to byl pro mne další životní poznatek, a to 

v místě bydliště, kde žiji a pracuji pro lidi již 37 let. Měl jsem opravdu

výhodu, jelikož jsem nezastupoval žádnou politickou stranu. Nemusel jsem

hlídat firemní, rodinné nebo majetkové zájmy a atraktivní pozemky.

Nepřehlížel jsem žádné závažné nedostatky. Proto moje připomínky byly

vždy kritické a přímé, ale také nepopulární, čímž jsem si někdy získal

nepřátele. Myslel jsem jen za většinu spoluobčanů, s kterými přicházím

denně do styku. Pokud mi to zdravotní stav dovolí a budu mít dostatek času

a energie, tak se budu nadále věnovat místnímu KD. Naší činností šíříme

Bosonohám dobrou pověst v širokém okolí. Přál bych si, aby se dnešní

mladší generace dožila v plné svěžesti důchodu a dovedla se kolektivně

vyžívat.

Vážení. Blíží se komunální volby. Přeji si, aby si členové zastupitelstva uvě-

domili, že je zvolili místní občané. A to je velká zodpovědnost. Nebojte se

1krát za rok svolat veřejnou schůzi občanů a tam si s nimi podiskutovat 

a také si vyslechnout připomínky z různých oblastí naší MČ. V

Bosonohách je přece 35 ulic a není jen problém ulice Pražská, na kterou se

někdo denně dívá z okna a jiný problém nevidí. Nezapomeňte, že za minu-

lá volební období, kterých jsou někteří členové zastupitelstva pamětníci,

Od našich spoluobčanů Osobní vyznání
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Není to ostuda?

Před třemi lety, 18. srpna 2003, na nároží ul. Pražská a Skalní, v souvislos-

ti s budováním kanalizace a neš�astným dočasným, provizorním zprovoz-

něním jinak uzavřeného průjezdu pro  Mistrovství světa motocyklů, tragic-

ky zahynul mladý Ital při havárii motocyklu. Místo jeho skonu připomíná

skromný pomníček v ušlapaném trávníku a neupraveném okolí. Dnes je mu

náhrobkem reklamní panel na „svačinu do ruky“ a pozvánka na cirkus Joo.

Není to ostuda obce, která má navíc družební vztahy s Itálií? Klasik pravil:

„Kulturní vyspělost národa se pozná podle toho, jak pečuje o své mrtvé.“
IJK

V květnovém čísle jsme

vyhlásili vědomostní sou-

těž. Jedinou a správnou

odpově� nám poslal pan

Jaroslav Krásenský 

z Bosonoh. Získal tak knihu

o historii i současnosti naší

vísky. Ještě jednou panu

Krásenskému děkujeme za

odpově� a gratulujeme.

vznikly závažné nedostatky, které mají občané na paměti. Například: špat-

né uzavření smlouvy s firmou Pavlíček, elektrifikace Bosonoh, kabelová

televize, záhadná stavba na kopci Křivánky–Achtelky, kanalizace, vykáce-

né stromy u myslivny, dům Marečkových u obecního úřadu, budova

Bosonožské nám. 8 atd. Přeji si, aby se u některých nastávajících členů

zastupitelstva zvýšila aktivita. Zúčastnit se jednou za měsíc schůze a zved-

nout ruku je trochu málo. Rovněž absence a pozdní příchody byly zaráže-

jící, na což nechtěl nikdo reagovat, aby nebyl špatný. Členové různých

komisí by se měli schůzek zúčastňovat, ne se do nich pouze nechat zvolit.

Nebo dokonce do více komisí – to už je vrchol.

Jsem rád, že se mi podařilo prosadit po mnoha letech kulturní komisi. Je to

ušlechtilá práce pro společenský život v místě bydliště pro naše spoluob-

čany. Se zájmem sleduji, jak na jižní Moravě vznikají občanské výbory pro

dodržování lidových tradic. 

Novému starostovi MČ Bosonohy přeji hodně štěstí, pevné nervy a dobrý

kolektiv obětavých členů zastupitelstva.
Lambert Prukner

Pomník italského občana

Místní Orlovna se za poslední roky proměnila k nepoznání. Proč k tomu

došlo, se dozvíte v některém z dalších čísel našeho zpravodaje. Díky zlep-

šení hygienických i technických podmínek je možné sál používat nejen ke

cvičení.

Nabízíme vám seznam pravidelných sportovních akcí v Orlovně:

BBooddyyssttyylliinngg

ppoonndděěllíí  1199..0000––2200..0000  hhoodd..

Cvičení obsahuje část aerobní (obsahuje jednoduché aerobní prvky), část

zaměřenou na posilování všech svalových skupin (zejména na formování

problematických partií) a na závěr část věnovanou protahování posílených

svalových skupin. V případě zájmu bude probíhat 2× týdně.

Kateřina Veselá, tel.: 774 107 662

CCvviiččeenníí  dděěttíí  ((11––33  rrookkyy))  ss  rrooddiiččii

ppoonndděěllíí    1100..0000––1111..0000  hhoodd..

ssttřřeeddaa  1100..0000––1111..0000  hhoodd..

Cvičení je zaměřeno v úvodní části na rozvoj hrubé motoriky dětí. V další

části si děti hrají a cvičí s nářadím (míče, gymnastické kruhy, kuželky, pro-

lézací stany, gymbally, rehabilitační zvířata, trampolína, chůdy). Cvičení je

doporučeno pro děti od 1 roku do 3 let, ale mohou přijít i děti starší. 

Kateřina Veselá, tel.: 774 107 662

AAttlleettiicckkéé  ttéénniinnkkyy

úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  1144..0000––1155..0000  hhoodd..  mmllaaddššíí

úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  1155..0000––1166..0000  hhoodd..  ssttaarrššíí

Náplní tréninků je všestranný pohybový rozvoj se zaměřením na atletické

disciplíny. Jsou vedeny trenéry atletického klubu TRACK&FIELD Brno.

Karel Walter, tel.: 776 227 083, karwal@post.cz, www.agenturawalter.cz

AAeerroobbiikk  ss  EEvvoouu

úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  1199..0000––2200..0000  hhoodd..

Cvičí se aerobik mix, což je kombinace klasického aerobiku, to znamená

lehké krokové variace při moderní hudbě, po nichž následuje posilovací

cvičení, které nám zlepší fyzickou kondici, nastartuje odbourávání tuků 

a velmi výrazně tvaruje problematické partie těla (břicho, hýždě a stehna).

Eva Pichalová, tel.: 775 577 202, eva.pichalova@seznam.cz

www.aquaerobic.cz

Pokud jste si nevybrali ze seznamu aktivit, můžete si Orlovnu pronajmout

pro vlastní sportovní vyžití. Sál je vhodný pro florbal (branky jsou k dis-

pozici), nohejbal (sí� je k dispozici), ping-pong (stoly jsou k dispozici),

míčové hry, gymnastika a další.

Zároveň je možné si Orlovnu pronajmout pro oslavy, svatby atd.

Kontaktní osoba: Jindřich Čoupek, Pražská 22, tel.: 547 227 274

Orlovna pro všechny

Vědomostní soutěž o sv. Floriánovi
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Tenisový turnaj v Bosonohách

Výsledky zápasů jarní části FK Bosonohy

Bosonohy mají další krásnou tradici – každoroční tenisové loučení amatér-

ských hráčů s letní sezonou.

V sobotu 16. 9. 2006 se na bosonožských tenisových kurtech sešla necelá

stovka místních milovníků „bílého sportu“. Hráči, pořadatelé, „producenti“

a přátelé se přišli rozloučit s letní tenisovou sezonou. Tenisový klub uspo-

řádal, za podpory Motorcity pana Ctibora Seidla a pod záštitou starosty,

tradiční akci s vydařeným počasím a chutným gulášem paní Boleloucké.

Tenisoví přátelé se utkali ve čtyřhrách a dámy ve dvouhrách. Rozdávaly se

i poháry, byli vítězové i poražení.

V dramatickém finále, kde o vítězi rozhodoval poslední míček, zvítězili

zkušení tenisový „matadoři“ Jaroslav Krásenský (alias Oja – na obrázku

první zleva) a Pavel Červený (ředitel turnaje – na obrázku druhý zleva).

Porazili dynamické mládí, Patrika Holomka a Marka Krejčiříka (na obráz-

ku třetí a čtvrtý zleva).

Diváci za plotem pokukovali po krásách tenisových soubojů. Opravdu

vydařený den. A tak, přátelé, na viděnou příští jaro.
foto + text -Taso-

Jubilanti - září 2006
Božena Káňová Hoštická 85 let
Marie Bohdálková Vrchní 80 let
Ladislav Továrek Přímá 80 let
Dobromila Suchá Hoštická 80 let 
Marie Melounová Bosonožské nám. 75 let
Dagmar Elefantová Pražská 70 let

PPřřeedd  6600  lleettyy,,  vv  zzáářříí  11994466,,  ssii  ssllííbbiillii  lláásskkuu,,  úúccttuu  aa  vvěěrrnnoosstt  mmaannžžeelléé  AAnneežžkkaa  

aa  JJoosseeff  CCiihhlláářřoovvii..  DDěěkkuujjeemmee  jjiimm  zzaa  lláásskkuu  aa  vveelliikkoouu  oobběěttaavvoosstt,,  kktteerroouu

kkoolleemm  sseebbee  rroozzddáávvaajjíí..  PPřřeejjeemmee  jjiimm  BBoožžíí  ppoožžeehhnnáánníí,,  vveellkkoouu  ttrrppěělliivvoosstt  

aa  ppoohhoodduu.. cceelláá  rrooddiinnaa

BLAHOPŘEJEME ! ! !

BB  ––  mmuužžii  IIII..  ttřřííddyy

Sparta Brno B – Bosonohy 5:2  Hieke 2

Bosonohy – Žebětín 3:2  Ďurkech, Bělohlávek, Konečný

Bosonohy – Žabovřesky 2:3  Hieke 2

Řečkovice – Bosonohy 4:1  Matoušek

Komín B – Bosonohy 0:0

Jundrov – Bosonohy 2:0

Bosonohy – Líšeň B 3:5  Hieke 2, Zlinsky

Medlánky B – Bosonohy 5:1  Čoupek

BB  – ddoorroosstt  IIII..  ttřřííddyy

Obřany – Bosonohy 1:1  Havlík

Bosonohy – Bohunice 4:1  Dvořák, Jechout, Dočekal, Havlík

Bosonohy – Kohoutovice 4:3  Komárek, Dočekal, Cvingraf, 

Matoušek

Řečkovice – Bosonohy 2:0

Líšeň B – Bosonohy 4:0 

Bosonohy – Chrlice 4:3  Dočekal 4

MCV Brno – Bosonohy 1:2  Komínek, Havlík


