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Úvodem
Meteorologická předpověď na říjen se sice tváří optimisticky, ale realisté již velmi dobře vědí, 
že s desátým měsícem v roce přichází již stoprocentní podzim a čekají nás dny pochmurné, 
deštivé ba přímo podzimními plískanicemi prolezlé. Pesimista by také dodal, že je příznač-
né, že měsíc šedivého počasí svádějícího ke smutku začíná svátkem seniorů, tedy připome-
nutím stárnutí a s tím někdy spojených dnů neveselých. My mladí i starší optimisté se ale ze 
svátku seniorů radujeme a budeme slavit. U nás v Bosonohách dvojnásob.

Kromě Mezinárodního dne seniorů, který si celý svět připomíná již od roku 1998 vždy první 
den října a který je oslavou všeho, co společnosti přinášejí staří lidé – senioři, slaví také náš 
Senior klub Bosonohy. Dvacáté výročí narození. A  proto i  paní předsedkyně klubu Milada 
Olejníková s panem primátorem Petrem Vokřálem na titulní straně a proto i malé zamyšlení 
nad stárnutím a pozdrav seniorům.

Koho dnes ale vlastně můžeme oslovovat oficiálním titulem „senior“? Podle zákona o soci-
álních službách se tam počítá člověk starší 65 let. A až do 80 let je to mladší senior. To zní 
docela optimisticky, ne? Stejně tak jako i myšlenka, že moudří lidé si umějí rozdělit loučení 
s mládím na několik desítek let. Ničím totiž asi člověk nestárne rychleji než neustálou myš-
lenkou na to, že stárne. Ale obzvlášť po té padesátce, šedesátce... to už fakt letí. Jak řekl 
s  úsměvem básník a  textař Jiří Suchý, který se shodou okolností narodil stejně jako Mezi-
národní den seniorů 1. října (1931): „Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič. Člověk se 
párkrát ožení a hned je mládí pryč.“ À propos – mládí. Anglické přísloví říká, že kdo se chce 
dožít stáří, musí s  tím začít už v mládí. Ale nikdy není pozdě! Pojďme si tedy užívat života 
i v podzimních plískanicích a nezapomeňme, že mládí není období života, ale duševní stav. 

A tím bych mohla krátké zamyšlení nad stárnutím skončit, ale můj šedovlasý manžel mě na-
bádá, abych přidala ještě jeden citát. Takže pod jistým nátlakem uveřejňuji i slova francouz-
ského herce Maurice Chevaliera: „Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. 
To ještě zdaleka nedokazuje, že v krbu není oheň.“ Tak všechno nejlepší, senioři! A dbejme, 
aby nám stáří nedělalo vrásky na duši, když nám je dělá na tváři. 

Helena Koudelková

co
 s

e 
dě

je
  

sp
or

t 
 k

ul
tu

ra
  

šk
ol

a,
 š

ko
lk

a,
 b

os
a 

 o
d 

čt
en

ář
ů 

 m
č 

bo
so

no
hy

  
z 

ra
dn

ic
e 

 ú
vo

de
m

co
 s

e 
dě

je
  

sp
or

t 
 k

ul
tu

ra
  

tir
áž

bosonožský zpravodaj 8/2015 1



VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 10./VII 
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 23. 9. 2015 v  18 hodin v  zasedacím sále 
ÚMČ  Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete nastránkách  www. bosonohy. cz 
nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 29/2015 v  objemu 

+ 10 000 Kč na straně příjmů a výdajů – navý-
šení prostředků na dohody o provedení práce.

b) Rozpočtové opatření č. 30/2015 v  objemu 
± 10 000 Kč na straně výdajů – přesun finanč-
ních prostředků na kulturní akci – divadelní 
představení Sudoval.

c) Rozpočtové opatření č. 31/2015 v  objemu 
± 10 000 Kč na straně výdajů – přesun finanč-
ních prostředků za energie – elektřinu a  plyn 
volnočasového centra a místní správy.

d) Rozpočtové opatření č. 32/2015 v  objemu 
+ 50 000 Kč na straně příjmů a výdajů – navý-
šení prostředků na propojení Wi-Fi mezi budo-
vou ÚMČ, volnočasovým centrem BOSA, bu-
dovou Mateřské školy Konopiska 6 a budovou 
Základní školy Bosonožské nám. 44.

e) Rozpočtové opatření č. 33/2015 v  objemu 
+ 10 000 Kč na straně příjmů a  výdajů – navý-
šení prostředků na opravy v  budově volnoča-
sového centra BOSA. Činnost centra s  sebou 
přináší i nutnost oprav – oprava zámkového ko-
vání vstupních dveří, oprava zabezpečovacího 
zařízení budovy, rozbité zrcadlo, rozbité okno.

f) Rozpočtové opatření č. 34/2015 v objemu + 8 000 
Kč na straně příjmů a výdajů – navýšení prostřed-
ků na připojení k distribuční soustavě NN na po-
zemku p.č. 2433/14, nájemce p. Slavíček.

g) Rozpočtové opatření č. 35/2015 v  objemu 
± 20 000 Kč na straně výdajů – přesun finanč-
ních prostředků za různé blíže nespecifikované 
opravy v městské části na materiál pro četu.

h) Rozpočtové opatření č. 36/2015 v  objemu 
± 45 000 Kč na straně výdajů – přesun finanč-
ních prostředků vyčleněných v rozpočtu na blí-
že nespecifikované opravy realizované v měst-
ské části na opravy komunikací a chodníků.

i) Rozpočtové opatření č. 37/2015 v  objemu 
+ 6 000 Kč na straně příjmů a výdajů – navýše-
ní prostředků na ochranné a pracovní pomůc-
ky pro zaměstnance čety.

j) Schvaluje doplnění za městskou část k zadání 
změn Územního plánu města Brna celoměst-
ského významu, 42. soubor s požadavky na do-
plnění následujících prvků dopravního systé-
mu a s nimi související funkční plochy:
– Prodloužení ulice Petra Křivky od ulice Chi-

ronova po ulici Pražskou včetně trolejbuso-
vé tratě.

– Jižní obchvat Bosonoh navržený tak, aby 
jeho realizace nebyla podmíněna realizací 
křižovatky D1/R43/R52.

– Trasu tramvajové tratě Jemelkova–Boso-
nohy pro naplnění ekonomicky nezbytné-
ho rozsahu zastavitelných ploch (může být 
řešeno jako územní rezerva).

– Nové funkční a  prostorové uspořádání ře-
šení území navazujícího na popsanou do-
pravní infrastrukturu a  zohledňující poža-
davky především na odkanalizování území 
a protipovodňovou ochranu.

k) Harmonogram přípravy rozpočtu Městské čás-
ti Brno-Bosonohy na rok 2016

l) Předložený rozpočtový výhled Městské části 
Brno-Bosonohy na období 2017–2021 dle pří-
lohy

m) Zásady přípravy rozpočtu Městské části Brno-
-Bosonohy dle předloženého návrhu – para-
grafový rozpočet.

n) S návrhem na pořízení změny územního plánu 
oblasti Jámy dle návrhu pana Kiliána pozemků 
p.č. 2839/1, 2840, 2841, 2869 a  3575 vše k. ú. 
Bosonohy z plochy pro zahrádkářské využití na 
plochu určenou k bydlení.

o) S  návrhem na dispozici s  majetkem města – 
prodej pozemku p. č. 1242/1 k. ú. Bosonohy ve 
vlastnictví Statutárního města Brna o  výměře 
130 m2.

p) S  návrhem na dispozici s  majetkem města – 
prodej části pozemku p. č. 86 k. ú. Bosonohy 
ve vlastnictví Statutárního města Brna o výmě-
ře 22 m2 – pozemek pod domem.

q) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alko-
holu na veřejných prostranstvích, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku.

r) Návrh na rozhodnutí zadavatele na výběr zho-
tovitele parkoviště Ševčenkova – společnost 
H.K.U., spol. s  r. o., v  ceně 239 146 Kč včetně 
DPH a souhlasí s návrhem smlouvy

s) Nabídku společnosti H.K.U., spol. s  r.  o., 
jako nejvýhodnější pro opravy chodníků 
v  MČ  Brno-Bosonohy a  pověřuje starostu za-
jištěním objednávky opravy v metrech do ob-
jemu schváleného v  rozpočtu MČ Brno-Boso-
nohy na opravy chodníků.

t) S přílohou č. 1, v příloze č. 2 navrhuje změnu 
vyhlášky – 21/2009 – pohyb psů dle požadavků 
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MČ (doplnit Bosonožské nám. – park pod ško-
lou, přidat ceduli – zákaz vstupu psů).

u) Se směnou části pozemku p. č. 709/1 k. ú. 
Bosonohy (127 m2) (dle GP č. 1770-111/2014 
nově p. č. 709/4) a pozemku p. č. 708 k.ú. Boso-
nohy, které jsou ve vlastnictví SMB za pozemky 
p. č. 712/4 a 712/5, k. ú. Bosonohy ve vlastnic-
tví žadatele a  současně souhlasí se svěřením 
směnou nabytých pozemků p. č. 712/4 a 712/5 
k.ú. Bosonohy.

2. Pověřuje
a) Ředitele školy v jednání s firmou Vodafone ve 

věci přípravy smlouvy mezi firmou Vodafone 
a školou na další období 10 let. Pověřuje ředi-
tele školy předložit návrh smlouvy k projedná-
ní Zastupitelstvu MČ Brno-Bosonohy.

b) Pracovní skupinu ve složení Ing. Daniela Kal-
ná, Markéta Langerová a  Mgr. Stanislav Skřič-
ka přípravou podkladů pro podání žádosti 
projektu „Podpora služeb péče o  děti 1. stup-
ně základních škol v době mimo školní vyučo-
vání mimo hl. m. Prahu“ a souhlasí s podáním 
žádosti z úrovně školy a pověřuje ředitele školy 
podpisem projektové žádosti.

3. Souhlasí
a) Se zateplením budovy školy a pověřuje ředite-

le školy k vypracování dalších potřebných do-
kumentů pro přípravu žádosti o dotaci na tuto 
akci a  jejich financování z  odpisů školy roku 
2015.

b) Se směnou pozemků p.č. 59/2 (84 m2) v majet-
ku města Brna za pozemek p.č. 59/1 (17 m2).

c) Se spolufinancováním opravy dosluhujícího 
oplocení na parcele p.č. 2433/9 k.ú. Bosonohy 
do výši 50 % nákladů, na základě skutečně vy-
naložených prostředků podložených fakturací. 
Maximálně do výše 30 tis. Kč, kompenzace sní-
žením nájemným.

4. Požaduje
a) Zapracovat do změn celoměstského významu 

č. 41/42 návrh obchvatu Bosonoh a trvá na va-
riantě co nejblíže k dálničnímu tělesu. Dále po-
žaduje o  zapracování kruhového objezdu Bo-
sonoh do prostoru vedle firmy TBG BETONMIX, 
a. s. Odsun cca 300 m od obce.

b) Doporučuje, aby silnice III/15/274 do Troubska 
zůstala ve stávající trase s návazností na hřbi-
tov, kostel a sousední obce.

5. Doporučuje
b) Nemá připomínky k návrhu návrh obecně zá-

vazné vyhlášky o  stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu vznikají-
cího na území statutárního města Brna.

c) Nepožaduje změnu příloh obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, 
na nichž se zakazuje žebrání, ve znění obec-
ně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 11/2010.

6. Informace starosta, místostarosta
– Proběhlo odizolování Bosy, za zbylé peníze 

uděláme ve sklepě podlahu – dlažba. Položení 
provede v rámci dobré spolupráce učiliště, MČ 
koupí jen materiál.

– Probíhají jednání ohledně znění smlouvy mezi 
firmou Brněnka, spol. s  r. o. a  MČ – pozemek 
pod budovou samoobsluhy.

– V pondělí 21. 9. 2015 proběhlo jednání na KÚ 
na Odboru dopravy – vyhotovení studií umís-
tění R43 do území MČ.

– Jednání s  projektovou kanceláří Ing. Kopecká 
– obchod na ulici Vzhledná projektová doku-
mentace.

– Do Bosy se přestěhovala knihovna.
– Proběhlo jednání se SŠSŘ Bosonohy ohledně 

výtahu. SMB fin. prostředky neposkytne, do-
tační tituly vypsány nejsou, Kraj nemá zájem 
přispět. Učiliště se přiklání k variantě, kdy vše 
zajištuje MČ (MČ – majitel i stavitel). Učiliště by 
provedlo drobné úpravy, revizní zprávu a sta-
vební úpravy parkování pro invalidy a betono-
vý základ výtahu.

– Jednání na ÚZSVM – parkoviště Troubská – 
ÚVZSM kladný postoj, nutné vyjádření KÚ OD, 
SÚS,ŘSD.

7. Zprávy z výborů a komisí
– Kontrolní výbor – doc. Růžička – proběhla 

kontrola nákupu budovy na ulici Vzhledná, na 
podnět člena kontrolního výboru pana Gabrie-
la. Nebyly nalezeny žádné závažné věci.

8.  Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastu-
pitelstva

– p. Koudelka – požádal o umístění cedulky na 
čtvrtý box bývalého startu Masarykova okru-
hu připomínající významná výročí a pozval 
všechny na pondělní uctění památky těch, 
kteří slávu Bosonoh a Masarykova okruhu šíři-
li po celém světě. Informoval o předání částky 
13 865 Kč, která se vybrala na Bosonožském 
filmobraní a letošním divadelním předsta-
vením.

Přítomno bylo 10 zastupitelů: Miloslav Dočekal, 
Martin Černý, Ing. Daniela Kalná, Zdenka Lančari-
čová, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžič-
ka, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach
Omluven byl: RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Pavel Ki-
lian, Ing. Jan Korbička
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Bosonožští oslavenci
Září: 

Brigita Vyziblová – 79 let

Marie Kroupová – 73 let

Všem blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a životní energie. 

Rádi bychom tímto způsobem popřáli všem našim spoluobčanům, potřebujeme však souhlas 
s  možností uveřejnění ve zpravodaji. Formulář byl přiložen v  dubnovém zpravodaji nebo je 
možno vše vyřídit na úřadě městské části.

Vítání občánků
Vážení spoluobčané, 

přijměte pozvání ke slavnostnímu vítání občánků, které má v Bosonohách dlouholetou tra-
dicí. Letošní podzimní přivítání našich nejmladších občanů do velké bosonožské rodiny se 
uskuteční za účasti starosty Miroslava Sojky a místostarostky Daniely Kalné a za doprovodu 
zpěvu dětí naší základní školy v sobotu 21. 11. 2015 v dopoledních hodinách. Noví občánci 
dostávají krásné pamětní dárky. Akce je určena všem novorozeňatům s  trvalým bydlištěm 
v naší městské části.

Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím pracovnici sociálního referátu. V souladu se záko-
nem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, již nemáme přehled o nově narozených dě-
tech a nemůžeme bez předchozího písemného souhlasu zaslat pozvánku k vítání občánků. 
Z těchto důvodů žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem se Vítání občánků zúčastnit, aby 
nám poskytli písemný souhlas s pozváním na tuto slavnostní událost.

Formulář je k dispozici na referátu sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo na 
internetových stránkách www.bosonohy.cz v sekci Úřad městské části – Potřebuji si vyřídit 
– Referát sociálních věcí – Vítání občánků. 

Formulář se souhlasem je možné na ÚMČ Brno-Bosonohy doručit následujícími způsoby:

– osobně, případně za pomoci příbuzných, 
– zaslat na adresu: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno
– naskenovaný formulář s podpisem zaslat na e-mail alena.pinkavova@bosonohy.cz
Další konání Vítání občánků bude v měsíci květen 2016.

Těšíme se na naše nové občánky a jejich členy rodiny.
Alena Pinkavová

Aktuální nabídka práce pro uchazeče 
vedené na Úřadu práce
V současné době jsou k dispozici pracovní místa (VPP) na pomocné práce – údržba zeleně 
a uklízení veřejného prostranství v rámci projektu EU na dobu určitou do 30. 6. 2016. Pod-
mínkou je evidence na Úřadě práce pro Brno-město. Není nutné mít kvalifikaci, práce je vhod-
ná i pro ženy. Bližší informace zájemcům – tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy, tel. 547 422 716.

z 
ra

dn
ic

e 
 ú

vo
de

m
  

co
 s

e 
dě

je
  

sp
or

t 
 k

ul
tu

ra
  

šk
ol

a,
 š

ko
lk

a,
 b

os
a 

 o
d 

čt
en

ář
ů 

 m
č 

bo
so

no
hy

  

4 bosonožský zpravodaj 8/2015



Naše knihovna
Skončil čas prázdnin, letních dovolených a  tak přijměte pozvání do naší knihovny. Poboč-
ka Knihovny Jiřího Mahena byla otevřena ve čtvrtek 17. 9. 2015 ve zrekonstruovaných pro-
storech Integrovaného centra volného času Bosa, kde o Vás nadále bude pečovat zkušená 
knihovnice Karla Mikulášková.

Připravujeme výstavu tvořivosti občanů Bosonoh.
Chceme navázat na tradici, která v Bosonohách bývala.

BOSONOHY SOBĚ pod střechou ORLOVNY
12.–13. 12. 2015

každý den od 10 do 18 hod. Bosonožská orlovna
Hledáme zájemce – vystavovatele.

Pokud jste již něco vytvořili, zrovna vytváříte nebo se na to chystáte, ozvěte se nám 
do konce listopadu (obrazy, betlémy, panenky, keramika, řemeslné výrobky, knihy, 

hračky, fotografie, ubrusy, výšivky, koberce a další…)

Budete-li mít zájem vystavit svá díla, nahlaste se, prosím, na podatelně 
MČ  Brno- Bosonohy, nechte vzkaz ve schránce naproti pošty nebo zašlete informace 

na  e-mail: daniela.kalna@bosonohy.cz (uveďte, prosím, Vaše jméno, telefon a informa-
ci o tom, co chcete vystavovat).

Těšíme se na Vás, organizátoři: 
Alois Hlinecký, Jindřich Čoupek, Milan Cendelín, 

Pavel Juráček st., Josef Mikoláš, Ludvík Bárta

Foto Martin Blahák
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Co všechno Vám knihovna může nabídnout?

Výpůjční služby – absenční a prezenční výpůjčku s pravidelnou otevírací dobou vždy v pon-
dělí 13–18 hod. a ve čtvrtek 10–12 hod. a 13–18 hod. Cena výpůjčních služeb je 100 Kč na 
rok, pro studenty a seniory 50 Kč na rok, pro děti do 15 let 30 Kč na rok.

Na své si zde přijdou aktivní senioři, kterým je věnována pravidelná aktivita Čtení u  kávy, 
a  to každé pondělí od 10 do 12 hod. Kromě nabídky prezenční výpůjčky ke Čtení u  kávy, 
nabízíme drobné občerstvení a naopak budeme také rádi za malou ochutnávku právě Va-
šeho kulinářského umění.

K dispozici je nabídka přednášek a besed dle Vašeho přání, např. spotřebitelské problémy, 
poradenství v  oblasti bydlení či sociálních dávek. Můžeme vyzkoušet tvořivou dílnu nebo 
promítat fotografie ze světa či našich Bosonoh.

Neváhejte a přijďte si jen tak číst ke kávě nebo se aktivně podílet na dění v naší knihovně. 

Alena Pinkavová

Jak přikrmovat srnčí zvěř
Srnčí zvěř je přežvýkavec, nemá v horní čelisti přední zuby. Neukousne si tedy z většího kusu 
chleba. Rovněž z důvodu zažívání potřebuje spíš menší dávky, ale pravidelně.
Jejich hlavním zdrojem potravy v době nouze je seno a před zimními měsíci jadrná krmi-
va (obilí).
O toto přikrmování se výhradně starají myslivci.

POKUD CHCETE V DOBĚ NOUZE PŘILEPŠIT SRNČÍ ZVĚŘI, TAK JEN V MALÝCH DÁVKÁCH DOBŘE 
USUŠENÝM, NA DROBNO NALÁMANÝM SUCHÝM CHLEBEM. JE MOŽNÉ PODÁVAT I  MRKEV 
A JABLKA.

ROZHODNĚ JE TŘEBA SE VYVAROVAT PODÁVÁNÍ BÍLÉHO PEČIVA, VÁNOČEK, CUKRO-
VÍ apod.

To by mohlo skončit i úmrtím srnčí zvěře.
Děkujeme.

Myslivecké sdružení Bosonohy

Slavnostní otevření knihovny
Zveme Vás na slavnostní otevření knihovny, které se uskuteční 5. listopadu v 16 hod. Přivítá 
Vás paní ředitelka Knihovny Jiřího Mahena Ing. Libuše Nivnická, starosta MČ Brno-Bosono-
hy Miroslav Sojka Vám přečte něco ze své oblíbené knihy a děti ZŠ Vám k tomu všemu za-
hrají a zazpívají.

Poděkování za babské hody
V sobotu 19. září jsem ležela se zlomenou nohou a nedostala jsem se ani k oknu, abych vi-
děla tradiční průvod tradiční bosonožské akce. Jsem ale přesvědčena, že jako v minulých 
letech „naše babky“ připravily a uskutečnily vše na jedničku a ráda bych jim za redakční 
radu zpravodaje tímto poděkovala. Doufám, že fotka na obálce je jen závdavkem k více in-
formacím v příštím čísle.

Helena Koudelková
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Koupím dům nebo pozemek 
vhodný ke stavbě. Prosím 

nabídněte. 732 434 910. Děkuji.

Upozornění vlastníkům či uživatelům 
nemovitostí (pozemků)
upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 
Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemo-
vitostí (pozemků) o  odstranění nebo ořez 
dřevin ohrožujících bezpečný a  spolehlivý 
provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být prove-
den ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Ener-
getický zákon“ ve znění pozdějších předpisů 
a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – „Elektrická 
venkovní vedení s  napětím…“, dle níže uve-
deného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nad-
zemního vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo nadzemního vedení u  na-
pětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez 
izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u na-
pětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno 
vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při od-
straňování a ořezu dřevin musí být provádě-
ny nejblíže v  bezpečné vzdálenosti od vo-
dičů. K  vodičům se provádějící osoba nesmí 
pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla 
nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při je-
jich pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je pře-
depsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním 
ročního přírůstku či vychýlení porostu při vět-
ru) od vedení 1 m,

u  vedení vysokého napětí (22 kV, 35 kV) je 
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažová-
ním ročního přírůstku či vychýlení porostu při 
větru) od vedení 2 m,

u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je 
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažová-
ním ročního přírůstku či vychýlení porostu při 
větru) od vedení 3 m,

v  lesních průsecích jsou vlastníci či uživa-
telé dotčených nemovitostí povinni umož-
nit zaměstnancům společnosti E.ON Česká 

republika, s. r. o., udržování volného pruhu 
pozemků o  šířce 4 m po jedné straně zákla-
dů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bez-
pečnost osob, technický stav vedení nebo 
jeho provoz, může být prováděna pouze se 
souhlasem společnosti E.ON Česká republi-
ka, s. r. o. a  za podmínek pro tuto práci sta-
novených.

ODSTRANĚNÍ A  OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, 
PROVEĎTE V  TERMÍNU DO KONCE TOHO-
TO ROKU
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme 
tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., vstoupí následně na dotčené 
nemovitosti (pozemky) a provedou odstraně-
ní a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitko-
vá dřevní hmota bude ponechána na místě 
k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem ne-
movitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě 
budou zlikvidovány společností E.ON Česká 
republika, s. r. o.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů 
či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstra-
nit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpeč-
ný a spolehlivý provoz distribučních zařízení 
může příslušné vlastníky či uživatele formou 
sankcí postihnout Energetický regulační úřad.

Bližší informace Vám poskytneme na tele-
fonním čísle: 724 325 905

Za společnost E.ON Česká republika, s. r. o., 
Regionální správa Brno
Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vy-
žaduje, je nutno si zajistit písemné povolení orgá-
nu ochrany přírody
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Prodej kompostérů
Od února roku 2014 mohou občané měs-
ta Brna kupovat dotované kompostéry. 
K  31. 8. 2015 bylo prodáno 455 ks kom-
postérů K400 v ceně 790 Kč/ks a 30 ks kom-
postérů  THERMOKING 900.
Úspěšný projekt dotovaných kompostérů 
pro brněnské domácnosti pokračuje. Zá-
jem občanů zejména o  větší kompostéry 
typu 900 litrů byl v minulých letech značný. 
Proto rada města schválila v úterý 18. srpna 
2015 nákup dalších kompostérů typu Ther-
mo-Star. Tentokráte se jedná o  objem 1000 
litrů v  počtu 200 kusů. Cena jednoho kom-
postéru je 2 350 Kč, ale vzhledem k tomu, že 
město tento způsob snižování organického 
odpadu podporuje, bude prodejní cena pro 
občany poloviční, tedy 1 170 Kč. K  prodeji 
je tedy v  současné době 45 ks kompostérů 
K400 objemu 400 litrů a 200 ks kompostérů 
Thermo-Star objemu 1 000 litrů.
Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště 
v Brně, musí to být fyzická osoba starší osm-
nácti let, kompostér musí být umístěn v Brně 

a  žadatel musí absolvovat školení o  kom-
postování. Školení o kompostování a prodej 
kompostérů se konají ve stanovených termí-
nech, a to vždy od 18 hodin v ENVIcentru br-
něnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej 
kompostérů je realizován následně po ško-
lení. Před spalovnou je možnost parkování 
osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím 
webového formuláře (www.miniwaste.cz), 
nebo telefonicky prostřednictvím Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Brna 
na čísle 542 174 552.
Kompostování přispívá k ochraně životního 
prostředí. Snižuje se totiž množství svážené-
ho komunálního odpadu a současně vzniká 
organické hnojivo. To se může využít na za-
hradě nebo i do květináčů. V konečném dů-
sledku napomáhá kompostování i ke snižo-
vání emisí skleníkových plynů, protože při 
procesu dochází k  ukládání vázaného uhlí-
ku do půdy.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Brňané se v třídění zlepšují, množství 
separovaného odpadu výrazně stoupá
Za první polovinu letošního roku prošlo 
dotřiďovací linkou společnosti SAKO Brno 
o  40 % více odpadu ze žlutých kontejne-
rů než v  prvních šesti měsících roku 2014. 
Množství vytříděného papírů se navýšilo 
o  11 %. Odpadová společnost SAKO na to 
reagovala optimalizací svozu a  navýšením 
kontejnerů v brněnských ulicích.
Ke zřetelnému nárůstu tříděného odpadu ve 
žlutých popelnicích dochází od jara loňské-
ho roku. „Zatímco v březnu 2014 jsme svezli 
přes 106 tun odpadu ze žlutých nádob, o rok 
později už to bylo téměř o 55 tun více,“ uved-
la předsedkyně představenstva společnosti 
SAKO Brno Ing. Jana Drápalová a dodala, že 
letos v  srpnu Brňané do žlutých popelnic 
odložili téměř 185 tun. Společnost výrazně 
navýšila četnost vyvážení barevných nádob 
a separovaný odpad sváží podle upraveného 

harmonogramu osm osádek namísto pů-
vodních šesti.
Společnost SAKO považuje třídění odpadu 
za jednu ze svých priorit a dlouhodobě této 
problematice věnuje pozornost. Ve spolu-
práci se statutárním městem Brnem a obalo-
vou společností EKOKOM již druhým rokem 
realizuje komunikační kampaň, ve které se 
odlehčenou formou snaží Brňany podporo-
vat v  separaci odpadu. „Tváří kampaně jsou 
nové životní formy, třiďouni, kteří ovlád-
li popelnice ve městě. Jezdí v  brněnských 
tramvajích, komunikují na sociálních sítích 
a  nově vyrazili i  do škol, kde pomáhají dě-
tem s tříděním odpadu,“ popsal s nadsázkou 
ředitel společnosti Ing. Jiří Kratochvil.

Bc. Martin Drozd, vedoucí oddělení 
komunikace SAKO Brno, a. s.,
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Ježíškovo folkové Brnění 2015
Letošní ročník vánočního festiválku se bude konat opět v Bosonožské orlovně dne 26. pro-
since. Těšte se na kapely Metamorfóza, F.T. PRIM a Devítku. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného bude stejně jako minulý rok určen na podporu prožitkových aktivit dětí se zdravotním 
znevýhodněním.

Akce se bude konat pod záštitou ÚMČ Brno-Bosonohy. Náklady na akci budou hrazeny ze 
sponzorských darů. Děkujeme předem všem, kteří se rozhodnou tuto krásnou akci pod-
pořit.

Projektový tým je otevřen dalším návrhům a nápadům k projektu. Stejně tak budeme rádi, 
pokud náš tým posílí další nadšenci, které myšlenka spojení Vánoc s folkem oslovuje.

Více informací o projektech a činnosti spolku najdete na www.onelittleclovicek.cz.

Kytice z Bosonoh pro ministryni ze Žabovřesk 
O smuteční kytici, kterou vázala Mirka Marečková z Bosonoh a kterou vezli na pohřeb svému 
trenéru Josefu Masopustovi mistři republiky ve fotbale z roku 1978, jsme už psali. Mirka umí 
ale různé druhy kytic. Třeba narozeninové. Jednu takovou, kterou vázala, složenou tentokrá-
te z patnácti květů v barvách Brna a Jihomoravského kraje, dostala při své návštěvě rodné-
ho města brněnská rodačka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. 
Kromě kytice s  patnácti květy, kterou jí předal při Dni náborů manažer české unie sportu 
Jakub Koudelka, obdržela také dres hokejové Komety s číslem patnáct, který jí za asistence 
dětí z Dětského domova Dagmar předal legendární hokejový internacionál Josef Černý. Ten, 
jak jistě všichni bosonožští znalci vědí, nosil dres právě s patnáctkou. A proč číslo patnáct? 
Je to oblíbené číslo paní ministryně, možná i proto, že se narodila 15. září před devětatřiceti 
lety v Žabovřeskách. Ale do Bosonoh se prý také brzy ráda podívá.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Z deníku ředitele školy
Vážení a  milí čtenáři Bosonožského zpra-
vodaje,

v minulém čísle zpravodaje jsem psal o prázd-
ninových pracích ve škole a začátku školního 
roku. Fotografie Martina Blaháka doplnily ná-
ladu prvního zářijového školního dne. Žáci 
první třídy si již zvykli na změnu, která přišla 
s novým školním rokem, a dělají nám radost 
svojí přítomností ve škole.

Ze zářijových akcí školy bych vyzvedl Cestu za 
poznáním – společné odpolední setkání žáků, 
rodičů, prarodičů, kamarádů a příznivců školy 
s námi, učiteli. Během cesty děti splnily různé 
úkoly a  v  cíli u  myslivny obdržely malou od-
měnu. Opékání špekáčků zakončilo pěkné od-
poledne a také letní počasí, které se od tohoto 
dne výrazně změnilo na podzimní. Děkuji tím-
to i panu Kafoňkovi za pomoc s organizací na-
šeho odpoledne.

V novém školním roce pokračuje v práci s tříd-
ními kolektivy také školní psycholog Mgr. Da-
vid Vaněk, Ph.D., který jinou formou doplňuje 
práci třídních učitelů a zaměřuje se na budo-
vání a posilování sebevědomí a odpovědnosti 
mezi žáky. Jeho činnost má důležitý preven-
tivní vliv na to, aby se žáci cítili ve škole při-
jímaní a  v  bezpečí. Je k  dispozici i  učitelům 
a  rodičům pro prvotní krizovou intervenci. 
Ucházel jsem se v  grantovém řízení o  získá-
ní prostředků na činnost školního psycholo-
ga, ale naše škola nebyla zařazena mezi vybra-
né žadatele, proto tuto aktivitu musíme hradit 
z jiných zdrojů – z pronájmu telekomunikační-
ho vysílače na budově školy.

Velkou výzvou se nám stala Výzva 56 Ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, do kterého jsme se při-
hlásili s  projektem „Zkvalitnění jazykové 
gramotnosti v ZŠ Bosonohy“, registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.00/56.1742. Projekt v sobě zahrnu-
je tři části. První z nich jsou čtenářské dílny, které 
mají žáky motivovat k častějšímu čtení a k vy-
tváření vztahu ke knihám jako zdroji pouče-
ní, informací a zábavy. V této části nakoupíme 
velké množství knih (beletrie) a  encyklopedií 

a budeme je více využívat v hodinách čtení, ale 
i  v  přírodovědných předmětech. Druhou čás-
tí je jazykový pobyt žáků v  Anglii. Vybraných 
deset žáků pátého ročníku vyjelo s  paní uči-
telkou Markétou Smejkalovou do Anglického 
Hastingsu, aby se zdokonalili v aktivním pou-
žívání jazyka při dopoledním vyučování v an-
glické škole s anglickými učiteli a aby objevili 
krásy a zajímavosti okolí a navštívili nejznáměj-
ší památky v Londýně v odpoledních časech. 
Třetí, velmi důležitou částí projektu, je jazyko-
vý pobyt učitelů, který se uskuteční v  měsíci 
říjnu (pan učitel Petr Beneš) a v listopadu (paní 
učitelka Květoslava Hladká). Učitelé stráví dva 
týdny v anglickém  Oxfordu (naše škola použí-
vá učebnice oxfordského nakladatelství) a bu-
dou podstupovat velmi intenzivní výuku an-
glického jazyka spojenou opět s poznáváním 
okolí a  reálií Velké Británie. Ti, kteří sami učí, 
se stanou žáky, aby našim žákům lépe přiblí-
žili učivo a sami pracovali na svém profesním 
rozvoji. Pro lepší představivost o  finanční ná-
ročnosti celého projektu informuji, že jsme na 
tyto aktivity získali téměř 379 000 Kč, které jsou 
z  velké části hrazeny fondy EU a  z  malé části 
státním rozpočtem ČR. 

A protože si ceníme i každé drobné částky, kte-
rou se nám podaří získat, budeme rádi, když 
se s námi v tomto školním roce opět zapojíte 
do sběru starého papíru. Protože se ale záro-
veň v podzimních měsících dokončuje i stav-
ba pohybových prostor školy, musíme datum 
sběru konzultovat s  potřebami stavební fir-
my. Termín podzimního sběru zatím stanove-
ný nemáme, ale budeme vás včas informovat 
prostřednictvím žáků školy, webových stránek 
a místním rozhlasem. Předem děkujeme.

Do podzimních dnů přeji všem zdraví a  po-
hodu.

Stanislav Skřička, ředitel školy

Hledám pronájem pěkného 
bytu, může být i v RD. Děkuji 

T: 721 195 834
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Evropský den jazyků
V  pátek 25. 9. 2015 byla část vyučování vě-
nována projektu Evropský den jazyků.

Tento den měl dětem ukázat, jak velké 
množství různorodých řečí lze v  Evropě na-
jít a zároveň v dětech vzbudit zájem o studi-
um cizích jazyků.

Projektu se účastnily všechny třídy s  výjim-
kou prvního ročníku.

Každý ročník se zaměřil na dvě evropské 
země a jejich jazyk. Žáci ve skupinkách zjiš-
ťovali zajímavosti z nejrůznějších oblastí, od 
kultury, stravování, odívaní, přes dopravu 
a další informace o dané zemi.

Zabývali se těmito zeměmi: Slovensko, Chor-
vatsko, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, 
Rakousko, Velká Británie.

Na závěr skupinky vytvořily společné práce, 
které byly vystaveny ve třídách.

Učitelé ZŠ

Den sportu
Den sportu pro naši školu připadl na středu 
16. 9. 2015. Díky panu správci fotbalového 
hřiště jsme jej mohli uspořádat na travna-
tém povrchu. Rozlehlé hřiště umožnilo vy-
tvořit 6 stanovišť s  disciplínami zaměřený-
mi na obratnost, rychlost a  sílu. Počasí nás 
nezklamalo, o  čemž svědčí i  fotogalerie na 
webových stránkách školy.

Učitelé ZŠ

Na severu Brna hledám ke koupi 
byt, cena do 3,5 mil. Kč. Bez RK, 

děkuji za nabídku. T: 736 123 995.

Lidové tance
Zveme všechny děvčata i chlapce, malé stárky a stárečky do nového kroužku LIDOVÉ TANCE. 
Děti si osvojí základní taneční kroky, naučí se dětskou besedu, kterou zatancují při Mladých 
hodech nebo maminkám. Tanečníci budou mít jednotný stejnokroj. Kroužek zaštítila místní 
ZŠ Bosonohy, pro děti je zdarma. Budeme se setkávat každé pondělí v Bosonožské orlovně 
od 17 do 18 hodin. Jste srdečně zváni, přijďte se za námi podívat.
Na všechny se těší  Drahomíra Medová, tel.: 723 876 646
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Další životní etapa začíná v Bosonohách 
V  měsíci září, tak jako každý rok, se opět 
otevřely brány Střední školy stavebních ře-
mesel Brno-Bosonohy. Celkem zde studu-
je a  připravuje se na své budoucí povolání 
633 žáků. Nedílnou součástí školy je i  do-
mov mládeže, pro mimobrněnské žáky, ve 
kterém svůj volný čas tráví chlapci a  dívky 
nejen z  naší školy, ale i  z  dalších středních 
škol v Brně. Aby se ubytovaným žákům v Bo-
sonohách a Brně celkově líbilo a měli na co 
vzpomínat, poskytujeme jim nejen základ-
ní zázemí (ubytování a bohatou stravu), ale 
i  plno mimoškolních aktivit, jak po stránce 
kulturní, sportovní, tak i vzdělávací.

Kromě již zde ubytovaných žáků, i  v  tom-
to školním roce, brány naší školy a  domo-
va mládeže překročilo plno žáků prvních 
ročníků, kteří se zde připravují na své bu-
doucí povolání v různých učebních a studij-
ních oborech. Mezi nimi je zatím 102 žáků, 
kteří využívají služeb domova mládeže. Pro 
všechny a zvláště pro ty ubytované se jedná 
o další životní etapu v jejich mladém životě 
a  startu do života. Naše škola učiní vše pro 
to, aby tato životní etapa a  její start byl co 
nejúspěšnější.

Paní vychovatelka Radmila Ševčíková při jed-
né z prvních besed s novými žáky zjišťovala 
jejich první dojmy. No a  jaké jsou samotné 
postřehy naších prvňáků? Nechme je mluvit 
samotné. 

Jak se vám líbilo slavnostní zahájení škol-
ního roku?
Všichni se shodli, že Ano – líbilo.

Jak jsi vybral tuto školu?
Jirka Boroš si školu vybral na veletrhu SŠ, 
sám si vybral i  obor tesař, protože má rád 
práci se dřevem.
Vojta Lepka volil naši školu, protože to má 
blízko.
Jakubu Kotrhozovi doporučil školu kamarád, 
obor mu vybrali rodiče.
Radimovi Matyščákovi doporučil školu tatí-
nek, protože zde studoval.
Jan Dokulil byl na veletrhu středních škol, 
sám si vybral i obor.
Jardovi Bečkovi doporučil školu bratranec, 
obor si vybral Jarda sám, 
Antonínu Kašparovi radil strejda, obor si vy-
bíral sám.
David Viktorín měl na škole bratra, takže také 
jasná volba.

Jak jsi zvládl stěhování?
Většině kluků chybí kamarádi, naopak na 
změny se těšili.

Co se ti líbí v novém místě?
Zatím nebyl moc čas, seznámili jsme se jen 
s  okolím školy a  domova mládeže, které je 
pěkné, jako někde uprostřed přírody, trochu 
jsme prozkoumali obchodní centrum Kam-
pus, shodují se kluci.

A co říkáte na domov mládeže?
Ubytování a  pokoje jsou pěkné, jen WC je 
malé.

A co očekáváš od této školy?
Chtěl bych se naučit obor a  vydělávat, od 
domova mládeže očekávám pocit bezpečí – 
ubytování, strava…

Mgr Vítězslav Herosch, Radmila Švečíková

Vychovatelka Radmila Ševčíková s žáky prvních 
ročníků
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Divadelní podzim v Bosonožské orlovně
Amatérský divadelní spolek Křemen a Svornost Bosonohy vás srdečně zvou na představení

Blaník
neděle 25. října v 18 hod.
TYJATR z Křižanova

DĚDEČEK aneb Musíme tam všichni
sobota a neděle 14. a 15. listopadu v 18 hod.
ADS Křemen

Odešel děda Potůček 
V  pátek 2. října zemřel legendární herec Lubomír Lipský. Měl jsem to štěstí poznat toho-
to vzácného člověka i  v  soukromí a  v  roce 2008 mu popřát v  Brně k  jeho pětaosmdesáti-
nám. Moderoval jsem pak také besedu s ním před promítáním filmu Bobule v  rámci festi-
valu pohodových filmů, jehož výtěžek šel ve prospěch Nadačního fondu pro opuštěné děti 
Rozum a  cit. Nezapomenu, jak s  obdivuhodnou pamětí a  vitalitou vzpomínal na prince 

Chrabrého z  Byl jednou jeden král, Georga 
Camela z  Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Ci-
bulku z Šest medvědů s Cibulkou či na Jouzu 
z filmu Ať žijí duchové, abych jmenoval ale-
spoň některé z  jeho slavných rolí. A  samo-
zřejmě děda Potůček. Byl jsem rád, že u toho 
byli také Bosonožáci a přesvědčili se, jaký je 
pan Lipský i v osobním kontaktu. Nádherný, 
skromný člověk. Díky, pane Lipský! 

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Lotrando a Zubejda. A kasička z Bosonoh
Již při loňském Bosonožském filmobraní, kte-
rým jsme si připomínali sedmdesátiny Jiřího 
Pechy, jsme návštěvníky filmových předsta-
vení s volným vstupem požádali o dobrovol-
ný příspěvek ve prospěch Nadačního fondu 
pro opuštěné děti Rozum a cit.

S  tímto nadačním fondem spolupracuji již 
více než deset let a  mám k  jeho činnosti 

naprostou důvěru. Ta je umocněná skuteč-
ností, že patronkou fondu je herečka Naďa 
Konvalinková, která část svého dětství pro-
žila bez rodičů v dětském domově.

Proto jsem i  před letošním promítání filmu 
Lotrando a Zubejda na fotbalovém hřišti po-
slední červencový den poprosil opět o dob-
rovolný příspěvek. A podařilo se. A jako loni 
byl u  toho starý loupežník Lotrando – pro-
miň Jirko, takhle Tě ty děti znají nejvíc, a le-
tos i  krásná princezna Zubejda – Barbo-
ra Seidlová. Ta se ovšem ještě před filmem 
převtělila společně s  Nikolou a  Danielou 
Zbytovskými v  ježibabu a  trošičku děti po-
strašila při divadelním představení Ježibaby 
a  ženichové. Pak už se ale jenom usmívala 
a potřebným dětem také nějakou tou koru-
nou přispěla.

šk
ol

a,
 š

ko
lk

a,
 b

os
a 

 o
d 

čt
en

ář
ů 

 m
č 

bo
so

no
hy

  
z 

ra
dn

ic
e 

 ú
vo

de
m

  
co

 s
e 

dě
je

  
sp

or
t 

 k
ul

tu
ra

    

bosonožský zpravodaj 8/2015 13



Kasičku s  celkovým výtěžkem pak odvezla 
do Prahy Barbora Černošková, redaktorka 
a moderátorka České televize, která s nadač-
ním fondem spolupracuje již od roku 2006. 
A na Kavčích horách ji předala ředitelce fon-
du Marii Řezníkové.

A  kolik že tam nakonec po notářském pře-
počítání bylo? Téměř čtrnáct tisíc, přesněji 
13 865 korun.

Rád proto také tímto tlumočím nadšené 
poděkování paní ředitelky všem, kteří loni 
i  letos pomohli, Martinovi Černému, Miloši 

Dočekalovi, Daniele Kalné, Patrikovi Ho-
lomkovi za burčák pro Naďu Konvalinkovou 
a  všem ostatním. Rád také oznamuji, že po 
loňské dohodě putuje z  peněz vybraných 
v Bosonohách pět tisíc ve prospěch imobil-
ní studentky filmové školy Kačky Morozové 
a  zbytek – 8 865 korun pro rodinu Hájko-
vu z Velkých Bílovic, která vychovává v pěs-
tounské péči čtyři děti. Kristýnku (9), Patrika 
(8), Aleše (7) a dvouletou Denisku. Díky!

Vladimír Koudelka
Foto: Nadační fond Rozum a cit

Božský fotbal v Bosonohách
Na hřišti, kde před šedesáti lety začínal s ko-
panou malý Karlík Kroupuj, na kterého se 
pak v polovině sedmdesátých let volalo „Ka-
rel není člověk, Karel je Bůh“, se hrál v  pon-
dělí 21. září 2015 fotbal, který bychom s další 
nadsázkou mohli nazvat skutečně božským.

Fotbalové hřiště v  Hoštické ulici se ten 
den zaplnilo nejen zájemci o  kopanou, ale 
i těmi, kteří na fotbal příliš nechodí. A všich-
ni nadšení a  aplaudující diváci bez rozdílu 
vytvořili nevídaně přátelskou kulisu na fot-
balovém utkání, ve kterém se poměřili kně-
ží z Čech proti výběru kněží z Moravy. Proto 
jsem si dovolila i onen přívlastek v titulku.

Kromě starosty Bosonoh Miroslava Sojky 
a  biskupa brněnského Vojtěcha Cikrleho, 
který měl i  slavnostní výkop, se pozdravil 
se všemi i  další vzácný host utkání, kardi-
nál Francesco Coccopalmerio, předseda Pa-
pežské rady pro výklad legislativních textů. 
Jedním z  hlavních organizátorů celé akce 
byl troubský farář František Koutný, který 
vše zvládl na jedničku. A  ohlasy diváků? Za 

všechny to asi nejlépe vystihla paní Fanyn-
ka Bělohlávková, manželka, maminka a  ba-
bička vyhlášených bosonožských fotbalistů: 
„Tak se hraje fotbal,“ řekla po utkání. „S  na-
sazením, s nadšením, a bez zákeřných faulů 
a bez nadávek. Pro radost!“

A  zpravodajská povinnost na závěr. Utkání 
skončilo smírně: Morava versus Čechy 2:2. 
A fotbal to byl opravdu božský, chcete-li sup-
rový, špica. Díky aktérům na hřišti, divákům 
a celkové atmosféře. Tak zase někdy příště. 

Helena Koudelková
Foto Vladimír Koudelka

SENIOR KLUB BOSONOHY
Vás srdečně zve 

NA KONCERT SKUPINY MISTŘÍŇANKA
17. 10. 2015 v 15 hod. v sále Bosonožské orlovny

Vstupné 150 Kč
Předprodej každou středu od 17 hod., p. Olejníková, Ostopovická 5, tel.: 607 114 079
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Masarykův okruh jubilující
Protože se jaksi nikdo neměl k tomu, aby se 
uspořádala alespoň skromná vzpomínka na 
tři významná výročí, na která mohou být, 
podle mého, všichni obyvatelé Bosonoh bez 
rozdílu pyšní, nějak mě to zas nedalo. V ne-
děli 28. září se tak o půl páté sešlo pod prv-
ní věží u  bývalého startu Masarykova okru-
hu pár desítek lidí, aby si připomenuli 85 let 
od prvního startu vůbec, 65 let od prvního 
startu motorek a 50 let od prvního mistrov-
ství světa motocyklů. 

Poděkování patří všem, kteří přišli. I těm, kte-
ří měli hned připomínky, že měla být cedul-
ka s  identifikací místa, kde se ke svým his-
torickým vítězstvím připravovali Antonín 
Vitvar a  Phil Read, větší, že měl být věnec 
méně zelený, nebo že tam měla být jakási 
lišta. Děkuji i těmto spoluobčanům s „připo-
mínkami“, protože i oni jaksi patří k těm Bo-
sonohám, kde teď bydlím a které mám rád.

Děkuji ale zejména těm, kteří mě v tom ne-
nechali samotného. Paní Michaele Růžičko-
vé, že přišla v kroji a bosonožskými buchtič-
kami přivítala pana primátora Petra Vokřála. 
Mirce Marečkové, že dodala zdarma vavří-
nový věnec, kterým jsme připomenuli Fran-
tiška Šťastného, Franka Mrázka a další, kteří 
se „nedožili“. A že přivedla tu svoji bosonož-
skou hasičskou omladinu. Jsem rád, že při-
šli členové letos jubilujícího klubu seniorů 
v  čele s  předsedkyní Miladou Olejníkovou 
a že jsem mohl panu primátorovi představit 

i Patrika Holomka a Jirku a Jitku Dočekalovi 
za klub fanoušků Karla Abrahama nejmlad-
šího. Jsem také rád, že si paní místostarost-
ka Daniela Kalná porozuměla s  panem pri-
mátorem nejen při společném umísťováním 
vavřínového věnce a  že jsem mohl přečíst 
pár vět z  historických materiálů, které mě 
poskytl pan Josef Doležel. A  samozřejmě 
nezapomínám na Broňku Schoříkovou s po-
děkováním za krásné písničky dokreslující 
pohodovou atmosféru celé akce.

Hodně bylo taky těch, kteří mě pak s výtkou 
v  hlase říkali, že o  tomto vzpomínkovém 
aktu vůbec nevěděli. A že těch lidí tam bylo 
málo a tak vůbec. Fakt je, že jsem se rozhodl 
celé to zbuntovat opravdu na poslední chvíli 
a  informace prostřednictvím tisku, Českého 
rozhlasu Brno a na zářijovém jednání zastu-
pitelstva Bosonoh asi nestačila. 

Takže. Bez ohledu na to, jestli bude v  roce 
2020 fungovat místní rozhlas či nikoliv, 
a  hlavně, jestli se dožijeme, tak všechny už 
teď zvu na pondělí 28. září 2020, kdy si při-
pomeneme devadesátiny prvního startu au-
tomobilů, 70 let od prvního startu motorek 
a  pětapadesát let od prvního mistrovství 
světa. A  to už možná před Muzeem Masa-
rykova okruhu v Bosonohách, o jehož vybu-
dování se pan primátor Vokřál při svém od-
jezdu z Bosonoh v pondělí 28. září 2015 živě 
zajímal. Vladimír Koudelka 

Foto Igor Zehl
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Vlastní tvorba našich čtenářů
Podzim
Bohouš Janů

Mlžný závoj 
táhne krajem, 
tajemství skrývá, 
s fantazií si hraje

Ledové prsty 
ostřici hladí, 
kapičky rosy 
studí a chladí

Po ránu příroda 
ztichlá je, dřímá, 
copak den přinese?  
Déšť, či počasí prima? 

Tajemství rozčísne 
paprsek slunce, 
rozpustí závoje 
zajiskří v kapce

Blíží se podzim 
s barevnou paletou 
a s mnoha vůněmi 
ve plodech zakletou

Vlaštovky mávají 
prvňáčkům na pozdrav,  
tak zas příští rok! 
Buď pilný a zdráv!

Víme, co se děje…
17. 10. KONCERT SKUPINY MISTŘÍŇANKA

Sál Bosonožské orlovny, začátek v  15 hod. Vstupenky můžete zakoupit každou 
středu u paní Olejníkové, Ostopovická 5.

 7. 11. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Senior klub Vás zve na tradiční taneční odpoledne do Bosonožské orlovny. Začíná 
se v 16 hod.

29. 11. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Adventní setkání se zpíváním a rozsvícením stromečku, kaple a...
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Babské hody 2015 Foto Richard Růžička

Den Evropských jazyků Foto archiv ZŠ



Vladimír Koudelka


