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Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky, které jsou ve znamení
klidu, míru, pokoje a pohody teplého domova.
V tomto čase bychom měli zapomenout na běžné
starosti, které nás obklopují, a najít si cestičku
klidu a míru ke všem svým známým.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,
hodně dárků a rozesmátých dětských tváří plných
radosti.
A do nového roku 2010 hodně síly, zdraví, spoko−
jenosti a osobních úspěchů.
Miroslav Sojka, starosta
Drahomíra Medová, místostarostka
S přáním klidného a pokojného prožití vánoč−
ních svátků a všeho dobrého všem obyvate−
lům Bosonoh a jejich blízkým se připojují...
členové zastupitelstva Bosonoh
Rozsvícení vánočního stromečku
Kdykoli píšu článek o předvánoční akci, broukám si koledy. A je to tak
dobře, do článku se pomalu vkrádá vánoční atmosféra a pohoda.
Takovou pohodu jsme společně prožili 3. prosince před kapličkou
na Bosonožském náměstí. Již popáté jsme mohli slavnostně roz−
svítit vánoční stromek. Z této krásné akce se stává ještě krásnější
tradice a jistě si zasloužila i návštěvnost přes více než 250 lidí.

Těšení
Havrani s černou metalízou na peří
vyťukávají na oříšky hřbitovní staccato,
barevný a zářivý podzim, jež skončil
na kořenech holých stromů,
spící ploštice ruměnice v kůrách bosonožských lip,
uplakané počasí s ranními cáry mlh
zalézající do kožíšků a peří,
studené špinavé kaluže,
tma, která se drze roztahuje
do dlouhých, nekonečných hodin.
A tiché, tiché čekání:
na bílé peřinky naducaného sněhu,
na modré stíny v kočičích stopách,
na červené jeřabinky k potěše ptáčků a oka,
na veselé štěbetání lyžařů s pestrými kulichy,
na křupavou muziku pod nohama.
Na jmelí, cukroví, dárky,
na radost a lásku,
na Vánoce.

Bohouš Janů

Součástí setkání bylo vystoupení žáků základní školy. I když měly
děti ředitelské volno, účastnily se akce i s pedagogy a paní ředitel−
kou školy. Jsem rád, že škola učí naše další generace vnímat tra−
dice a zvyky obce. Jistě to budou jednou tyto děti, které po nás roz−
svítí vánoční stromek a budou vzpomínat, jak pod ním vystupovaly.
Byla zima a čaj, čaj s rumem opravdu zahřál.
Nezbývá mi než všem popřát, abychom si kousek té příjemné
atmosféry donesli až k vánočnímu stromečku a přenesli ji i do dal−
šího roku.
Petr Juráček, foto Patrik Vlček
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Česká mše vánoční

Občanské sdružení Svornost Bosonohy vás srdečně zve na dru−
hou část promítání fotek a povídání z dalekých cest v tomto zimním
čase, které se uskuteční
− neděle 10. ledna 2010 v 17.30 – Korsika
− neděle 24. ledna 2010 v 17.30 – Jemen
Korsika – perla Středomoří, divoké soutěsky s mohutnými kaská−
dami, malebné zátoky s teplým mořem, výstup na Monte Chino,
hlavní město Ajaccio – Napoleonovo rodiště…
Promítat film, fotky a dělit o zážitky se s vámi bude Jiří Mezník –
„korsický průvodce“.

V neděli 6. prosince se mohli všichni milovníci vánoční hudby zná−
mého českého učitele, sbormistra a skladatele Jana Jakuba Ryby
zaposlouchat do jeho České mše vánoční.
Na druhou neděli adventní pozvali do orlovny organizátoři z
Občanského sdružení Svornost Bosonohy a ulice Ostopovická
brněnský sbor Ilegal chorus and orchestra pod vedením dirigenta
Radka Šalše. I když je v názvu i orchestr, součástí hudebního těle−
sa byly jenom elektrické varhany, které však jako doprovod zajisté
stačily.

Jemen – S khátem sem a tam po Arabia felix, od Saná po Sokot−
ru! Promítat fotky a zavzpomínat na cestování přijede Mgr. Roman
Burda, učitel ZŠ, autor učebnic a neúnavný objevitel dalekých
krajů.
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé

24 zpěváků, kteří většinou zpívají ve známém brněnském sboru
Ars Brunensis, potěšilo přes 140 lidí v sále a navodilo téměř vánoč−
ní náladu.
Pokud jste se této mimořádné akce nemohli zúčastnit, máme pro
vás dobrou zprávu. Mladým ze souboru se u nás líbilo a slíbili, že
příští rok nás opět navštíví a možná přijede i jmenovaný orchestr.
Za pořadatele Petr Juráček

Křemílci
zvou všechny příznivce,
hlavně děti,
na divadelní představení
pohádky

Kocour v botách
kterou pro vás zahrají
3. ledna 2010 v 16 hodin
v Bosonožské orlovně.
Dobrovolné vstupné bude použito
na dovybavení sálu divadelní technikou.
Vážení čtenáři
s blížícím se zvoncem roku se stalo napsaným zvukem
rekapitulovat úspěchy a prohry, které nás potkany v uply−
nulých měsících a ze zjištěných závěrů vyhodit patřičné
důsledky. Tento proces však může být pro mnohé velmi
frustrující, zvláště pokud závory převýší klády. Reakční
zrada, vědoma si tohoto nebezpečí, žádné záděry nevyvo−
zuje, spoléhajíc na to, že se k ní dostanou jako konstrukč−
ní kritika pozoruhodného čtenářstva.
Těšíme se tedy na vaše názory a hodnocení, pochopitel−
ně hlavně to kladné a i v roce 2010 se svěřujeme laskavé
péči našeho− vašeho zastupitelstva naší MČ. Pokud by
vás zajímalo akutní složení reakční rady, je možno ho zji−
stit v tiráži.
Za všechny, kteří jsou v ní uvedeni, si dovoluji popřát vám
požehnané prožití vánočních svátků a jen to dobré v roce
2010.
Miroslav Čoupek
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Bude se budovat ulice Hrazdírova?
V posledních letech se několik nadšenců snaží, prozatím neúspěš−
ně, zrealizovat desítky let plánovanou tzv. ulici Hrazdírovu, která by
měla vzniknout v zahradách mezi ulicemi Pražskou a Hoštickou.
Umožnila by potenciálním zájemcům výstavbu cca 30 rodinných
domů.
V dřívější době byl již obcí vykoupen pozemek pro napojení ulice
Hrazdírovy a zpracovány projekty jak vlastní komunikace, tak i
napojení na Pražskou.
Bohužel další příprava se potýká s nemalými problémy. Kromě
minimální podpory současného vedení obce nebylo při přípravě
rekonstrukce ulice Pražské zohledněno plánované napojení ulice
Hrazdírovy. Poslední jednání zastupitelstva však dalo zelenou pro−
jednání tohoto záměru se všemi dotčenými orgány za účasti maji−
telů předmětných pozemků.
Dne 25. 11. 2009 byli pozvaní majitelé pozemků seznámeni se
současným stavem a mohli v diskuzi vyjádřit svůj názor. Z 30
účastníků jednání má o výstavbu ulice, realizaci rodinného domu,
případně prodej vzniklé stavební parcely zájem převážná většina.
Podaří se však zbývající majitele přesvědčit o kvalitě tohoto zámě−
ru a současně vyřešit stávající technické a investiční problémy?
Jiří Cihlář
Pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce
všem svým členům a bosonožským spoluobčanům
přeje

KLUB DŮCHODCŮ
Výroční schůze Klubu důchodců se koná 28. 12. v 16 hodin
v Bosonožské orlovně.
Zve VÝBOR KD

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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TALSKÉ PŘÁTELSTVÍ (GEMELLAGIO)
Italská družba stále žije – aneb přátelství
(italsky gemellagio – čti džemeládžo)

Abbadie Lariana poctilo návštěvou Boso− Od těch časů existuje úžasná parta dobro−
nohy. V lednu 2003 pak bosonožští před− volníků, která připravuje program vzájem−
stavitelé vyjeli také poznat své nové přáte−
ných návštěv. Po letošním organizačně
Italsko−bosonožské přátelství má své le. To byl počátek pravidelných výměnných
pokračování. Začalo to na podzim 2002. pobytů a krásných přátelství všech věko− odpočinkovém půstu si vás dovolujeme
Několik málo představitelů z italské obce vých kategorií, které se drží dodnes.
oslovit s následujícími informacemi:
− italská strana hledá děti v letech od 11 do 14 let k vzájemnému dopisování
− v termínu 6.–11. 8. 2010 budeme ve spolupráci s italskými přáteli organizovat zájezd do družební obce

Společný symbol setkání 2006.
Pokud máte zájem, přihlaste se prosím na
ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1.
Přípravný výbor vám přeje krásné Vánoce
a na viděnou v létě v Abbadii.
Připravil A. Jiaxis

Vzpomínka na léto 2006 při návštěvě Gardalandu.

Společný symbol setkání 2008.
VÁNOČNÍ ZDRAVICE PRO NAŠE
ITALSKÉ PŘÁTELE:
Drazí přátelé,
přiblížil se nám vánoční čas a s ním
snaha všech lidí se na chvíli zastavit,
nadechnout a připomenout si milo−
vanou rodinu a přátele. Rodinu snad
máme všichni blízko, ale vás, drahé
přátele, máme tisíc kilometrů daleko.
Už osmým rokem jsou Bosonožané
svázáni s obyvateli Abbadie. Stále
na vás při každé příležitosti vzpomí−
náme a jsme nesmírně vděčni, že Vzpomínka na léto 2004 při návštěvě Bosonoh.
jsme vás poznali. Přinesli jste nám
krásný pohled na vaše tradice a zvyky a
Oznámení sociálního referátu
tím nás přinutili podívat se z jiného „okna“
Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí, že ÚMČ Brno−střed, Odbor matrika již
na ty naše.
nebude s účinností od 1. 11. 2009 zasílat ÚMČ Brno−Bosonohy Souhlas dle zákona č.
Každý, kdo vás poznal a měl tu příležitost
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na základě kterého byla rodičům nově naro−
se s vámi seznámit blíž, je nadšen vaší
zených dětí zasílána pozvánka na vítání občánků.
pohostinností a otevřeným srdcem. Abba−
die už v nás zakořenila na pořád a váží−
Pokud máte zájem o akci vítání občánků, musíte svůj zájem
o tuto akci projevit u
me si vaší přízně.
sociálního referátu ÚMČ Brno−Bosonohy. Zároveň je nutné vyplnit formulář Souhlas dle
Posíláme vám k vánočním svátkům a k
z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který obdr−
novému roku mnoho srdečných pozdra−
žíte na sociálním referátu ÚMČ Brno−Bosonohy nebo na internetových stránkách měst−
vů, přání zdraví, štěstí a brzkého shledá−
ské části Brno−Bosonohy (v sekci Informace pro občany – Pozvánky a oznámení – Vítá−
ní.
ní občánků).
Bůh vám žehnej. Obyvatelé Bosonoh
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Kulturní kalendář městské části Brno−Bosonohy 2010
Leden
Kocour v botách – divadlo
Termín: 3. 1. 2010; 16 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Petr Juráček 731 485 909, olca@centrum.cz
Myslivecký ples
Termín : 15. ledna 2010 od 20 hod.
Místo: hotel Myslivna,
Kontakt: Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy
Farní ples
Termín: 23. 1. 2010; 20 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Jindřich Čoupek 547 227 274

Čas:

14 hod. – průvod krojovaných stárků
20 hod. – hodová zábava
9. 5. 2010 v 9 hod. mše v parku
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Jiří Výplach 731 413 214
Den matek
Termín: 15. 5. 2010; 15 hod.
Místo: Bosonohy – myslivna
Kontakt: MČ Bosonohy, Klub seniorů
Den dětí
Termín: 30. 5. 2010; 10 hod.
Místo: Bosonohy – hřiště
Kontakt: MČ Bosonohy, ZŠ Bosonohy

Červen

Fotbalový country bál
Termín: 30. ledna 2010 od 19.30 hod.
Místo: Bosonožská orlovna,
Kontakt: FK SK Bosonohy

Praha divadlo
Mistrovství Města Brna v pétangue

Únor

Sudoval
Termín: 31. 7. 2010; 14 hod
Místo: Bosonohy – myslivna
Kontakt: Miloslav Dočekal, MČ Bosonohy

Tradiční lidovecký ples
Termín: 6. 2. 2010; 20 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Jindřich Čoupek 547 227 274
Dětský maškarní ples
Termín: 7. 2. 2010; 14.30 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Petr Juráček 731 485 909, olca@centrum.cz
Šibřinky
Termín: 13. 2. 2010; 20 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Drahomíra Medová 602 200 941, dmedova@seznam.cz
Sportovní ples – malá kopaná
Termín: 20. 2. 2010; 19.30 hod.
Místo: SOU Bosonohy
Kontakt: Jiří Bělohlávek 723 130 232

Duben
Velikonoční zábava
Termín: 4. 4. 2010; 20 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Jiří Výplach 731 413 214
Pálení čarodějnic
Termín: 30. 4. 2009; 20 hod.
Místo: Bosonohy – myslivna
Kontakt: Fotbalový klub Bosonohy

Květen
Heligonkáři
Termín: 1. 5. 2010; 13 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Lambert Prukner
Mladé hody
Termín: 7. 5. 2010 stavění máje ve 14 hod.
8. 5. 2010 mladé hody

Srpen

Září
Babské hody
Termín: 25. 9. 2010
Čas: 14 hod. – krojovaný průvod
20 hod. – hodová zábava
Místo: Bosonožská orlovna
Kontakt: Drahomíra Medová 602 200 941. dmedova@seznam.cz

Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
Termín: 3. 12. 2010
Čas: 17 hod.
Místo: Bosonožské nám. – u kaple
Kontakt: MČ Bosonohy a ZŠ Bosonohy
Výroční členská schůze – klub seniorů
Termín: 28. 12. 2010
Čas: 16 hod.
Místo: Bosonožská orlovna
Silvestrovské zastavení
Termín: 31. 12. 2009
Čas: 23.30 hod.
Místo: Bos. nám. u kaple
Kontakt: MČ Bosonohy
Poslední slovo
Redakce Bosonožského zpravodaje děkuje všem spolupracov−
níkům, především pánům M. Antošovi a V. Dilhofovi, inzeren−
tům, věrným čtenářům a přispěvatelům za milou pozornost
v roce 2009.
Budeme se s vámi těšit na vše pěkné v roce 2010.
redakční rada

Uzávěrka prvního čísla ročníku 2010 15. 1. 2010.
Distribuce 30. 1. 2010.
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