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  Jubilanti

Dne 8. 11. 2012 a 29. 11. 2012 jsme měli pěk-
nou a milou povinnost popřát jubilantům ke 
kulatým narozeninám. Poprvé jsme vyzkouše-
li nový způsob blahopřání. Pozvali jsme osla-
vence na radnici. Doufám, že pozvané dámy 
a pánové byli spokojeni. Já osobně jsem ze 
společného setkání měl velmi dobrý pocit. 
Vzhledem ke špatné legislativě při novém re-
gistru a ochraně osobních dat se pokusíme 
najít vhodné řešení pro možnost dalšího po-
tkávání se.

Foto ze schůzky jubilantů

8. 11. 2012

29. 11. 2012

  Statistika z naší MŠ a ZŠ

MŠ 81 dětí ve třech třídách
ZŠ 100 žáků v pěti třídách
1. třída 22 žáků, 2. třída 17 žáků, 3. třída 
26 žáků, 4. třída 21 žáků, 5. třída 14 žáků, dru-
žina 60 žáků
Údaje jsou ze zprávy Výkonová statistika za škol-
ní rok 2012/2013, podle stavu k 31. 10. 2012.
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  Slovo starosty

Srdečně vás všechny zdravím s  přáním 
 příjemně prožitých adventních, vánočních 
a novo ročních dní.

Prosinec a leden je obdobím zimy a Vánoc. 
Jde o  pevný a  nesmazatelný bod naší ze-
měpisné šířky a  délky. Jde o  období, kte-
ré umí vyvinout silnou gravitaci k osobním 
kořenům. Jde o  pozastavení se nad mno-
ha věcmi v životě, nad myšlenkou kolobě-
hu ročních období skrze zimu, nad propo-
jením světského a  duchovního, nad… Jde 
o melancholii jako schopnost přibrzdit lid-
ské hemžení a  přemýšlet. Jde o  zimní čas 
s dlouhými večery, které jsou ve svém nitru 
časem tepla, rodiny, lásky a  něžnosti. A  to 

vše jsou ingredience, které, když se daří 
propojit, vytvoří sváteční čas a  jeho pová-
noční doznívání. To vám ze srdce přeji.

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

PF 2013
Zaměstnanci společně se 
zastupiteli
MČ Brno-Bosonohy
vám přejí klidné
a pohodové
vánoční
svátky
a šťastný rok
2013

 Oznámení o době a místě konání voleb

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta městské části města Brna, Brno-Bo-
sonohy v  souladu s  ustan. § 14 odst. 1 písm. 
zákona č. 275/2012 Sb., o  volbě prezidenta 
republiky, a  vyhlášky č. 294/2012 Sb., o  pro-
vedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, oznamuje:

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne vol-
ba prezidenta republiky.

V  pátek 11. ledna 2013 začíná hlasování ve 
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, v sobotu
12. ledna 2013 začíná hlasování v 8.00 hodin 
a končí ve 14.00 hodin. V případě, že prezident 
nebude zvolen v prvním kole voleb, bude se 
konat druhé kolo voleb, a to ve dnech

25. a 26. ledna 2013 ve stejných časech.

Ve volbách prezidenta může volič, který ne-
bude moci volit ve volebním okrsku, v  jehož 
stálém seznamu je zapsán, volit na voličský 
průkaz v  rámci ČR. Žádost o  voličský průkaz 
lze podat na ÚMČ města Brna, Brno-Bosono-
hy, Bosonožské nám. 1

– osobně – od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012 
v pracovních dnech od 8 do 12 hod., dále 
od 2. 1. 2013 v pracovní době nejpozději 
do 4. 1. 2013 do 16.00 hodin,

– písemně s  úředně ověřeným podpisem, 
nejpozději do 4. 1. 2013 do 16.00 hodin,

– v  elektronické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem, nejpoz-
ději do 4. 1. 2013 do 16.00 hodin,

– prostřednictvím datové schránky, nejpoz-
ději do 4. 1. 2013 do 12.00 hodin.

Hlasovací lístky pro volby obdrží voliči v jedné 
obálce nejpozději tři dny před konáním voleb.

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb obdrží voliči 
přímo ve volební místnosti.

Volební místnost pro okrsek č. 346, který 
zahrnuje ulice:

Achtelky, Bosonožské nám., Chironova, Hory-
nova, Jámy, K Berce, Křivánky, Mlaty, Padělíky, 
Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebovka, Ruš-
ná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, 
Vzhledná, Za Vodojemem, Zájezdní, Ztracená 
+ voliče přihlášené k trvalému pobytu v rekre-
ačních objektech v k. ú. Bosonohy

a volební místnost pro okrsek č. 347, který 
zahrnuje ulice:

Hoštická, Hrazdírova, Jihlavská sudá č. 34–52, 
Kolmá, Konopiska, Ostopovická, Pražská, Sed-
la, Ševčenkova, Troubská

je v základní škole Bosonožské nám. 44.
Volič může ze závažných důvodů, zejmé-
na zdravotních, požádat, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a  to pouze v  územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

V Brně dne 23. 11. 2012

RNDr. Anastazios Jiaxis, v. r.,
starosta MČ Brno-Bosonohy
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  Zpráva o schváleném rozpočtu 
na rok 2013

Zastupitelstvo Bosonoh na svém 21. zasedání, 
těsně před půlnocí dne 6. 12. 2012, schválilo 
rozpočet na rok 2013.

Příjmy pro rok 2013 13 530 000 Kč
se zapojením přebytku
minulých let  1 062 000 Kč
celkem schválené příjmy 14 592 000 Kč
celkem schválené výdaje 14 592 000 Kč
se schválenou položkou rezerv 962 000 Kč 
Zastupitelstvo se dále dohodlo, že se na další 
schůzi bude zabývat projektovými záměry a po-
řadím jejich priorit. Tyto záměry pak bude finan-
covat z přebytku a schválené rezervní položky.

VÝDAJE
Lze tedy potěšit sportovní, kulturní i  spole-
čenské organizace schválenými příspěvky jako 
vánočním dárkem.
Občanská sdružení – příspěvky
celkem 357 000 Kč
zahrádkářské sdružení 10 000 Kč
myslivecký spolek 10 000 Kč
Pobočka místní knihovny 20 000 Kč
Římsko-katolická farnost Toubsko 72 000 Kč
oddíl Skautů 15 000 Kč
Senior klub 45 000 Kč
Občanské sdružení Svornost
(Orlovna) 100 000 Kč 
Obč. sdr. Občané za kvalitu bydlení 40 000 Kč 
Sdružení dobrovolných hasičů 45 000 Kč

SPORT celkem 249 000 Kč
Fotbalový klub 200 000 Kč
Tenisový klub 20 000 Kč
Stolní tenis (příspěvek na
pronájem orlovny) 15 000 Kč 
Kuželkářský oddíl 9 000 Kč
Účast MČ na pétanquovém
turnaji města 5 000 Kč

KULTURA celkem 272 000 Kč
Náklady na Mladé hody
(sobota, neděle) 69 000 Kč
(hudba, kroje, nedělní cimbál)
Šibřinky (hudba) 12 000 Kč
Den matek (kapela, pohoštění) 15 000 Kč
Kulturně sportovní víkend
(náhrada Sudovalu) 40 000 Kč
Babské hody (hudba, kroje) 49 000 Kč
Heligonky 15 000 Kč
Zájezd za kulturou – Praha 0 Kč
Ozvučení pro představení –
pohádka pro děti 7 000 Kč
Rozsvícení vánočního stromku 2 000 Kč
Vítání občánků 10 000 Kč
Maškarní ples pro děti 1 000 Kč
Mikulášká besídka 5 000 Kč
Den dětí 10 000 Kč
Pro jubilanty během roku 18 000 Kč
Vánoční balíčky pro starší 
a osamocené 5 000 Kč
Akce jarní úklid 4 000 Kč
Spolupráce s Itálií 10 000 Kč

ZŠ a MŠ 2 117 000 Kč
(z toho 1 200 000 Kč transfer z města)

Zastupitelstvo
Odměny 1 200 000 Kč
Telefony, školení, cestovné 59 000 Kč

Místní správa celkem 5 731 000 Kč
Platy 2 900 000 Kč
Dohody 113 000 Kč
Soc., zdrav., úrazové pojištění 1 242 000 Kč 
Sociální fond 150 000 Kč
Výpoč. tech., inventář, zákl.
služby – elektř., plyn, voda, právní služ-
by, školení,… (dle detailnějšího rozpisu 
 rozpočtu) 1 326 000 Kč 

Ostatní
Zimní, letní údržba, opravy –
silnice 1 493 000 Kč
Komunální služby a technický
rozvoj 444 000 Kč
(materiál, drobný hospodářský majetek, po-
honné hmoty, údržba – traktor, sekačka, revi-
ze nebytových prostor, zápisy do KN, NÁKUP 
MOBILIÁŘE, nájemné za pozemky, vánoční 
osvětlení)
Údržba zeleně – služby a dohody 360 000 Kč
Spoluúčast na vytvoření systému
krizového varování 320 000 Kč
(digitální systém rozhlasového vysílání)
Revize tech. stavu hřišť 20 000 Kč
Správa a údržba sportoviště
Hoštická 44 000 Kč
Správa hřiště Vzhledná 12 000 Kč
Opravy hřišť 30 000 Kč
Přístřešek pro objekt BOSA
(převod z r. 2012) 50 000 Kč
Likvidace černých skládek 30 000 Kč
Veřejné osvětlení 30 000 Kč
Revize rozhlasu a opravy 24 000 Kč
Nenávratná pomoc 20 000 Kč
Revize has. přístrojů 1 000 Kč
Výdaje na hřbitov v Troubsku 60 000 Kč
Výdaje na kroniku a kronikáře 5 000 Kč
Náklady na zpravodaj 94 000 Kč
(pro 6 čísel během roku)
Bankovní poplatky 18 000 Kč
Daň za obce 590 000 Kč
Povinná rezerva (nutná dle Statutu
města) 962 000 Kč
(bude použita na projekty)

PŘÍJMY
DPPO za obce 640 000 Kč
poplatky ze psů 82 000 Kč
poplatky rekreační 1 000 Kč
užívání prostranství 13 000 Kč
ubytovací kapacity 1 000 Kč
správní poplatky 20 000 Kč
Transfer – státní správa – částka
je použita pro ZŠ + MŠ 1 200 000 Kč
Transfer od města – převodním
koeficientem jsou například
Počet obyvatel, délka místních
komunikací, velikostí ploch zeleně,
výměrou MČ 7 921 000 Kč
Tranfer od města na úklid
chodníků 323 000 Kč
Nájemné zahrádky 60 000 Kč
sankce stav. úřadu 10 000 Kč
odvod z odpisů 515 000 Kč
Reklama – zpravodaj 25 000 Kč
vstupné z akcí 0 000 Kč
pronájem budov a nem. 652 000 Kč
Nájem – komerce 1 931 000 Kč 
kopírování, sankce 11 000 Kč 
úhrada za elektř. 50 000 Kč
Úroky z účtů 45 000 Kč
Zapojení přebytku 1 062 000 Kč

Připravil A. Jiaxis

 Veřejné besedy

Za účasti cca 25 Bosonožanů proběhla v  sále 
místní radnice veřejná beseda s prezentací sou-
časných projektů a představení návrhů rozpoč-
tu roku 2013. Páté setkání, v úterý 27. 11. 2012, 
bylo součástí plánu pravidelných besed s  ob-
čany. Nový spolupracovník úřadu Ing. Lukáš 
Kopecký nám připravil stručnou ukázku stavu 
bosonožských záměrů a paní Dočekalová pak 
rozvahu připravovaného rozpočtu. Matema-
ticky vzato: v  Bosonohách žije 2500 obyvatel, 
z  toho je 2000 občanů nad 18 let, tisíc z  nich 
se pravidelně účastní voleb a dvacet pět z nich 
pak besedy o informacích z dění Bosonoh. 

 Mikulášká besídka – neděle 
2. 12. 2012

 Rozsvícení vánočního stromku 
– úterý 4. 12. 2012

U posledních dvou akcí patří velké poděková-
ní členům kulturní komise pod vedením Mar-
tiny Čiháčkové za zajištění a organizaci. Vel-
mi si vážím obětavé pomoci Petra Juráčka při 
technickém zajišťování akcí. Odměnou za je-
jich volný čas a úsilí tomu věnované jim může 
být spousta spokojených dětí a jejich rodičů.

Srdečně vás zdraví
Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh
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 Provoz ÚMČ v době vánočních 
svátků

ÚMČ Brno-Bosonohy upozorňuje občany, že 
posledním úředním dnem roku 2012 bude 
středa 19. 12. 2012. Platby v hotovosti do po-
kladny úřadu budou přijímány do 19. 12. 2012 
do 17.30 hodin.
V pracovní dny 20. 12. a  21. 12. 2012, dále 
27. 12. a 28. 12. 2012 a dne 31. 12. 2012 bude 
v  omezeném provozu pouze podatelna, a  to 
od 8 do 12 hodin. Jinak lze učinit podání pou-
ze prostřednictvím pošty, elektronické pošty 
nebo datových schránek.
V tuto dobu ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 
2012 bude možné si vyzvednout voličský prů-
kaz pro volby prezidenta České republiky.
Prvním úředním dnem nového roku bude 
středa 2. 1. 2013.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků

Za všechny pracovníky
ÚMČ Brno-Bosonohy Ing. Tomáš Návrat,

tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy

 Bobřík informatiky

Žáci 5. ročníku naší školy se vrámci výuky 
informatiky zapojili do 5. ročníku celostát-
ní soutěž v  informatice pro žáky základních 
a  středních škol Bobřík informatiky –
www.ibobr.cz.

Příjmení Jméno Body
Kilián Adam 145
Buček Vojtěch 137
Dědková Aneta 113
Pazourková Aneta 113
Jirout Matouš 101
Kilián Jan 93
Kubová Viktorie 93
Pařízková Adéla 85
Pražanová Silvie 85
Böhmová Zuzana 77
Chalupská Martina 77
Nekvapilová Denisa 70

Za školu se kategorie Mini zúčastnilo 
12 sou těžících.
Úspěšným řešitelem národního kola se stalo 
5 soutěžících.
Vítězům blahopřejeme!

  Čertí škola

V ČERTÍ ŠKOLU se ve středu 28. listopadu 2012 
v  podvečer proměnila školní družina. 24 zví-
davých čertíků se s  chutí pustilo do zpívání 
písniček, her, hádanek, povídání a čtení o čer-
tech. Společné setkání dětí, jejich rodičů nebo 
prarodičů proběhlo v rámci celostátní kampa-
ně Celé Česko čte dětem a přispělo k upevňo-
vání vzájemných vztahů a rozvíjení čtenářské 
gramotnosti a pozitivnímu vztahu ke knihám.

Foto ZŠ

  Zimní údržba – otázky
a odpovědi

Dotaz od – Pavla Tomanová:
Dobrý den, proč letos nejsou prakticky odklí-
zeny komunikace, když je zakoupena drahá 
technika? Proč je ulice U Smyčky prosolena, 
místo aby byl sníh odhrnutý, povrch posypa-
ný a nemuselo se brodit slanou kluzkou břeč-
kou? Sůl škodí přírodě, obuvi i psím tlapkám 
a problém neřeší. Jsou země, kde je mnohem 
víc sněhu, ale takové problémy nemají. Děku-
ji za odpověď.

Odpověď od – Anastazios Jiaxis:
Vážená paní Tomanová, děkuji Vám za polože-
né otázky, rád Vám odpovím. Pro letošní zimní 
údržbu jsme uzavřeli opět smlouvu se soukro-
mým subjektem, SITA s. r. o. Vlastní techniku 
pro zimní údržbu nemáme. Prosolení bylo 
provedeno na žádost občanů, kteří si stěžo-
vali na ranní námrazy. Rád bych Vám vyhověl, 
ale musíme zvažovat na laboratorních vahách, 
kdy zadat k výjezdu. Jeden výjezd stojí zhru-
ba 80 000 Kč. Snažíme se udržet komunikace 
a chodníky ve sjízdném stavu, co nám počasí 
dovolí. Velká pozornost je věnována udržení 
schůdnosti ulice U Smyčky, pro její schůdnost 
je používána sůl, neboť použití  inertního po-
sypového materiálu má za současných pod-
mínek minimální efekt. Kontrolu soukromého 
subjektu  zajišťuje pracovník úřadu pan Ing. 
Lukáš Kopecký. Případné podněty k zimní 
údržbě s Vámi probere.

 Hanobení a klacky pod 
nohama 

V  otevřeném dopise zaslaném některým za-
stupitelům, členům komise a  redakční rady 
mě předsedkyně komise pro kulturu, sport, 
školství a mezinárodní spolupráci paní Čiháč-
ková osočila, že dlouhodobě házím panu sta-
rostovi klacky pod nohy, že ho bezdůvodně 
napadám a  neustále hanobím. Když jsem na 
jednání kulturní komise 14. 11. 2012 vyzva-
la paní předsedkyni Čiháčkovou, ať mi uve-
de jeden jediný konkrétní příklad, kdy házím 
panu starostovi klacek pod nohy a kdy ho ha-
nobím, nebyla schopna odpovědět. A  proto-
že pan starosta z  moci svého úřadu zamezil 
tomu, aby naše debata byla zanesena do zápi-
su z jednání, volím tento způsob, jak o ní infor-
movat. Pan starosta má pocit a  vyjadřuje ho 
ústy paní Čiháčkové, že veškerá moje kritika 
je jen projevem mé nenávisti k němu, snahou 
o  zviditelnění se a  vytvoření dobré výchozí 
pozice pro další volby. 

 Již před více než rokem jsem ve svém ofici-
álním prohlášení na zastupitelstvu v září 2011 
uvedla (viz zápis z  jednání zastupitelstva na 
webových stránkách MČ), že v  příštích vol-
bách rozhodně nebudu kandidovat na sta-
rostu, pokud vůbec budu kandidovat, a  že 
mě v mých postojích nevede ani nenávist, ani 
snaha o zviditelnění, ani nic jiného osobního, 
ale pouze snaha o prospěch Bosonoh. V tom-
to případě je to konstruktivní pokazování na 
nedostatky ve vedení obce. Pan starosta nic-
méně i nadále rozšiřuje myšlenku, že s  ním 

mám nějaký osobní problém, a  to je důvod, 
proč ho kritizuji. Proto mi tedy neodpovídá na 
e-maily a vlastně nemá zájem se mnou spolu-
pracovat, jak na jednání zmíněné komise kon-
statoval. Takže znovu považuji za důležité ofi-
ciálně prohlásit, že nemám problém s panem 
starostou, ale s tím, co dělá špatně.

Helena Koudelková

*** Hotel Harmonie
Zastávka

Vážení hosté, dovolte abychom Vám 
poděkovali za Vaši přízeň v  roce 2012 
a popřáli Vám klidné prožití vánočních 
svátků a také úspěšný vstup do nové-
ho roku 2013.
Také bychom Vás rádi informovali 
o  změně otevírací doby naší restaura-
ce během vánočních svátků.

24. 12. 2012 – zavřeno
25. 12. 2012 – zavřeno
31. 12. 2012 – zavřeno
26. 12. 2012 otevřena restaurace včet-
ně kurtů  na squash, fitness, bowlingu, 
sauny a solária.
1. 1. 2013 otevřeno od 11 hodin také 
včetně kurtů na squash, fitness, bow-
lingu, sauny a solária.
Ostatní dny – beze změn

Děkujeme Vám a těšíme se na vaši ná-
vštěvu u nás.

Kolektiv hotelu Harmonie

Hotel Harmonie, Zastávka u Brna 
664 84, Cukrovarská 1230,
www.harmonie-centrum.cz

Každý host na základě předložení to-
hoto kuponu obdrží kávu a novoroční 

dezert ZDARMA.

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.

Rezervace na tel.: 546 429 374
nebo info@harmonie-centrum.cz
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  Senior klub Bosonohy
ve 2. pololetí roku 2012 

Konec roku je časem bilancování a  nejinak je 
tomu i  při tomto ohlédnutí za činností Seni-
or klubu Bosonohy. Naše výroční schůze bude 
v Bosonožské orlovně sice až v sobotu 12. led-
na příštího roku v 16 hodin, ale myslím si, že již 
teď se můžeme pochlubit několika velice zdaři-
lými akcemi. A to nejen proto, že by mohly být 
inspirující i pro naše mladší bosonožské spolu-
občany, ale i proto, že se jimi mohou nechat in-
spirovat i občané jiných městských částí.

Několik pěkných akcí jsme uspořádali ještě 
před prázdninami. Kromě pravidelných úter-
ních vycházek to byl zejména tematický zá-
jezd na hrad Buchlov s  pokračováním v  láz-
ních Luhačovice, který se velice vydařil i díky 
pěknému počasí. Vydařené bylo i taneční od-
poledne 26. května v  orlovně, při němž nám 
hráli oblíbení manželé Maškovi.

Nezaháleli jsme ale ani v létě a první červencový 
den jsme se vydali vlakem na divadelní předsta-
vení do obce Hlína, kde mají velmi pěkné letní 
divadlo. Hrála se klasická pohádka S  čerty ne-
jsou žerty a bylo to opravdu čertovsky dobré. Na 
další výlet vlakem jsme se vydali do Bohutic, kde 
mají na tamním zámku velice pěkně zrekonstru-
ovanou křížovou cestu. Celým zámkem i zámec-
kými sklepy nás provázel sám místní starosta Pa-
vel Štefka, který nám také velmi ochotně otevřel 
k prohlídce i místní kostel. 

Foto: Josef Kmeť

V  Bohuticích jsme navštívili také zmenšenou 
napodobeninu lurdské jeskyně, která byla 
slavnostně vysvěcena v  červenci před čtyřia-
osmdesáti lety v  den výročí zjevení Pany Ma-
rie Lurdské. Zajímavá byla také exkurze v Mo-
ravské zemské knihovně, kde nás zasvěceně 
provedla paní magistra Kratochvílová. V  srp-
nu jsme si nemohli nechat ujít také divadel-
ní představení s  lákavým názvem Hnízdečko 
lásky a  šunkofleky na letní scéně brněnského 

Divadla Radost a ve „velmi silné sestavě“ jsme 
se aktivně zúčastnili i  letos již dvacátého Bo-
sonožského sudovalu, kde se nám podařilo 
porazit v  „mezinárodním klání“ reprezentaci 
partnerské obce Abbadia Lariana. Z tradičních 
vycházek bych ráda jmenovala alespoň ty do 
Hrušovan, Židlochovic, do Líšně, do Obřan a do 
Bílovic nad Svitavou. V září jsme se vydali auto-
busem za koupáním do Maďarska a  tento zá-
jezd jsme si v  říjnu ještě pro velký zájem zo-
pakovali. Velmi zajímavá byla také exkurze do 
starobrněnského pivovaru a velice pěkné bylo 
i posezení v místní myslivecké chatě. Za všech-
ny další akce, které jsme k datu uzávěrky zpra-
vodaje uspořádali, bych chtěla ještě jmenovat 
alespoň výlet vlakem do Olomouce, kde jsme 
navštívili katedrálu a Biskupský palác. 

Poslední den v  prosinci chystáme ještě tra-
diční setkání v  Bosonožské orlovně a  právě 
toto naše silvestrovské posezení a „potanco-
vání“ může být inspirující pro ostatní seniory 
v Brně, kteří za námi do orlovny poslední den 
v roce jezdí prakticky z celého města.

Poděkování za tuto již tradiční akci a za celý 
úspěšný rok patří všem našim členům i  ne-
členům, kteří se na jednotlivých činnostech 
podílejí. Jmenovat jednoho nebo jednu by 
bylo nespravedlivé a  není to ani třeba. My-
slím, že tvoříme dobrou partu, která si vzá-
jemně vyhovuje a  je otevřená všem, kteří 
chtějí prožívat radostné a  spokojené chvíle 
se stejně naladěnými lidmi. Přece jen bych 
ale chtěla zmínit alespoň Vladimíra Hudce 
a  jeho přítele Aloise Juračku, kteří nám při-
pravují pěknou fotodokumentaci a  fotogra-
fické prezentace pro naše webové stránky, 
kde také najdete i další informace o naší čin-
nosti – www.senior.mzf.cz.

Poděkování patří samozřejmě také Zastupitel-
stvu MČ Brno-Bosonohy, které nás podporuje 
finančně a  jehož jednotlivé členy, i  ty mladší, 
zveme srdečně na všechny naše akce. Všem 
v  Bosonohách také přejeme pěkné Vánoce 
a úspěšný a zdravý rok 2013.

Milada Olejníková,
předsedkyně Senior klubu Bosonohy 

SENIOR KLUB BOSONOHY

srdečně zve na

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÉ 
SETKÁNÍ

které zpestří hudba manželů 
Maškových

PONDĚLÍ 31. PROSINCE V 19 HODIN

V BOSONOŽSKÉ ORLOVNĚ

 Klub přátel Heligonky

Dne 7. 12. 2012 se konalo v restauraci U Soj-
ků druhé setkání Klubu přátel Heligonky. Je 
to setkání skvělých lidí, kteří mají rádi a také 
si rádi zazpívají krásnou českou písničku, 
kterou jim pokaždé přijedou zahrát skvělí 
muzikanti. Hned když přijdete do dveří, ne-
ujdou vám rozzářené a  usměvavé tváře čle-
nů klubu a  také vás osobně uvítá zaklada-
tel klubu pan Lambert Prukner st. Tentokrát 
všechny přítomné při příchodu čekalo velké 
překvapení. Na sraz klubu přátel přijela natá-
čet i  televize Šlágr, kterou si již každý z  nás 
může na svých televizních přijímačích nala-
dit, a  přijdou si na své nejen starší ročníky, 
ale i ti mladší, a ta přivezla s sebou také skvě-
lého muzikanta, heligonkáře pana Karla Cí-
saře z  dobře známé skupiny Voraři, kterého 
můžeme na programu TV Šlágr často vídat 
a  slýchat. Prostě všem, kteří mají rádi dob-
rou zábavu a  hezkou písničku, můžu tento 
program a Bosonožský Klub přátel Heligonky 
vřele doporučit.

Závěrem bych chtěla popřát Klubu přátel He-
ligonky, ať se mu daří, spoustu veselých členů 
a  muzikantů a  ať dlouho funguje i  přes ne-
přízeň některých lidí (zřejmě závistivců) naší 
městské části.

Martina Čiháčková, předsedkyně komise pro 
kulturu, sport, školství a mezinárodní spol.

 Vánoční čas

V úterý 4. prosince už od časného rána začaly 
padat z oblohy sněhové vločky. Jako by i po-
časí chtělo přispět k vytvoření sváteční atmo-
sféry nadcházejících vánočních dní. Kolem 
16. hodiny se v  okolí školy a  kapličky začali 
scházet obyvatelé Bosonoh, aby rozsvěcením 
vánočního stromečku potvrdili příchod ad-
ventu. Úderem 16. hodiny všechny přítomné 

přivítala paní Čiháčková a  paní učitelka Klai-
lová. Žáci školy za doprovodu kytar zazpívali 
koledy a  pak už jenom za hlasitého odpočí-
távání nechal pan starosta rozzářit zasněžený 
vánoční stromeček

Tím ale ještě sváteční odpoledne neskončilo. 
Pedagogové školy pro svoje žáky a  jejich ro-
diče připravili vánoční dílny, a tak místo domů 
někteří spěchali do vytopených prostor školy, 
kde si mohli společně rodiče s dětmi vyrobit 
perníkový svícen, vánoční svíčku, stromeček, 
ozdoby z korálků, andělíčka a také krásné pa-
pírové přání. Potěšily nás rozzářené oči dětí, 
když odcházely z vánočních dílen s hotovými 
výrobky. Doufáme, že se všem sváteční odpo-
ledne líbilo a přispělo k příjemnému prožívání 
předvánočního času.

Mgr. Jarmila Habrová, ředitelka školy
Foto ZŠ
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 Nejmladší fotbalové naděje 
rozdávají radost

Fotbalový klub z  Bosonoh již dokázal vycho-
vat řadu talentovaných fotbalistů, dokonce 
několik prvoligových hráčů. V  jejich šlépějích 
se vydávají zástupci nejmladší kategorie, bo-
sonožská mladší přípravka.

Tým se začal skládat v  létě 2011. V  té době 
přešli zkušenější hráči do starší věkové ka-
tegorie, a chlapci se tak museli v soutěžních 
zápasech utkávat s o rok či dva staršími pro-
tihráči. Stávalo se tak běžně, že tým prohrá-
val o  deset i  více gólů. Ovšem hráči nic ne-
vzdávali. Stále poctivě trénovali a  pracovali 
na sobě.

Významná změna přišla letos v létě. Brněnský 
fotbalový svaz, který soutěže přípravek orga-
nizuje, rozhodl, že se sníží rozměry hrací plo-
chy pro nejmladší kategorie, a  to na necelou 
čtvrtinu klasického velkého fotbalového hřiš-
tě. Pro sezonu 2012/13 v zápasech mladší pří-
pravky nastupují hráči ročníku 2004 a  mlad-
ší. Bosonohy byly nasazeny do skupiny C, kde 
se utkávají s  týmy Bystrce, Líšně, Kohoutovic, 
Bílovic a další. Tým společně trénoval již celý 
jeden rok, a  tak začátek nové sezony prová-
zela velká očekávání. Slibně vypadala situace 
již po prvních dvou zápasech. V obou chlapci, 
doplnění jednou statečnou hráčkou, zvítězili, 
a to s celkovým skóre 28:5. Pak sice přišla pro-
hra v  Líšni, nicméně celý podzim bosonožští 
zakončili s  bilancí 6 výher, 1 remíza a  2 pro-
hry. Podle počtu získaných bodů se tým na-
chází na třetím místě, nicméně toto hodno-
cení není v  dané kategorii příliš směrodatné. 
Obdivuhodným úspěchem je však fakt, že se 
po podzimní části staly Bosonohy týmem, kte-
rý nastřílel z  celé soutěže nejvíce gólů. V  de-
víti utkáních hráči vstřelili úctyhodných 103 
branek!

Zástupci místního klubu se také nacházejí na 
předních pozicích v  tabulce střelců. Nejvíce 
gólů ze všech hráčů ve skupině C městské sou-
těže, 38 branek, vstřelil bosonožský Petr Čou-
pek. O  dva góly za ním zaostává druhý hráč 
Bosonoh Dominik Došek. Na 12. místě nalez-
neme Adama Lysáka, autora 14 gólů, a deset-
krát skóroval Dominik Truhlář. Po jednom gólu 
přispěli Daniel Hampl, Barbora Kalná a Michal 
Holešovský. Mezi další opory týmu patřili také 
Vojtěch Vyzibla a Ondřej Čupera a do týmu se 
zapracovávají i další hráči, např. Adam Pajer či 
Adam Horváth. Další mladší hráči, kteří ještě 
nejsou registrováni (tzv. předpřípravka), se na 

svá první utkání teprve připravují a  nový zá-
jemci o tuto krásnou hru jsou jen vítáni.

Tým bosonožské mladší přípravky tak má 
předpoklad pro úspěšné pokračování v prů-
běhu jara. Přejme tedy všem účastníkům zá-
pasů této kategorie mnoho radosti z fotbalu.

Na internetu je možné zhlédnout video z penal-
tového rozstřelu mladší přípravky. Naleznete jej 
na klubových stránkách www.fksk-bosonohy.cz 
v sekci Mládež.

Jiří Lysák

 První letošní bruslení

Naši fotbalisté a  hasiči se ukázali v  dobrém 
světle a  o druhém adventním víkendu při-
pravili pro malé i  velké na již tradičním mís-
tě v areálu fotbalového hřiště na Hoštické le-
dovou plochu. Mezi prvními, kteří ochutnali 
kvalitu ledu – a to téměř doslova – byla malá 
Natálka. Tak ať to bruslení vydrží a všem, kteří 
chtějí bruslit, „chutná“.
A kdy se vlastně bruslí? Ve všední dny od
14 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin.
Celodenní  vstupné je 30 Kč, děti do 15 let 
20 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Helena Koudelková
Foto Vladimír Koudelka 

  Sportovní objev roku

Sportovním objevem roku města Brna a Nej-
lepším sportovcem města Brna do 20 let 
 (ročník 1992 a mladší) se ve čtvrtek 6. prosin-
ce stal žák Střední školy stavebních řemesel 
 Brno-Bosonohy a  člen cyklistické Dukly Brno 
Jakub Vývoda. 

Jakubovi blahopřál i olympijský vítěz Jiří Daler, 
který to také nemá do Bosonoh daleko.

Helena Koudelková 
Foto Igor Zehl

 Vánoční koncert v Bosonožské 
orlovně

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
Illegal Chorus pod vedením Radka Šalše vás 
srdečně zve na vánoční koncert pátek 4. led-
na 2013 v 19 hod.
Vstupné dobrovolné, na představení zve 
Občanské sdružení Svornost Bosonohy
www.orlovnabosonohy.cz

 Divadlo v Bosonožské orlovně

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Křemílci (mládež troubské farnosti) vás srdeč-
ně zvou na představení pohádky 
neděle 6. ledna 2013 v 16 hod.,
pro zájemce reprízy v pondělí 7. ledna v 8.30 
a 10.15 hod. – nejen pro školy

OSEL A STÍN
Křižanovský ochotnický spolek Béčko vás 
 srdečně zve na představení Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha
neděle 20. ledna 2013 v 18 hod.
Vstupné dobrovolné, na představení zve 
 Občanské sdružení Svornost Bosonohy

www.orlovnabosonohy.cz

Připojení k internetu 
Instalace od 1,– Kč 

Rychlost  2–10 Mbit/s
Cena od 299,– Kč  s DPH

www. orionet.cz
Tel. 530 505 200

  Tříkrálová sbírka 2013

I na začátku příštího roku se rozejdou koled-
níci do domovů se zprávou o příchodu tří krá-
lů a  s prosbou o  dar do pokladniček. Sbírka 
proběhne 1.–14. 1. 2013 a bude již tradičně 
organizována Oblastní charitou Brno (celko-
vě Charitou ČR). Vybrané peníze jsou určeny 
pro lidi, o které se stará právě Oblastní chari-
ta Brno, dále také pro sociálně slabé lidi z far-
ností a  také na humanitární účely. Koledníci 
mohou zazvonit u  vašich dveří kterýkoli den 
v daném rozmezí. Velmi prosím, pusťte je do 
svých domovů a  do svých srdcí. Předem dě-
kujeme za váš dar.

Prosím však také o obezřetnost a  identifikaci 
našich koledníků. Každoročně se vyskytují fa-
lešní koledníci, a proto si opravdu zkontrolujte, 
zda mají zapečetěnou pokladničku a průkaz-
ku označenou logem Charity ČR s  podpisem 
biskupa brněnské diecéze Vojtěcha Cikrleho. 
Na pokladničce musí být i  logo Charity ČR, 
stejně tak na letáčku. Koledníci vás také ob-
darují baleným cukrem s  logem Charity a tří-
králové sbírky.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte 
kontaktovat.

Barbora Burešová, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky barbora.buresova@charita.cz, 

mob. 731 402 601
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 Kurzy tvoření pro dospělé 
a starší děti

s možností hlídání dětí v herně
•  budou probíhat jednou měsíčně v centru 

volného času BOSA, Ostopovická 29
•  vždy v sobotu dopoledne 9.30–11.30 hod.
•  možnost hlídání dětí v herně za poplatek 

70 Kč
•  maximální počet účastníků 10 (proto se 

rezervujte včas)
přijďte si vyzkoušet každý měsíc jinou tech-
niku, např.: malba na textil, hedvábí či porce-
lán, korálkové šperky, decoupage, jarní a  ve-
likonoční věnce, dekorace,… (lze upravit dle 
zájmu účastníků). Cena: 200 Kč (u vybraných 
kurzů vyšší v závislosti na materiálu)

LEDEN: Malba na textil (tričko, tašku či po-
vlak na polštářek)
•  Datum 12. 1. 2013 9.30 hod.
•  naučíte se práci s textilními barvami, kon-

turami, transferovou tužkou
•  s sebou si přineste 1–2 trička z 95% bavlny 

(nejvhodnější jsou dětská), přezůvky
•  termín registrace do 6. 1. 2013
•  200 Kč
Registrace a informace ke kurzům na  e-mailu 
dita.miksova@gmail.com nebo 608 446 498
Na všechny se moc teším! Dita Mikšová

 Novoroční akce v centru 
volného času BOSA

MINIŠKOLIČKA
úterý a středa
s výtvarným a hudebně dramatickým
programem, cena za dopoledne
(8.30–12.30 hod.) 240 Kč
při zakoupení 5 vstupů,
cena za dopoledne 200 Kč

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
každou středu dopoledne
pro děti od 2 měsíců do 4 let
cena 60 Kč za lekci
cena 50 Kč za lekci (při koupi 8 lekcí)

ZUMBA
každý čtvrtek od 19–20 hodin
cena za lekci 80 Kč
cvičí Official Zumba instruktor

LEKCE SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
pro páry i pro jednotlivce
Chcete být na plese o krok dál než ostatní?
neděle od 18 do 19 hod.
(možno i jindy po individuální dohodě)
cena pro pár: 250 Kč

KLUB MAMINEK NOVINKA
pondělí, čtvrtek a pátek dopoledne po do-
mluvě i jinak
možnost využití herny bez programu
cena 50 Kč za cca 2,5 hod.

Více info: 604 231 584, malavlnka@seznam.cz, 
www.cvc-bosa.cz a na facebooku BOSA

Ředitelství Základní školy a  Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, 
příspěvkové organizace, oznamuje, že ve dnech

18. 1. 2013 od 14.00 do 18.00
19. 1. 2013 od 10.00 do 12.00

proběhne v budově školy

zápis do I. třídy na školní rok 2013/2014
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do 31. 8. 2007.

Rodný list dítěte vezměte s sebou.

  Zimní aktivity dobrovolných 
hasičů

SDH Bosonohy se na zimu přesunul do tělo-
cvičny, kde se jeho členové poctivě připravu-
jí na závody v  uzlové štafetě či zvyšují svoji 
kondici na požární útok. Vedoucí sboru zada-
li mladým dobrovolníkům zpracovat výtvarně 
úkol na volné téma týkající se jejich koníčku. 
Mladí hasiči tak zpracovali témata, mezi nimiž 
nechybí  popis příprav a tréninků, jak vnímají 
soutěže, seznámení s novými kamarády či jiné 
postřehy z  jejich hasičského života. Projekty 
visí na nástěnce SDH v MŠ Konopiska.

Přestože vedoucí rozdávají úkoly, sami mají 
práce dost. Účastní se školení Hasik, aby zís-
kali certifikát a mohli na základních školách 
přednášet dětem na téma výchova dětí v po-
žární ochraně a ochraně obyvatelstva. Žáci zá-
kladních škol se tak dozví spoustu užitečných 
informací – kdo je hasič, telefonní čísla na zá-
chranné složky nebo jak se zachovat v kritic-
kých situacích, co dělat, když ucítí kouř.

Kromě toho, že si místní sbor dobrovolných 
hasičů plní svoje bobříky a zdokonaluje se, při-
pravuje se na nadcházející uzlové štafety. Nej-
bližší závod proběhne 26. ledna  v  kampusu 
MU poblíž FN Brno a v březnu v Bosonohách.

Martin Blahák

 Vážení a milí přátelé,

tento rok jsme prožili spoustu hezkých chvil, 
kdy jsme se mohli na různých společenských 
i sportovních akcích setkávat my i naše děti 
se spoustou kamarádů, přátel a známých. 
Mým přáním je, abychom se nadále potkávali 
v dobré náladě s úsměvem na tváři, vyškrtli ze 
svých životů pocity, jako jsou zlost, závist, ne-
návist, pomsta a podobně a naopak projevili 
lásku, úctu, porozumění, uměli naslouchat je-
den druhému a začali zase věřit tomu, že dob-
ro opět zvítězí nad zlem a že to funguje nejen 
v pohádkách, ale i ve skutečném životě.

Jménem komise pro kulturu, sport, školství 
a mezinárodní spolupráci i jménem svým přeji 
vám všem krásné, kouzelné a požehnané vá-
noční svátky, pod stromeček spoustu splně-
ných přání (i ta nejtajnější), moře zdraví, štěstí 
a lásky v celém příštím roce 2013.

Martina Čiháčková, předsedkyně komise

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bo-
sonožské nám. 44, příspěvková organizace

zve rodiče budoucích prvňáčků a  všechny 
další zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. ledna 2013 od 8 do 10 a od 15 do 17 hodin

Naše škola nabízí kromě kvalitní výuky tyto 
kroužky: anglický jazyk, deskové hry, flétna, 
sportovní, šikovné ruce

Uzávěrka dalšího čísla: 17. 1. 2013
Distribuce: 7. 2. 2013


