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  Slovo starosty

„Nehřešme slovem, neberme si nic osobně, 

nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme 

vše tak, jak nejlépe dovedeme,“ tak jednodu-

še vidí lidské žití toltécký šaman Don Miguel 

Ruiz v knize Čtyři dohody. Lehko se řekne, hůř 

provádí. Ale můžeme to vyzkoušet, obzvláště 

v čase vánočním.

Dovolte mi popřát Vám, všem Bosonožákům, 

klid, mír a pohodu. Dovolte mi Vás ubezpečit, 

že celý tým zaměstnanců radnice se snaží být 

Vám nápomocen. Celý tým členů rady MČ 

i s aktivními dobrovolníky v komisích se Vám 

snaží vytvářet pěkné Bosonohy. Věřte, nevěř-

te, je to tak. Až budete v klidu a „klubku“ ro-

dinném, zkuste být bosonožsko krásní a  na-

jděte něco, co se Vám doma, v  Bosonohách, 

líbí a co se nám tu společně povedlo.

Celá desetičlenná „armáda“ radnice, pěti-

členná rada městské části, dobrovolníci ko-

misí a  členové redakční rady Vám přejí co 

nešťastnější a  nejvysněnější vstup do Nové-

ho roku 2014.

Ať se Vám daří

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

 Adventní neděle v Bosonohách

Mikulášská besídka v Bosonohách plná zpěvu, přednesu a dárků

(více uvnitř listu)

Rozsvícení vánočního stromku – pěvecký sbor žáků místní školy pod ve-

dením učitelů ZŠ Bosonožské nám. (dělají nám radost :-) ).

PF 2014

Lásku, štěstí
a spokojenost,

milé BOSONOHY,
Vám přejí

všichni zaměstnanci
a zastupitelé MČ



XIV. ročník, číslo 6, prosinec 2013

2

  Informace – zprávy – události 
z radnice

31. 10. 2013 VEŘEJNÁ BESEDA
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 proběhla jedna z dal-

ších veřejných besed pro Bosonožáky. Vedení 

obce a členové radnice představili zhruba tři-

ceti účastníkům nové skutečnosti a stavy při-

pravovaných investičních akcí pro Bosonohy. 

Beseda se uskutečnila v  nových prostorách 

BOSA na ul. Ostopovická. Mluvilo se:

– O výstavbě obchodu Penny market (mís-

tem stavby je tzv. Komunál – bývalá palír-

na – na křižovatce Pražská × Hoštická). Jak 

jsme informovali v minulých číslech Zpra-

vodaje, připravuje se plánovací smlouva 

mezi investorem a  městem Brnem. Jde 

o soupis všech požadavků a možností pro 

realizaci stavby. Pak už může začít samot-

ná realizace.

– O výstavbě střediska pro lékaře, knihov-

nu a drobnou službu (tzv. Samka – bývalá 

budova samoobsluhy – Vzhledná 5).

– O výstavbě pohybových prostor pro ško-

lu (ZŠ Bosonožské nám.).

– O volnočasových aktivitách v  budově 

BOSA.

Povídali jsme si a  vyměňovali názory, např.: 

o  palných dnech a  možnostech změny vy-

hlášky. Následný příklad je důkazem potře-

by být aktivní. Přijít, mluvit, říci svoji před-

stavu veřejné správě (státní i  volené správě 

„obce“).

U technických připomínek a žádostí o opravy 

veřejných prostor nám byl nápomocen i tech-

nicko-investiční pracovník úřadu, který další 

den zahájil jednotlivé práce.

Hned po skončení besedy se konala i veřejná 

schůze Zastupitelstva, kde se téma palných 

dnů prodiskutovalo.

GENERÁLNÍ OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚT-
LENÍ NA BOSONOŽSKÉM NÁMĚSTÍ
Bosonožské náměstí bude mít elektrické ve-

dení v  zemi. Obyvatelům centra Bosonoh se 

z  jara po dokončení stavby nabídne pohled 

na noční oblohu bez elektrických drátů.

Přicházíme k  vám s  informacemi od Technic-

kých sítí města Brna a  firmy ELQA s. r. o. (zajiš-

ťují výkopové a  pokládací práce). Po dvou až 

tříletých přípravách projektu dochází k rychlé-

mu rozhodnutí o zahájení realizace stavby (fir-

my E.ON a Tech. sítě Brno). Jako každá stavba 

má své stinné stránky při výstavbě, avšak světlé 

po ukončení v budoucnosti užívání.

Ve zkratce, dovolte, představit heslovitý vývoj:

– R. 2011 – Územní rozhodnutí – E.ON na 

vybudování elektrického vedení do země.

– R. 2011 až 2013 – E.ON a TS Brno – probí-

há náročné domlouvání na společné rea-

lizaci a kapacitách.

– R. 2013 – probíhá odsouhlasení a admini-

strativní řízení.

– 4. 11. 2013 – schválen územní souhlas.

– 21. 11. 2013 – setkání s osobami pracují-

cí na stavbě VO – zástupce TS Brno a zá-

stupce fa ELQA, s. r. o.

Ptáme se na stav a  časový plán stavby. Co 

se dovídáme? Levá strana Bosonožského ná-

městí má mít výkopové práce a pokládku ve-

dení hotové do konce listopadu. (poz. red. – 

svůj slib splnili). Dle statutu (pravidel) města 

Brna nesmí probíhat výkopové práce na ce-

lém území Brna od 1. 12. – do 28. 2.

Další práce, výkopy, pokládka a likvidace be-

tonových sloupů začnou na jaře 2014 po 

28. 2. 2014 dle počasí. Bohužel, kvůli plyno-

vým sítím nedojde k výměně prvních pěti be-

tonových sloupů od začátku Bosonožského 

nám. (od radnice po levé straně). Demontáž 

všech stožárů proběhne po ukončení všech 

prací spojených s  veškerou pokládkou. Aby 

nedošlo k  dlouhodobé přetržce elektrické 

energie pro občany, bude nejdříve na něko-

lik dní přerušen proud pro VO v  oblasti. Ale 

to vše až na jaře 2014. Takže zatím si můžeme 

užívat klidného adventu.

NOVÁ FIRMA PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU
Po asi dvouměsíčních administrativních pří-

pravách a  dohadovacích řízeních jsme po-

depsali smlouvu s  novou firmou pro zimní 

údržbu Bosonoh. Zastupitelstvo vybralo fir-

mu FALKY, s. r. o., která realizuje práci i v okol-

ních lokalitách. Novinkou je, že jsme zvolili 

paušální variantu. Což znamená, že cena není 

dána počtem výjezdů, ale konstantní měsíč-

ní cenou. Smlouva se uzavřela na období od 

15. 11. 2013 do 31. 3. 2014.

Vedoucím zimní údržby je pan Bc. Robin Bar-

tušek, pohotovost zimní údržby 720 315 305

Znovu prosím o  shovívavost při zjištění ne-

dostatků, schopnosti klidného oznamování 

a pomoc při kalamitních stavech. Všichni pra-

covníci našeho úřadu i úklidové firmy se urči-

tě budou snažit řešit vzniklé problémy. 

ZAHÁJENY PRÁCE NA DOMU SLUŽEB PRO 
BOSONOHY ANEB OBJEKT VZHLEDNÁ  5 
(bývalá budova samoobsluhy)
S velkou hrdostí vám mnohočlenný tým 

úředníků a radních oznamuje, že byly zahá-

jeny práce na uskutečnění velkého cíle. Pře-

budování objektu Vratná 5 na dům služeb. 

Předpokládaným cílem je vybudovat prosto-

ry pro lékaře, knihovnu a event. cukrárnu či 

kavárnu. Byl to dlouholetý cíl i  v minulos-

ti, který začíná mít reálné obrysy. V  součas-

né době byly zahájeny vnitřní bourací práce. 

S vybranou firmou zahajujeme přípravu nad 

dokumentací pro stavební řízení a  realizaci 

stavby. S odbornými lékaři a knihovnou jed-

náme o  dispozičním řešení, aby co nejlépe 

16. 11. 2013 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 16. 11. 2013 se v zasedací místnosti místní radnice konal pravidelný a krásný „obřad“ uvítání malých občánků v Bosonohách.
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  Zpráva o schváleném rozpočtu 
pro rok 2014

Zastupitelstvo Bosonoh na svém 29. zase-

dání dne 9. 12. 2012 schválilo rozpočet roku 

2014. Připravuje se dlouhodobě a systémově 

ve finančním výboru, v komisích, v radě a za-

městnanci úřadu postupně zpracovávají návr-

hy a požadavky. Vzniká několik variant, vzniká 

termínový harmonogram a soupis požadavků 

je vyvěšen na úřední desce. A  na závěr při-

chází členové zastupitelstva a snaží se schválit 

své pozměňovací varianty. Schvalovací proces 

rozpočtu naší městské tedy není záležitostí je-

dince, jak bývá zvykem v soukromých firmách, 

ale kompromisem členů zastupitelstva. Což je 

v pořádku, protože se jedná o veřejné finance.

A jak se hlasovalo? Z dvanácti přítomných za-

stupitelů (omluveni p. Špačková, p. Koudel-

ková, p. Šustáček) hlasovalo PRO schválení 

10 členů, PROTI 2 členové (p. Sojka, p. Me-

loun).

Příjmy pro rok 2014 15 078 000 Kč

 (pro rok 2013 bylo 13 530 000 Kč)

se zapojením přebytku neuskutečněných in-

vestic, přebytku roku 2013 a přebytku let mi-

nulých 4 520 000 Kč

(pro rok 2013 1 062 000 Kč + rezervy 

962 000 Kč)

celkem schválené příjmy 15 078 000 Kč 

+ přebytky minulých let 4 520 000 Kč

celkem schválené výdaje 19 598 000 Kč

(pro rok 2013 bylo 14 592 000 Kč – nejsou 

zde investice, které byly schvalovány až v prů-

běhu roku samostatně).

Zastupitelstvo se na začátku jednání dohod-

lo na rychlejším způsobu projednávání roz-

počtu než bývalo loni a  předloni, položku 

po položce. Letos byly nejdříve navrženy po-

změňovací návrhy a poté hromadně schvále-

ny všechny příjmy, všechny příspěvky nezis-

kových organizací a  všechny ostatní výdaje 

i investiční.

VÝDAJE
Lze tedy potěšit sportovní, kulturní i  spole-

čenské organizace schválenými příspěvky 

jako vánočním dárkem.

Rozpočet pro r. 2014

(v závorce – rozpočet r. 2013)

Občanská sdružení

 celkem 272 000 Kč (357 000 Kč)

zahrádkářské sdružení

 nepožádali (10 000 Kč)

myslivecký spolek

 10 000 Kč (10 000 Kč)

pobočka místní knihovny

 10 000 Kč (20 000 Kč)

římsko-katolická farnost

 nepožádali (72 000 Kč)

oddíl skautů 2 000 Kč (15 000 Kč)

Senior klub 50 000 Kč (45 000 Kč)

Občanské sdružení Svornost (Orlovna)

 120 000 Kč (100 000 Kč)

V částce je 15 000 Kč na nájem pro 

stolní tenis – uvedeno níže ve sportu)

vyhovovalo jejich nabídce služeb. Všichni 

doufáme, že se „dobéřeme“ k  úspěšnému 

konci, přestože postup o  každý milimetr je 

velmi náročný. Vedle těchto stavebně – tech-

nických záležitostí ještě řešíme pozemkové 

vztahy s majiteli pozemků. I tato část má svůj 

vývoj, který spěje k dobrému konci.

Foto Martin Blahák

18. 11. 2013 ZASEDÁNÍ KOMISE ROZVO-
JE, ÚZEMNÍHO PLÁNU A MAJETKU (RUM)
Hlavním bodem bylo vytvoření seznamu 

technických projektů pro r. 2014. Členové 

komise ve svém programu, vedle již zaháje-

ných větších investičních projektů (o který se 

zmiňujeme v jiných článcích – pozn. red.), se 

zabývali:

A) změnou územního plánu, ulice Jihlavská 

– Pražská (fa ASIO)

B) využití území při komunikaci Rebovka – 

dopravní obsluha a odtokové poměry

C) seznam priorit pro nové projekty roku 

2014 (jedná se o nové záležitosti, ne však 

o již probíhající – pozn. red.):

Poř. Název projektu Částka

 1. Hasičská zbrojnice-drobné

stavební  úpravy 50 000 Kč

 2. Psí výběh – Konopiska 90 000 Kč

 3. BOSA sanace-odizolování

objektu 400 000 Kč

 4. Pozemky pod myslivnou 400 000 Kč

 5. Parkovací plocha Chironova

– úprava povrchu 15 000 Kč

 6. Přesun radaru – měření

 rychlosti 20 000 Kč

 7. Zásuvky na sloupech

veřejného osvětlení 20 000 Kč

 8. Rezerva „Velká cena“

– oprava boxů 25 000 Kč

 9. Budova úřadu – dokončení

podkroví 150 000 Kč

10. Úprava prostranství u bývalé

samoobsluhy 30 000 Kč

11. Zbudování osvětlení (schody

Padělíky, myslivna) 50 000 Kč

DOHODA O SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍ ŠKO-
LOU STAVEBNÍCH ŘEMESEL BOSONOHY
V říjnu tohoto roku došlo k  zahájení zajíma-

vé spolupráce s SŠSŘ v Bosonohách. Předmě-

tem dohody jsou aktivity školy pro Bosonohy 

a naopak. Co to přinese konkrétně?

Škole se dostane propagaci, začlenění stu-

dentů do naší lokality, vyuka v  reálném pro-

středí, jejich zaměstnanost. A nám se dostane 

nabídky jejich služeb a řemesel pro naše ob-

čany, cech kominický již zahájil nabídku svých 

služeb. Jednotlivé nabídky služeb je možné 

získat přímo na učilišti. 

29. 11. 2013 SETKÁNÍ SOUSEDŮ-STAROSTŮ
V pátek 29. 11. 2013 v odpoledních hodinách se na půdě místní radnice uskutečnilo zajímavé sou-

sedské setkání. Sešli se starostové z okolí spolu s paní senátorkou za náš obvod a s bývalou zá-

stupkyní ombudsmana. Bylo mnoho témat o čem vykládat. A pro Bosonohy jsou tato neformální 

setkání velmi důležitá.
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Zájemci o  DVD „Mladé hody 2013“

si je mohou zakoupit za 300 Kč za 1 ks

na sekretariátě ÚMČ.

Jiří Výplach, zastupitel

Obč. sdr. Občané za kvalitu bydlení

 40 000 Kč (40 000 Kč)

sdružení dobrovolných hasičů

35 000 Kč (45 000 Kč)

sdružení Jánošík Brno

0 Kč požádali pozdě

sdružení Človíček 5 000 Kč (0 Kč)

SPORT
celkem 250 000 Kč (249 000 Kč)

(v závorce – rozpočet r. 2013)

Fotbalový klub 200 000 Kč (200 000 Kč)

Tenisový klub 20 000 Kč (20 000 Kč)

Stolní tenis (příspěvek na pronájem

orlovny) 15 000 Kč (15 000 Kč)

Finance jdou přes občanské sdruže-

ní Svornost na pronájem sálu Orlovny

Kuželkářský oddíl 10 000 Kč (9 000 Kč)

Účast MČ na petanquovém

turnaji města 5 000 Kč (5 000 Kč)

KULTURA
celkem 392 000 Kč (272 000 Kč)

(v závorce – rozpočet r. 2013)

Náklady na Mladé hody (sobota, neděle)

75 000 Kč (69 000 Kč)

Šibřinky (hudba) 13 000 Kč (12 000 Kč)

Den matek (kapela, pohoštění

15 000 Kč (15 000 Kč)

Sudovalu 50 000 Kč (40 000 Kč)

Babské hody (hudba, kroje)

53 000 Kč (49 000 Kč)

Heligonky 22 000 Kč (15 000 Kč)

Zájezd za kulturou – Praha 20 000 Kč (0 Kč)

Ozvučení pro představení

– pohádka pro děti 7 000 Kč (7 000 Kč)

Letní kino 20 000 Kč (0 Kč)

Vánoční koncert 8 000 Kč (0 Kč)

Rozsvícení vánočního stromku

3 000 Kč (2 000 Kč)

Vítání občánků 10 000 Kč (10 000 Kč)

Maškarní ples pro děti 1 000 Kč (1 000 Kč)

Mikulášká besídka 6 000 Kč (5 000 Kč)

Den dětí 10 000 Kč (10 000 Kč)

Pro jubilanty během roku

18 000 Kč (18 000 Kč)

Vánoční balíčky pro starší a osamocené

5 000 Kč (5 000 Kč)

Akce jarní úklid 3 000 Kč (4 000 Kč)

Spolupráce s Itálií 50 000 Kč (10 000 Kč)

Bosonohec 3 000 Kč (0 Kč)

ZŠ a MŠ 2 326 000 Kč

– z toho 1 004 000 Kč transfer z města

(r. 2013 2 117 000 Kč)

BOSA
Roční provoz 140 000 Kč

INVESTIČNÍ AKCE celkem 5 339 000 Kč

Parkoviště Ševčenkova 250 000 Kč

Cyklostezka Pražská 100 000 Kč

Parkovací plocha Chironova

– úprava povrchu 15 000 Kč

Přesun radaru – ve směru od Veselky

20 000 Kč

Pohybově relaxační centrum při ZŠ

100 000 Kč

Rekonstrukce bytového domu 1 000 000 Kč

Zbudování osvětlení Padělíky 50 000 Kč

Odizolování – BOSA 400 000 Kč

Projekt – hřbitov Troubsko 175 000 Kč

Vzhledná 5 – budova 338 000 Kč

 – použití prostředků z prodeje

  majetku 1 201 000 Kč

 – pozemek – z prodeje majetku

  1 000 000 Kč

 – úprava prostranství 30 000 Kč

Hasičská zbrojnice – drobné stavební

úpravy 50 000 Kč

Pozemky pod myslivnou 400 000 Kč

Psí výběh Konopiska 60 000 Kč

Investice ÚMČ – sklad, výměna kotle,

klimatizace 150 000 Kč

Zastupitelstvo
Odměny 1 450 000 Kč (1 200 000 Kč)

Telefony, školení, cestovné,

propagace 91 000 Kč (59 000 Kč)

Místní správa – celkem

6 292 000 Kč (5 731 000 Kč)

(v závorce – rozpočet r. 2013)

Platy 2 900 000 Kč (2 900 000 Kč)

Dohody 397 000 Kč (113 000 Kč)

Soc., zdrav., úrazové pojištění

1 370 000 Kč (1 242 000 Kč)

Sociální fond 137 000 Kč (150 000 Kč)

Výpoč. tech., inventář, zákl. služby – elektř.,

1 488 000 Kč (1 326 000 Kč)

plyn, voda, právní služby, školení,…

(dle detailnějšího rozpisu rozpočtu)

Ostatní (v závorce – rozpočet r. 2013)

Zimní, letní údržba, opravy – silnice

1 499 000 Kč (1 493 000 Kč)

Boxy Velké ceny – oprava 40 000 Kč

Opravy v MČ 65 000 Kč

Služby pro rozvoj MČ 80 000 Kč

Komunální služby a technický rozvoj

196 000 Kč (444 000 Kč)

(materiál, drobný hospodářský ma-

jetek, pohonné hmoty, údržba – 

traktor, sekačka, revize nebytových 

prostor, zápisy do KN, NÁKUP MOBI-

LIÁŘE, nájemné za pozemky)

Údržba zeleně – služby a dohody

280 000 Kč (360 000 Kč)

Revize tech. stavu hřišť

40 000 Kč (20 000 Kč)

Opravy hřišť 10 000 Kč (30 000 Kč)

Likvidace černých skládek

30 000 Kč (30 000 Kč)

Veřejné osvětlení – zásuvky na sloupy

20 000 Kč

– vánoční osvětlení 25 000 Kč

– vánočního osvětlení na sloupy 70 000 Kč

Nenávratná pomoc 20 000 Kč (20 000 Kč)

Revize has. přístrojů 1 000 Kč (1 000 Kč)

Výdaje na hřbitov v Troubsku

60 000 Kč (60 000 Kč)

Zpravodaj – 6 vydání

60 000 Kč (60 000 Kč)

Bankovní poplatky 18 000 Kč (18 000 Kč)

Pojistné za majetek 42 000 Kč

Daň za obce 590 000 Kč (590 000 Kč)

PŘÍJMY
DPPO za obce 640 000 Kč

Poplatky za psy 82 000 Kč

Poplatky rekreační 1 000 Kč

Užívání prostranství 20 000 Kč

Ubytovací kapacity 1 000 Kč

Správní poplatky 50 000 Kč

Transfer – státní správa – částka je použita pro 

ZŠ + MŠ 1 004 000 Kč

Transfer od města – převodním koeficientem 

jsou například 8 569 000 Kč

Počet obyvatel, délka místních komunikací, 

velikostí ploch zeleně, výměrou MČ

Tranfer od města na úklid chodníků

349 000 Kč

Nájemné zahrádky 70 000 Kč

Sankce stav. úřadu 5 000 Kč

Odvod z odpisů 515 000 Kč

Reklama – zpravodaj 15 000 Kč

Vstupné z akcí 30 000 Kč

Pronájem budov a nem. 659 000 Kč

Nájem – komerce 1 750 000 Kč

Kopírování, sankce 8 000 Kč

Úhrada za elektř. 50 000 Kč

Úroky z účtů 15 000 Kč

Zapojení přebytku 4 540 000 Kč

Připravil A. Jiaxis
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Základní škola a  Mateřská škola Brno,

Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno

Srdečně zve všechny rodiče a budoucí 

 prvňáčky

8. ledna 2014

8–10 a 15–16 hodin

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Co naše škola nabízí:

– výuku anglického jazyka od 1. třídy

– zapojení do projektu Sítě brněnských 

otevřených škol

– rozšířenou výuku anglického jazyka 

v 5. třídě

– aktivní trávení času ve školní družině

– širokou nabídku zájmových aktivit

– individuální přístup

– přátelskou atmosféru

– rodinné prostředí

– výbornou domácí kuchyni.

Těšíme se na vás!

DVVEŘÍ

Srdečn

na DDDDDDDDDDDDDDDEN

  Z deníku ředitele školy

Vážení a milí čtenáři,

s výhledem vánočních svátků přijměte shrnu-

tí činnosti školy od posledního vydání Boso-

nožského zpravodaje.

V průběhu podzimu jsme se s rodiči žáků se-

tkali při třídních schůzkách a hovorových ho-

dinách a  probírali jsme výsledky vzdělávání 

za první čtvrtletí školního roku. V  době, kdy 

čtete tyto řádky, se již blíží hodnocení ke kon-

ci prvního pololetí.

V mateřské škole se nám podařilo vysoutě-

žit výhodnou cenu na pořízení povlečení pro 

jednu celou třídu a také nový sporák do škol-

ní jídelny, o  kterém jsem psal již v  minulém 

čísle.

S žáky základní školy jsme nacvičili vystoupe-

ní, které jsme předvedli při rozsvěcení vánoč-

ního stromu v  neděli 1. prosince. Odměnou 

byl nejen potlesk posluchačů, ale i  drob-

né dárky od členů Komise školství, kultury, 

sportu a  mezinárodní spolupráce a  přítom-

ných zastupitelů městské části.

Dokončujeme potřebné dokumenty v  pro-

jektu EU peníze školám, vybavili jsme z toho-

to projektu třídy novými počítači a  datapro-

jektory, připravujeme žádosti o další projekty 

v  oblasti přírodní zahrady v  mateřské škole 

a v oblasti vzdělávání pedagogů v polytech-

nické oblasti. U této příležitosti jsme naváza-

li spolupráci s učilištěm v Bosonohách a věří-

me, že jejich možnosti mohou pokrýt některé 

naše potřeby.

Děkujeme na tomto místě dalším sponzorům 

naší mateřské školy, jmenovitě panu Bařinovi, 

paní Čiháčkové a paní Krásenské, jejichž dary 

budou využity pro potřeby dětí při výchově 

a vzdělávání. 

Přijměte pozvání k návštěvě základní školy při 

Dni otevřených dveří, který se uskuteční ve 

středu dne 8. ledna 2014. Také z tohoto mís-

ta zveme všechny děti, které dovršily nebo 

v  roce 2014 dovrší věku šesti let k zápisu do 

1. ročníku naší základní školy. Na obě akce 

jsme přiložili do zpravodaje letáky a  veškeré 

informace jsou také k dispozici na webových 

stránkách školy www.zsbosonohy.cz.

V závěru si dovolím poděkovat vám za přízeň 

v  končícím roce a  popřát nám všem klidné 

prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do 

nového roku 2014.

Stanislav Skřička, ředitel školy

Základní škola a  Mateřská škola Brno,

Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno,

vás zve ve dnech

17. ledna 2014 od 14 do 18 hodin

18. ledna 2014 od 10 do 12 hodin

na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis se uskuteční v budově základní školy.

Přivítáme děti narozené v roce 2007 a 2008.

Prosíme rodiče, aby si s sebou přinesli rod-

ný list dítěte a  občanský průkaz zákonné-

ho zástupce.

Další informace můžete získat na Dni 

 otevřených dveří ve středu 8. ledna 2014 

nebo na stránkách školy www.zsbosonohy.cz

  Senior klub na konci roku 
2013 

I letošní podzim a závěr roku prožíváme v pil-

né aktivitě. V říjnu jsme se zúčastnili v Troubsku 

velmi pěkného setkání s  populárním hercem 

Václavem Postráneckým a  také jsme si zatan-

covali a  pobavili se při tanečním odpoledni 

v  Bosonožské orlovně. V  úterý 12. listopadu 

jsme se vypravili do jižních Čech a „výprava“ to 

byla báječná. Díky kontaktům Miloše Dočekala 

mladšího, který se mezi námi cítil jako ryba ve 

vodě, jsme nejdříve navštívili Veselí nad Lužni-

cí, kde jsme si prohlédli krásně opravený kostel 

Povýšení svatého kříže. Otevření kostela a pro-

hlídku s  výkladem nám zajistil přítel našeho 

bosonožského pana hostinského Jaroslav Pe-

tříček. Výstup po 123 schodech na kostelní 

věž plně vyvážil nádherný pohled na město. 

Opravdové ryby na vánoční stůl jsme pak za-

koupili v sádce ve Štyříně a odtud jsme jeli do 

metropole jižních Čech. V  Českých Budějovi-

cích jsme se nemohli neprojít po největším ná-

městí v republice a rovněž návštěvu Masných 

krámů jsme nemohli opomenout. Zájezd do 

jižních Čech se opravdu vydařil. V  listopadu 

jsme se ještě zúčastnili Kateřinské zábavy v Bo-

hunicích, kde jsme se výborně bavili a  to ne-

jen při netradičním vystoupení místního pana 

starosty, který sám oblečený v  kroji předvedl 

vystoupení s  marionetami rovněž oblečený-

mi do bohunických krojů. Jeho vlastní úpra-

va Romea a Julie byla opravdu netradiční, ale 

opravdu zábavná. Konec listopadu pak patřil 

našemu letošnímu poslednímu cvičení pamě-

ti s  oblíbeným lektorem Zdeňkem Chourou. 

Doufám, že nezapomeneme, že další cvičení 

paměti pokračují v příštím roce. Letos poslední 

byl také náš tradiční výlet za koupáním do Ma-

ďarska, který jsme tentokráte absolvovali s na-

šimi fotbalisty. V tomto roce nás ještě čeká po-

slední vycházka do přírody, a proto doufáme, 

že napadne alespoň trochu sněhu, aby to byla 

zimní vycházka se vším všudy. Před sebou ješ-

tě máme také rozloučení s  rokem 2013, kte-

ré chystáme na Silvestra již tradičně do Boso-

nožské orlovny. Srdečně zveme všechny naše 

členy i naše příznivce! Hrát nám budou Hana 

a Pavel Maškovi a začínáme v 19 hodin. Nový 

rok samozřejmě přivítáme přípitkem v  orlov-

ně, ale také novoroční vycházkou do okolí Bo-

sonoh. Vycházíme na Nový rok ve 14 hodin 

a doufám, že se s některými z vás potkáme – 

pokud nepůjdete přímo s námi.

Jsem velmi ráda, že i  letos jsme mohli pra-

covat s  podporou a  finančním příspěvkem 

obecního úřadu, ale naše poděkování patří 

všem, kteří nám v  Bosonohách fandí a  vědí, 

že Senior klub Bosonohy slouží nejen jeho 

členům, ale přispívá i  k dobrému jménu Bo-

sonoh v rámci Brna i celého regionu. Srdečně 

vás proto také zveme na naši výroční schůzi, 

která se uskuteční v  sobotu 11. ledna 2014 

v  Bosonožské orlovně, a  kde budeme nejen 

bilancovat, ale dívat se i  dopředu. Přejeme 

všem lidem dobré vůle pěkné a klidné vánoč-

ní svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2014!

Za Senior klub Bosonohy

Milada Olejníková, předsedkyně

DIVADELNÍ SPOLEK KŘEMÍLEK A SVORNOST BOSONOHY

vás zvou na představení pohádky

POPELKA,
které se uskuteční v neděli 19. ledna 2014 v 16 hodin v Bosonožské orlovně

Vstupné dobrovolné



XIV. ročník, číslo 6, prosinec 2013

6

 Havran u potoka 

 Začátkem prosince se na břehu Leskavy 

u „splavu“ na Hoštické procházel havran. 

Ano, skutečně procházel. Nějaký bosonož-

ský ironik nebo „pan věčný stěžovatel háze-

jící současnému vedení obce neustále klacky 

pod nohy“ by mohl opět „upustit jedovatou 

slinu“ řka, že ten havran kontroloval zblízka 

úklid Bosonoh a nebo „hrůzný stav naší říčky 

Leskavy“. A nebo že by dokonce hledal stopy 

po skutečných přípravách další etapy boso-

nožské kanalizace? 

 Nechme však smutnou ironii stranou. Doba 

adventní si zaslouží pozitivní signály a  těmi 

příběh tohoto bosonožského havrana jistě je. 

Jak nám sdělil Zdeněk Machař, správce Pta-

čího centra v Brně, který díky telefonátu po-

zorného bosonožského občana Jiřího Schöni-

gera pro poraněného havrana přijel, nebohý 

pták má zlomenou ramenní kost. Je ale velká 

naděje, že se z toho vylíže, nebo spíš, v  jeho 

případě, vyzobe. Je to mladý pták 

a může s tím žít ještě několik dlouhých let. Po-

děkujme proto panu Schönigerovi, který ha-

vrana pár dní dokonce krmil a napájel, přidej-

me telefonní kontakt na Ptačí centrum Brno 

– 543239396 – a  přejme si více zachráněných 

ptáků. A samozřejmě i více dobrých zpráv ne-

jen v čase adventním a vánočním roku 2013.

Vladimír Koudelka 

Foto Jiří Schöniger

 Amaterský divadelní spolek 
opět v akci

O víkendu 23. a  24. listopadu jsme mohli 

zhlédnout premiéru hry Dámský krejčí v pro-

vedení bosonožských ochotníků. Za nás herce 

 Aktivity bosonožského 
občanského sdružení Človíček 
(ONE LITTLE) 

Občanské sdružení Človíček (ONE LITTLE) má 

sídlo v  Bosonohách již několik let. Svou čin-

nost zaměřuje na podporu kvality života zne-

výhodněných dětí, avšak prožitkově zaměře-

né aktivity jsou určené i dětem a mládeži bez 

zdravotního či sociálního handicapu. Výrazně 

integrační charakter aktivit umožňuje setká-

vání, při kterém se stírají jakékoliv rozdíly, vy-

tváří se prostor pro vzájemnou důvěru, tole-

ranci k druhému, pochopení a chuť vzájemně 

tvořit a prožívat.

Na nejčastější otázky odpovídá paní
Mgr. Ivona Špačková.
Jaké aktivity občanské sdružení Človíček 

nabízí a jaké děti se jich účastní?

Mgr. Ivona Špačková – „Jedná se přede-

vším o  programy vedené formou zážitkové 

pedagogiky, které otevírají dětem dveře do 

světa poznání, umožňují jim rozvíjet jejich 

individuální schopnosti, komunikaci a  me-

zilidské vztahy. V  současné době realizuje-

me lekce zážitkové angličtiny pro předškolá-

ky a výtvarný ateliér v I-CVČ BOSA, které nám 

poskytlo velmi příjemné zázemí. Kroužků se 

účastní především děti z  Bosonoh, ale dojíž-

dí také zájemci z přilehlých obcí i vzdáleněj-

ších částí Brna. Kroužky navštěvují i  děti se 

zdravotním znevýhodněním. Metody zážitko-

vé pedagogiky uplatňujeme i při realizaci pří-

městských táborů v  době letních prázdnin či 

volných školních dnů. Například letos v  létě 

měly bosonožské děti možnost ochutnat An-

glicko – sportovní příměstský tábor či tábor 

Barvy duhy s  výtvarně – přírodní tématikou. 

Příměstský tábor se základnou v I-CVČ BOSA 

chystáme i na jarní prázdniny 2014. Pravidel-

ně každý rok organizujeme integrovaný letní 

pobytový tábor se základnou v příjemném pří-

rodním prostředí, s výbornou domácí kuchyní 

a bohatým sportovním, kulturním i ekologic-

kým programem. Na pobyt jezdí pravidelně 

malí i velcí účastníci z Bosonoh.“

chceme poděkovat našim věrným divákům 

a  ty, kteří nestihli, ale mají zájem, můžeme 

potěšit – zjara budeme hrát derniéru a  to 

opět pro vás.

Zároveň chceme poděkovat za podpo-

ru v  rámci celého divadelního podzimu, již 

nyní domlouváme vystoupení dalších spolků 

v průběhu zimních a jarních měsíců.

Petr Juráček
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 Údržba stromů

Milí obyvatelé Bosonoh, obzvláště obyvate-

lé „bytovek“,

srdečně Vás zdravím s tématem „údržba stro-

mů, potřeba zajištění bezpečnosti“. Náš úřad 

požádal odborníka o konzultaci. Stromy byly 

označeny a dalším krokem bude jejich odstra-

nění. Obyvatelé této lokality mají na následu-

jící přípravu údržby dvojí názor. Jedni tvrdí, 

že pořez není nutný a  zásadně si to nepře-

jí, drzí se smiřují s potřebou odstranění. Před 

několika lety jsem si sám na sobě zažil ten ne-

šťastný pocit, kdy jsme museli uřezat krásný 

vzrostlý smrk před domem. Byl velice blízko 

domu, přerostl budovu a stal se nám nebez-

pečný. Byl zdravý.

Poprosil jsem proto odborníka pana Petra 

Špačka o článek k tématu. Jiaxis

Ozdravění zeleně v lokalitě „bytovky“
Strom je v  mnoha kulturách a  náboženstvích 

považován za symbol života. Musí urazit ob-

rovský kus cesty než se z malého, téměř nevi-

ditelného semínka stane dospělým stromem. 

Možná se pohybuje pomaleji něž člověk, ale na 

podmínky pro zdravý a přirozený vývoj má stej-

né, ne-li vyšší nároky. Přece jen jsou tu stromy 

o miliony let déle, také se dožívají vyššího věku 

než my lidé a proto si zaslouží naši úctu a péči. 

Problematikou stromů rostoucích v  mimo 

lesním prostředí se zabývají dendrologo-

vé a  arboristé od samého počátku vzniku 

těchto přírodovědných oborů. Je zřejmé, že 

stromy na člověka působí v mnoha směrech, 

zejména pozitivních. Od pročistění ovzduší, 

filtraci spodních i  povrchových vod, pro-

tihlukové a  protiprachové bariéry, poskyto-

vání stínu a soukromí, až po pocity sounále-

žitosti a spojení s přírodou. Dokonce v Anglii 

proběhla studie, která prokazuje, že v  mís-

tech s  větším výskytem upravované zeleně 

je menší kriminalita. Pokud jsou stromy vy-

sázeny na stanovištích vhodných pro daný 

taxon (druh stromu), představuje jediný ne-

gativní vliv a riziko pouze tvorba alergenní-

ho pylu.

Mimolesní výsadba znamená pro stromy vždy 

vystavení stresovému prostředí. Vyšší výskyt 

těžkých kovů a solí v půdě i ve vzduchu, o ně-

kolik stupňů rozdílné teploty v bytové zástav-

bě a mimo ni, směrové proudění větrů v uli-

cích, přihrnutí sněhem obsahujícím soli   atd. 

jsou faktory, které škodí zdravému vývoji stro-

mů. Největším rizikem pro stromy, a to přede-

vším v městském prostředí, je volba nevhod-

ného taxonu, místa a podmínky výsadby, ale 

také zanedbaná povýsadbová péče. Takový 

strom pak může být nebezpečný pro své bez-

prostřední okolí v  celé tzv. dopadové zóně. 

Například při selhání kořenového systému, 

vylomení silných větví či rozpadu kosterního 

větvení (koruny) stromu může dojít k  ohro-

žení zdraví, života, ale také majetku občanů 

a obec jako správce majetku nese plnou trest-

něprávní zodpovědnost.

V diskutované části obce „bytovky“, ale i v  ji-

ných lokalitách se tyto rizikové a stresové fak-

tory pro stromy koncentrují. V první řadě, zde 

nejsou zvoleny vhodné dřeviny určené do by-

tové zástavby. Jehličnany, dorůstající až 40 m 

výšky (např. smrky, modříny, jedle, borovice 

lesní), ale i  jiné stromy (topol) jsou vysázeny 

v těsné blízkosti domů. Stromy zde v několika 

případech domy značně převyšují a jejich ko-

řenový systém nemá prostor k volnému pro-

růstání. Může docházet k tzv. točivosti kořenů 

i jejich zasahování do základů domů.

Dalším rizikem pro tyto vysoké stromy je to, že 

od sazenic vyrůstají pod ochranou okolních 

stromů a bytových domů a nejsou tak nuce-

ny vytvářet reakční dřevo, které strom stabi-

lizuje v  případě silných poryvů větru. Pokud 

takový strom doroste nad bytový dům, kde 

v  dané výšce panují zcela jiné povětrnostní 

vlivy než u země, může již představovat znač-

ná rizika. Obzvláště je-li vysázen do meze či 

na její hranu, kde systém kořenů nemá vhod-

né podmínky pro stabilní zakořenění. 

V lokalitě „bytovky“ je porost značně přehuš-

těn, tím pádem mají stromy tendenci soupeřit 

mezi sebou o světlo a narůstají více do výšky na 

úkor zmohutnění kmenu. Koruna tak předsta-

vuje závaží vedoucí až ke zlomení či vývratu. 

Na jiných označených stromech jsou patr-

né vady, pro městskou zeleň nepřípustné. 

Např. tlakové vidlice, sekundární výhony či 

viditelné plodnice dřevokazných hub pou-

kazující na napadení houbovou infekcí. Ob-

jevuje se také několik případů zanedbané 

Pořádáte také nějaké jednorázové akce 

a projekty, na které můžete občany Boso-

noh pozvat?

Mgr. Ivona Špačková – „V letošním roce jsme 

uspořádali první ročník Pestrého festivalu, na 

který jsme zvali občany Bosonoh prostřednic-

tvím letáčků. Jednalo se o prožitkovou show 

určenou pro vzájemné obohacení, motiva-

ci a  inspiraci. Mediálním partnerem projektu 

byl Český rozhlas Brno, kterému tímto velmi 

děkujeme. Městská část Brno-Bosonohy nám 

na tuto akci poskytla příspěvek věnovaný na 

zhotovení nových prezentačních materiá-

lů. Do konce tohoto roku bychom ještě rádi 

pozvali občany na Vánoční besídku do  I-CVČ 

BOSA dne 15. prosince 2013, kde budou moci 

nahlédnout pod pokličku našich aktivit a vy-

robit si i drobný vánoční dárek. V období ad-

ventu nás ještě čeká prezentace sdružení 

spojená s  vánočním jarmarkem v  Alfa pasá-

ži v  centru Brna. Všechny akce proběhlé i  ty 

chystané mají možnost občané sledovat na 

našich webových stránkách www.onelittlec-

lovicek.cz.“ 

Mgr. Ivona Špačková

povýsadbové péče, kdy náletové dřeviny 

ohrožují jiný solitérně rostoucí zdravý strom.

Samozřejmě není v našem zájmu v „bytovkách“ 

jen kácet rizikové stromy! Naším hlavním zá-

měrem je náhradní výsadbou a následnou péčí 

o nově vysázené ale i stávající dřeviny vytvořit 

zdravý a také bezpečný prostor nejen pro nás, 

ale jelikož cesta stromů je dlouhá, tak přede-

vším pro naše děti. Budeme rádi, když se jako 

občané Bosonoh   osobně zapojíte do výsad-

by nových vhodných druhů stromů a dřevin na 

vhodná stanoviště ve vaší blízkosti, případně se 

spolu s námi budete spolupodílet na následné 

péči. Za stromy i za nás vám předem děkujeme 

a přejeme, aby i vaše osobní cesta vedla pořád 

na dohled krásných stromů.

Petr Špaček

 Placená inzerce

STAROSTA MÁ „JINÝ NÁZOR“

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ 

BOSONOHY ze dne 19. září 2013, na který 

se v minulém zpravodaji nedostalo:

Vystoupil občan Vladimír Koudelka a v sou-

vislosti s nepřítomným starostou řekl, že 

zodpovědnost za směřování obce mají všich-

ni zastupitelé, samozřejmě zejména ti, kteří 

podepsali povolební pakt „S6 a 03“ v čele se 

starostou.

Po dosavadních zkušenostech s komunikací 

se starostou a vedením obce se ale nebude 

tentokrát na nic ptát, natož pak si na něco 

stěžovat, což ostatně nikdy neudělal. (A přes-

to ho pan starosta nazývá věčným panem stě-

žovatelem, a přitom dodnes neuvedl jedinou 

skutečnost, na kterou by si občan Koudelka 

stěžoval.)

Koudelka připomenul, že při  minulém jedná-

ní zastupitelstva uvedl, že starostou instalo-

vaná komise pro prezentaci Bosonoh ne exis-

tuje, slibované pravidelné besedy s občany 

se nekonají, fotogalerie na nových webo-

vých stránkách obce prakticky není (přitom 

byla instalována redakční rada fotobanky), 

nejsou k dohledání některá čísla zpravodaje 

atd. Zdůraznil, že na tyto prokazatelné sku-

tečnosti, které mimochodem nebyly od červ-

na 2013 napraveny, reagoval starosta větou: 

„Já mám na to jiný názor“. Občan Koudelka 

ale nepolemizoval. Uvedl jen holá a proka-

zatelná fakta. A jestliže někdo, kdo na holá 

a prokazatelná fakta reaguje tím, že „má jiný 

názor“, může být pro svoje okolí velmi nebez-

pečný. Takový člověk vjede klidně do křižo-

vatky na červenou, protože „má na tu barvu 

jiný názor“. A samozřejmě bourá a může sebe 

i ostatní třeba i zabít. Co se může stát, když 

je takový člověk bez elementárních analytic-

ko syntetických schopností  ve vedení obce? 

Po položení této řečnické otázky občan Kou-

delka ještě poděkoval prostřednictvím za-

stupitelstva redaktorům Bosonožského zpra-

vodaje, kteří umožnili, že vyšel jeho článek 

o  bosonožských sprejerech a dalších nešva-

rech, který pan starosta v zářijovém zpravo-

daji uveřejnit nechtěl (viz článek „Vážený“ bo-

sonožský sprejere).

(Inzerci zadal Mgr. Vladimír Koudelka - pozn. red.)



XIV. ročník, číslo 6, prosinec 2013

8

Bosonožský zpravodaj, občasník, zdarma. Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ: 44992785−24. Grafi cká úprava:  Oldřich  Bartoš, počíta-
čová sazba - www.bartossazba.cz, tisk: BRKO, s. r. o., Tuřanka 17, Brno. Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E  12122. Náklad: 1 300 ks. Redakce: Martin  Blahák, 
Ing. Jan Buček, Miroslav Čoupek, RNDr. Anastásios Jiaxis, Mgr. Helena Koudelková, Karel Otoupalík. Foto v  čísle Martin Blahák, není-li uvedeno jinak. Korektury: Mgr. Jana Říhová.  Redakce si vyhrazu-
je právo na zkrácení a  stylistickou úpravu textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigová-
ny. Příspěvky zasílejte na adresu: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, nebo na e-mail: bosonozskyzpravodaj@centrum.cz. Inzerci zasílejte na e-mail: fi nancni@bosonohy.brno.cz.

Uzávěrka dalšího čísla: 13. 2. 2014

Distribuce: 28. 2. 2014

  Tenisový klub Brno-Bosonohy

BOSONOŽSKÁ LIGA REKREANTŮ 2013
V letošním roce od května do září proběhl 

6. ročník BOSONOŽSKÉ LIGY REKREANTŮ, kte-

rého se zúčastnilo 24 hráčů. Hrálo se ve dvou 

skupinách systémem každý s každým. Prvních 

šest z každé skupiny pak postoupilo do finálo-

vé skupiny o 1.–12. místo. Zbývající pak hráli 

ve skupině o 13.–24. místo. V měsíci říjnu pak 

proběhlo při přátelském posezení vyhlášení 

výsledků. V  letošním roce vítěz obdržel pu-

tovní pohár, na kterém budou v budoucnosti 

doplňování vítězové dalších ročníků.

 

Tabulka Bosonožské ligy rekreantů 2013 – 

Finálová skupina
Pořadí Z V P N Sety Body

 1. Dlugoš Ivan 10 9 1 1   18

 2. Krásenský Jaroslav 10 9 1 1   18

 3. Kilián Petr 7 7 0 4   14

 4. Havlík Roman 8 5 3 3   10

 5. Lesák Rostislav 7 4 3 4   8

 6. Valenta Petr 7 3 4 4   6

 7. Vymazal Stanislav 7 3 4 4   6

 8. Kolísek Martin 7 2 5 4   4

 9. Koplík Radek 7 1 6 4   2

10. Šrutka Milan 9 1 8 2   2

11. Pohanka Karel 5 1 4 6   2

12. Jiaxis Anastássios 7 0 7 4   0

Vysvětlivky: Z  - počet sehraných zápasů, V  - 

počet vítězství, P  - počet porážek, N  - počet 

nesehraných. Hodnocení: vítězství 2 body, po-

rážka 0 bod. V  případě stejného počtu bodů 

rozhodoval: 1. vzájemný zápas, 2. počet vítěz-

ství, 3. počet vyhraných setů, 4. rozdíl setů.

Pořadí 1. a 2. vzájemný zápas Dlugoš

Pořadí 6. a 7. vzájemný zápas Valenta

Pořadí 9. a 10. vzájemný zápas Koplík R.

11. Pohanka neodehral žádný vzájemný zápas.

Zleva: Jaroslav Krásenský 2. místo, Ivan Dlugoš 

1. místo, Petr Kilián 3. místo, K. Otoupalík, orga-

nizátor Bosonožské ligy rekreantů.

O příjemný závěr se postarali Ivan Dlugoš 

a Milan Šrutka.

TENISOVÝ KLUB SK BRNO-BOSONOHY

Přeje všem občanům příjemné prožití vá-

nočních svátků a v novém roce 2014 hodně 

zdraví a mnoho úspěchů.

Zpracoval Karel Otoupalík,

foto 3× Jaroslav Krásenský.

 Vánoční turnaj 2013
ve stolním tenisu

Oddíl stolního tenisu srdečně zve všechny 

zájemce na Vánoční turnaj ve stolním te-

nisu 2013 podporovaný městskou částí Br-

no-Bosonohy.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

Kategorie 1: děti a mládež do 15 let (bez star-

tovného)

Kategorie 2: dospělí neregistrovaní v  soutě-

žích st. tenisu (startovné 80 Kč)

Turnaj se koná v sobotu 28. 12. 2012

Kategorie děti a  mládež: registrace v  9 hod., 

start v 9.15 hod.

Kategorie dospělých: registrace v  10.15 hod., 

start v 10.30 hod.

Kontaktní telefon: 731 552 643

Kde se hraje: Bosonožská orlovna, Pražská 55, 

hlavní vchod do budovy je společný s restau-

rací Orlovna, hned za vstupem napravo jsou 

dveře šatny, kde zaklepejte. 

Co vzít s sebou?

Hrací potřeby, sportovní oděv a  obuv vhod-

nou na sálový sport, doporučujeme si vzít 

také občerstvení pro případ, kdyby se utkání 

ve skupinách protáhla.

Hrací systém:

1. kolo v základních skupinách po 4 až 6 hrá-

čích, každý s každým na 3 vítězné sety.

2. kolo ve finálové skupině, kam postupuje ví-

těz základní skupiny a  dále hráči na druhém 

případně třetím místě podle počtu účastníků. 

Ve finálové skupině budou dohrány všechny 

zbývající vzájemné zápasy.

Hráč s nejvyšším počtem bodů vítězí, v přípa-

dě stejného počtu bodů rozhoduje vzájemný 

zápas a dále pak celkové skóre.

Za organizátory Ing. Drahomír Tůma

  Cena Jihomoravského kraje 
a Bosonohy

V neděli 24. listopadu předal hejtman Michal 

Hašek v  hodonínském Muzeu Tomáše Garri-

gua Masaryka významným občanům naše-

ho regionu Ceny Jihomoravského kraje. Mezi 

oceněnými byl i  Bosonohám dobře známý 

cyklista Jan Smolík, pravidelný účastník Mil-

čova kolečka. Příští rok to bude již padesát 

let, kdy slavně zvítězil v  největším a  nezná-

mějším amatérském závodě světa – v Závodě 

míru 1964. I  o tom si při udílení cen povídal 

s náměstkem hejtmana Jihomoravského kra-

je Václavem Božkem, rovněž účastníkem bo-

sonožské cyklistické benefice, a  radním kraje 

Markem Šlapalem, bývalým starostou Žabo-

vřesk. Zajímavostí jistě také je, že Jan Smo-

lík, který se narodil na Štědrý den roku 1942, 

obdrží jako první sportovec v  historii udílení 

obou cen v lednu 2014 také Cenu města Brna 

za sport. A pro nás může být rovněž zajímavé, 

že všechno oslaví 8. května při Milčově koleč-

ku 2014 a také to, že návrhy na udělení obou 

cen byly poslány právě z Bosonoh.

Helena Koudelková

Foto Igor Zehl

MALBY 14 Kč/m2,
nátěry dveří 350 Kč/kus, 
radiátorů, oken aj.
606 469 316,
547 225 340
platba hotově = SLEVA 
250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz


