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Zimní kluziště v Bosonohách – třetí sezona

 Prezidentské volby

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB – 2. kolo

Bosonohy - celková účast okrsek 346 okrsek 347 Brno-město Česká republika

% hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy

65,23 1248 66,67 678 63,62 570 59,50 185 200 59,11 4 983 481

Karel Schwarzenberg 61,21  764 60,61 411 61,92 353 53,90  99 820 45,19 2 241 171

Ing. Miloš Zeman 38,78  484 39,38 267 38,07 217 46,09  85 372 54,80 2 717 405

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB – 1. kolo

Bosonohy - celková účast okrsek 346 okrsek 347 Brno-město Česká republika

% hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy

66,99 1299 67,77 698 66,12 601 60,10 188 139 61,31 5 168 161

Karel Schwarzenberg 34,95 453 35,05 244 34,83 209 32,34 60 627 23,40 1 204 195

Ing. Miloš Zeman 19,98 259 21,40 149 18,33 110 22,58 42 327 24,21 1 245 848

Ing. Jan Fischer, CSc. 14,96 194 13,36  93 16,83 101 11,74 22 006 16,35   841 437

Jiří Dienstbier 11,72 152 12,21  85 11,16  67 14,28 26 769 16,12   829 297

MUDr. Zuzana Roithová, MBA  6,86  89  6,46  45  7,33  44  5,91 11 093  4,95   255 045

prof. JUDr. Vladimír Franz  5,01  65  4,59  32  5,50  33  5,31  9 965  6,84   351 916

Taťana Fischerová  3,47  45  4,31  30  2,50  15  3,97  7 445  3,23   166 211

MUDr. Přemysl Sobotka  2,08  27  1,72  12  2,50  15  2,33  4 382  2,46   126 846

Ing. Jana Bobošíková  0,92  12  0,86   6  1,00   6  1,50  2 813  2,39   123 171

11. a 12. 1. 2013 a 25. a 26. 1. 2013

1. příma volba prezidenta ČR, první a druhé kolo

Sobota 9. 2. 2013

Šibřinky

Čtvrtek 28. 3. 2013

3. setkání setkání bosonožských jubilantů
Čtvrtek 28 3 2013

Čtvrtek 4. 4. 2013

Zastupitelé MČ se loučí s paní Moláčkovou – pracovni-
ce stavebního úřadu odchází do důchodu

h jubilantů

Sobota 13. 4. 2013

VII. Setkání helingonkářů v Bosonohách
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

Středa 24. 4. 2013

Výročí osvobození Bosonoh – položení věnců a beseda

Sobota 27. 4. 2013

Jarní úklid Bosonoh – dlouholetá každoroční akce

Úterý 30. 4. 2013

Pálení čarodějnic – dlouholetá každoroční akce na místní myslivně

Od čtvrtka 2. 5. 2013 do neděle 5. 5. 2013

MLADÉ HODY – zdobení sálu, stavění máje, slavnostní průvod, 
zábava, nedělní cimbál Krojované děti při nedělním pokračování oslav Hodů

Úterý 16. 4. 2013

Setkání rodičů s vedením MŠ o pomoci s umístněním dětí do školky
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

Čtvrtek–neděle 9.–12. 5. 2013

Oslava 10 let přátelství s italskou
obcí Abbadia Lariana

Neděle 12. 5. 2013

Den matek – každoroční oslava

Sobota 1. 6. 2013 v BOSA, neděle 2. 6. 2013 na hřišti

Den dětí

Pátek–pondělí 24.–27. 5. 2013

Výstava řemesel v BOSA

Sobota 25. 5. 2013

Vítání občánků na radnici

Neděle 9. 6. 2013

Oslava výročí 300 let vzniku místní kaple
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Sobota 27. 7. 2013

Bosonohec 2013 – nohejbalový turnaj

Středa–pátek 31. 7.–2. 8. 2013

Letní kino v Bosonohách
Středa pátek 31 7 2 8 2013

Sobota 3. 8. 2013

21. ročník SUDOVALU Prázdninové interiérové a exteriérové úpravy radnice

Neděle 16. 6. 2013

VIII. ročník Mistrovství města Brna v pétanque (družstvo Bosonoh)
Úterý 25. 6. 2013

4. setkání bosonožských jubilantů

BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

BOSONOŽSKÉ ROZMARNÉ LÉTO

P

S

L
S

Kancelář starosty

Zasedací sál

Starý kabát radnice

Nový kabát pro radnici
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Pondělí 2. 9. 2013

ZŠ Bosonožské nám. – první školní den v 1. třídě – noví žáčci první třídy s novým panem ředitelem
Pondělí 2 9 2013

Pondělí 2. 9. 2013

BOSA - správu budovy přebírá MČ s pověřeným zástupcem
Pondělí 2 9 2013

Sobota 21. 9. 2013

Babské hody

Sobota 21. 9. 2013

9. ročník tenisového turnaje „O pohár starosty“

Úterý 24. 9. 2013

5. setkání bosonožských jubilantů

Středa 9. 10. 2013

Čteme dětem – pro děti naší ZŠ

BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013
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Středa 9. 10. 2013

ZŠ Bosonožské nám. - „Cesta za poznáním“ – soutěže dětí a rodičů po bosonožských cestách a stezkách

Středa 12. 10. 2013

10. ročník výletu za kulturou do Prahy, letos muzikál „Mata-Hari“

BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

Čtvrtek 24. 10. 2013

Uspávání broučků na zahradě mateřské školky, předcházel lampió-
nový průvod, tradiční a každoroční milá akce MŠ

Pátek a sobota 25.–26. 10. 2013

Výsledky

BOSONOHY Volební účast 69,09 %

počet hlasů 186 40 26 167 4 116 0 4 169 4 9 80 3 323 100 2 74 0
% 14,23 3,06 1,98 12,77 0,30 8,87 0 0,30 12,93 0,30 0,68 6,12 0,22 24,71 7,65 0,15 5,66 0
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Strana, hnutí

MIMOŘÁDNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

Čtvrtek 31. 10. 2013

Veřejná beseda před schůzí Zastupitelstva 
v budově BOSA

Čt t k 31 10 2013
Sobota 16. 11. 2013

Vítání občánků

ZAHÁJENY PŘÍPRAVY VELKÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY

Kanalizace – Leskava

byla dokončena projektová dokumentace a zařazena do inves-

tičních akcí Magistrátu města Brna – „III. a IV. etapa kanalizace 

Bosonoh“

Základní škola

Pohybové prostory pro školu. Proběhly všechny přípravné práce na 

zahájení stavby v roce 2014

SAMKA – objekt Vzhledná 5

Bývalá budova samoobsluhy – zahájeny práce na přebudování ob-

jektu Vzhledná 5 pro služby obyvatelstvu – lékaři, knihovna s ka-

várnou (cukrárnou)

Komunál – bývalá palírna

Zahájení příprav pro vytvoření služeb obyvatelstvu obchod – 

samoobsluhy PENNY

Sobota 23. 11. 2013 a neděle 24. 11. 2013

Divadelní představení „Dámský krejčí“ – div. soubor Křemen
S b t 23 11 2013 děl 24 11 2013

Generální oprava veřejné osvětlení na Bosonožském náměstí
aneb elektrické vedení do země
Generální oprava veřejné osvětlení na Boso

Společné foto úředníků radnice
Horní řada zprava: A. Jiaxis (starosta), T. Návrat (tajemník), J. Valihrach 

(stavební – doprava a ŽP), L. Kopecký (technicko-investiční pracovník), 

B. Urbanský (údržba). Dolní řada zprava: L. Pavelková (stavební úřad), 

J. Dočekalová (finance, pokladna, podatelna), V. Helánová (sociální, po-

datelna), I. Večeřová (sekretariát starosty), F. Daniel (údržba). V předu 

v podřepu: M. Blahák (údržba, foto)

Společné foto úředníků radnice
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013

Pátek 29. 11. 2013

Setkání starostů
Přední řada zprava: M. Červená (starostka Popůvek), 

E. Wagnerová (senátorka za náš obvod), J. Drápa-

lová (starostka Nového Lískovce), J. Seitlová (dříve 

zástupkyně ombudsmana), I. Fajnorová (starostka 

Jundrova), M. Vrážel (starosta Bohunic), zadní řada 

zprava: J. Symon (starosta Ostopovic), A. Jiaxis (sta-

rosta Bosonoh).

1

vydává
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XIV. ročník, číslo 1, únor 2013 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

 Vánoční balíčky i radost 

K  tradiční bosonožským předvánočním ak-

tivitám patří návštěvy starších spoluobčanů 

a  jejich obdarování vánočním balíčkem od

městské části. Nejinak tomu bylo i v advent-

ní době loňského roku. Ve dvou skupinách 

jsme navštívili téměř třicet našich spoluobča-

nů a  i letos jsme vyslechli několik jímavých 

životních příběhů. Opět jsme se ale i zasmáli 

a doufám, že s dárkem přinesli i trochu rados-

ti. Letos jsme navíc zažily i  jednu premiéru, 

neboť ještě nikdy předtím jsme nepředávali 

balíček prostřednictvím „výtahu“.

Helena Koudelková

 Slovo starosty

„Co se stane v  sociální oblasti, stane se ob-

ratem v našem mozku. Co se stane v mozku,

projeví se v  našem těle“, říká neuropatolog 

František Koukolík.

Proto do nového roku neztrácejte opti-

mismus. Ať se to neodrazí na našem těle a ať 

i  naše okolí se tou dobrou náladou nakazí. 

I když už máme za sebou novoroční přípitky,

přes to mi dovolte, přiťuknout si, s vámi Bo-

sonožáky: „Na spokojené žití, na veselost, na

smutek i na trochu rozšafnosti“.

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

Foto: autor
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 Slovo starosty

Velikonoční čas, plný sněhové hojnosti, byl 

pro mne chvílí rodinného, přátelského potká-

vání a zastávkou těla, volností myšlenek. Pře-

stávku jsem si dovolil u  našich českých pí-

sničkářů. A  co mě zaujalo? Mistr Nohavica, 

část textu z písně „Jiné už to nebude“: „S PO-

ČASÍM A PITOMCEMA NERVU SE“. Tomáš Klus, 

nová hvězda, v  rozhovoru: „Buď mě někdo 

nenávidí za něco, co jsem neřekl a neudělal, 

 anebo mě někdo miluje za něco, co nejsem. 

Nejlepší by bylo se s  každým setkat, aby si 

mohl každý vyhodnotit, jestli jsem, či nejsem 

blb.“ Do třetice pak romantický poeta K. Plí-

hal, který věří, že mezi lidmi může být něha 

a  vtip: „LIDÉ SI KREV PIJÍ, A  SVĚT JE PŘESTO 

STÁLE KRÁSNĚJŠÍ“.

U velikonočního pozastavení jsem si uvědo-

mil, že společně s  vámi, se zastupiteli a  se 

 zaměstnaneckým týmem radnice máme za 

sebou již dva roky práce. Díky.

A nyní máme před sebou nabyté dva měsí-

ce. Květen a červen je plný kulturních, spole-

čenských a  sportovních akcí. S  přáním, ať se 

vše vydaří. Se srdečným poděkováním všem 

dobrovolným organizátorům a pomocníkům 

bosonožských akcí.

Krásné jaro

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY A STÁRCI

pořádají

MLADÉ HODY
pátek 3. 5. v 15 hod. – stavění máje

sobota 4. 5. ve 14 hod. – průvod od orlovny

sobota 4. 5. v 20 hod. – hodová zábava v sále orlovny

K tanci a poslechu hraje

Hamrla Boys
Vstupné 100 Kč, doprodej vstupenek bude probíhat ve dnech 29. a 30. dubna

v bosonožské orlovně od 18 do 20 hodin u pana Výplacha.

V neděli 5. 5. v 15 hodin vystoupí na fotbalovém hřišti cimbálová muzika Bohonica.

Občerstvení zajištěno, vstup volný. V případě špatného počasí se akce koná v orlovně.

Vážení přátelé,

srdečně vás zvu na oslavu 300. výročí 

posvěcení kaple v Bosonohách.

Mši svatou budeme slavit společně 

s  otcem biskupem Vojtěchem v  neděli 

9. června 2013 v 15 hodin v parku pod 

školou.

Po mši svaté bude společné  setkání a po-

hoštění v jídelně učiliště v Bosonohách.

V případě nepříznivého počasí bude 

v jídelně slavena také mše svatá.

Na setkání se těší P. Tomáš Mikula, farář

 Setkání jubilantů na ÚMČ

V poslední čtvrtek měsíce března si na úřad 

pozval starosta Jiaxis bosonožské jubilanty. 

Snad právě pochmurné počasí bylo důvo-

dem, proč se z šestnácti pozvaných pamětní-

ků přišlo na úřad podívat pouze osm z  nich. 

I  tak si ale užili atmosféru setkání a  drobné 

dárky vykouzlily úsměv na tváři. Květina se 

v  tyto chvíle stala příslibem brzkého jarního 

počasí.

Po gratulacích k životnímu jubileu následoval 

přípitek a  beseda v  přátelské atmosféře, kdy 

nad kávou a  občerstvením všichni společně 

zavzpomínali na časy minulé, ale neopomně-

li zmínit i současné problémy.

Všem jubilantům ještě jednou gratulujeme 

a  přejeme jim spoustu dalších let ve zdraví 

a v rodinném kruhu.

Martin Blahák, foto autor

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY

pořádá

DEN DĚTÍ
v neděli 2. června od 14 hodin

na fotbalovém hřišti.

Pro děti je připraven zábavný 

program plný her a legrace.
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 Slovo starosty

Milé Bosonohy,

je neuvěřitelné a  fascinující, kolik výjimeč-

ných Bosonožáků chodí po světě jak duchov-

ním, tak i  sportovním. V  desítce osobností 

stoleté historie fotbalové Zbrojovky máme 

dvě sportovní osobnosti – Karla Kroupu 

a Pavla Holomka. Při příležitosti oslav 300 let 

bosonožské kaple se sešli významní duchov-

ní, bosonožští rodáci, biskup Vojtěch Cikr-

le a  kněží J. Kabeláč, K. Cikr le, V. Kamenický, 

V. Langer a J. Čoupek. Právě události, jubilea 

a setkání nám dovolují se na chvíli pozastavit, 

zavzpomínat a  intenzivně prožít současnost. 

Jaro je pro Bosonohy velmi aktivním obdo-
bím s mnoha událostmi – najdete uvnitř listu.

Čecháčkovská malost, kritická neschopnost, 

sobecká zášť, závist, neslušnost a  pomluvy 

jsou atributy, které každý může mít zadar-

mo. Nepořizujte si je, budete jimi přehlceni 

a udušeni, nebudete mít místo na krásu, štěs-

tí a pohodu.

Nádherné prázdniny, spokojené dovolené 

a po létě na shledanou v Bosonohách.

TRADICE POKRAČUJE!

21. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2013

Netradiční lidová zábava s tradičními soutěžemi a s tradičně zajímavými hosty se i v letošním 

roce uskuteční tradičně v první srpnovou sobotu, tedy 3. 8. 2013, za tradiční podpory ÚMČ 

Brno-Bosonohy a pivovaru Heineken, respektive tradičního moravského piva Starobrno, tra-

dičně u myslivecké chaty. Začátek soutěžení je také tradiční, a to ve 14 hodin.

Mimo válení pivního sudu do kopce, rudliády, pivní štafety a dalších soutěží se můžete těšit 

na účast oblíbených osobností. Tváří letošního sudovalu bude herec Divadla Na Fidlovačce 

Václav Svoboda alias Lumír Nikl ze seriálu TV Nova Ulice, alias bodrý Moravák Venoš s filmo-

vé ságy o  básnících. Zazpívá a  zahraje známý brněnský šoumen Radek Rettegy, své nové 

i tradiční silácké kousky předvede silák Franta a odpolední a večerní program propojí svým 

živým vystoupením populární zpěvák a  rocker, finalista soutěže SuperStar, Petr Bende. Do 

brzkých ranních hodin bude k tanci a poslechu hrát české i světové hity brněnská skupina 

Q.R.S. Petra Jelínka se zpěvačkou Hankou Krchňákovou z Bosonoh!

Vstup na akci je tradičně ZDARMA!

21. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL 
STAROBRNO 2013
1. MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁLENÍ

PIVNÍHO SUDU DO KOPCE

3. SRPNA 2013 • 14 HODIN • BRNO-BOSONOHY

V PROGRAMU VYSTOUPÍ:

PETR BENDE

VÁCLAV SVOBODA

Q.R.S. MUSIC BRNO

RADEK RETEGY

SILÁK FRANTA

 Soutěž
Starosta MČ Brno-Bosonohy vypisuje sou-
těž o nejlepší videozáznam dopravní kolo-
ny v ulici Pražská.
Tři nejlepší záznamy budou vybrány pro 
dokumentaci svízelné dopravní situace 
v Bosonohách a odměněny sladkou cenou 
od starosty MČ Brno-Bosonohy.
Příspěvky zasílejte do 30. 8. 2013

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

V rámci Starobrněnského filmového léta 
 zavítá do Bosonoh

KINEMATOGRAG BRATŘÍ ČADÍKŮ
Ve dnech 31. 7. až 2. 8. bude jedno z pat-
nácti mobilních kin této společnosti, která 
promítají výhradně filmy z české produk-
ce nebo koprodukce, hostem naší měst-
ské části.
Podrobnější informace připravujeme.
Více o nabídce a fungování této společnosti 
na www.kinematograf.cz. Redakce

Mše svatá k výročí posvěcení kaple 

 Pomoc v nouzi

Naše městská část se přidává k výzvě na pomoc 

lidem a organizacím postiženým povodněmi.

Na jednání zastupitelstva byl projednán 

a  schválen finanční příspěvek ve výši 30 ti-

síc korun, který bude věnován na obnovu vy-

brané MŠ poškozené povodněmi. Tato školka 

byla doporučena odborem školství Jihočeské-

ho kraje jako nejvíce poškozená povodněmi.
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 Slovo starosty

Milí Bosonožané, zaujalo mne rčení „čert ni-

kdy nespí“. Platí to pro prázdninový provoz

škol, divadel, státních institucí i naší radnice.

Obzvláště letos se toho odehrálo a  odehrá-

vá mnoho: nátěr fasády, úprava podlahy na

chodbě, nové zázemí kotelny, úprava a  roz-

šíření prostor pro stavební úřad, vymalová-

ní chodeb úřadu, úpravy zasedací místnosti 

(kabel do podlahy pro připojení všech hos-

tů, správa osvětlení, nové umístění základní-

ho kamene na důstojné místo, přečalounění 

židlí…), nová digitalizace a  oprava místního 

rozhlasu, modernizace a oprava počítačových

sítí, nová možnost projekce v zasedacím sále,

síť internetu na radnici. A to vše navíc z ušet-

řených peněz rozpočtu. Kromě změn vybave-

ní se rozšiřujeme a měníme i personálně. Od 

1. srpna máme dva nové technické zaměst-

nance (zatím na půl roku a peníze jsme našli 

mimo vlastní rozpočet). Místo paní Moláčko-

vé přišla na stavební úřad paní Pavelková. Na 

školu nám nastoupil nový pan ředitel. V BOSA 

se nám podařilo vyměnit staré kotle za nové. 

Na staré hasičce jsme nechali opravit hromo-

svody a rýny. Uskutečnili jsme prořez nebez-

pečných stromů. Ale to už jsou běžné a stálé 

pracovní úkoly radničního týmu.

Pokud se staří duchové vrací na místo činu, 

pak to tady určitě nepoznávají. Za poslední 

roky se toho hodně změnilo. Troufám si říci,

že k dobrému – jak funkčně, tak i personálně.

Celý nový tým radnice je ve velmi dobré kon-

dici a mám z něj radost. I když každá změna

než vyroste a usadí se, bolí a nebývá od začát-

ku pochopena. Nyní klepu na dřevo.

Přes prázdniny jsme společně s Milošem Do-

čekalem (omlouvám se všem ostatním, kte-

ří nám pomáhali, že je nejmenuji) „spíchli“

Bosonožské rozmarné léto s  letním kinem

a 21letým Sudovalem. Vydařené akce. Tři dny 

kinematografu zhlédlo přes 500 lidí. A tradič-

ně hojná účast byla i během Sudovalu.

Určitě by vás zajímalo, jak se vypořádáváme

se složitostmi administrativy u  plánovaných

projektů. „Vždyť se tam nic neděje“ – pohy-

bové centrum pro školu, výstavba obchodu 

v areálu „komunál“, výstavba domu služeb na

místě „staré samoobsluhy“, úprava prostoru

kolem myslivny a  hřiště u  poldru, parkoviš-

tě Ševčenkova, provoz volnočasového centra

BOSA, stezka přes a  kolem Bosonoh pro po-

hybu chtivé pěší a cyklisty,… Krátká odpověď 

zní „dlouze a  těžko“. Samotná výstavba trvá

několik měsíců, zato však papírování a jedná-

ní několik let“. Takže nám všem nezbývá než

se obrnit trpělivostí. Krátký popis k akcím na-

jdete v článku uvnitř zpravodaje.

Vzhledem k  tomu, že z  prázdnin zbyly již 

vzpomínky, je třeba se připravit na podzim-

ní úkoly. Čekají nás předčasné volby a přípra-

va seznamu příjmů a  výdajů pro Bosonohy 

aneb rozpočet naší městské části. Návrhy už 

teď připravují mnozí naši úředníci, zastupitelé

i aktivní občané. Přidejte se taky! Máte mož-

nost připojit se k  nim a  navrhnout zastupi-

telům, kam byste si představovali vložit ve-

řejné finance. To jsem se to rozepsal, co? Tak 

zase příště.

Mějte se krásně a hezký podzim

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY

pořádá v sobotu 21. září 2013 tradiční

BABSKÉ HODY

Odpolední program u orlovny zahájí stárky v 13.45 hod. Moravskou besedou, poté bude 

následovat tradiční průvod. Hrají HORNOBOJANÉ.

Ve 20 hodin začíná hodová zábava, v průběhu večera stárky zatančí Moravskou besedu.

K tanci a poslechu hraje skupina HAMRLA BOYS.

Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek v ALDO Smíšené zboží od 1. září 2013.

Zvaní na babské hody proběhne í v neděli 15. září od 15 hodin.

Srdečně zvou stárky a pořadatelé.

 První školní den

Po dvouměsíční přestávce opět ožily třídy

školek a škol. Nejinak je tomu i u nás v MŠ Ko-

nopiska nebo ZŠ Bosonožské nám., kam rodi-

če před osmou hodinou vedli malé prvňáčky, 

aby poprvé usedli do školních lavic. Nejmen-

ším ve školce i těm starším ve školních lavi-

cích přejeme úspěšný školní rok a spoustu zá-

bavy s kamarády! :-)

Martin Blahák

Foto autor
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 Milí Bosonožáci,

s radostí a  ctí vám chci poděkovat za účast 

na volbách. I když je čím dál tím složitější si 

vybrat svého zástupce. Přesto doufám, že do 

rozhodování o  politické scéně se dostane 

více lidsky rozumných osob. Naše Bosonohy 

ovšem pokračují dál.

Před třemi léty, před komunálními volbami, 

v  září 2010 jsem shrnoval ve zpravodaji své 

působení pro Bosonohy: „Jsem hrdý na to, 

že se podařilo dát dohromady skupinu lidí, 

kteří se zabývají rozvojem Bosonoh. Mluvili 

jsme se spoluobčany a  budeme mluvit i  na-

dále o  svých představách a  plánech – pro-

to informujeme a  tvoříme místní zpravodaj, 

pořádáme odborné i veřejné besedy, ankety, 

zaznamenáváme a  zveřejňujeme jednání za-

stupitelstva.

Můj hlavní úkol je ale jinde: snažím se shánět 

peníze na malé i  velké projekty, které zajistí 

komfortnější život v  naší obci, a  také se sta-

rám, aby se tyto projekty uskutečnily. Jako 

příklad bych uvedl rekonstrukci staré školky 

na centrum pro volný čas, vytvoření příjem-

ného prostředí v okolí Myslivny, úpravu Boso-

nožského náměstí v rámci projektu kanalizace 

a také podporu kulturních a sportovních akcí.“

Je mi potěšením sdělovat, že se daří sliby 

plnit, i když ne tak rychle jak je „běžné“.  Vedle 

„starých známých“ úřednických překážek 

jsou tu však i  „úmyslné fauly“, které kromě 

zdržování nic neřeší. Škoda, že na to nejsou 

rozhodčí jako při sportovních zápasech. Pís-

kali by a  rozdávali žluté a  červené karty za 

zdržování.

Ve společnosti dobře fungujícího administ-

rativního aparátu úředníků radnice, ve světle 

dobré partie radních a  některých zastupitelů 

se snažíme plnit své plány a  předsevzetí. Čer-

stvou zprávou z  příprav výstavby pohybové-

ho prostoru, aneb tělocvičny pro naši základ-

ní školu je, že Magistrát města Brna by měl do 

konce roku vybrat firmu na zhotovení stavby 

a začátkem jara 2014 by se mohlo začít stavět. 

Snad i  v takovém tempu budeme moci mlu-

vit i o připravované výstavbě obchodu, široko-

sortimentní prodejny Penny. S  tím je spojena 

i úprava bývalé budovy samoobsluhy u teniso-

vého areálu mezi ulicemi Vzhledná a Hoštická. 

Hlavním funkčním cílem je vytvořit vhodnější 

zázemí pro lékaře. Do vzniklých nových pro-

stor by se mohla vejít i knihovna s cukrárnou. 

Ale to se ještě uvidí…

Letos by měly začít první technické úpravy 

uvnitř domu.

Jsem rád, když se „stále něco děje“ a  výčet 

událostí je bohatý. A to tak, že třeba v jeden 

den se koná několik akcí současně. V sobotu 

21. 9. 2013 proběhly Babské hody, tenisový 

turnaj o  pohár starosty a  byli jsme i  součás-

tí Babylonfestu (setkání brněnských menšin). 

A  to tady máme velice aktivní školu, školku, 

BOSA, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, 

orlovnu. Zapomněl jsem na někoho?

Jsem si naprosto jistý a přesvědčený, že zájmy 

Bosonoh hájíme dobře. Troufám si i tvrdit, že 

naše kondice je výborná. Nenechte se proto 

odradit pomluvami, závistí a nepodloženými 

fakty. Nenechte se manipulovat lživými zprá-

vami. Ti, co razí motto: „Nemám kozu, tak ať 

ta tvoje chcipne“, nikdy nic Bosonohám pěk-

ného nepřinesli a nic pro Bosonohy neudělali. 

Dušičky by měly být začátkem období zklid-

ňování a  zimní pohody. Sami sobě bychom 

měli být strůjci poklidu. Tak se snažme!!!

Hezký podzim vám přeje

Anastazios Jiaxis, starosta

 Kalendář událostí 
v Bosonohách

DO KONCE ROKU 2013

Sobota 9. 11. 2013
 9.00 hod. Tvoření korálkových šperků

 BOSA – Ostopovická 29

16.00 hod. Taneční odpoledne – pořádá 

 senior klub orlovna

Úterý 12. 11. 2013
 7.00 hod. Zájezd na výlov Bošileckého 

 rybníka – odjezd z Bosonoh

Rezervace: paní M. Olejníková 607 114 079)

Sobota 16. 11. 2013
 9.00 hod. Vítání občánků

 Zasedací místnost ÚMČ

Neděle 17. 11. 2013
18.00 hod. „Zítra touhle dobou“, hudební 

anti legenda – orlovna

DIVADLO NA DLANI

Sobota 23. 11. 2013
Neděle 24. 11. 2013
18.00 hod. „Dámský krejčí“, komedie

 orlovna

ADS Křemen

Sobota 30. 11. 2013
 9.00 hod. Tvoření adventních věnců a  de-

korací – BOSA – Ostopovická 29

VÍTÁNÍ ADVENTU

Neděle 1. 12. 2013
14.30 hod. Mikulášská besídka – orlovna

17.00 hod. Rozsvícení vánočního stromku

 – Boson. nám. u kaple

Pátek 6. 12. 2013
19.00 hod. Mikulášský večírek – hraje Meta-

morfóza – 1. FC Pivnice

Úterý 10. 12. 2013
18.00 hod. Veřejné jednání Zastupitelstva 

MČ – zasedací místnost ÚMČ

 (schvalujeme rozpočet)

Čtvrtek 12. 12. 2013
17.00 hod. Vánoční dílny – pořádá ZŠ Brno, 

Boson. nám. 44

Sobota 14. 12. 2013
Neděle 15. 12. 2013
Výstava řezbářských prací

 BOSA – Ostopovická 29

Středa 18. 12. 2013
Vánoční besídky – BOSA – Ostopovická 29

Sobota 21. 12. 2013
od 11.00 hod. Vepřové hody s prodejem pro-

duktů

Bosonožští fotbalisté zvou do svého areálu

Neděle 22. 12. 2013
10.00 hod. Šachový turnaj – 6. ročník

 1. FC Pivnice

 Přihlášky na tel.: 604 236 866

Pátek 27. 12. 2013
Kostkový turnaj – 7. ročník 1. FC Pivnice

Sobota 28. 12. 2013
 9.00 hod. Vánoční turnaj ve stolním tenise 

– orlovna

Úterý 31. 12. 2013
Senior klub – silvestrovská zábava – orlovna

Od prosince FK SK Bosonohy ve spoluprá-

ci s  MČ Bosonohy připravuje, pokud bude 

přízni vé počasí, tradiční zimní bruslení na 

ledě.

Podrobnosti a  další najdete na webových 

stránkách organizátorů:

ZŠ a MŠ – www.zsbosonohy.cz

BOSA – www.bosabrno.cz

Senior klub – www.senior.mzf.cz

orlovna – www.orlovnabosonohy.cz

fotbalový klub – www.fksk-bosonohy.cz

tenisový klub – www.tkbrnobosonohy.cz

ÚMČ Bosonohy – www.bosonohy.cz

BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠI ÚČAST BUDEME 

SE TĚŠIT NA VAŠI ÚČAST BUDEME SE TĚŠIT 

NA VAŠI ÚČAST

ADVENTNÍ BOSONOŽSKÁ NEDĚLE

BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI 2013: připravil A. Jiaxis ve spolupráci s O. Bartošem, foto: M. Blahák, P. Cihlář, D. Kalná, F. Novák, P. Juráček, R. Střelický, A. Jiaxis.

Neděle 1. 12. 2013

Mikulášská besídka

Neděle 1. 12. 2013

Rozsvícení vánočního stromku na Bosonožském nám. k zahájení adventu – pásmo koled žáků naší ZŠ

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY VÁM ZA ZAMĚSTNANCE ÚMČ 
A ZASTUPITELE BOSONOH
přeje starosta Anastazios Jiaxis
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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

 
a spokojenost, 

milé BOSONOHY, 
 

 


