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Pøíjemné vánoèní svátky

a úspìšný rok 2007

Vám pøeje

MÈ Brno-Bosonohy

Slovo redakce – od každého z nás něco

Bosonožský betlém

Milí čtenáři, až budete číst tento poslední zpravo-
daj roku 2006, budete právě v polovině vánoční
doby. Doufáme, že si užíváte klidu a pohody
vánočních svátků. Dovolte nám, členům redakční
rady a spolupracovníkům, ještě několik řádků. 

V loňském roce mě kromě rodinných radostí
a zážitků těšila tvůrčí práce v mém zaměstnání,
zvýšený zájem spoluobčanů o komunální politiku
a veřejný život, divadelní představení, které jsme
sehráli a četba zpravodaje. Do roku 2007 si přeji
kromě soukromých přání i více došlé pošty na
bosonozskyzpravodaj@centrum.cz.

MMiirroossllaavv  ČČoouuppeekk, redaktor

S každým číslem zpravodaje se důvěrně seznamu-
ji při jeho jazykové korektuře. Objevuji různé styly
a způsoby psaní jednotlivých redaktorů. Jak to

bývá u tvůrčího psaní, obsah někdy vítězí nad for-
mou. Věřím, že v novém roce bude zpravodaj
i nadále zajímavý a čtivý.
Redaktorům pak přeji, aby měli dobrou slinu na
psaní a slovník spisovné češtiny po ruce.

MMiillaaddaa  HHaaaassoovváá, korektorka

Jako strážce rozpočtu zpravodaje bych chtěla
poděkovat stálým i občasným inzerentům za přízeň
a dobrou platební morálku v loňském roce. Věřím,
že se všem náklady spojené s reklamou vrátili
a zachovají nám přízeň i v příštím roce.

JJaarrmmiillaa  DDooččeekkaalloovváá, inzerce

„Všechno lítá, co má peří“ praví se v lidové říkan-
ce. A pak se položí otázka, co opravdu lítá. Čas,
myšlenky, názory,  emoce, svět, malé i velké rado-
sto-starosti letí? Ano, všechno letí a zároveň i lítá.

Přeji nám všem š�astný a spokojený let do nového
roku.

AAnnaassttáássiiooss  JJiiaaxxiiss, redaktorský navrátilec Taso

Přeji nám všem, aby se nám v našich Bosonohách
spokojeně žilo a  našemu zpravodaji přeji, aby byl
vždy čtivý a plný dobrých a důležitých zpráv. 
Na viděnou, na slyšenou a na čtenou v novém roce.

PPeettrr  JJuurrááččeekk, redaktor

Vážení spoluobčané Bosonoh, přeji Vám a všem
čtenářům bosonožského zpravodaje a jejich blíz-
kým spokojené prožití Vánoc v kruhu rodinném,
veselou oslavu konce roku a vykročení š�astnou
nohou do roku 2007

JJiiřříí  KKiilliiáánn, redaktor

Èas radosti, veselosti

nastal svìtu nyní.

Neb Bùh vìèný, nekoneèný

narodil se z Panny.

V mìsteèku Betlémì,

v jeslièkách na slámì... 

(lidová koleda)

Tento betlém společně s betlémem dětí z naší ZŠ si
můžete prohlédnout ve vánočním čase v kapličce
u vodojemu.

Bosonožské události v roce 2006

Kulturní kalendář na leden 2007

V roce 2006 se událo mnoho nového. Vybrali jsme
pro vás nedůležitější akce, které vám chceme
znovu připomenout. Pokud jsme na něco zapo-
mněli, promiňte.

BBeesseeddaa  ss  rrooddáákkyy
31. března se v Orlovně uskutečnilo setkání
významných rodáků naší obce s širokou veřejností
při příležitosti pokřtění knihy pana Miroslava

Kazdy Bosonohy v událostech času. Díky skvělé
organizaci pana Vladimíra Koudelky  usedli k jed-
nomu stolu mimo jiné brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle, jeho bratr PhDr. Karel
Cikrle, předseda jednoty Musica sacra a Karel
Kroupa, Fotbalista roku 1978.

MMllaaddéé  hhooddyy
O víkendu 6. a 7. května se konaly mladé hody.

Navázali jsme tak na přetrženou ni� z minulého
roku. Na hody se připravovalo 13 párů stárků. Celá
obec tak mohla oslavit svátek svatého Floriána při
největší bosonožské tradici.

DDěěttsskkýý  ddeenn
4. června proběhl již tradičně Dětský den v areálu
fotbalového hřiště pod záštitou FK SK Bosonohy a
MČ Bosonohy. 

KKrrtteekkCCuupp
8. července proběhl již třetí ročník mezinárodní
show v kolové pod patronátem Krtka – pana
Miroslava Kratochvíla. 

NNáávvššttěěvvaa  ppaarrttnneerrsskkéé  oobbccee
Ve dnech 23.-30. července odjelo téměř padesát
našich spoluobčanů do italské obce Abbadia
Lariana. Tento výlet je důkazem dobré spolupráce
a vzájemného přátelství.

BBoossoonnoožžsskkýý  ssuuddoovvaall
5. a 6. srpna proběhl již 14. ročník Bosonožského
sudovalu na lesním hřišti u Myslivny. Jediné mínus

této vydařené akce bylo počasí, ale to už je snad
zapomenuto. V myslích zůstala příjemná vzpomín-
ka na prázdninové dny.

VVýýssttaavvbbaa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy
24. srpna byla započata výstavba nové školky na

ulici Konopiska. Naše děti i my se můžeme těšit na
nové moderní prostory.

BBaabbsskkéé  hhooddyy
Po 17. letech se u nás 30. září opět oblékly do

krojů jen dívky a ženy. A že bylo na co koukat!

KKoommuunnáállnníí  vvoollbbyymm
20. a 21. října jsme si zvolili naše nové zastupitel-

stvo. Patnást z nás bude te� rozhodovat o důleži-
tých věcech nás všech.

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  VVllaakk  dduucchhůů
Dne 26. listopadu jsme mohli shlédnout představe-
ní domácí amatérské divadelní skupiny Křemen v
místní Orlovně.

Za redakci Petr Juráček

Celá redakce děkuje kolektivu tiskárny T .D. V.
za dobrou spolupráci a pomoc při tvorbě zpravodaje.

I jim všem přejeme jen to nejlepší do nového roku 2007

Zápis nových školáčků do 1. třídy
ZŠ  a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 oznamuje, že ve dnech

19. 1. od 14:00 do 18:00 a 20. 1. od 9:00 do 11:00
proběhne v budově školy

zápis do 1. třídy na školní rok 2007/2008.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do 31. 8. 2001.

Rodný list dítěte vezměte s sebou.
ZŠ  a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 zve rodiče
budoucích prvňáčků a všechny další zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. ledna 2007 od 9:00 do 11:00 hod.

Naše škola nabízí kromě kvalitní výuky tyto kroužky:
dramatický, keramika, počítače, klavír, atletika.

Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy
pořádá v pátek 19.1.2007

Tradiční myslivecký ples
ve všech prostorách hotelu Myslivna v Brně-Kohoutovicích.

K tanci i poslechu hrají tři hudby a v programu plesu
Bohatá myslivecká tombola.

Předprodej vstupenek je u pana Jana Havlíka,
Brno Bosonohy, Ostopovická 10. Telefon: 547227781

Dne 28. 1. 2007 od 14. 30 hodin se v bosonožské orlovně uskuteční

Maškarní ples
pro všechny dìti i dospìlé.

Pro tancechtivé bude hrát a zpívat skupina Renegáti,
připraveny jsou hry, občerstvení a další.

Vstupné dobrovolné.
Zvou vás Køemílci

Zveme všechny na tradiční lidovecký ples,
který se uskuteční 27. 1. od 19. 30 v místní orlovně.
K tanci a poslechu zahraje Moravěnka se svými sólisty.
Tombola, občerstvení a příjemná zábava je zajištěna.

Předprodej lístků: od 18.1. u paní Milady Trefilové, Hoštická 22.
Těší se pořadatelé.

Køemílci
zvou všechny dìti

na divadelní pøedstavení pohádky

PRINCEZNA Z CHALOUPKY
Nedìle 7. 1. 2007 v 16 hodin v místní Orlovnì.

(Výtěžek z představení bude věnován na pořízení nové opony.)
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