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Zahraniční pobyt v Anglii

Babské hody 2015
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Listopad je docela zvláštní měsíc. Prolíná se v něm tichá harmonie padajícího listí s dynamickou, někdy až příliš hlučnou rezonancí listopadových událostí roku 1989. Listopad je také na
jedné straně měsícem dušičkovým, měsícem volajícím po zklidnění v nadcházející době adventní, měsícem, který začíná pro křesťany svátkem Všech svatých, ale pro jiné je zase začátkem předvánočního bláznění, shánění, pečení a uklízení. A i když si mnozí až do října říkali, že
letos se už opravdu zklidníme, budeme si ten adventní čas užívat beze shonu, budeme si více
naslouchat a budeme se snažit nastolit ten pověstný klid a mír v duši, nějak se to zase nedaří.
Listopad nám tedy nabízí, ostatně jako každý rok, nejen širokou paletu barev, ale i pestrou
škálu možností, jak dny předposledního měsíce roku prožít. Připomeňme si alespoň stručně
a datujme některé z nich.
V neděli 1. listopadu jsme mohli slavit svátek Všech svatých, křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni církví, ale také ty, o „jejichž
svatosti neví kromě Boha nikdo“. Podle toho by mohl mít svátek kdokoliv z našeho okolí, co
myslíte? Věděli byste o někom?
Na svátek Všech svatých navázala Památka zesnulých 2. listopadu, lidově zvaná Dušičky, která bývá někdy nesprávně se svátkem Všech svatých spojována či zaměňována. Ne každý, kdo
zemřel „byl svatý“, ale všem bez rozdílu, kteří odešli z tohoto světa, jsme mohli věnovat tichou
vzpomínku, případně i modlitbu. Vzpomínka na naše zemřelé je vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který spolu ctí a připomínají si věřící i nevěřící. A svíčka na hrobě
našich blízkých je a měla by být světlem nejenom pro ty zemřelé...
Zapomínat bychom také neměli, že 17. listopad je je státem uznávaný den označovaný jako
Den boje za svobodu a demokracii a že zmiňovaná doba adventní začíná letos první nedělí
adventní 29. listopadu. V ten den se můžeme sejít u kaple, naslouchat si a společně rozžnout
první svíčku na adventním věnci. Můžeme se ale v tom čase věnovat třeba tomu pečení, záleží opravdu na každém z nás, jak ty listopadové dny prožijeme.
A pro ty, kteří dají na hvězdy a nejrůznější vědmy, budiž jim přáno, a i takoví v Bosonohách
jsou, mám ještě jedno datum. Úplněk bude ve čtvrtek 26. listopadu. Bude ve znamení Blíženců a měl by mít podle jedné z astroložek vliv na komunikaci, předávání a přijímání informací
a také na to naslouchání. A naslouchat bychom si měli. Nejen v Bosonohách a nejen v době
listopadového úplňku.
Helena Koudelková
XVI. ročník, číslo 9, listopad 2015
Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 200 ks
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co se děje sport kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Úvodem

úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 11/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 21. 10. 2015 v 18 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách
www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Nemá připomínky
a) K návrhu obecně závazné vyhlášky města
Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pro 9, proti 0, zdržel se 0).
2. Schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 38/2015 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na
rok 2015 v objemu +Kč 25 000,-- na straně příjmů a výdajů a zvýšení financování
– navýšení výdajů na opravy fasády ÚMČ
(sanační omítka, podříznutí v místě vlhkosti, nátěr), (pro 9, proti 0, zdržel se 0).
b) Návrh úpravy příloh k vyhlášce OZV –
místní poplatky 22/2010 za MČ Brno –
Bosonohy dle přiloženého návrhu (pro 8,
proti 0, zdržel se Jiaxis).
3. Ukládá
a) Členům zastupitelstva termín do 10.
11. 2015 vyjádřit se k návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí se společností Brněnka dle přílohy, připomínky zaslat na adresu tajemníka ÚMČ (pro 6, proti 2 – Jiaxis,
Korbička, zdrželi se 2 – Kilián, Růžička).
Diskuze k tomuto bodu byla obsáhlá, vystoupili na ni zastupitelé i zástupci Brněnky. Došlo také k nařčení z případného profitu z nevýhodné smlouvy, jak se k této
smlouvě vyjádřil zastupitel Jan Korbička.
Více z celého jednání naleznete na webových stránkách a v příštím čísle zpravodaje.
4. Neschválilo
a) Nesouhlasí s centralizovaným nákupem
energií na rok 2016 na základy smlouvy
s OSI na Českomoravské komoditní burze za podmínek dle smlouvy o spolupráci (pro 0, proti 3 – Kalná, Sojka, Výplach,
zdrželi se 6).
b) Nesouhlasí s přihláškou do výběrového
řízení / aukci pro firemní zákazníky se
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společností Terra Group Investment, a.s.
na nákup energií na rok 2016–2017 dle
energetické optimalizace (pro 5, proti 0,
zdrželi se Kilián, Růžička, Jiaxis, Korbička).
c) Neschválilo delegování na starostu MČ
Brno-Bosonohy pravomoc provádět bez
omezení veškeré přesuny příjmových
a výdajových položek v rámci stejného
druhového členění při zachování celkového objemu paragrafu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy (pro 5, proti 4 (Kilián, Růžička, Jiaxis, Korbička).
5. Doporučuje
a) Provést navrhovatelem dispozice s majetkem města Brna návrh geometrického oddělení části pozemku p. č. 996/1 k. ú. Bosonohy potřebného pro budoucí komunikaci
a uliční zástavbu, a následně projednávat
odprodej zbývající části pozemku na základě nové žádosti o dispozici s majetkem
města Brna (pro 9, proti 0, zdržel se 0).
6. Informace starosta, místostarosta
– Dotace na kulturní akce – možné žádat
Město, za MČ bude žádost podána.
– Kanalizace – územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno, nejbližší možný termín
výstavby bude konec roku 2017, pokud
bude vše v pořádku.
– Problémy se stavbou pohybových prostor
ve škole – jsou požadovány finanční prostředky navíc ze strany Investičního odboru po MČ.
– Je hotova vodovodní přípojka na ul.
Vzhledná 5, k objektu bývalé samoobsluhy.
– Dlažba v BOSA bude provedena po domluvě s SŠSŘ Brno-Bosonohy.
– Započala se stavba parkoviště Ševčenkova.
– Podepsala se smlouva na opravu nejhorších chodníků v MČ.
– Proběhlo jednání se zástupci Lesů města Brna ohledně úpravy lesa u Panenky
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(do 19.29 hod.), RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing.
Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička (od 18.10 hod), Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžička (od
18.20 hod.), Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach.
Omluven byl Miloslav Dočekal.

VÝPIS USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO
ZASEDÁNÍ Č. 12/VII ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 2. 11. 2015 v 17.30 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách
www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
Rada města Brna dne 22. 9. 2015 rozhodla, že nákup elektřiny a plynu na období od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bude realizován
na Českomoravské komoditní burze Kladno
prostřednictvím společnosti Organizačně
správní institut, o.p.s. (dále OSI).
Pokud by MČ chtěla přistoupit ke společnému
nákupu, musela podepsat dohodu o spolupráci se společností OSI. Pokud se městská část
nebo příspěvková organizace zřizovaná městskou částí nebude účastnit centrálního nákup
energií pro období roku 2016 společně s městem (OSI), je nutno z úrovně městské části a příspěvkových organizací učinit potřebné kroky
pro zajištění dodávky energií od 1. 1. 2016. Nebylo přijato také žádné usnesení i k druhé možnosti – účasti v elektronické aukci.
K zabezpečení lepších dodavatelských podmínek se musí rozhodnout MČ buď v zajištění
účasti MČ v elektronické aukci, nebo formou
nákupu přímo na komoditní burze. Tento nákup (na komoditní burze) nepodléhá zákonu
o VZ. Podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách může být totiž veřejná zakázka na dodávky zadána v jednacím řízení
bez uveřejnění mimo jiné též tehdy, pokud jde
o dodávky nakupované na komoditní burze.
1. Bere na vědomí a schvaluje
– Bere na vědomí informace k možnosti nákupu energií na komoditní burze dle důvodové zprávy a přílohy a schvaluje účast MČ
Brno-Bosonohy včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k účasti na komoditní burze
spolu s městkou částí Brno-Kohoutovice,
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která je již na burze zaregistrovaná, na nákup energií na rok 2016–2017 a pověřuje
starostu a ředitele školy podpisem přihlášek do společného nákupu včetně podpisu dohody o společném nákupu mezi MČ
Brno-Bosonohy a MČ Brno-Kohoutovice

(pro 8, proti 0, zdržel se 0).
2. Informace starosta, místostarosta
– Dotace Starosta Informoval o dnešní
schůzce dotčených MČ u náměstka primátora města Brna Mgr. Martina Andera Ph.D. ohledně dopravní problematiky (rychlostní silnice R43, jižní tangenta
a rozšíření D2). SMB se přiklání k názoru,
aby problematika byla řešena globálně
v rámci celého Jihomoravského kraje.
– Informace o nové valné hromadě Sportovních klubů, která se bude konat 21. 11. 2015.
3. Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva
– Mgr. Koudelka přednesl výňatek z předloňského příspěvku minulého starosty na
téma kompromis v období Dušiček. Dále
vznesl dotaz týkající se důvodů svolání
mimořádného zastupitelstva, proč nebylo schváleno na řádném zasedání.
Přítomno bylo 9 zastupitelů: Martin Černý,
Miloslav Dočekal (od 17.35 hod.), Ing. Daniela
Kalná, Ing. Pavel Kilian, Zdenka Lančaričová,
Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžička (od 17.57 hod.), Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří
Výplach.
Omluven byl RNDr. Anastazios Jiaxis.
Neomluven byl Ing. Jan Korbička.
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Marie (stromy napadené kůrovcem, nálety bezu), do budoucna se tato lokalita
společně s Lesy města Brna zkulturní).
– Byla podána žádost o dotaci na příměstské tábory a rozšíření družiny (ředitel ZŠ).
Přítomno bylo 10 zastupitelů: Martin Černý

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Zvelebení lesní lokality u Panenky Marie
(lesní porost na rozhraní ulic Jámy a Za vodojemem)
Lesy města Brna, a. s., jako správci lesního majetku Statutárního města
Brna oznamují, že v měsíci listopadu a následně poté v průběhu zimního období provedou těžbu stromů napadených kůrovcem v lesním
porostu na rozhraní ulic Jámy a Za vodojemem (lesík u panenky Marie).
Po těžbě bude následovat likvidace těžebních zbytků a jarní výsadba
lesních stromků. Ve spolupráci s vedením MČ Brno-Bosonohy bychom
chtěli provést částečný výřez křovinatého náletu a instalaci drobného
rekreačního mobiliáře pro návštěvníky lesa. Naším cílem je postupné
zvelebení lesní lokality pro občany blízkého okolí.
Ing. Pavel Jordan, vedoucí Lesní správy Brno

Návštěva dětí nás vždy potěší
V pátek 16. října navštívili žáci všech šesti tříd naší základní školy Mysliveckou chatu v Bosonohách, kde byla připravena výstava a hlavně přednáška o ochraně zvěře. Žáci byli blíže
seznámeni s životem zvířat, které žijí v okolní přírodě a proč v blížícím se období, kdy začíná
nedostatek potravy, je nutno se o zvěř důsledněji starat, pomáhat na ozdravění léky, začít
přikrmovat v zásypech a v krmelcích.
Připomenuli jsme, jak vypadala příroda kdysi dávno a ukázali si rozdíl toho, jak vypadá krajina dnes. Zvěř, která tento rozdíl přežila, ale zůstala stejná a proto na základě zkušeností
a poznatků, které čistá myslivost získala během svého vývoje v průběhu století, jsme se snažili představit naše činnosti, které přežití a udržení volně žijící zvěře umožňují.
Zmínili jsme se i o významu chovu loveckých psů, kteří pomáhají udržet rovnováhu mezi
predátory a další zvěří v honitbě. Žáci viděli výcvik psa při stopování a přinášení.
Jak jsme se přesvědčili už v červnu při oslavě Mezinárodního dne dětí, kde jsme také částečně přispívali, mají žáci značné znalosti ze školních lavic a tímto jsme se snažili jejich znalosti obohatit a zpestřit.
Myslím, že akce byla pro děti přínosná.
Milan Cendelín, Myslivecké sdružení Bosonohy

Plán honů Mysliveckého sdružení Bosonohy
v roce 2015
Hony se uskuteční v honitbě na katastrálním území Bosonohy, začínají ráno v 8 hod. a konec
bývá v cca 16 hod. V tuto dobu buďte, prosím, v lesích opatrní a dbejte pokynů myslivců.
7. 11. / 21. 11. / 5. 12. / 19. 12. / 27. 12.

Hledám pronájem pěkného
bytu, může být i v RD. Děkuji
T: 721 195 834
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Na severu Brna hledám ke koupi
byt, cena do 3,5 mil. Kč. Bez RK,
děkuji za nabídku. T: 736 123 995.
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Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Lucie Horváthová, tel.: 974 622 622, 725 661 021, e-mail: lucie.horvathova@pcr.cz

Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí?
Nehledej a přijď mezi nás!
Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?

NEVÁHEJ!

Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst,
6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné,
výslužné a řadu dalších výhod.
VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ,
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
Kounicova 24, 611 32 Brno

Vítání občánků
Vážení spoluobčané,
Přijměte pozvání ke slavnostnímu Vítání občánků, které proběhne v sobotu 21. 11. 2015
v dopoledních hodinách. Neváhejte své dítko přihlásit k této slavnostní události a oslavit
tak tradičně jeho narození.
Formulář se souhlasem, který je nutno vyplnit, je k dispozici na referátu sociálních věcí ÚMČ
Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo na internetových stránkách www.bosonohy.cz v sekci Úřad
městské části – Potřebuji si vyřídit – Referát sociálních věcí – Vítání občánků.
Formulář je možné na ÚMČ Brno-Bosonohy doručit následujícími způsoby:
– osobně, případně za pomoci příbuzných,
– zaslat na adresu: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno
– naskenovaný formulář s podpisem zaslat na e-mail alena.pinkavova@bosonohy.cz
Těšíme se na naše nové občánky a jejich členy rodiny.

Bosonožští oslavenci
Říjen:
Věra Nekvapilová – 89 let
Listopad:
Jan Jaroš – 80 let
Karel Hamřík – 70 let
Všem blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a životní energie.
Rádi bychom tímto způsobem popřáli všem našim spoluobčanům, potřebujeme však souhlas
s možností uveřejnění ve zpravodaji. Formulář byl přiložen v dubnovém zpravodaji nebo je
možno vše vyřídit na úřadě městské části.
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Hledáme posily do našeho týmu

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Senior klub Bosonohy jubiloval
Již začátek září byl ve znamení oslav a připomenutí dvacátého výročí založení našeho senior
klubu, před dvaceti lety ještě jako klubu důchodců.
V neděli 6. září jsme prožili pěkné odpoledne v prostorách našeho fotbalového hřiště s cimbalistkou Broňkou Schoříkovou a zpěváky Jiřím Helánem a Bronislavou Vyoralovou. Počasí
nám sice moc nepřálo, bylo poměrně větrno, ale na náladě nám to neubralo a dobře jsme
tak začali slavit naše dvacetiny.
Po letní přestávce pokračovalo také naše cvičení paměti s Rodinnou pohodou z Vyškova
a uskutečnili jsme také tématický zájezd do Bratislavy. Navštívili jsme Bratislavský hrad, tržnici a na zpáteční cestě jsme se zastavili v Lanžhotě, kde jsme si pochutnali na pozdním obědě
u Osičků. Manželé Břetislav a Jitka Osičkovi nám k tomu zazpívali a bylo to velmi pohodové
a milé zakončení vydařeného zájezdu.
Ve čtvrtek 1. října jsme již tradičně oslavili Den seniorů na bosonožské myslivně i s tradičně
chutným gulášem od našeho pana hostinského Miloše Dočekala. K našim tradičním podzimním akcím patří také zájezd do maďarských termálních lázní a ani v roce našeho dvacátého výročí to nemohlo být jinak.
V sobotu 17. října pak nadešel dlouho očekávaný den, kdy jsme si při koncertu populární
Mistříňanky slavnostně připomenuli dvacáté výročí organizované činnosti bosonožských
seniorů. Poděkování patří všem za účast a gratulace k našemu výročí. Potěšila nás také prezentace před koncertem v Českém rozhlase Brno a uznání za krásný koncert a díky jedné
z účastnic v živém vysílání v pondělí 19. října.
Tím ale naše podzimní aktivity samozřejmě nekončí. Po této slavnostní třešince na narozeninovém dortu jsme se s chutí zakousli do další činnosti a na sobotu 7. listopadu jsme zorganizovali v bosonožské orlovně taneční odpoledne s manželi Maškovými. Ve úterý 10. už
zase procvičujeme paměť a těšíme se na další společné akce, ke kterým zveme všechny, kteří
si chtějí „podzim života“ užít ve společnosti pohodově naladěných spoluobčanů.
Za Senior klub Bosonohy Milada Olejníková, předsedkyně
Foto Martin Blahák
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Automotodrom Brno vypisuje výběrové řízení na nové traťové komisaře, kteří budou zajišťovat dohled nad závodní tratí v sezoně 2016. Brigáda je vhodná zejména pro aktivní seniory, hlásit se mohou i časově flexibilní studenti.
„Pro milovníky motoristického sportu je to velmi zajímavá brigáda. Blíž k závodění se prakticky nedostanou,“ popisuje sportovní ředitel Automotodromu Brno Miroslav Bartoš. Úkolem
traťového komisaře je řídit vlajkovou signalizací podle pokynů dispečera provoz na dráze
a pomáhat při případných incidentech – většinou pádech motocyklových jezdců – s odstraněním následků a odvozem poškozeného motocyklu.
Každý komisař musí na začátku sezony absolvovat školení, které zajistí Automotodrom Brno
stejně jako pracovní oblečení a další potřebné vybavení. Za hodinu práce nabízí okruh traťovým komisařům 75 korun.
Přihlášky je možné poslat emailem nebo poštou, je třeba uvést jméno, rok narození, bydliště a kontaktní telefonní číslo. Na přihlášení je dostatek času, výběr komisařů a následné
školení proběhnou až na přelomu ledna a února.
Kontaktní adresa je Automotodrom Brno, a. s., DISPEČINK, Masarykův okruh 201,
664 81 Ostrovačice, nebo e-mail: dispecer@brno-circuit.com. Uchazeči budou vyrozuměni
v průběhu ledna 2016.
Těší se na Vás Automotodrom Brno, a. s.

Kanalizace v Bosonohách
Množí se dotazy, proč jsme ukončili projekt další etapy kanalizace. Opak je pravdou, po několika letech se na jaře podařilo dořešit poslední problematická místa, v létě náš stavební
úřad pracoval na všech podkladech důležitých k územnímu rozhodnutí a nyní je již územní
rozhodnutí pro stavbu vydáno. Pokud půjde vše podle plánu, nejbližší možný termín pro
výstavbu bude konec roku 2017.
MČ Brno-Bosonohy

Stromy na ulici Vzhledná u objektu bývalé
samoobsluhy
Z důvodu postupné úpravy chátrající budovy a také neradostného stavu borovic, které u tohoto objektu byly a začaly být nebezpečné, jsme se rozhodli po konzultaci s odborníky tyto
borovice skácet. Na jejich místo budou vysázeny stromy nové, které okolí zkrášlí a budou
pro všechny také bezpečné.
MČ Brno-Bosonohy
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Masarykův okruh hledá nové traťové
komisaře

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Knihovna je opravdu otevřená všem
Jak jsme již v předchozích zpravodajích informovali, podařilo se nám společně s KJM Brno
přesunout pobočku v Bosonohách do důstojnějších prostor. Čtvrtek 5. listopadu byl nejen
dnem otevíracím, ale také dnem slavnostního setkání zástupců Knihovny Jiřího Mahena, MČ
Brno-Bosonohy a hlavně dětí a dospělých, kteří se také v hojném počtu zúčastnili.
V 16 hod. přivítal ve vstupní hale volnočasového centra BOSA pan starosta Miroslav Sojka,
paní ředitelka KJM Brno Libuše Nivnická a naše knihovnice paní Karla Mikulášková. Děti ze
ZŠ Bosonohy společně s panem ředitelem Stanislavem Skřičkou připravily krátké pásmo
hudby a básniček. Byly za to odměněny krásnými dárečky. V knihovně už pak všechny čekalo pohoštění a společné povídání. Pan starosta dětem přečetl krátký úryvek ze své oblíbené knihy a nejen děti se mohly zdarma zaregistrovat. A kolik tedy nových přihlášek je?
Podle paní knihovnice je to 17 dětí do patnácti let a 12 dospělých. Celkově má bosonožská
pobočka 183 zaregistrovaných čtenářů. V knihovně najdete téměř 4300 svazků.
Pokud jste soutěživí, ať děti nebo dospělí, stále na Vás v knihovně čeká malý kvíz o Bosonohách. Vyplníte-li kvíz správně, čeká na Vás milá odměna.

Něco málo z historie…
Knihovna v Bosonohách vznikla v roce 1849, v době, kdy Bosonohy patřily pod Veverské
panství. Nejdříve byla knihovna ve škole, správce Jakub Nedopil jakožto velký vlastenec,
zakoupil do školní knihovny 70 knih a mapu c. k. mocnářství. Ve druhé polovině minulého
století byl známým knihovníkem a kronikářem pan František Pálka, který tuto službu vykonával více než 20 let. V současné době je knihovnicí paní Karla Mikulášková. Knihovna však
ve škole nezůstala, stěhovala se na Obecní úřad, do bývalého kina, do hasičky, do střediska
služeb a letos jsme ji přestěhovali do volnočasového centra BOSA.
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Přejeme Vám krásné chvilky u své oblíbené knížky.
Daniela Kalná, místostarostka

Vlastní tvorba našich čtenářů
Podzim
Bohouš Janů
V hloubi lesa
v příšeří
pod bukem je k mání,
nejedno srdce houbaře
k němu se rádo sklání.

Z redakční pošty
Do redakce nám přišel dopis od paní Soni Bobrovské, který uveřejňujeme v plném znění
a bez komentáře.
V Bosonohách se střílejí kočky
Bydlíme v klidné části Bosonoh na ulici Mlaty a myslela jsem si, že kolem žijí samí slušní lidé.
Se všemi se snažíme vycházet po dobrém a respektujeme jejich soukromí.
Koncem září jsme si pořídili pro radost malé roztomilé koťátko, které po týdenním pobytu
v domě začalo chodit na zahradu společně se psem a naším malým dítětem.
Jaké bylo naše překvapení a zděšení, když někdo ze sousedů ve středu 7. října kotě postřelil
vzduchovkou! Na veterinární klinice bojovali o jeho život. Vytáhli dvě diabolky, ale třetí se
vytáhnout nepodařilo a kotě připravila o život.
Komu toto malé nevinné stvoření vadilo!? A uvědomují si vůbec tito lidé, že taková kočka a veterinární péče není zadarmo?! Nehledě na to, že po zahradě běhají další zvířata
a taky děti?! Vůbec mi nebude vadit, když mou kočku někdo postříká hadicí studené vody,
bude na ni křičet, tleskat a jinak ji vypuzovat ze své zahrady, ale střílet po ní – zřejmě
hlavně pro zábavu?! Střílením vykastrovaných a odčervených koček lze dosáhnout leda
toho, že si pak lidé budou pořizovat začervené, třikrát do roka se množící kočky, které
„nebudou řešit“, protože je za chvíli stejně někdo odstřelí a finančně se jim nevyplatí do
nich investovat.
Nebuďte proto proti takovému týrání zvířat lhostejní. Jestliže váš soused, či kdokoliv jiný
střílí po vaší kočce, psovi či jinému zvířeti, je to nebezpečný člověk, který ohrožuje nejen
zvířata, ale i lidi. I střelba vzduchovkou je ohrožením, přestože vzduchovky nejsou registrované jako střelné zbraně. A proto vám doporučujeme obrátit se na Policii České republiky
a případ nahlásit. My jsme to udělali. Třeba i kvůli některým z vás!
Soňa Bobrovská
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Knihovna je po mnoha letech opět v místech, které si knihy zaslouží. Od první myšlenky po
přesunutí knihovny do volnočasového centra BOSA uplynulo pouhých 5 měsíců. Společná
jednání probíhala ve velmi přátelském duchu a výsledek je vidět. V nové knihovně Vás čekají nejen autogramiády spisovatelů, ale také další akce, které nám tyto prostory nabízejí.
Do konce roku si knihovnu blíže prohlédnou děti mateřské i základní školy v Bosonohách,
čeká je povídání o knížkách, čtení a příjemná zábava.

mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů

Bosonožský brankář osmdesátiletý
V pátek druhého října oslavil svoje osmdesátiny pan Bohumil Sojka. Panu Sojkovi přejeme
všechno nejlepší a jsme rádi, že se stále zajímá o bosonožské dění a sleduje výsledky našich fotbalových mužstev. Jak by ne, když byl také dlouholetým a uznávaným bosonožským
gólmanem. Dokázal to i po sedmdesátce, kdy se v exhibičním zápase postavil do branky
bosonožského výběru a čelil tvrdým střelám borců z Bolkovy jedenáctky, mezi kterými bylo
i několik bývalých prvoligových fotbalistů. Při pohledu na fotku z roku 2006 můžeme konstatovat, že muži nestárnou, i když pravda, nejmladší vnuk pana Sojky od té doby trochu
povyrostl.
Helena Koudelková
Foto Igor Zehl

Koupím nebo pronajmu garáž
v Bosonohách. Platba hotově.
Tel.: 602 946 120.
10

Nabídka práce - RECEPČNÍ hotelu VM
Hledáme vhodného uchazeče na pozici
recepčního hotelu. Více informací na tel.
777 778 118 p. Toman
HOTEL VM, Pražská 158, Bosonohy.
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Letos se poprvé do akce 72 hodin zapojili žáci z Domova mládeže při Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách.
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 se konala poslední schůzka dobrovolníků před akcí, ujasňovali se úlohy a připomínalo se vše potřebné.
V pátek 11. 10. 2015 již v 7.00 byl sraz v hale domova mládeže a společně jsme odjížděli
do Mateřské školky Šrámkova 14 na Lesné, pro kterou jsme si připravili dopravně bezpečnostní akci. Nejprve jsme vyzvedli ve školce děti a paní učitelky a pěšky jsme se přemístili
do klubovny Brno sever, kde se vše odehrávalo. 11 žáků ze střední školy se rozdělilo podle
aktivit a k nim postupně přicházely děti, aby splnily úkoly. Bylo zde fiktivní dopravní hřiště
s dopravními značkami, stanoviště s poznáváním dopravních značek, pro předškoláky oblíbené puzzle opět s námětem značek, dokonce i pexeso s dopravní tématikou. Děti velmi
bavilo vymalovávání náborového letáku naší školy, které si nechaly na památku. Oblíbenou
aktivitou se stalo skládání různých typů vlaštovek a soutěž o nejdelší let. Velký úspěch měla
hudební chvíle u klavíru a společné zpívání. Celá akce se dokumentovala a všechny děti se
chtěly fotit s velkými kamarády.

Naší akci zaštítil BESIP, za Jihomoravský kraj nás podpořil Ing. Pavel
Čížek, za což mu děkují všichni účastníci.
Akce se vydařila, ředitelka školky paní Bc. Hana Brezovská se vyjádřila velmi pochvalně jak
k akci, tak milému, přátelskému chování našich žáků k jejím svěřencům a projevila přání
o opakování akce u jiných příležitostí, jako je Mikulášská nebo Den dětí.
Našim žákům se akce také líbila, a určitě je obohatila o spoustu nových zkušeností.
Účastníci akce:
David Machala, Ondřej Košík, Marek Raus, Patrik Maštalíř, Jakub Marek, Tomáš Hradil,
Libor Malík, Jaroslav Bečka, Vojtěch Lepka, Tereza Jahodová a Tereza Hájková
Pedagogický doprovod Dagmar Vachová a Roman Komínek
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72 hodin – Máknem a bude to!
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Pomáhali jsme znevýhodněným dětem
Žáci Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy se v sobotu 10. 10. 2015 zúčastnili

akce Pestrý festival, který se konal v prostorách kavárny Práh ve Vaňkovce. Festival pořádalo občanské sdružení Človíček, která se
zaměřuje na podporu kvality života dětí se
zdravotním znevýhodněním. Naši žáci střední školy z Bosonoh pomáhali dětem zhotovovat hračky, píšťalky a děti se mohly svést
na odrážedle, které škola vyrábí pro mateřské školky.
Žáci dobře reprezentovali naši školu a akce
měla mezi zúčastněnými velký ohlas.
Mgr. Miloslav Knapil

Poděkování
pro pana ředitele MŠ a ZŠ Bosonohy Stanislava Skřičku. Za dopis velmi děkujeme.

Redakce
Vážený pane řediteli,
rádi bychom Vám velmi poděkovali za zorganizování možnosti výjezdu skupiny 10 žáků do
Velké Británie a především paní učitelce Smejkalové, která je během cesty doprovázela, vzorně se starala o svěřené děti a především nám je všechny v pořádku vrátila.
Věříme, že získané zkušenosti ze zahraničního pobytu budou dětem do budoucího života
velkým přínosem a na všechny prožité zážitky budou dlouho a rádi vzpomínat.
Jako rodiče jsme byli velmi vděční za bleskové zprávy o aktuálním pobytu našich dětí, včetně fotografií zveřejňovaných na webových stránkách školy.
S pozdravem Michaela a Jaroslav Vrbovi
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Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
máme za sebou první čtvrtletí školního roku, ve kterém jsme kromě běžné výuky naplňovali cíle projektu Zkvalitnění jazykové gramotnosti v ZŠ Bosonohy, o kterém jsem psal v minulém čísle. Zprávu a fotografie z výjezdu žáků do Anglie můžete zhlédnout na nástěnkách
v přízemí školy. Velmi si vážíme kladných ohlasů rodičů na tuto náročnou akci. Máme za
sebou také výjezdy dvou pedagogů na jazykový pobyt v anglickém Oxfordu. Z projektu
nyní realizujeme čtenářské dílny, které mají v žácích podpořit zájem o čtení knih a radost
z jejich pokroků v této důležité oblasti dnes stále častěji vytlačované moderními komunikačními prostředky. Vybavujeme školu knihami, které otevírají svět dětské fantazii a vhodně doplňují četbu z čítanky, umožňují delší a systematičtější práci s textem a v důsledku
posilují vědomí školní úspěšnosti žáků. V této oblasti jsme také navázali spolupráci s nově
otevřenou pobočkou Knihovny Jiřího Mahena v Bosonohách a těšíme se, že budeme moci
knihovnu pravidelně navštěvovat nejen při výuce, ale že si děti najdou cestu do knihovny
i v odpoledních hodinách.
Vrátím se nyní zpět k akci, která se uskutečnila na začátku měsíce října a kterou spoluorganizovala naše škola ve spolupráci se školou ZŠ Vedlejší a ZŠ Jasanová. Díky zapojení uvedených škol do Sítě brněnských otevřených škol jsme mohli uskutečnit druhý ročník Turistického pochodu, který vedl podél brněnské přehrady. Děti se svými rodiči či prarodiči
procházeli určenou trasou a plnili úkoly, které si pro ně přichystali učitelé uvedených škol
a další spolupracující organizace. Měl jsem radost z toho, když jsem v cíli pochodu viděl,
že i z naší školy (která je nejmenší z uvedených) se k pochodu připojilo mnoho účastníků.
Odměna ve formě keramické medaile od naší paní učitelky Kateřiny Tománkové a drobné
dobroty byla podpořena krásným počasím a předvedením zásahu Poříční jednotky Městské
policie Brno v zátoce u přístaviště.

bosonožský zpravodaj 9/2015

13

od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa

Z deníku ředitele školy
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Síť brněnských otevřených škol vznikla jako projekt Statutárního města Brna. Naše škola
je jedním ze zakládajících členů, v současnosti síť sdružuje 21 brněnských základních škol.
Naším posláním v této síti je nabídka na smysluplné trávení volného času žáků v kroužku
deskových her a sportovních kroužcích, které jsou hrazeny z tohoto projektu a dále v přípravě, organizaci a finančním a materiálním zajištění akcí pro žáky, jejich rodiče, příznivce
a širší veřejnost.
Uplynulý měsíc ve škole proběhla hra „Oblékáme hada Edu“ (Traffic Snake Game), která si
klade za cíl „podporu chůze jako způsob dopravy do školy“. Ve hře jde o cestování do školy způsobem, který je příznivý pro životní prostředí, je bezpečný a zdravý. Cílem hry je vést
žáky a jejich rodiče k tomu, aby využívali udržitelné způsoby přepravy do školy. Cestování
pěšky totiž umožňuje žákům lépe získávat zkušenosti v oblasti dopravy a bezpečnosti provozu, je také důležité pro jejich samostatnost a větší aktivní pohyb žáků. Akce bere ohled
na životní prostředí, je příznivá jak pro životní prostředí samotné, tak i pro zdraví žáků, šíří
osvědčené postupy udržitelné dopravy dětí po celé Evropě i mimo ni. Hra proběhla v rámci
Evropského týdne mobility. Společně s dětmi jsme si stanovili své cíle na základě průzkumu způsobu dopravy žáků do školy a informovali jsme o projektu také rodiče na třídních
schůzkách. Pokud žáci cestovali do školy udržitelným způsobem, dostávali každý den „puntíky“, které nalepovali na zelenou velkou samolepku, tu potom lepili na plakát s dopravním
hadem Edou. Na konci hry žáci s učiteli zhodnotili, zda se jim podařilo dosáhnout cíle projektu, tedy aktivní pohyb a snížení využívání aut k dopravě do školy.
S koncem kalendářního roku opět přicházíme s nabídkou pro ty z vás, kteří byste chtěli podpořit naši činnost ať v mateřské nebo i základní škole formou sponzorských darů. Pokud
o této možnosti uvažujete, prosím, dejte mi vědět a podnikneme společně kroky k uskutečnění přijetí daru. Váš dar může být bez určení použití, ale můžete si i stanovit, na co chcete
svůj dar použít. Za každou pomoc dopředu děkujeme.
Věříme, že jsme vás našimi akcemi inspirovali pro aktivní pohyb ať v přírodě nebo zvážením
způsobu dopravy šetrného k životnímu prostředí. Příjemný podzim přeje
Stanislav Skřička, ředitel školy
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V sobotu 19. září proběhly v Bosonohách tradiční babské hody. Zahájeny byly průvodem
21 stárek od Orlovny, které oproti předchozím rokům nejprve zamířily k bosonožské kapli.
Zde stárky dostaly požehnání od troubského faráře Františka Koutného. Ten ve svém kázání připomenul patrona obce sv. Floriána, jenž má za úkol nejen chránit obec od požáru, ale
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Babské hody 2015
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i zapalovat v srdcích obyvatel oheň vzájemné lásky a porozumění. Poté následoval průvod
obcí se sedmi zastaveními. Průvod deseti stárek v bosonožském kroji – běláku, šesti stárek
v bosonožském kroji – plyšce a pěti stárek v kyjovském kroji doprovázela slovácká dechová kapela Hornobojané.
Večerní program v Orlovně zahájily stárky zatančením Hanácké besedy, kterou poctivě čtyři měsíce nacvičovaly. K tanci a poslechu hráli Hornobojané, jejich vystoupení střídal zpěv
stárek za doprovodu harmoniky. Ve 12 hodin proběhlo půlnoční překvapení, kterým byl tentokrát kolový řecký tanec inspirovaný filmem Řek Zorba. Tanec se líbil, takže napodruhé se
zcela zaplnil taneční parket.
Děkujeme všem, kdo přispěli k hladkému a úspěšnému průběhu hodů.
Ty ze čtenářek, které dočetly se zájem tento článek až do konce, jsou srdečně vítány k rozšíření našich řad. Příští babské hody plánujeme na 17. září 2016.
Michaela Růžičková
Foto Milan Cendelín

Koupím dům nebo pozemek
vhodný ke stavbě. Prosím nabídněte. 732 434 910. Děkuji.
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PŘEPRAVA PRO SENIORY, OSOBY NA VOZÍČKU A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Odvezeme vás k lékaři, na rehabilitaci, na úřady či na nákup. NONSTOP
Tel.: 776 750 222 776 750 222.
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Snad mi bude prominuto, že se ještě dvěma fotkami vracím ke třem letošním výročím Masarykova okruhu, lépe řečeno, k černobílé fotografii, kterou jsme u bývalých boxů v neděli
28. září přelepili před „odhalením“ destičku s připomenutím oněch tří výročí. Fotka byla pořízena přesně v místech, kde jsme vzpomínkovou akci v den výročí historicky prvního startu uskutečnili, a raduji se z toho, že můj soused přes tři domy, pan Jara Poslušný, na té fotce
identifikoval svého tatínka Jaroslava, sestru Libu a „svoji maličkost“, jak mi napsal. Pravda,
jemu do tváře vidět není, hoví si v kočárku, ostatně – byl mu v roce focení tak měsíc a nebo
půl roku. A to je právě to, co nemůžeme říct s určitostí.
Fotka byla pořízena buď na podzim 1953,
nebo na jaře 1954. K přesnějšímu určení by
nám pomohl ten, který si vzpomene a nebo
má zapsáno, kdy se přesně dřevěné boxy
v Bosonohách u bývalého startu a cíle rušily.
Faktem je, že v roce 1953 se na bývalém Masarykově okruhu motocyklové závody nejely a náhradou za ně byl zorganizován Městským výborem Svazarmu v Brně jako součást
motocyklového mistrovství republiky tzv.
Slatinský trojúhelník. A jak uvádí internetová encyklopedie města Brna, „závody byly
náhradou za závody na bývalém Masarykově okruhu, kde v té době probíhaly úpravy trati a výstavba nových boxů pro závodní stroje“.
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl a archiv Jaroslava Poslušného

bosonožský zpravodaj 9/2015
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Masarykův okruh 2015 ještě jednou
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Připravujeme výstavu tvořivosti občanů Bosonoh.
Chceme navázat na tradici, která v Bosonohách bývala.

BOSONOHY SOBĚ
POD STŘECHOU ORLOVNY
12.–13. 12. 2015, každý den od 10 do 18 hod. v Bosonožské orlovně
Hledáme zájemce – vystavovatele. Pokud jste již něco vytvořili, zrovna vytváříte nebo se na to chystáte, ozvěte se nám do konce listopadu (obrazy, betlémy, panenky, keramika, řemeslné výrobky, knihy, hračky, fotografie, ubrusy,
výšivky, koberce a další…).
Budete-li mít zájem vystavit svá díla, nahlaste se, prosím, na podatelně
MČ Brno-Bosonohy, nechte vzkaz ve schránce naproti pošty nebo zašlete informace na e-mail: daniela.kalna@bosonohy.cz (uveďte, prosím, Vaše jméno,
telefon a informaci o tom, co chcete vystavovat).
Těšíme se na Vás, organizátoři:
Alois Hlinecký, Jindřich Čoupek, Milan Cendelín, Pavel Juráček st.,
Josef Mikoláš, Ludvík Bárta

ODDÍL STOLNÍHO TENISU A MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
vás srdečně zvou na

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Kde: v Bosonožské orlovně
Kdy: 27. 12. 2015

Kategorie: mládež do 15 let neregistrovaní (bez startovného)
Zápis v 9 hod., start v 9.15 hod.
Kategorie: ženy nad 15 let neregistrované (startovné 50 Kč)
Zápis v 10.15 hod., start v 10.30 hod.
Kategorie: muži nad 15 let neregistrovaní (startovné 50 Kč)
Zápis v 10.30 hod., start v 10.45 hod.
Kde se hraje: Bosonožská orlovna, Pražská 55, vchod do budovy je společný s restaurací Orlovna, za vstupem do restaurace napravo jsou dveře šatny a sálu, kde klepejte, kontaktní
telefon: 731 552 643
18
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
O PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ

SEJDEME SE 29. 11. 2015
PŘED KAPLIČKOU SVATÉHO FLORIÁNA
V 15 HOD. ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO SETKÁNÍ, MOŽNOST KOUPIT SI
DROBNOSTI ČI DOBROTY
OD 16 HOD. SE MŮŽETE TĚŠIT NA PANA FARÁŘE, DĚTI Z MATEŘSKÉ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BROŇKU SCHOŘÍKOVOU S MAMINKOU, PETRA
MIKULKU, RICHARDA LAPČÍKA A MARTINA HAMŘÍKA
V 17 HOD. ROZSVÍTÍME STROMEČEK, SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVÁME
PURPURU A SMĚS VÁNOČNÍCH MELODIÍ Z CELÉHO SVĚTA VÁM
ZAHRAJE METAMORFÓZA
TĚŠIT SE MŮŽETE NA ČAJ, ČAJ S RUMEM, SVAŘÁK, BOSONOŽÁČEK ČI
ČERNOU POLÉVKU NAŠICH FOTBALISTŮ
TĚŠÍME SE NA VÁS
MČ BRNO-BOSONOHY

Jiří Šlitr/Jiří Suchý: Purpura
Tiše a ochotně
purpura na plotně voní,
stále voní,
nikdo si nevšímá,
jak život mění se v dým,
snad jenom v podkroví
básníci bláhoví pro ni
slzy roní,
hrany jí odzvoní
rampouchem křišťálovým.
bosonožský zpravodaj 9/2015

Slunce se vynoří,
hned však se k pohoří
skloní, rychle skloní,
a pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně
purpura na plotně voní,
stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo Vánoc.
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ
A ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy

Chceš se stát také mladým hasičem?
Přijď se za námi podívat
Cvičíme 10 měsíců v roce
v úterý a ve čtvrtek
od 17 do 19 hod.,
o víkendu jezdíme na soutěže,
chodíme do přírody, plavat,
na výstavy i kulturní akce,
účastníme se soustředění

Více o naší činnosti
SDH-BRNO-Bosonohy
www.sdhbrnobosonohy.webnode.cz
Hlavní vedoucí mládeže Mirka Marečková
+420
774
364 646

 miroslavamareckova@seznam.cz

Ježíškovo folkové Brnění 2015
Letošní ročník vánočního festiválku se bude konat opět v Bosonožské orlovně dne 26. prosince. Těšte se na kapely Metamorfóza, F. T. PRIM a Devítku. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude stejně jako minulý rok určen na podporu prožitkových aktivit dětí se zdravotním
znevýhodněním.
Akce se bude konat pod záštitou ÚMČ Brno-Bosonohy. Náklady na akci budou hrazeny ze
sponzorských darů. Děkujeme předem všem, kteří se rozhodnou tuto krásnou akci podpořit.
Projektový tým je otevřen dalším návrhům a nápadům k projektu. Stejně tak budeme rádi,
pokud náš tým posílí další nadšenci, které myšlenka spojení Vánoc s folkem oslovuje.
Více informací o projektech a činnosti spolku najdete na www.onelittleclovicek.cz.
Nabízíme všem bosonožským firmám a podnikatelům možnost bezplatné řádkové
inzerce v prosincovém zpravodaji. Více informací Jarmila Dočekalová, tel.: 547 422 701,
jarmila.docekalova@bosonohy.cz
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Slavnostní setkání v knihovně

Foto Martin Blahák

Kapela Mistříňanka na setkání k výročí Senior klubu Bosonohy

Foto Martin Blahák

