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máme za sebou první dny nového roku 2018 a ještě jednou bych Vám popřál pevné zdraví,
štěstí a úspěchy v celém letošním roce.
Na začátku roku často rekapitulujeme rok odcházející, a to nejen v osobním životě, ale i ve
firmách či spolcích. Tak i já, jako starosta, bych rád rok 2017 zhodnotil.
Byl to v mnoha případech rok poněkud jiný než ostatní. Naší největší stavební akcí, která
sice byla zahájena v roce 2016, ale dokončena a zkolaudována v roce 2017, bylo otevření
prodejny potravin na ulici Vzhledná. Výstavba nás stála nemálo peněz, sáhli jsme hlouběji
do obecní pokladny, a tak byly další investice již menšího rozsahu. Krátce po otevření také
proběhla i úprava zeleně kolem celého objektu. Na konci prázdnin začala očekávaná oprava bytového domu na ulici Konopiska, kde se nám podařilo zajistit část peněz z evropských
fondů, část z dotací města Brna a nemalou částkou na tuto opravu přispěla také městská
část ze svého rozpočtu. Na sklonku roku se udělalo provizorní parkoviště na ulici Troubská,
kde jsou problémy s parkováním a průjezdností, toto opatření doporučila i Policie, a to vzhledem k nepřehledné dopravní situaci. V listopadu nám Pošta předala vyklizené prostory na
ÚMČ. Zjistili jsme, že stav těchto místností je velice špatný – izolace, elektřina i topení bylo
v havarijním stavu. Ihned začaly práce na odstranění těchto problémů, pokračovat se bude
i v tomto roce, pravděpodobně do února. Nově opravené prostory budou sloužit pro zasedání komisí ÚMČ, pronájem si mohou domluvit další spolky působící v naší městské části
nebo je mohou využít organizace námi zřízené.
Rok 2017 jsme však prožili nejen prací. V naší městské části probíhalo nemálo kulturních
a sportovních akcí. Jednou z nich bylo pořádání Poleskavského plesu, který Bosonohy po
stránce kulturní prezentoval ve svém okolí. Zúčastnilo se jej mimo jiné i 142 krojovaných
– Bosonohy, Starý i Nový Lískovec, Bohunická chasa, Ostopovice, Troubsko, Ivančice nebo
Tišnov. Mladé hody se tentokrát konaly v neděli tak, jak to bývalo v minulosti. Následovalo Milčovo kolečko, v červnu pak již tradiční Den dětí na hřišti pod myslivnou nebo v červenci Sudoval.
Největší a dlouho očekávaná akce proběhla 9. září – Oslava výročí 780. let první písemné
zmínky o Bosonohách. V pátek jeli stárci koňmo pro máju, kterou pak stárky u Orlovny nazdobily a postavila se ručně podle tradic. Hlavní den celého výročí byla sobota, u kaple se
XIV. ročník, číslo 1, leden 2018
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cocoseseděje
děje sport
sport kultura
kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Vážení spoluobčané,

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

sešli všichni stárci a byla zahájena oslava, které se zúčastnil biskup brněnský a starostové
městských částí, přijeli také přátelé z Itálie. Po úvodních proslovech a mši brněnského biskupa Vojtěch Cikrleho, se po druhé hodině odpolední vydal průvod stárků po Bosonohách.
V čele průvodu šlo více než 30 krojovaných dětí a za nimi stárci všech věkových kategorií,
v bosonožských i kyjovským krojích a plyškách. Celkem 88 krojovaných stárků. Ladila s nimi
i krojovaná kapela Střeličáci, která hrála nejen celé odpoledne v průvodu, ale vyhrávala i do
brzkých ranních hodin v sále. Odpoledne vystoupila cimbálka před Hostincem u Čoupků,
kde také večer probíhala večerní taneční zábava. Hlavní večerní program byl v sále učiliště, kde byli nejen Střeličáci, ale také na kryté terase CimbalMEN. Oslavy byly zakončeny nedělním odpolednem, kde byly oceněny významné osobnosti Bosonoh, které se podílely na
utváření našich dějin.
První adventní neděli jsme společně s dětmi rozsvítili vánoční strom u kaple. Doprovodný
program probíhal po celý den, ať to byl GulášFest nebo vánoční trhy, večer pak vystoupily
děti naší školy a školky. Na této akci se vybralo téměř 6000 Kč na Mikulášskou nadílku, která
se konala druhou adventní neděli v Bose. Poslední minuty roku 2017 jsme strávili společně
u kaple, kdy jsme přivítali rok 2018, sice ve 23.00 hodin, ale za to v hojném počtu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na akcích, které
se pořádaly v rámci naší městské části.
Myslím si, že rok 2017 byl pro Bosonohy rokem úspěšným a mám pocit, že všechny tyto
akce občany stmelují. Toto je základ pro další společnou práci v Bosonohách a jsem tomu
velice rád.
A co nás čeká v roce 2018? Investiční akce – oprava hasičky, zateplení střechy na základní
škole, oprava polní cesty v oblasti Bosonožského hájku, nákup nového traktoru a sekačky
na trávu nebo úprava kontejnerového stání. Těšit se můžete na probíhající plesovou sezónu, tradiční Šibřinky, Mladé hody, Den dětí, Babské hody i Rozsvícení vánočního stromku…
V letošním roce proběhnou také důležité volby do zastupitelstva naší městské části. Přeji
nám všem dobrou volbu.
Váš starosta Miroslav Sojka

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 30/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 13. 12. 2017 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. Schvaluje
a) návrh přílohy – stanovení výjimek za
MČ Brno-Bosonohy do novely OZV
o nočním klidu pro rok 2018 (pro 10, proti
0, zdržel se 0)

kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z. s.“
z právních služeb na nákup a provoz měřících přístrojů, které budou spolku předány na základě darovací smlouvy (pro 9,
proti 0, zdržel se 1 – Růžička)

b) změnu účelu schválených finančních prostředků v rozpočtu na rok 2017 pro potřebu zapsaného spolku „Občané za ochranu

c) rozpočtové opatření č. 24/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
na straně příjmů v objemu 10 000 Kč
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d) rozpočtové opatření č. 25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 na straně výdajů v objemu +33 000 Kč v § 2219
– ostatní záležitosti pozemních komunikací a v objemu –33 000 Kč v § 3639 komunální služby a rozvoj. Jde o přesun
kapitálových výdajů z blíže nespecifikovaných studií na konkrétní investiční
akci parkoviště Troubská – na geodetické zaměření a projektovou dokumentaci
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
e) předložený návrh směrnice pro poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy (pro 10, proti 0,
zdržel se 0)
f ) předložený návrh zřizovací listiny zřízené příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské
nám. 41, příspěvkové organizace (pro 10,
proti 0, zdržel se 0)
g) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
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Spolku Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, IČ: 60553707, dotaci ve výši
10 000 Kč na provoz skautského oddílu
Fénix v roce 2018 (pro 8, proti 0, zdržel
se 2 – Růžička, Melounová)
h) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
Mysliveckému spolku Hájek Bosonohy,
IČ: 18826326, dotaci ve výši 20 000 Kč
(pro 9, proti 0, zdržel se 1 – Růžička)
i) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Sportovní kluby Brno-Bosonohy,
IČ 13695908, dotaci ve výši 30 000 Kč
na přivedení vodovodního potrubí od
přípojky z hlavního řádu ke dvěma objektům a provedení vlastního připojení
(pro 9, proti 1 – Růžička, zdržel se 0)
j) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku
Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci
ve výši 20 000 Kč na zkvalitnění akustiky
sálu Bosonožské orlovny (pro 8, proti 1 –
Růžička, zdržel se 1 – Lančaričová)
k) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku
Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci
ve výši 4 000 Kč na přírodní dětský klub
Človíček Brno-Bosonohy, Kolovrátek slavností a rituálů (pro 9, proti 1 – Růžička,
zdržel se 0)
l) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku
Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 4 000 Kč na hudebně-společenský projekt „My se folku nebojíme“ (pro 9,
proti 1 – Růžička, zdržel se 0)
m) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
spolku Fotbalový klub SK Bosonohy,
IČ: 26596130, dotaci ve výši 190 000 Kč
(pro 9, proti 1 – Růžička, zdržel se 0)
n) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
spolku Tenisový klub Brno-Bosonohy,
IČ: 26593688, dotaci ve výši 40 000 Kč
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v položce 2460 - přijaté splátky půjček,
v objemu 23 000 Kč v § 1019 – ostatní
zemědělská potravinářská činnost, v objemu + 27 000 Kč v § 2169 – ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu
a službách, v objemu 6 000 Kč v § 3349
– ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, v objemu 60 000 Kč v § 3613 – nebytové hospodářství, v objemu 40 000 Kč
v § 6171 – činnost místní správy a na straně výdajů v objemu 50 000 Kč v § 3745
– péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
a v objemu 116 000 Kč v § 6171 – činnost
místní správy – Jde o zapojení vyšších příjmů za nájemné pachtovné, sankce stavebního úřadu za porušení stavebního
zákona, pronájem nebytových prostor –
objekt Vzhledná, bývalá drobná provozovna, náhrady soudního řízení soudní
spor Kroupa. Naproti tomu jsou výdaje
za ošetření ostrůvků ul. Pražská, ořezání a ošetření keřů v MČ Brno-Bosonohy,
oprava prostoru v přízemí budovy úřadu,
kde byla v pronájmu pošta (pro 10, proti 0, zdržel se 0)

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

o) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 72029901, dotaci ve výši 35 000 Kč
(pro 6, proti 2 – Růžička, Korbička, zdržel
se 2 – Lančaričová, Dočekal)

v objemu 165 000 Kč. Schvaluje náklady
vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018
v objemu 515 000 Kč a výnosy vedlejší
hospodářské činnosti na rok 2018 v objemu 801 000 Kč s návrhem výsledku hospodaření po zdanění ve výši 232 000 Kč
(pro 6, proti 2 – Růžička, Kilian, zdržel se 2
– Jiaxis, Korbička)

p) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku
Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci
ve výši 50 000 Kč, na pronájem pro divadlo, ozvučení pohádky, tombola (pro 9,
proti 1 – Růžička, zdržel se 0)

2. Souhlasí
a) se stávající přílohou k obecně závazné vyhlášce o regulaci veřejné produkce hudby (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
b) s prodejem pozemku p.č. 300/6 k.ú.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

q) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 15 000 Kč účelově určenou
na bezplatný pronájem pro oddíl stolního tenisu (pro 9, proti 1 – Růžička, zdržel
se 0)

3. Nesouhlasí
a) s prodejem části pozemku p.č. 300/2 pro
případnou soukromou výstavbu parkovacích stání (pro 6, proti 4 – Sojka, Růžička,
Kilian, Jiaxis, zdržel se 0)

(pro 7, proti 2 – Růžička, Výplach, zdržel
se 1 – Korbička)

r) poskytnutí dotace z rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 Spolku
Unie ROSKA – reg. org. Roska Brno-město, IČ: 64331016, dotaci ve výši 10 000 Kč
(pro 9, proti 1 – Růžička, zdržel se 0)
s) celkovou částku výdajů na tisk knihy s fotografiemi o Bosonohách v celkové částce 85 000 Kč v nákladu 500 kusů (pro 9,
proti 0, zdržel se 1 – Jiaxis)
t) investiční akci do návrhu rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na vybudování
schodiště na ulici Vrchní v celkové částce 350 000 Kč (pro 7, proti 2 – Růžička,
Kilian, zdržel se 1 – Jiaxis)
u) předložený schodkový rozpočet Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2018 s objemem příjmů ve výši 17 583 000 Kč, s objemem výdajů ve výši 19 985 000 Kč,
přičemž schodek ve výši 2 402 000 Kč
bude kryt financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech. Schvaluje tvorbu a čerpání Fondu pro přebytek hospodaření minulých let na rok 2018
v objemu 1 957 000 Kč. Schvaluje tvorbu
a čerpání Sociálního fondu na rok 2018
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4. Pověřuje
a) starostu jednáním o podmínkách smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů spojených s užíváním – hřbitov Troubsko
s ostatními smluvními stranami a schvaluje proplatit částku za běžnou údržbu ve
výši 97 000 Kč (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5. Revokuje
a) usnesení č 9/VII/29 ZMČ Brno-Bosonohy
– navýšit odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018 o 10 % s účinností do
konce volebního období a nahrazuje ho
novým zněním: ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s kumulací odměn neuvolněných
členů zastupitelstva do výše stávajících
odměn roku 2017 s navýšením o 10 %
(pro 8, proti 1 - Růžička, zdržel se 1 - Jiaxis)
Přítomno bylo 10 zastupitelů: Miloslav
Dočekal, RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Daniela
Kalná, Ing. Jan Korbička, Ing. Pavel Kilian,
Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová,
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav
Sojka, Jiří Výplach
Omluven: Martin Černý
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Leden
Antonín Vyzibla – 82 let
Vlastimila Machková – 75 let
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 najdete na www.bosonohy.cz
nebo je možno vše vyřídit na úřadě městské části.

Mladé hody – stárci
Srdečně zveme všechny zájemce, kteří by chtěli jít za stárky na naše
MLADÉ HODY, na první setkání, které proběhne 9. února v 17 hodin v tělocvičně Základní školy v Bosonohách. Pokud jste mladí,
neženatí a nevdané, rádi tančíte a zpíváte (to se určitě naučíte),
přijďte podpořit tradici, která je v Bosonohách stále živá.

bosonožský zpravodaj 1/2018

5
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Bosonožští oslavenci

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

Pyrotechnika v rukou amatérů
Sice už noc plná rajechtlí, dělobuchů a ohňostrojů skončila, ale protože letos neproběhlo vše
bez problémů, připomínáme malá pravidla pro použití zábavné pyrotechniky:
• Vždy si řádně přečtěte celý návod k použití. Výrobky uchovávejte v suchu a nenechávejte
je před použitím delší dobu venku. Připravte si kbelík s vodou a pracovní rukavici.
• Volba místa odpalu: nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých materiálů
a vozidel.
• Umístění zábavné pyrotechniky: vždy umisťujte výrobky na pevnou vodorovnou plochu.
Žádný z výrobků není určen k odpalování „z ruky“.
• Zapalování zápalnice: nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou v blízkosti další lidé. Při jejím zapalování se nad výrobek nenahýbejte. Sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte
zápalnici ze strany nataženou rukou.
• Vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je minimálně 5 m.
• Při selhání výrobku k němu nechoďte, nezjišťujte jeho příčinu. Vyčkejte 10 min a poté výrobek rozmočte ve vodě po dobu 24 hodin nebo jej zakopejte do země. Použijte rukavici.
MČ Brno-Bosonohy

KAM s nádražím?
Řeka nebo Petrov? Která varianta nádraží je nejlepší pro město a jeho občany? Jaké jsou
závěry Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno? Kancelář architekta města Brna zve
na druhou sérii jízd za obyvateli městských částí KAM jede k VÁM! Přijďte na setkání s hlavním městským architektem Michalem Sedláčkem a jeho týmem, který představí své odborné stanovisko.
Dozvíte se, jakou variantu přestavby nádraží kancelář architekta doporučila a jaký bude další
postup v realizaci železničního uzlu Brno. Zároveň se s vámi pobavíme o tom, jak vybraná
varianta ovlivní vaši městskou část.
Kdy: 8. 2. 2018 v 18.00 hodin.
Kde: Kinosál ZŠ Svážná (Svážná 438/9, Nový Lískovec).
Pro městské části: Nový Lískovec, Bohunice, Bosonohy, Starý Lískovec.
Seznam všech jízd najdete na Facebooku a webu kambrno.cz

Zprávičky z naší školičky
Nový rok zas zaklepal, do oken se podíval.
Na děti se pousmál, do všech koutů zavítal.
Přináší nám nové dny, nové plány, nové sny.
Spoustu práce, radosti, pro dospělé, pro děti.
Rok se s rokem sešel a za námi jsou nejen Vánoce, ale i rok 2017. Advent jsme zahájili již
tradičně adventním tvořením s rodiči, kde jsme vyráběli vánoční výzdobu našich domovů
i prostorů mateřské školy. U vchodu do budovy školky si děti ozdobily stromeček barevnými řetězy a ozdobami z papíru a přírodnin. Spolu se základní školou jsme se zúčastnili programu při rozsvícení vánočního stromu na Bosonožském náměstí.
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Také v adventním čase jsme pozorovali počasí a přírodu. Advent jsme prožili pohádkově předškoláci navštívili divadlo, ve školce jsme přivítali „Klauniádu o slušném chování“, pohádkové divadlo s představením „Putování za betlémskou hvězdou“ pro všechny děti. Po celou
předvánoční dobu jsme s dětmi tvořili ozdoby z různých materiálů, přáníčka, dárečky, obrázky, učili jsme se básničky, písničky, zpívali jsme vánoční koledy.
Na závěr tohoto „pohádkového období“ si děti prožily svůj „Štědrý den ve školce“. Od rána
jsme čekali příchod Ježíška, kterého jsme u vánočního stromečku před budovou školky volali zpíváním koled. Povídali jsme si také o vánočních tradicích a zvycích a některé jsme si
i vyzkoušeli. Potom konečně zazvonily zvonečky ve všech třídách a děti se dočkaly nadílky.
Rozzářené oči a nadšené projevy radosti nad novými hračkami, to byl opět ten nejkrásnější
zážitek celého předvánočního období!
Tímto děkujeme rodičům za pomoc, příspěvky a dary, díky kterým měly děti radost nejen
při mikulášské nadílce, ale i při vánoční nadílce ve třídách mateřské školy.
Za mateřskou školu přeji všem šťastný a úspěšný rok 2018
Zdeňka Bendová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
uplynulý měsíc prosinec byl opět nabitý aktivitami školy i školky. Hned na začátku moc děkuji všem rodičům, kteří obětovali svůj čas při přípravě kostýmů na vystoupení svých dětí
u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu u kapličky na Bosonožském náměstí. Děkuji za
přízeň rodičů, prarodičů a široké veřejnosti. Velké poděkování patří také paním učitelkám
mateřské a základní školy za hodiny nácviku, který se určitě vyplatil. V mateřské škole nacvičovaly všechny paní učitelky, ve škole základní to bylo dílo především paní učitelky Zuzany
Del Favero.
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Mikuláš přišel do školky s krásným andělem, třemi čerty a bohatou nadílkou. Děti jim poděkovaly básničkami a písničkami.

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

Vnímání krásy rozvíjíme u dětí také tím,
že každoročně navštěvujeme koncert ZUŠ
Františka Jílka v předvánočním čase. Mnozí
naši žáci se v různých oborech této umělecké školy vzdělávají a i oni se na koncertech
představují.
Milým setkáním s žáky, rodiči či prarodiči
byly Vánoční dílny, které se uskutečnily v základní škole ve čtvrtek 14. prosince. V připravených třídách si všichni přihlášení mohli
vyrobit různé dekorace k vánočnímu stolu
a další výrobky, ti nejvytrvalejší si na závěr
dílen mohli společně zazpívat koledy.
Společně s rozpočtem městské části byl
schválen i rozpočet školy, který umožňuje pokračovat v nutných opravách a rekonstrukcích. Můžeme se těšit na další nové šatní skříňky, vybavení v učebnách a malování
v některých částech školy. Také nás čeká zateplení střechy základní školy.
Děkuji všem, kteří přispěli sběrem starého
papíru do kontejneru v předvánočním týdnu. Získané prostředky jako obvykle využijeme ke zkvalitnění prostředí školy.
Školská rada základní školy začala pracovat v novém složení. Dva zástupce má zřizovatel
(Ing. Daniela Kalná, Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. MBA), dvě zástupkyně rodičů (Anita
Mikšová, Mgr. Michaela Růžičková) a dvě zástupkyně z pedagogů (Mgr. Květoslava Hladká,
Mgr. Markéta Smejkalová).
V sobotu 23. prosince na Nové radnici z rukou primátora města Brna převzala ocenění žákyně 4.A třídy Markéta Bařinová za úspěch ve výtvarné soutěži Městské policie Brno Empík
naděluje. Děkujeme Markétce za krásnou reprezentaci školy a přikládáme fotografie Markétčiných rodičů z předávání cen.
V novém roce přeji všem hodně zdraví, osobní a pracovní pohody a těším se na setkávání
při různých příležitostech.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Gabiony – hrajeme si s kameny
V letošním roce od září do listopadu pracovali žáci domova mládeže Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na projektu Asociace středoškolských klubů České republiky,
na který jsme získali dotaci z vnitřního grantu na mimořádnou aktivitu klubu.
Na začátku školního roku pracovníci úseku výchovy mimo vyučování ve spolupráci s vedením školy hledali v areálu SŠSŘ Brno-Bosonohy vhodný pozemek na bylinkovou zahradu.
Jako nejlepší se jevila část pozemku u školní jídelny.
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Vzhledem k pokročilé roční době se nestihlo vše dokončit a proto se bude v projektu pokračovat v jarních měsících roku 2018. V plánu je doplnění gabionů dalšími oblázky, jejich
vystlání geotextillí a naplnění zeminou. Na závěr bude zasázeno několik druhů bylinek.
Na slavnostní otevření pozveme i děti z MŠ Brno-Bosonohy, aby si s rodiči naplnili vlastní
gabion a také ho osázeli bylinkami.
Pracovníci domova mládeže
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Po období příprav, plánů, vyřizování objednávek a nákupech, započala realizace. Ve dnech
27. a 28. listopadu 2017 byla dokončena nejdůležitější část projektu, zpevnění pozemku,
usazení gabionů a naplnění pískovcovými oblázky.

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

Křesadlo pro
dobrovolníky
Jihomoravského kraje
2017 je v Bosonohách
Předsedkyně Senior klubu v Bosonohách Milada Olejníková získala krásné ocenění: Křesadlo pro dobrovolníky Jihomoravského kraje. Gratulujeme!
„Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, tak zní motto ceny Křesadlo,
určené pro dobrovolníky. Své favority z řady
těch, kteří nezištně věnují svůj soukromý čas
pomoci ostatním, mohli lidé nominovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách Jihomoravského kraje až do 27. října
2017. Patronem ceny Křesadlo v Jihomoravském kraji je herec Bolek Polívka. Slavnostní
večer proběhl 7. prosince v Divadle na Orlí v Brně. Celou akci uspořádala Maltézská pomoc
ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Co se podařilo seniorům v roce 2017
Ohlédli jsme se za rokem 2017 a trochu hodnotili. Užili jsme si nejen všechny naplánované akce, ale i ty, které byly navíc. Naše již tradiční zájezdy do oblíbených termálních lázní
v Maďarsku chybět nemohly, vždy nám navíc přálo počasí, takže odpočinek byl dokonalý.
Tematických zájezdů bylo několik: zámek Bojnice, lázeňské město Poděbrady, zámek Kačina,
listopadový výlov rybníka Bošilec, České Budějovice i zámek Hluboká. Výletovali jsme také
vlakem, to nás vždy baví, navštívili jsme tak Nové Město na Moravě, zámek v Miroslavi, lednické zahrady a Minaret, Rudické propadání nebo muzeum v Lanžhotě.
Každý měsíc pravidelně absolvujeme cvičení paměti – příjemná hodinka, kterou pro nás připravuje Rodinná pohoda z Vyškova, nás vždy dobře naladí. V červnu a říjnu jsme si zazpívali a setkali se na naší myslivně. Nechyběly ani návštěvy divadla Radost, v loňském roce to
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Poslední akcí senior klubu v roce 2017 byl tradiční Silvestr v Bosonožské orlovně, účast byla
veliká a zábava skvělá.
V závěru chci poděkovat všem těm, kteří se podílejí na přípravách našich akcí a programu.
Také děkuji městské části za dotace, bez kterých bychom tak bohatý program uskutečnit
nemohli.
Přeji všem hodně zdraví a úspěchů v jejich práci.
Hodně zdraví v novém roce 2018 všem spoluobčanům přeje Senior klub Bosonohy.
Milada Olejníková

Jubilejní 5. ročník Ježíškova folkového Brnění v Orlovně –
srdíčkový hudební zážitek pro všechny věkové skupiny
...je 26. prosince, 16.30 hod. a do Bosonožské orlovny začínají přicházet první příznivci
poctivé folkové hudby. Někteří jsou na festivalu poprvé, někteří se vracejí za osvědčenou
porcí již tradiční vánoční atmosféry. Zvukaři i tým organizátorů mají ještě plné ruce práce. V 17 hod. Honza Brož z Devítky uvádí první kapelu večera. Metamorfóza zvučí v rytmu
folku i staré dobré country. Vystoupení kapely návštěvníky příjemně rozehřívá a atmosféru
v sále si již obhlíží další účinkující. „Tak mám strach, aby jsme vám tady tu Orlovnu nezbourali,“ pronáší před vystoupením mistr Kronek. V zápětí uvádí folkař (Honza Brož) rockery
a Kronek Alband to hned rozbalí na plné pecky. To je již Orlovna zaplněna do posledního místa a někteří postávají v přísálí. Zpívá se, tančí a také se vzpomíná na staré dobré
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bylo celkem 6 představení. Na našich tanečních zábavách nám krásně hrají manželé Grufíkovi z Vacenovic, manželé Maškovi z Kuřimi a Duo Brilant.

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

časy skupiny Kern. Takovou legendu z pódia přece jen tak nepustíme. Dvojitý přídavek je namístě. To byl nářez:) Je třeba trochu
zklidnit emoce a také nazvučit další kapelu.
Na pódiu se chystají Žamboši a návštěvníci
se posilňují úžasnými domácími chlebíčky,
či chlebem s tvarůžkovou a bůčkovou pomazánkou. Vánoční štrúdl i punč mizí před
očima. Ve 20 hod. jsou návštěvníci festivalu
opět na svých místech a mohou se nerušeně zaposlouchat do jemných tónů mistrovsky zvládnuté kytary Honzy Žambocha. Jeho texty, zpěv i doprovod dalších členů kapely
celkově podtrhují úžasnou atmosféru v místě a poselství kapely do nového roku dojímá
některé i k slzám. Zlatým hřebem večera je již tradičně kapela Devítka. Jejich repertoár
hladí po duši a humorné vsuvky účinkujících nás baví. Hraje, zpívá a ladí se u kytar až do
pozdních hodin. Kdo nepřišel, možná neuvěří, ale tento ročník byl opravdu nejsrdíčkovější.
Děkujeme všem vystupujícím kapelám, které hráli zcela zdarma nebo za snížený honorář.
Človíček děkuje návštěvníkům, kteří svým dobrovolným vstupným významně přispěli na
další aktivity spolku.
Moc děkujeme všem, kteří finančně, mediálně či organizačně přispěli na uskutečnění akce:
ÚMČ Brno-Bosonohy, Veselý, dopravní stavby a telematika, Auto ZM, s. r. o., Geoheat, s. r. o.,
Kildatrans, s. r. o., Arboristika Špaček, Dopravní stavby Brno, s. r. o., DC VALVE Group s. r. o.,
Hezký domov, kuchyňské a bytové studio, Starobrno, Marix, s. r. o., Q2 Interactive, Internet
Agency, Královo Pole Cranes, s. r. o., Marais, s. r. o., Alenka, grafický miniateliér, Vodička, a. s.
– Petr Kavalec, Signál rádio, Country rádio, p. Iva Křivánková, ad.
Spoustu krásných zážitků v novém roce přeje tým spolku Človíček.
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V posledních dnech roku již tradičně pořádáme vánoční turnaj ve stolním tenisu pro
širokou veřejnost. Tentokrát se turnaj uskutečnil 28. prosince, kdy oddíl stolního tenisu za podpory městské části Brno-Bosonohy
uspořádal vánoční turnaj ve třech kategoriích a to pro mládež do 15 let, dále v kategorii pro ženy a v kategorii pro muže, kteří
nehrají registrované soutěže.
Soutěže pro mládež se zúčastnilo pět účastníků, tři chlapci a dvě nebojácná děvčata.
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Všichni vzali turnaj jako dobrou motivaci
dosáhnout co nejlepších výsledků a snažili
se vrátit každý míček. Za pozornost určitě
stály výkony všech chlapců a děvčat a konečné výsledky po odehrání vzájemných
utkání byly následující.
Konečné pořadí kategorie mládeže do
15 let:
1. Petr Novotný (druhý 2015, druhý 2016),
2. Petr Čoupek (čtvrtý 2013, vítěz 2014, třetí
2015, třetí 2016), 3. Jakub Malý, 4. Kateřina
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2017
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Homolová (pátá 2016), 5. Michaela Novotná
(osmá 2016).
Samostatná kategorie pro ženy byla vyhlášena již počtvrté v historii vánočních turnajů. V kategorii žen byla účast stejná jako
před rokem, ale slabší než v minulosti, kdy
se účastnilo třeba i devět žen. Tentokrát se
do hry pustily tři ženy. O napínavé momenty ale nebyla nouze ani tentokrát, protože
všechny zápasy byly vyrovnané a neobvykle dlouhé.
Konečné pořadí kategorie žen:
1. Eva Opatřilová (druhá 2015)
2. Alice Lesáková (dosud se neúčastnila)
3. Stanislava Ješinová (dosud se neúčastnila)
V nejpočetněji obsazené kategorii mužů
se sešlo jedenáct zájemců s odhodláním
poměřit své síly u zeleného stolu. Turnaj

proběhl v duchu fair-play a všichni soutěžící si zahráli v základních skupinách, kde
odehráli utkání každý s každým. Nejlepší tři z obou skupin postoupili do finálové
skupiny a ostatní z obou skupin do skupiny o umístění o sedmou až jedenáctou pozici. V obou skupinách se dohrála všechna
zbývající vzájemná utkání. V celém průběhu
turnaje si počínal suverénně Rostislav Lesák,
který nepoznal porážku a připsal si tak celkové vítězství ve vánočním turnaji v této
prestižní kategorii.
Konečné pořadí kategorie mužů:
1. Rostislav Lesák (vítěz 2013) 2. Lubomír
Chylík (vítěz 2011, třetí 2012, třetí 2013, vítěz 2016) 3. Martin Rozmarin (pátý 2012,
čtvrtý 2016) 4. Petr Němec (druhý 2011,
vítěz 2012) 5. Radek Dubšík (devátý 2016)
6. Jan Bíreš (dvanáctý 2016) 7. Petr Sipták
8. Josef Němec (čtvrtý 2013) 9. Libor Cidlík
10. Zdeněk Fiala 11. Lambert Prukner.
Po vyhlášení výsledků se většina účastníků
vyjádřila, že to byl sice náročný, ale velmi
příjemně strávený den a mnozí se již těší na
další ročník.
Na závěr chci poděkovat všem za fair-play
hru, bezproblémový průběh a příjemnou
atmosféru celého turnaje a také chci moc
poděkovat paní Haně Chylíkové za výbornou spolupráci při organizaci tohoto vánočního turnaje.
Za organizátory
Ing. Drahomír Tůma a Hana Chylíková
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