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Příjemné prožití
svátků vánočních,
mnoho štěstí,
pevné zdraví,
a spoustu osobních
i pracovních úspěchů
v roce 2019
přeje městská část
Brno-Bosonohy
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Vážení spoluobčané,
rok se otočil jako na obrtlíku a nejkrásnější svátky v roce zase klepou
na dveře. Měsíc prosinec začal s plnou zimní vervou – sníh, déšť, mráz,
náledí, plískanice. Adventní čas probíhá v plném tempu a zcela jistě
na nás má velký vliv. Většina bilancuje uplynulý rok, vlastní úspěchy
ale i nezdary, jiný vnímá primárně předvánoční shon a ruch s pocitem zvládnout vše na poslední chvíli před koncem roku, jiný se těší
na vánoční pohodovou atmosféru doma se svými blízkými. Všude kolem nás září vánoční světla, každý den vidíme kolem sebe radost dětí,
které netrpělivě očekávají příchod Ježíška.
Dovolte mi, abych všem Vám popřál klidné prožití vánočních svátku.
Do roku 2019 přeji více příjemných dnů než těch nepříjemných, více
lásky než záště a nenávisti, více radosti a hojnosti než smutku, utrpení
a strádání. Přeji vám klidný rok s pevným zdravím. Čas klidu a pokoje,
čas sladce vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, dárků, radosti a pohody.
Váš starosta Miroslav Sojka
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Zasedání číslo VIII/2 Zastupitelstva městské
části Brno-Bosonohy
konané dne 28. 11. 2018 v sále zastupitelstva od 18 hod.
Přítomno: 11 (Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek, CSc., Miloslav Dočekal, Ing. Leoš
Jelínek, Mgr. Petr Juráček, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Alois Mitrenga, Martin
Rozmarin, Miroslav Sojka, Jiří Výplach).
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Martina Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. Pavel Kilian
Kompetence uvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy požaduje předložení rozdělení kompetencí uvolněných členů zastupitelstva na příští jednání ZMČ.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/VIII/2 bylo schváleno.
Schválení předsedů a členů výborů zastupitelstva
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Danielu Kalnou.
Výsledek hlasování: Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Kilian P.)
Usnesení č. 7/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje předsedu kontrolního výboru pana Martina Černého.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje členy finančního
výboru ve složení Alena Havlíková, Richard Růžička, Jaroslav Sochor.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/VIII/2 bylo schváleno.
Kontrolní výbor – členové:
nově zvolený předseda sdělil, že návrh na členy předloží obratem, aby na příštím zasedání o nich bylo hlasováno.
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a další odměny
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu
pro neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 780,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 / Proti: 3 (Jelínek L., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Juráček P.)
Usnesení č. 10/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu
pro předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 2 700,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 10 / Proti: 1 (Kalná D.) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/VIII/2 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu
pro předsedy komisí (z řad členů i nečlenů zastupitelstva) ve výši 2 500,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu
pro členy výborů a komisí (z řad členů i nečlenů zastupitelstva) ve výši 0,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Čoupek A.)
Usnesení č. 13/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje nekumulování odměny za výkon funkcí.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v roce 2019 ve stejné výši jako v roce
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje měsíční odměnu
šefredaktora zpravodaje (formou dohody o provedení práce) ve výši 2 500 Kč za předpokladu výkonu této funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/VIII/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje penzijní připojištění pro uvolněného starostu ve výši 5 000 Kč měsíčně na VIII. volební období.
Výsledek hlasování: Pro: 6 / Proti: 3 (Jelínek L., Kilian P., Mitrenga A.) / Zdrželi se: 2 (Černý M., Juráček P.)
Usnesení č. 17/VIII/2 bylo schváleno.
Komise starosty – informace a návrhy na doplnění
Komise pro dopravu a životní prostředí: předseda – Ing. Leoš Jelínek, členové – pan Výplach, Mgr. Juráček, Ing. Dolák.
Bytová komise: předseda – Zdenka Lančaričová, členové – Jiří Výplach, Marcela Melounová.
Komise stavební: předseda – Ing. arch. Arnošt Čoupek, členové – Milan Šrutka, Miroslav
Meloun ml., Tomáš Mareček, Zdeněk Pavlata, Ing. Alois Mitrenga, Ing. Petrovský.
Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci, pro školu, mládež a sport: předseda – Martin Rozmarin, členové – Ing. Kalná, paní Čiefová, paní Medová, pan Cendelín,
paní Olejníková, paní Ceklová, paní Pařízková, paní Kňourková, pan Hurt.
Inventarizační komise: předseda – Marcela Melounová, členové – Jana Sedláková.
Novela vyhlášky – noční klid
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje seznam kulturních
akcí v roce 2019 pro stanovení výjimek z doby nočního klidu:
23. 2. Ples v Orlovně – tradiční ples farnosti
2. 3. Masopust-Šibřinky – průvod masek, taneční zábava, folklór
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30. 4. Pálení čarodějnic – hudební produkce
4. 5. Mladé hody – tradiční folklórní akce, předhodová a hodová zábava, průvod stárků,
pouťové atrakce
22. 6. Výročí 90. let kopané v Bosonohách – turnaj v kopané, kulturní program
26.–27. 7. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL – 27. ročník, letní kino, kulturně sportovní akce, letní
noc, hudební produkce
14. 9. Babské hody – tradiční folklorní akce, průvod stárků, hodová zábava
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/VIII/2 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy rozpočtové opatření
č. 28/2018 v rozpočtu městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu +9 000,00 Kč
na straně výdajů v § 3636 - pohřebnictví a v objemu +9 000,00 Kč na straně financování
v položce 8115 - změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.
Výsledek hlasování: Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/VIII/2 bylo schváleno.

Důležité informace samosprávy
Kanalizace
Časová osa:
– leden 2019 – vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele stavby
– červen–červenec 2019 – předpokládané zahájení stavby
– prosinec 2021 – předpokládané ukončení stavby
– červen 2022 – vyhodnocení celé stavby
Před zahájením stavby proběhne beseda s občany, na které se dozvíte termíny jednotlivých
etap, objízdné trasy, trasy autobusu apod. Všechny tyto důležité informace se budou řešit
se zhotovitelem v dostatečném předstihu.
Všechny informace, které se budou týkat této pro nás důležité stavby, se budou pravidelně
zveřejňovat v Bosonožském zpravodaji, na webových stránkách i facebooku městské části.
Projekt Bosonožské náměstí
Plánované úpravy Bosonožského náměstí se týkají převážně úprav veřejné zeleně, volných
prostranství v horní části náměstí, před kaplí, pod školou a spodní části náměstí. Řešení parkovacích míst a dopravní obslužnosti, doplnění mobiliáře, vybudování vodních prvků, začlenění sběrných nádob na odpad apod. Tyto úpravy jsou momentálně řešeny ve fázi návrhu
projektu. Úprava komunikací dotčených stavbou kanalizace je již vyřešena jako součást této
stavby a do tohoto projektu nelze již zasahovat. Občané budou informováni na veřejné besedě, ve zpravodaji a na webu MČ.

Odstranění topolů na fotbalovém hřišti
Fotbalový klub SK Bosonohy požádal dopisem ze dne 22. 8. 2018 MČ Brno-Bosonohy jako
majitele a správce pozemku o pokácení topolů u fotbalového hřiště s odůvodněním, že
klub nechce nést zodpovědnost za případnou kolizi stromů, jako se již stalo v minulosti na
jiných sportovištích.
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Na základě této žádosti byl zadán a zpracován odborný dendrologický posudek a zastupitelé na svém zasedání 26. 9. 2018 odsouhlasili pokácení všech topolů.
Kácení proběhne v období vegetačního klidu dle rozhodnutí referátu životního prostředí
ÚMČ a v jarních měsících bude provedena náhradní výsadba vzrostlými dřevinami v areálu
fotbalového hřiště.
Miloslav Dočekal, místostarosta RŽP ÚMČ

Návrh změny ÚpmB
S pověřením starosty jsem se zúčastnil společně s členem zastupitelstva Ing. Jelínkem veřejného projednání návrhu změny ÚpmB týkajícího se trasování D43 „varianta bystrcká“
na Magistrátu města Brna OÚPR. Jedná se o variantu trasy s připojením k D1 v katastru
Bosonohy. Tlumočil jsem tam důrazný nesouhlas MČ Brno-Bosonohy s touto variantou, tedy
s umístěním křižovatky a vedením této transkontinentální dopravní cesty na našem území.
Také jsem vyjádřil nesouhlas s plánovaným umístěním územní rezervy pro tuto stavbu, a to
z toho důvodu, že jednak výrazně omezuje vlastnická práva majitelů pozemků a zároveň, dle
našeho názoru, by plánovaná stavba výrazně zhoršila kvalitu životního prostředí v městské
části a v dotčené významné krajinné lokalitě Bosonožský hájek.
Písemná forma nesouhlasu bude zaslána příslušným orgánům prostřednictvím starosty
v požadovaném termínu.
Miloslav Dočekal, místostarosta

Provoz ÚMČ v době vánočních svátků
ÚMČ Brno-Bosonohy upozorňuje občany, že posledním úředním dnem roku 2018 bude
středa 19. 12. 2018. Ve dnech 27.–28. 12. 2018 a 31. 12. 2018 nebude žádný provoz úřadu, veškerá podání lze v tuto dobu provádět pouze prostřednictvím pošty, elektronické
pošty nebo datových schránek.
Prvním pracovním dnem a zároveň úředním dnem roku 2019 je středa 2. 1. 2019.
Přejeme klidné prožití vánočních svátku
Tomáš Návrat, tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy

ODS Brno-Bosonohy děkuje všem voličům za účast ve
volbách do zastupitelstva ÚMČ.
bosonožský zpravodaj 12/2018
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za účast v říjnových komunálních volbách. Díky Vašim hlasům získala naše
společná kandidátka Pro lepší Bosonohy s podporou KDU-ČSL a TOP 09 tři mandáty v našem jedenáctičlenném zastupitelstvu. Přijímáme to s velkou zodpovědností. Díky dobrému
volebnímu výsledku jsme usilovali o co nejlepší postavení, abychom se zapojili do práce
na podstatných věcech pro Bosonohy. Dostali jsme i nabídku na post místostarosty od vítězné strany. Následně byla bohužel tato spolupráce odmítnuta mimo jiné z důvodu, že
ostatní zastupitelé této strany našemu lídrovi nedůvěřují. Není nám lhostejné, že se kvalita
jednotlivých členů zastupitelstva posuzuje podle osobních sympatií a antipatií, a ne podle
možného přínosu pro naše Bosonohy.
Navrhli jsme na post starosty, případně místostarosty našeho lídra Martina Černého. Navrhli
jsme post místostarosty jako uvolněnou funkci – tedy na plný úvazek. Bosonohy potřebují
silné vedení, které bude mít dostatek času a odbornosti na řešení problémů, které jednotlivé strany popsaly ve svých programech. Bosonohy potřebují schopné politiky, zástupce
nás občanů, kteří budou pravidelně komunikovat s úřady, s vedením města Brna a dalšími
pro rychlé řešení našich problémů – dopravy, plánované nové výstavby, realizace splaškové kanalizace a dalších zásadních projektů.
Nechceme však stát mimo dění v Bosonohách. Zapojíme se do vedení městské části tam,
kde nám to bude umožněno. Chceme lepší Bosonohy – Bosonohy pro nás.
Za kandidáty Pro lepší Bosonohy zastupitelé Martin Černý, Petr Juráček, Pavel Kilian

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych veřejně poděkovala našemu poštovnímu doručovateli Láďovi Juráňovi za jeho
nadstandardně odváděnou práci. Za spokojené občany Bosonoh Marta Ceklová.

Tříkrálová sbírka 2019
I v naší městské části proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádána Charitou České republiky a to 5. ledna 2019.
Sraz všech zájemců o koledování bude u kapličky.
Dospělí, kteří jsou ochotni vést skupinky: 9.00 hod.
Děti a další: 9.30 hod.
Po pozdravení s panem farářem Františkem Koutným a po požehnání vyjdeme do jednotlivých částí Bosonoh, na konec bude nachystáno občerstvení v jídelně školy.
Prosíme všechny dospělé zájemce o zavolání, napsání, abychom mohli dopředu nachystat
kasičky a trasy pro jednotlivé skupinky.
Za organizátory Drahomíra Medová, tel. 723 876 646
a Petr Juráček, tel. 731 485 909, email: olca@centrum.cz
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PF 2019

Proč zahodit to, co bylo?
Jednoduše na to navažte.
Aby to dobré v novém roce zůstalo
a bylo ještě lepší, přeje SAKO BRNO.

O váš odpad se postaráme i během vánočních svátků. V těchto dnech budeme kontejnery a popelnice vyvážet podle běžného
harmonogramu. K jediné změně dojde na Nový rok v úterý 1. ledna, kdy svoz probíhat nebude a nahradíme ho v následujících dnech.
Úterní vývoz popelnic tedy zajistíme ve středu 2. ledna a dále v prvním týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu vždy o jeden den.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřena budou jen o svátcích 24. až 26. prosince,
na Silvestra a Nový rok.
I letos jsme připraveni na odvoz odstrojených vánočních stromků. Můžete je odnést na kterékoliv sběrné středisko nebo je nechat ležet
u černých popelnic. Pokud je ale průměr kmene stromku větší než 5 cm, je nutné ho rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata
popelářského vozu si totiž se silnými a dlouhými částmi neporadí.

Zprávičky z naší školičky
Listopadové počasí už není
pro nás žádné překvapení.
Rozfoukává po polích
někde listí, možná sníh?
Advent ťuká na dveře,
každý mu rád otevře…
V listopadu jsme s dětmi pozorovali změny v přírodě. Mimořádně teplé počasí v první polovině listopadu nám dovolilo trávit hodně času nejen na zahradě mateřské školy, ale také
v okolí Bosonoh. Děti pomáhaly na zahradě uklízet listí, sbíraly oříšky. V okolí Bosonoh jsme
pozorovali zahrádky, stromy, sbírali jsme barevné listy a přírodniny, které děti využily k výtvarným a pracovním činnostem.
Děkujeme panu Kiliánovi, který umožnil dětem nejen pozorovat orbu na poli, ale také si
zblízka prohlédnout traktor.
V rámci polytechnické výchovy si děti za využití pilky a vrtačky vyrobily kromě, již zmíněných draků, také mosty, dřevěné ježky, listy a stromy, které doplnily nasbíranými přírodninami. Vytvořili jsme tak nejen velmi pěkné podzimní dekorace, ale také ozdoby na vánoční
stromeček na Bosonožské náměstí.
Pohodu ve školce doplnil zábavný program kouzelníka, předškoláci navštívili Divadlo Bolka
Polívky a v rámci čtenářské pregramotnosti se zúčastnili besedy v místní pobočce Knihovny Jiřího Mahena.
S maminkami našich dětí jsme se sešly na „adventním tvoření“ v mateřské škole, které tradičně zahájilo předvánoční dobu.
Společně se základní školou jsme se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromu
na Bosonožském nám.
Za mateřskou školu přeji všem klidný a pohodový čas adventní, Zdeňka Bendová.
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského
zpravodaje,
naši nejmenší žáčci, kteří si od září zvykají
na školní výuku, dostali od těch nejstarších
svoje slabikáře a stávají se z nich čtenáři. Na
slavnostním předávání jim popřáli radost
a touhu po knihách.
Starší žáci, konkrétně druháci a čtvrťáci, poznávali knihy a to, co jim předcházelo, na
exkurzi v Moravském zemském archivu, kterým je provedla maminka našeho žáka paní
Michaela Růžičková.
V poznávání světa kolem nás nám pomohla také instalace mobilního planetária v tělocvičně školy a komponované pořady zaměřené na vesmír.
Ve sportovních soutěžích nám udělal radost výběr florbalistů, který v městském
kole ČEPScupu obsadil po velkých bojích
2. místo. Reprezentovali nás: Sidney Robinson, David Černý, Ondřej Hurt, Tomáš
Lang, Adam Bělohlávek, Petr Špaček, Tomáš Buček, Patrik Smejkal a Tomáš Klička.
Podzimním kolem zahájil pan učitel Petr
Beneš sérii celoročních florbalových turnajů týmů školy.
Projektem „Učíme se společně“ pravidelně
navštěvujeme ZŠ Bosonožská, ve které naši

žáci poznávají tuto sídlištní školu, možnou
školu pro druhý stupeň školní docházky.
Tatínek našich žáků nám pomáhá s výukou
angličtiny a opět pravidelně dochází do našich hodin a umožňuje žákům třetích až pátých tříd kontakt s rodilým mluvčím. S touto
rodinou také druháci slavili typicky americký
svátek Thanksgiving Day.
Soutěže Bobřík informatiky, která si klade za
cíl zvyšovat digitální gramotnost, se zúčastňujeme již mnoho let. V letošním roce jsme
kromě páťáků zapojili i čtvrťáky a radost ze
zisku pomyslného poháru nám udělalo celkem 32 žáků. Nejlepší z nich s plným počtem
192 bodů jsou Daniel Hora, David Černý
a Eliška Němcová. Na druhém místě s počtem 177 bodů se umístil Tomáš Lang, třetí
příčku obsadil se 176 body Filip Kašpar. Další
úspěšní řešitelé a řešitelky z pátých tříd jsou:
Michaela Nejedlá, Vít Vajdiš, Nikola Marková,
Markéta Bařinová, Luisa Malá, Tomáš Veselý,
Zuzana Zemanová, Emma Jašová, Nicole Keprtová, Tereza Jiranová, Petr Dvořák, Marek
Staněk, Sidney Robinson, Gabriela Skládalová, Tereza Melišíková, Nataniel Mikša, Adam
Bárta, Anna Černoušková a Nikola Pastuchová. Mezi čtvrťáky byli nejlepší: Adam Kovařík
(144 bodů), Jindřich Topinka a Vojtěch Vejslík (oba 140 bodů), třetí místo získala Eliška
Mikšová (136 bodů).
Další úspěšní žáci mezi čtvrťáky jsou: Jan Tesáček, Václav Vlach, Šimon Klaška a Laura Pelikánová. Všem moc gratulujeme.
Jiné nadané děti se pravidelně účastní slavnostního programu při příležitosti Vítání občánků na radnici městské části. Děkujeme
jim i paní vychovatelce Miladě Dittrichové
za přípravu a zpříjemnění tohoto výjimečného aktu.
Projekt města Brna Technické mateřské školy završuje svůj druhý rok trvání. Zúčastnili
jsme se konference, na které paní učitelky
úspěšně prezentovaly svoje úspěchy v oblasti polytechnické výchovy v mateřské
škole.
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Věříme, že jsme vám všem udělali radost vystoupením při rozsvěcování vánočního stromu o první neděli adventní. Příprava vystoupení a secvičování nám vzaly hodně času, ale
výsledek se vydařil a rozzářené dětské oči
a zvlhlé oči rodičů a prarodičů svědčí o tom,
že i tato práce má smysl. Vždyť i tím se děti
učí mnohým dovednostem. Děkuji všem paním učitelkám, které se podílely na nácviku,
a především té, která celý pořad vymyslela
a s dětmi trénovala – Zuzaně Del Favero.
Všem vám přeji pohodové Vánoce, zdraví
a štěstí do nového roku a věřím, že se budeme nadále setkávat při akcích, které pro vás

již dnes připravujeme. Jednou z nich budou
i tradiční Vánoční dílny v polovině prosince.
Úspěšný nový rok 2019 přeje
Stanislav Skřička, ředitel školy

Propojení generací přes výtvarné tvoření
Žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy a Senior klub Brno-Bosonohy
Po dlouhých přípravách a školení našich mladých lektorů jsme se
pustili do realizace závěrečné fáze projektu.
Pro účastníky projektu byly přichystány stoly s výtvarným materiálem, názornými ukázkami technik dekorování hedvábí, nejzajímavější publikace o Číně a Japonsku, materiály a literatura o hedvábí
a o technice balení dárků – Furošiki.
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 16 hodin se sešli členové středoškolského klubu v počtu deseti žáků a pozvání přijalo také sedm seniorů z Klubu seniorů v Brně-Bosonohách a šest zaměstnanců naší školy.
Nejprve koordinátorka projektu Iva Bednářová Mlaskačová přivítala budoucí výtvarníky. Seznámila je s historií výroby hedvábí, které se pro tento projektový den stalo nejdůležitější
komoditou. Účastníci projektu se dozvěděli informace o barvách a možnostech prolínání
barev a tvoření různých efektů. Kromě tradičního použití hedvábných šátků se seznámili
účastníci se starou japonskou technikou využití šátků na balení dárků.
A nastal čas praktického tvoření. Bylo z čeho vybírat: k dispozici byly šátky a šály různých
velikostí, polštářky, kravaty a obaly na brýle. Po přeprání polotovarů od možné impregnace
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se nejprve pustili do skládání, rolování a gumičkování hedvábného polotovaru. Pak probíhalo velké rozhodování o barevné kombinaci. Následovalo nanášení barev pomocí kapátek
a štětců. Někteří použili i hrubou sůl pro další efekty. Tím první část projektu končila, protože se čekalo na přirozené schnutí výrobků.
Během tvoření bylo možné se občerstvit kávou a čajem, ochutnávaly se sušené a mražené
moruše, většina z účastníků tyto plody dříve neochutnala. Během tvoření docházelo k přirozenému propojení účastníků projektu, předávaly se nově nabité zkušenosti a dojmy. Akce
splnila naše očekávání. V pondělí 19. 11. 2018 od 15 hodin probíhala další fáze projektu, této
části se však zúčastnili již jen naši žáci – členi Senior klubu a zaměstnanci měli za úkol tuto
část provést individuálně.
Pro všechny nastal okamžik překvapení, kdy každý rozbalil a poprvé spatřil svůj výtvor v plné
kráse.
Aby si tato krása uchovala barvy, bylo třeba důkladně zažehlit – zafixovat barvy.
Projekt „Propojení generací přes výtvarné tvoření“ se uskutečnil díky finanční podpoře
Asociace středoškolských klubů České republiky, z. s. a podpory Jihomoravského kraje.
Vypracovala: Dagmar Vachová
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ĢƚƐŬĄŚĞƌŶĂ
Ateliér
dEE WK,zKs|
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<ZKh<1–4 ROKY
Lea Šafránková
9.30 - 10.30
tel. 731 556 909
Ilona Brunová
tel. 731 480 480
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Lea Šafránková
tel. 731 556 909

…..………………
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16.00 - 20.00
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WŽŚǇďŽǀǉƐĄů
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16.30 – 18.30
Martina Závodná
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17.00 – 19.00
Viorika Hanáková
tel. 777 434 643

Aktualizace: 22. 11. 2018

WŽŚǇďŽǀǉƐĄů
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18.30 – 19.30
Monika Bartošová
tel. 603 841 459
Suterén
D^
17.30 – 19.30
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tel. 737 121 792

WŽŚǇďŽǀǉƐĄů
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18.20 – 20.20
Barbora Belová
tel. 604 176 398
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Eva Svobodová
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……………………………………
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Viorika Hanáková
tel. 777 434 643

Provozovatel: D Brno – Bosonohy, Správce: Markéta Langerová, tel. 732 981 459, www.bosabrno.cz
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Kulturní okénko
Milý Bosonožáci do rukou se vám dostává zpravodaj, ve kterém najdete program chystaných akcí na rok 2019.
Prosím vás o podrobnější prostudování, popř. zapsání si termínu do vašeho nového kalendáře pro rok 2019. Informace též najdete na webových stránkách obce www.bosonohy.cz
Za každou kulturní nebo sportovní akci je spousta příprav. Většina organizátorů přípravám
věnuje svůj volný čas. Proto bych chtěl apelovat na Vás, abyste se kulturním či sportovním
akcím nevyhýbali a podpořili je svojí účastí nebo byli nápomocni při přípravách. Je mi velmi líto organizátorů, kteří přípravám věnují spoustu času bez naplnění tíženého očekávání.
Do konce roku máme před sebou ještě pár akcí ať je to Ježíškovo brnění, nebo Silvestrovský
přípitek, na kterých se můžeme potkat.
Byl bych moc rád, kdyby se lidé mezi sebou opět začali bavit a neseděli unudění doma. Myslím si, že televizní seriály nedokážou nahradit zážitky, které si lze na většině akcí užít. Zároveň přivítáme případné nápady z řad občanů, jak různé akce vylepšit.
Mějte se pěkně, šťastné a veselé svátky, do Nového roku 2019 hodně zdraví a štěstí.
Za kulturní komisi Martin Rozmarin

Předběžný přehled akcí – 2019
Datum

Čas

5. 1.
6. 1.
10. 1.
12. 1.
12.–13. 1.
26. 1.
27. 1.
17. 2.
23. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
7. 3.
9. 3.
17. 3.
20. 3.
23. 3.
31. 3.
1. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
duben
25. 4.
duben
30. 4.
3.–5. 5.
8. 5.

9.30
17.00
16.00
19.00
16.00
19.00
18.00
16.00
19.00
14.30
20.00
8.00
12.00
18.00
14.00
16.00

15.00
17.00
9.00
10.00
16.00
18.00
8.00
14.00

14.00

Popis
Tříkrálová sbírka
Tříkrálový koncert Shadow Quartet
Výroční schůze – senioři
Fotbalový ples
Z pohádky do pohádky – Sedmero krkavců
Poleskavský ples
Cestovatelský večer – zimní Altaj
Detektivní pohádka
Ples v Orlovně
Maškarní ples
ŠIBŘINKY s rejem masek
Bosonožská uzlová štafeta
Masopust
Na správné adrese – divadlo
Vzpomínka narozenin T. G. Masaryka
Taneční odpoledne – Senior klub
Charleyova teta – divadlo
Jarní slavnost a vynášení Morany – Človíček
VÍTÁNÍ JARA, tradice krojů v Bosonohách
Koncert dětí – ZŠ Bosonohy, ZŠ Vedlejší
Koncert dětí – ZŠ Bosonohy, ZŠ Vedlejší
UKLIĎME BOSONOHY
Taneční odpoledne – Senior klub
Dva v jednom – divadlo
BOSONOŽSKÝ BĚH
Položení kytic k památníku osvobození
Žonglérské vystoupení
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
BOSONOŽSKÉ MLADÉ HODY
MILČOVO KOLEČKO – CYKLISTICKÁ BENEFICE
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Místo
Kaple sv. Floriána
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Jídelna SŠSŘ Bosonohy
Bosonožská orlovna
Troubsko
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Jídelna SŠSŘ Bosonohy
Bosonohy
Bosonožská orlovna
Úřad MČ Bosonohy
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Hřiště pod myslivnou
BOSA
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonohy pod školou
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Hřiště pod myslivnou
Bosonožské nám. u školy
Bosonožská orlovna
Areál u myslivecké chaty
Bosonohy, Bos. orlovna
Start a cíl ulice Hoštická
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15. 5.
18. 5.
1. 6.
9. 6.
10. 6.
16. 6.
17. 6.
22. 6.
26. 6.
červenec
20. 7.
26.–27. 7.
srpen
26.–30. 8.
září
14. 9.
25. 9.
9. 11.
10. 11.
1. 12.
7. 12.
26. 12.
prosinec
31. 12.
31. 12.

16.00
14.00
17.00
9.00
17.00
9.00

9.00
14.00

16.00
15.00
16.00
18.00
19.00
22.50

Studánková slavnost – Človíček
Taneční odpoledne – Senior klub
Den dětí
Muzikál ZŠ – Tajemství staré bambitky
Muzikál ZŠ – Tajemství staré bambitky
Muzikál ZŠ – Tajemství staré bambitky
Muzikál ZŠ – Tajemství staré bambitky
Oslavy 90 let kopané
Svatojánská slavnost – Človíček
Celorepublikový tenisový turnaj žactva a dorostu
BOSONOHEC NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
BOSONOŽSKÝ SUDOVAL
Klubový turnaj ve smíšených čtyřhrách
Léto s Patrikem – fotbalový kemp
TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
Babské hody
Svatováclavská podzimní slavnost – Človíček
Taneční odpoledne – Senior klub
Svatomartinská slavnost a slavnost světýlek – Človíček
ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
JEŽÍŠKOVO FOLKOVÉ BRNĚNÍ – Človíček
Turnaj ve stolním tenisu
Silvestrovské posezení – Senior klub
SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ ve 23.00

Hřiště pod myslivnou
Bosonožská orlovna
Hřiště pod myslivnou
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Fotbalové hřiště
Hřiště pod myslivnou
TK Bosonohy
Hřiště FK Bosonohy
Areál u myslivecké chaty
TK Bosonohy
Fotbalové hřiště
TK Bosonohy
Bosonohy, Bos. orlovna
Hřiště pod myslivnou
Bosonožská orlovna
Hřiště pod myslivnou
Bosonožské nám.
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožská orlovna
Bosonožské nám.

Tento přehled je pouze informativní, může docházet ke změnám.
Aktuální informace najdete vždy na stránkách www.bosonohy.cz, ve zpravodaji nebo na
vývěskách.

14

bosonožský zpravodaj 12/2018

bosonožský zpravodaj 12/2018

15

Cestovatelský večer v orlovně – Zimní Altaj
Před necelým rokem se v lednu dvacetičlenná skupina lidí vydala na 14denní putování Sibiří.
Společně se 4 ruskými průvodci putovala tajgou, aby večer rozdělala oheň, trochu se ohřála a zalezla do spacáků.
Zveme Vás na povídání o Altaji, které proběhne v rámci Cestovatelských večerů v Bosonožské orlovně v neděli 3. 2. 2019 v 18 hod. O zimním putování, které organizovala Prázdninová škola Lipnice, Vám popovídá Pavla Švecová a Anna Juráčková.
Povídání o Altaji uvede sekci Cestovatelských večerů, které budou probíhat během nedělních večerů dle zájmu přednášejících i veřejnosti. Pokud byste měli chuť v rámci Cestovatelských večerů popovídat o svých cestovatelských zážitcích, jste vítaní. Zájemci se mohou
ozývat na e-mail: jurackova.anna@gmail.com nebo tel. číslo 602 240 638

Hasičský rok 2018 – Vzhůru do nové sezóny
Zima už nám pomalu klepe na dveře, všichni už se těšíme na Ježíška a připravujeme doma tu správnou vánoční atmosféru.
My se ovšem navíc v našem sboru těšíme
z toho, kolik úspěchů a zážitků máme letos opět za sebou a rádi bychom se alespoň o některé z nich s vámi podělili. Letošní rok jsme zahájili už VII. Bosonožskou
uzlovou štafetou, kde nás reprezentovala
přípravka, tedy naši nejmenší, kteří vybojovali krásné 4. místo, mladší, kteří se umístili na místě 11. a Verča Marečková, která se
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se svou dvojicí v kategorii dorost umístila
na 5. místě. Přípravka a Verča se tak kvalifikovali na finále v uzlování, které se konalo ve Starém Lískovci a tam si svá umístění
prohodili, Verča tedy skončila 4. a přípravka si odvezla místo 5. Hasičské jaro však nebylo jen o závodění, kromě toho jsme stihli spoustu dalších věcí. Děti dostaly za úkol
naučit se něco ze základů požární ochrany
a v březnu se jim podařilo získat svoji první
hasičskou odbornost, a to odznak Preventisty – juniora. Dále jsme se zúčastnili výtvarné
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a literární soutěže Požární ochrana očima
dětí a společně s vámi jsme v BOSE přivítali jaro. V dubnu jsme se vydali uklízet Bosonohy, abychom je měli zase o něco krásnější
a s prvním oteplením jsme se přesunuli z tělocvičny ven a začali jsme trénovat na štafetu a požární útok, ze kterého si děti na závodech v Bohunicích přivezly 11. místo a naše
nejmenší členka tříletá Zuzanka Zelinová si
doběhla pro svoje první 3. místo ve štafetě.
V květnu jste nás mohli potkat na Dni dětí
a zbytek školního roku už se u nás nesl ve
znamení výletů, a to třeba do kina nebo na
laser game. 28. června jsme se naposledy
sešli, abychom si popřáli pěkné prázdniny
a při té příležitosti se nadlábli pizzou a rozdali si nějaké dárečky. To však ale zdaleka
není všechno. Kromě šikovných dětí, máme
také šikovné dospělé a dorostenky, se kterými jsme se za ženy zúčastnily hned několika požárních útoků a štafet, a to ve Šlapanicích, Střelicích, Hlíně, Nových Bránicích,
Brně a Bratčicích a rozhodně jsme se neztratily! Domů jsme si přivezly tři 1. místa,
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a po jednom 2., 4. a 5. místě. Po prázdninové pauze se náš sbor rozrostl hned o několik nových členů, a tak je nás tedy už 26.
V září se naše dorostenky a mladší žáci zúčastnili podzimního kola hry Plamen a dorostu – závodu požární všestrannosti, který
naše dorostenky vyhrály a ze smíšené kategorie s kluky si přivezly 3. místo, mladší
žáci skončili 7. Na halloween jsme se vydali za zvířátky do ZOO a do Zastávky u Brna
na akci Začarovaný les. No a teď už se pečlivě připravujeme na další uzlovací sezónu,
kterou jsme zahájili 17. listopadu v Drnovicích u Vyškova. Letos se tedy uvidíme ještě dvakrát. 2. prosince společně napíšeme
Ježíškovi na rozsvěcení vánočního stromku a 8. prosince nám držte palce na již VIII.
Bosonožské uzlové štafetě pro dorost a dospělé, tedy na první ze dvou soutěží tohoto
ročníku, která se bude konat v prostorách
tělocvičny naší základní školy. Na druhou
vás potom zveme 2. března 2019 do jídelny SŠSŘ Brno-Bosonohy, p. o. Snad i váš rok
byl stejně úspěšný, jako náš a nechť je ten
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další ještě o mnoho úspěšnější. Přejeme vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a jen to nejlepší do nového roku 2019 a těšíme se, až se společně s vámi opět potkáme na
některé z dětských akcí.
Za SDH Brno-Bosonohy

Eliška Pařízková

Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost
Oddíl stolního tenisu srdečně zve zájemce všech věkových kategorií na vánoční turnaj ve stolním tenisu 2018 pro veřejnost (tzn. pro neregistrované v pravidelných
soutěžích).
Turnaj se koná: v pátek 28. 12. 2018
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
Kategorie 1: mládež do 15 let (bez poplatku)
Kategorie 2: ženy (startovné 50 Kč)
Kategorie 3: muži od 15 let (startovné 50 Kč)

zápis v 8.45 hod.
zápis v 9.15 hod.
zápis v 10.30 hod.

Kde se hraje: Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je společný s restaurací Orlovna, hned za hlavním vchodem jsou napravo dveře do šatny a sálu, kde klepejte.
Co vzít s sebou na turnaj?
Pálku, sportovní oděv a obuv vhodnou na sálový sport (světlá podrážka), ručník, doporučujeme také vzít si s sebou občerstvení, protože souboje zvláště v kategorii mužů probíhají
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až do odpoledních hodin (14–15 hod.). Cenné věci nenechávejte prosím v šatně, neručíme
za případnou ztrátu.
Hrací systém:
Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:

podle počtu účastníků. Obvykle ve skupině systémem každý s každým.
podle počtu účastníků. Obvykle ve skupině systémem každá s každou.
v základních skupinách po 6 hráčích, systémem každý s každým.

Dále pak podle počtu účastníků může být využit vyřazovací herní plán, do kterého postoupí
obvykle hráči z 1.–3. pozice v základní skupině.
Hráči, kteří se umístí v základní skupině na 4.–6. místě se utkají o další umístění.
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů, v případě stejného počtu bodů rozhoduje vzájemný zápas a dále pak celkové skóre.
Za organizátory Ing. Drahomír Tůma
Kontaktní telefon: 731 552 643

Nábor nových členů do zásahové jednotky SDH
Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat ostatním? Jsi fyzicky zdatný? Pak hledáme právě tebe!
Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno Starý Lískovec nyní přijímáme nové
členy.
Naše jednotka je zařazena do kategorie typu JPO 5. To znamená, že jsme 24 hodin denně
připraveni do deseti minut od vyhlášení poplachu vyjet k mimořádným událostem. Ročně naše jednotka zasahuje průměrně u více jak třiceti událostí. Mimo jiné se naši členové
účastní také pravidelných školení a cvičení, která jsou pro každého člena jednotky povinná.
Příležitostně sloužíme pohotovost.
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Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují a splňuje
níže uvedené podmínky pro přijetí:
– trestní bezúhonnost
– minimální věk 18 let
– dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola u obvodního lékaře)
– dobrá fyzická zdatnost
– zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
– chuť pracovat
– bydliště ve Starém Lískovci a nebo v okolí
– ochotu jezdit na školení, výcviky atd.
– výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit si
schůzku, tel. 725 348 138 (Tom Okřina), nebo 737 474 392 (Michal Čížek)
Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud ostatní utíkají”.
I ty můžeš být tím, kdo zachrání lidský život, nebo uchrání majetek před přírodními živly.

FOTBALOVÝ KLUB BOSONOHY DĚKUJE VŠEM FANOUŠKŮM ZA PŘÍZEŇ
A PŘEJE V ROCE 2019 HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCHŮ A POHODY.

Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
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BOSONOŽSKÝ
SILVESTR
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
VÁS ZVE NA SPOLEČNÝ PŘÍPITEK A OHŇOSTOJ

31. PROSINCE 2018
V BOSONOHÁCH JIŽ TRADIČNĚ V 23:00
BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ PŘED KAPLÍ SV. FLORIÁNA

