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Vážení spoluobčané, uprostřed tohoto zpravodaje naleznete studii Bosonožského náměstí.
Není to nic nového, tato studie byla zpracována a veřejně představena v roce 2006. Připomínky, které tehdy byly a později další, jsou v této studii již zakomponovány. Od roku 2006
se kromě připomínek na studii nepracovalo z důvodu trasování kanalizace. Kanalizace je
nadřazená této studii, nesmí s ní být v kolizi, proto se ve studii řeší parková zeleň, prostor
před kaplí, prostor hřiště pod školou a parkovací stání. Kanalizace řeší vozovku, ta je financována z peněz EU a nelze stavebně do vozovky a chodníků zasahovat.
Upozorňuji na to, že je to stále pouze studie – není to finální projekt.
V další fázi – územní a stavební řízení – bude vše dáno na vědomí občanů a proběhne také
společná beseda.
Časově se nejedná o horizont nejbližšího roku, celé akci bude předcházet sehnání investic
a dalších vyjádření dotčených orgánů. Z toho důvodu, v tuto chvíli nedokážeme sdělit přesné datum.
Miroslav Sojka, starosta

Bosonožští oslavenci
Červen 2018
Jan Čoupek – 99 let

Červenec 2018
Eva Švandová – 83 let
František Vašíček – 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.
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co se děje sport kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Studie – Bosonožské náměstí

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

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 33/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 25. 4. 2018 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) dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s Obcí
Troubsko o spolupráci a úhradě nákladů
spojených s užíváním (pro 8, proti 0, zdržel
se 0)
b) poskytnutí investičního příspěvku Obci
Troubsko ve výši 324 438 Kč jako podíl nákladů na výstavbu kolumbária na hřbitově
v Troubsku v roce 2017. (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
c) dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené s Obcí
Troubsko o spolupráci a úhradě nákladů
spojených s užíváním (pro 8, proti 0, zdržel
se 0)
d) rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
v objemu +134 000 Kč na straně výdajů
v § 6171 - činnost místní správy a v objemu 134 000 Kč zvýšení financování v položce 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)
e) rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu +325 000 Kč na straně výdajů v § 3632 - pohřebnictví jako kapitálové výdaje v položce 6341 - investiční transfery poskytnuté obcím, v objemu
46 000 Kč v § 3632 - pohřebnictví a v objemu 371 000 Kč zvýšení financování v položce 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)
f ) „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ pro VZ – „Rekonstrukce hasičky“ firma GVEST s.r.o dle předložené nabídky (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
g) „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ pro VZ „Dopadová
plocha dětské hřiště ul. Za vodojemem“ firma 4soft, s.r.o. s nutností navýšení výdajů na
investici v rozpočtu na rok 2018 dle předložené nabídky (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
h) rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
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2018 v objemu 70 000 Kč na straně výdajů
v § 3421 - využití volného času dětí a mládeže a v objemu 70 000 Kč zvýšení financování v položce 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
i) pověření starosty k vypsání VZ na „Troubská
– parkoviště I“ dle zpracované projektové
dokumentace a předložení vítězné nabídky
ke schválení na příští jednání ZMČ (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)
2. Souhlasí
a) s navrženou dispozicí s majetkem města
– prodej zahrady p.č. 1369 dle dispozice
MMB/0433922/2017 (pro 8, proti 0, zdržel
se 0)
3. Bere na vědomí
a) úpravu přílohy tržního řádu za MČ Bosonohy – aktualizace tržních míst 2018
v MČ Brno-Bosonohy (pro 8, proti 0, zdržel
se 0)
b) opravu polní cesty P 16 a pověřuje starostu
vystavením objednávky na opravu povrchu
vozovky pokládkou nové vrstvy z recyklátu
v ceně 110 tis. Kč bez DPH a zároveň revokuje usnesení 12/VII/32 ZMČ Brno-Bosonohy (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
c) dopis TSB k řešení osvětlení na ul. Jihlavská
a pověřuje starostu vystavením objednávky
na navržené řešení TSB do doby rekonstrukce osvětlení v oblasti Bosonoh – Jihlavská–
Pražská (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
d) zpracované manažérské shrnutí Strategie
bydlení města Brna na roky 2018–2030
bez připomínek (pro 7, proti 0, zdržel se
1 – Růžička)
Přítomno bylo 8 zastupitelů: Martin Černý,
Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel
Kilian, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard
Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach
Omluveni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jan Korbička, Zdenka Lančaričová
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V rámci propagace je možné v Bosonožském zpravodaji č. 8–9/2018 využít celostránkovou inzerci zdarma. Nabídka platí pro všechny subjekty, které sestaví svou kandidátku do
podzimních komunálních voleb na území městské části Brno-Bosonohy. Termín uzávěrky
je 31. 7. 2018. Inzerci zasílejte na e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz
Do předmětu, prosím, uveďte: Volby do zastupitelstva 2018

Živnostníci, nakládáte správně s odpady?
Nejen právnické osoby, ale i živnostníci jsou podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.,)
povinni nakládat s odpady, které vznikají z jejich činnosti, zákonem předepsaným způsobem.
I oni je musí evidovat, třídit a odevzdat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
To bývá samozřejmostí u odpadů z výrobní činnosti. Ne všichni jsou si však vědomi toho,
že podobná pravidla se vztahují i na odpad podobný komunálnímu, tedy odpad vzniklý při
nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například
papír, sklo, obsah odpadkových košů). Živnostník jej tedy nemůže odkládat do popelnic
na směsný odpad nebo do kontejnerů na odpad tříděný, aniž by se zapojil do obecního
systému pro nakládání s komunálními odpady, uzavřel s obcí smlouvu a zaplatil příslušný
poplatek.
Za využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí (tedy například odkládání kartonových krabic od zboží do kontejneru na
tříděný odpad bez smlouvy), hrozí živnostníkům pokuta až do výše 300 000 Kč, pokud je
jejich prohřešek odhalen pověřeným pracovníkem obecních či krajských úřadů a České inspekce životního prostředí, kteří provádějí kontroly.
Co tedy může živnostník s tímto odpadem dělat?
• Zvolí si vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, kterému vytříděné složky
odpadu odevzdá.
• Zapojí se do systému v obci na základě písemné smlouvy. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové
obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního
města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi. V tomto případě není živnostník povinen vést průběžnou evidenci odpadů.
• Trochu zvláštní případ je elektroodpad, svým charakterem nebo množstvím podobný
elektrozařízení pocházejícímu z domácností. Ten mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky
a zářivky).
Více informací poskytne Odbor životního prostředí MMB.
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Bezplatná inzerce pro všechny subjekty
v rámci voleb do zastupitelstva

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

Plné kontejnery ukazují, že lidé čím dál více třídí
Přestože se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad a četnost jejich vývozů, stává se, že jsou nádoby někdy přeplněné. SAKO Brno stav průběžně monitoruje a na situaci
reaguje.
Společnost SAKO Brno musí čas od času řešit stížnosti na přeplněné popelnice. Hlavně
u tříděného odpadu. A to i přesto, že některá stanoviště tříděného odpadu sváží až sedmkrát týdně a směsný komunální odpad až třikrát týdně. „Důvodem, proč mohou být
někdy kontejnery přeplněné, je fakt, že stále více Brňanů třídí odpad, za což jsme velmi
rádi. Například loni se v Brně vytřídilo o 279 tun plastu více než předcházející rok. Proto
jsme také v roce 2017 ve městě doplnili 681 žlutých kontejnerů na plast, 633 kontejnerů na papír a 56 kontejnerů na odkládání skla. Na vybraných místech jsme na tento
trend reagovali i navýšením počtu vývozů,“ uvedl ředitel společnosti SAKO Brno Karel
Jelínek a zároveň požádal všechny Brňany, kteří třídí, aby papírové krabice a PET lahve
sešlapávali. Nesešlápnuté totiž zabírají zbytečně mnoho místa.
Kromě toho však existují i další důvody. Někteří podnikatelé a živnostníci používají k odkládání odpadu popelnice určené výhradně občanům města Brna. Zákon jim
přitom ukládá, aby si zajistili svoz a zpracování odpadu buďto individuální smlouvou
s dodavatelem služeb, anebo mají možnost zapojit se na základě smlouvy do obecního
systému. „Služby pro firmy poskytuje také společnost SAKO a všichni zájemci se o nich
mohou informovat na našich webových stránkách nebo nám zavolat. Naši obchodní
zástupci se pak už o vše postarají,“ uvedl Karel Jelínek. Dodal, že obchodní zástupci
podnikatele také aktivně oslovují a nabízí jim vhodné řešení.
Bezproblémový svoz odpadu v poslední době komplikuje i dopravní situace v Brně,
přestože posádky vyjíždějí v časných ranních hodinách, aby se vyhnuly kritické dopravní špičce. „Často se setkáváme s auty zaparkovanými v křižovatkách, v jednosměrných
ulicích nebo dokonce přímo před stanovišti s kontejnery ve svozových dnech. Pak je
samozřejmě velmi složité vyvézt kontejnery tak, aby zaměstnanci auta nepoškodili,“
podotkl Karel Jelínek.
Zástupci SAKO Brno proto po dohodě s nejužším vedením města a odborem životního
prostředí vytipovali nejproblematičtější lokality a oslovili starosty jednotlivých městských částí, aby dosáhli společného cíle – čistého Brna. „Hledáme řešení, abychom zajistili optimální četnosti výsypů, objemy a počty nádob na stanovištích a dostatečný
přístup k popelnicím a kontejnerům,“ dodal Karel Jelínek.
Kromě toho SAKO Brno přichází s novinkou – možnost úklidu stanovišť s kontejnery
a popelnicemi mimo svozové dny. „Společně s odborem životního prostředí také pracujeme na vytvoření nových kontejnerových stání a zlepšování kvality stanovišť s popelnicemi na komunální odpad,“ popsal plány Karel Jelínek.
Pokud i přesto Brňané narazí na přeplněný kontejner na tříděný odpad, mohou to nahlásit například pomocí mobilní aplikace „Třídění odpadu v Brně“, případně telefonicky
na lince 548 138 315. „Pokud člověk takto přeplněnou popelnici nahlásí, tak na místo
vyšleme náš vůz do dalšího dne,“ slíbil na závěr Karel Jelínek.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace SAKO Brno, a.s.
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Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno, z.ú. poskytuje pomoc a podporu osobám
závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým.
V rámci projektu Doléčovací centrum s přechodovým bydlením, který byl zahájen 1. 3. 2018,
nabízíme terapeutický léčebný program následné péče včetně možnosti sociálního bydlení,
který mohou klienti využít po ústavní léčbě. Dále poskytujeme informace, sociální poradenství a ambulantní léčbu.
Všechny výše uvedené služby nabízíme bezplatně.
Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 541 247 233, nebo e-mailem na adresu romana.dreslerova@akluby.cz. Novinky lze sledovat na webových stránkách
www.akluby.cz, nebo nás najdete na facebooku.

SENIOR BUS – pohodlnější a levnější taxi pro seniory
Víte, že již dva roky funguje služba, kterou zřídil Magistrát Města Brna společně s Dopravním
podnikem města Brna, tzv. Senior Bus?
Možná všichni o této možnosti neví, proto jsem se rozhodl napsat základní informace, jak
tento Senior Bus funguje.
– je určena pro všechny seniory starší 70 let a osoby s tělesným postižením, které mají
trvalé bydliště v městě Brně
– služba funguje celý týden od 6.00 do 22.00 hod.
– zastaví Vám před vchodem a zaveze Vás kamkoliv po Brně, a to nejen k lékaři, ale i do
obchodu nebo na návštěvu
– cena 1 jízdy je 50 Kč, bez omezení vzdálenosti, doprovod zdarma
– objednávání je na tel. čísle: 731 518 348, minimálně 1 den předem
Přestože jsou již v provozu 4 vozy, vím, že je vhodné si Bus rezervovat s předstihem i několika dnů. Budete pak mít jistotu, že se Vaše cesta uskuteční, jak máte v plánu.
Více informací najdete na stránkách www.dpmb.cz, nebo se můžete obrátit přímo na mě.
Příjemné letní dny Vám přeje zastupitel Martin Černý

Den dětí se povedl – díky Vám
Velice děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na letošním dni
dětí. Vyjmenovávat tentokrát opravdu nebudu, protože jich bylo
téměř padesát. Je to neuvěřitelné číslo. Moc mě těší, že existují lidé,
kteří na úkor svého času pomáhají, a to jen proto, aby se dětem
i jejich rodičům tento krásný svátek líbil. Jste skvělí 
Daniela Kalná
bosonožský zpravodaj 6–7/2018
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Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit?
Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit?

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

Zprávičky z naší školičky
V zahrádce květinku
pro svoji maminku natrhám,
s kytičkou srdíčko,
má zlatá matičko
tobě dám.....
První polovina května ve školce patřila tradičně našim maminkám. Děti se učily básničky
a písničky pro maminku, vyráběly přáníčka a dárečky. Všechno předaly maminkám na besídce, která pokračovala pracovní dílnou, kde spolu s rodiči zdobili batůžky.
Předškoláci opět nahlédli do života včel při návštěvě rodiny Veverkových.
Den dětí jsme oslavili maškarním karnevalem, pohádkou Sindibádova dobrodružství a skákacím hradem na zahradě mateřské školy. Za zajištění skákacího hradu děkujeme panu Jaroslavu Vařílkovi.
V rámci polytechnické výchovy a spolupráce se Střední školou stavebních řemesel, jsme
naplánovali na zahradě mateřské školy realizaci smyslového chodníčku pro děti. Za vstřícnost a spolupráci děkujeme paní vychovatelce Radmile Ševčíkové, Ing. Ivanu Halavínovi,
Ing. Milanu Širokému, panu Opálkovi za dodání podkladové folie a manželům Melounovým za kameny.
Za všechny děti děkujeme rodičům Kazdovým za pořízení filtračních konvic na vodu do každé třídy.
Červen je vždy obdobím školních výletů. Třída Včeliček se vydala na přírodovědný výlet
k rybníku do Popůvek. Pravý školní výlet pro všechny děti se uskutečnil na hrad Veveří, kde
děti zhlédly pohádku, měly možnost vyzkoušet řemeslné dílny a při vycházce překrásným
okolím hradu a Brněnské přehrady pozorovaly přírodu.
Závěr měsíce patřil hlavně předškolákům, kteří se tradičně rozloučili se školkou. Besídkou,
stužkováním a zahradní slavností jsme společně s rodiči uzavřeli společná leta strávená
v naší školce. Děkujeme za bohaté pohoštění ze strany maminek a babiček. Předškolákům
i rodičům přejeme dobrý start a mnoho školních úspěchů.
Prázdninový provoz mateřské školy je určen pouze pro předem přihlášené děti:
od 2. 7. do 13. 7. 2018.
V době od 16. 7. do 31. 8. 2018 bude provoz MŠ přerušen.
Nový školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018, provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.
Za mateřskou školu přeji všem krásné letní dny
Zdeňka Bendová

Inzerce:

RODINA S DĚTMI HLEDÁ PRONÁJEM
BYTU, RD 3+1, 3+KK V BOSONOHÁCH
A OKOLÍ.
NALÉHAVĚ. TEL. 702 989 517
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VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE VČETNĚ
LIKVIDACE - LEVNĚ!!!
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU + VEŠKERÝ
KOVO. MATERIÁL - ODVOZ ZDARMA!!!
M: 776 339 166
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Máte rádi pohádky? Ze všech nejkrásnější jsou ty hudební. Každý z nás by asi dokázal najít řadu z nich, jak v české kinematografii, tak v produkci zahraniční. Děti ze ZŠ Bosonožské
náměstí vybraly hned dvě, které spolu s dětmi ze ZŠ Vedlejší a hudebním souborem Muzikanti secvičily. A tak letos v Bosonohách vznikly hned dva muzikály – Medvědí bratři a známý příběh Ať žijí duchové.
Ono se řekne vznikly. Pod tím jedním slovem se ale ukrývá obrovské množství práce. Naučit
se scénář, secvičit divadlo, natrénovat řadu tanečních choreografií, připravit písničky, vyrobit
kulisy, ušít kostýmy, … a pak to vše spojit dohromady. To celé by se neobešlo bez ochoty
vlastníků sálu, dobrého zvukaře, hodných maminek pomáhajících se šitím a v neposlední
řadě také vydatné finanční pomoci, která tentokrát přišla z organizace Pionýr.
Díky této podpoře jsme mohli obě akce zrealizovat. Během května a června se na pódiu
v obou muzikálech představilo 90 dětí, které si představení náležitě užily a už nyní hledají
nové náměty na příští rok.
Zuzana Del Favero

bosonožský zpravodaj 6–7/2018

7

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

Konec školního roku s muzikálem

Studie – Bosonožské náměstí
8
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
v měsíci květnu se událo mnoho aktivit žáků školy, z nichž vyberu ty nejdůležitější. Žáci
5. třídy připravili třetí vydání školního časopisu Bosonožáček. Protože páťáci budou z naší
školy odcházet, věříme všichni, že se najde dostatek schopných a ochotných následovníků
a časopis bude vycházet i v novém školním roce.
Uskutečnil se opět sběr starého papíru a děkuji všem, kteří se do této akce zapojili. Žáci třetí až páté třídy opět oživili hodiny angličtiny s rodilým mluvčím, tatínkem našich žáků. Děti,
které se v kroužcích Muzikálu a Žonglování celý rok připravovaly, předvedly svá vydařená
vystoupení. Proběhlo předposlední kolo školní florbalové soutěže a koncem června bude
sehráno finále a budou vyhlášeni nejlepší florbalisté bosonožské školy.
Tradiční akcí, na které se podílejí žáci školy, je Vítání občánků. Moc děkuji vystupujícím dětem za ochotu obětovat sobotu k tomu, aby nově narozeným dětem a jejich rodičům předvedly svoje umění a zkrášlily tuto slavností událost.
V letošním roce vyrazili žáci páté třídy na školu v přírodě do Jeseníků. Počasí jim přálo tak akorát
a všichni, včetně paní učitelek, se nadšení vrátili zpět. To druhá skupina žáků školy, která vyrazila na jednodenní výlet na hrad Buchlov, schytala mezi slunnými dny právě ten jediný deštivý.
Výlet ale dopadl dobře a připravený program alespoň částečně vyrovnal deštivou nepohodu.
Velká událost se uskutečnila v pátek 11. května v dopoledních hodinách. Byla zasazena lípa
ke 100. výročí založení naší republiky v blízkosti lip, které u této příležitosti byly vysázeny
v roce založení ČSR. Slavnost zdůraznila účast významných hostů, ale i vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy. Ohlasy přihlížejících byly veliké. Prý takové pěkné vystoupení dětí na předchozích sázeních ještě neměli. Děkuji tak všem vystupujícím i jejich vyučujícím za jejich práci. Mnozí žáci školy byli oblečeni v kombinaci našich národních barev
a fotky můžete vidět na webových stránkách nebo v přízemí školy.
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V dětském klubu Pinokio se děti nenudí 
S dětmi z Dětského klubu Pinokio jsme navštívili v centru Brna na ulici Josefská „Modelový svět“. Viděli jsme velké digitální kolejiště, vyzkoušeli jsme autodráhu a dráhu s modely
RC autíček a tanků a kolejiště s Tomášem. Děti si vyplnily pracovní listy a vydaly se na Detektivní cestu, za kterou bylo každé dítě odměněno.
Součástí Modelového světa byl také zábavní park, ve kterém bylo možné spatřit velké množství různých figurek, strašidelný dům, dinosaury, ufo a přepravní modul, legie Pána nákaz,
létající větroně a vrtulníky a mnoho mnoho dalšího. Návštěvu doporučujeme malým dětem
a hravým tatínkům :)
Monika Bartošová a Martin Fučík
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Zápis do mateřské školy byl zdárně ukončen a je na místě poděkovat zástupkyni Zdeňce
Bendové. Necitlivost v podobě losování mezi tříletými dětmi, se kterou přišlo v tomto roce
město, zajisté rozezlí leckterého rodiče. Faktem ale zůstává, že se z kapacitních důvodů nedostalo na všechny zájemce o naší mateřskou školu. Naopak ve škole základní se dostalo
na všechny, kteří se hlásili do první třídy příštího školního roku. Na děti se těšíme a už nyní
připravujeme vše potřebné.
Velkou radost nám udělali tři žáci 5. třídy. Nejprve Alena Smejkalová získala 1. místo v celostátním kole matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Klokánek. O této soutěži
jsem již dříve psal, nyní nám došel od organizátorů i diplom. A k této dívce přidám ještě Terezii Vlachovou a Antonína Tesáčka, které zmiňuji proto, že tito tři úspěšně vykonali přijímací
zkoušky a byli přijati na osmiletá gymnázia. Přejeme jim, aby se jim i všem ostatním páťákům
v dalších letech dařilo, a vše, co se ve škole v Bosonohách naučili, v dalších školách rozvíjeli.
Na závěr děkuji všem rodičům a podporovatelům naší školy za přízeň v uplynulém školním
roce. Přeji všem klidné prázdniny a dovolené, na které se těší nejen děti, ale i učitelé. Během
prázdnin budeme opravovat a zkrášlovat mateřskou i základní školu, abychom 3. září mohli
všechny přivítat v opět o něco hezčích budovách.
Příjemné léto, dostatek odpočinku a nových sil přeje.
Stanislav Skřička, ředitel školy
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
PRO STŘEDNÍ ŠKOLU STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY
Brno-Bosonohy jako laureát této ceny právo
užívání označení „Odpovědná organizace
Jihomoravského kraje“.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se i v letošním ročníku soutěže o Cenu
hejtmana za společenskou odpovědnost ve
veřejném sektoru umístila mezi prvními třemi oceněnými.
V roce 2015 se SŠSŘ Brno-Bosonohy umístila na 2. místě. O rok později při vyhlášení
výsledků za rok 2016 převzala v hotelu Voroněž ocenění za 3. místo.
Dne 24. dubna 2018 se na slavnostním večeru ve Vile Löw-Beer udělovaly ceny za
třetí ročník této soutěže a při této příležitosti převzali ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy Ing. Josef Hypr společně s Mgr. Miloslavem Knapilem vítězné ocenění za
společensky odpovědnou organizaci Jihomoravského kraje za rok 2017. Obdržením vítězného certifikátu má SŠSŘ

Ocenění předávali: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal, předseda představenstva Krajské hospodářské
komory jižní Moravy Ing. Michal Štefl a zástupce Rady kvality ČR.
Cena hejtmana Jihomoravského kraje za
společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – dále jen „CSR“) a je určena pro
subjekty podnikatelského a veřejného sektoru v Jihomoravském kraji.
Podmínkou soutěže je prokazatelně dokladovat činnosti v oblasti sociální, environmentální, ekonomické a regionální odpovědnosti v dané kategorii.
Cílem a smyslem soutěže je veřejně ocenit
úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají, jsou aktivní a jsou
při realizaci principů CSR v této oblasti vzorem ostatním.
Cena hejtmana Jihomoravského kraje za
společenskou odpovědnost je udělována
na základě pořadí stanoveného hodnotící
komisí v souladu se zásadami a podmínkami, které schvaluje RJMK.
Na realizaci soutěže, do které se letos přihlásilo 18 organizací, se podílí Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní
Moravy a Rada kvality ČR.

Inzerce:
Rekonstrukce bytových jader, koupen
a topení. Poradenství, návrh, realizace na
klíč. Tel.: 513034551, mob.: 704 458 187,
e-mail: info@tzbcentrum.cz
www.tzbcentrum.cz
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Naši dobrovolníci z domova mládeže:
Stanislav Cibulka, Vojtěch Lepka a Vojtěch Smejkal, Alex Lazišťan, Tomáš Barinka, Artur Duhanský, Matěj Švec, Michal
Hartman, Adam Sobek, Petr Karola, Martin Šprynar, Barbora Kubičíková, Bohuslava Plachá, Svatomír Urban a Veronika Bačovská.
V úterý 15. 5. v podvečer byla provedena informativní schůzka, kam přišlo všech 15 dobrovolníků (členů našeho středoškolského klubu Asociace středoškolských klubů České republiky), v rámci schůzky byla projednána aktuálnost a důležitost akce a především bezpečnost
žáků. Z celkového počtu 15 dobrovolníků bylo hned 8 žáků z prvních ročníků, a tedy se této
akce zúčastnili poprvé.
Ve středu 16. 5. v osm ráno již všichni vyrazili do 22. ročníku charitativní akce. Prodej žlutého
kvítku měsíčku lékařského se prodával dobře, kromě sedmi poškozených kytiček naši žáci
prodali vše – 743 kytiček! Je to také velká zásluha organizátorů, jak od organizace a propagace akce, tak vybavení dobrovolníků krásnými žlutými triky s logem akce (které zůstanou
žákům na památku), plnými mocemi a spoustou propagačního materiálu.
Děkujeme zaměstnancům školy, kteří zakoupením kytiček přispěli.
Největší dík však patří našim dobrovolníkům, kteří vzorně reprezentovali naší školu.
Výsledek vybrané částky budeme vědět později, kdy taky naše škola obdrží děkovný
certifikát od Ligy proti rakovině.
Žákům se akce taky líbila a příští rok se zapojíme zase.

bosonožský zpravodaj 6–7/2018
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Potřetí jsme se zapojili do akce „Kytičky“ – Sbírky
Českého dne proti rakovině – středa 16. května 2018
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Bylinkové odpoledne – úterý 12. 6. 2018
Dnes jsme se dočkali dlouho připravované akce. Již od rána se pod vedením koordinátorky
Ivy Mlaskačové pekly laskominy – štrůdl plněný květy růží a šneci s plevelem, chystaly se
jednohubky s domácím žervé, chladily se báječné sirupy a šťávy z bylinek a rostlin.
Nástěnné panely s informacemi o akci, Bylinkový receptář, levandule na pletení kytiček proti
molům, výtvarný kroužek s malováním na kameny, stoly na jednohubky, pití a kávu, tiskly se
vzkazníčky, a pak to očekávání… Nebude pršet? Přijde někdo? Bude se to líbit?
Již před jednou se začala plnit terasa před jídelnou hosty z Bosonoh a ze školy. Paní Mlaskačová všechny přivítala a seznámila je s našim projektem, každý dostal ochutnávací kelímek a začalo proudění mezi džbánky se šťávami, sirupy, vodou s mátou a citróny, velký zájem byl o levandulový stolek, všichni obdivovali krásnou barvu levandule a chtěli si uplést
levandulový klas do skříně.
Akce se velmi vydařila, chceme touto cestou poděkovat všem našim milým hostům za účast,
spoustě z nich za hmotnou podporu – levandule, růže, mátu….
Velký dík patří členům našeho středoškolského klubu, kteří akci připravili, napekli, namazali,
uvařili, pořizovali fotky a dělali společnost hostům.
Paní Kalinové děkujeme za zdokonalení našeho receptáře!
Zájemci o receptář si můžou napsat na e-mail: vychovatel@soubosonohy.cz
Našimi hosty byla například místostarostka Bosonoh Ing. Daniela Kalná, dále členové Senior klubu Bosonohy, které jsme provedli celým areálem včetně prohlídky Živé zahrady,
Paletového nábytku a nových moderních sekcích na našem Domově mládeže. Dalšími hosty byli ředitel školy Ing. Josef Hypr se svými zástupci a takřka celé vedení Střední školy stavebních řemesel.
Dobrovolníci: Petr Karola, Tomáš Bernatík, Lubomír Hájek, Martin Chramosta, Filip Vašek,
Artur Duhanský, Patrik Milota a František Pelc.
Největší zásluha a poděkování a obrovský obdiv patří kolegyni, vychovatelce Ivě Mlaskačové,
jedno krásné, příjemné odpoledne trvalo nekonečný měsíc vymýšlení, příprav, pochybností
o počasí, na co se zapomene atd…. Což paní Mlaskačová zvládla s bravurou a celé odpoledne tak mělo hladký průběh a kladné ohlasy.
Roman Komínek
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I když prázdniny sotva začaly, je už čas přihlásit se do kroužků v novém školním roce.
V kroužcích na Lipce trávíme spoustu času venku v přírodě společnými hrami a bádáním, poznáváme přírodu a tvoříme z materiálů, které v ní najdeme. Přidejte se k nám,
vyberou si u nás malí i velcí!
Na Lipové čeká všechny děti ve věku 10–16 let kroužek Tvořivé ještěrky, kde vyrábíme z hlíny, slámy, ovčího rouna i dalších neobvyklých materiálů, a navíc vaříme dobroty ze surovin
vypěstovaných na naší zahradě. Lipová chystá i dva úplně nové kroužky: Cvrčilky pro předškolní děti a Kulíšky pro 1.–3. třídu.
Nový víkendový klub Lýkožrouti na Jezírku za Soběšicemi slibuje všem ve věku 10–16 let
dobrodružství v přírodě a trénink tábornických dovedností – rozdělávání ohně, vaření v kotlíku i nocování pod hvězdnou oblohou. Děti od 9 do 12 let zveme do kroužku Brouk Pytlík,
ty mladší (6–9 let) mezi Kuklíky. Jestli se nemůžete rozhodnout, který kroužek je pro vás ten
pravý, přijďte 5. září na Kroužkové odpoledne, kde se jednotlivé kroužky představí.
Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi pestrá, od entomologického kroužku Sphinx
a chovatelských Norníků přes zahradnicko-kulinářské Kuchtíky až po letošní novinku – ornitologický kroužek Puštíci, který láká všechny milovníky ptactva ve věku od 10 do 18 let.
Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou kroužcích určených pro zájemce starší 15 let. První z nich – Jógou ke zdravotnímu životnímu stylu je pro všechny, kteří touží po regeneraci
a protažení těla a chtějí zkusit i různé meditační a relaxační techniky. A druhý – Košíky je určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí uplést si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na www.lipka.cz/volny-cas.
Přejeme vám pohodové léto a v září v kroužcích na viděnou!
Amálka Rosíková, Lipka

Společnost se sídlem
v Brně-Bosonohách,
zabývající se prodejem
kancelářské techniky hledá
zdatného důchodce nebo
brigádníka na údržbu areálu
a výpomoc ve skladu.
Nabízíme pracovní poměr
dohodou, případně na
částečný úvazek.
Bližší informace:
mobil: 603 172 098
e-mail: dbolfova@tonerdiscount.cz

Školní jídelna DJ, s. r. o., na ZŠ Svážná
- Nový Lískovec, hledá kuchaře(ky)
požadavek výuční list, na plný úvazek,
pomocné kuchařky, na plný i zkrácený
úvazek, řidiče na rozvoz obědů
zkrácený úvazek.
Nástup dohodou.
Informace J. Horáček,
tel.: 721 809 980
Pro naše klienty v okolí Bosonoh hledáme paní
na úklidové práce na zkrácený pracovní úvazek.
Požadujeme kladný vztah k úklidovým pracem,
samostatnost, poctivost, pečlivost, spolehlivost.
Rozsah pracovní doby dle dohody.
Nabízíme zaškolení, dobré pracovní podmínky
a platové ohodnocení.
Vhodné i pro mladší důchodkyně a maminky
na MD.
Kontaktujte nás: tel. 792 317 616, E-mail:
provozni@1uklidova.cz,
1. úklidová
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V září přijď mezi Cvrčilky!

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