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Milí čtenáři bosonožského zpravodaje, únor je takový zvláštní měsíc. Zima už nám
začíná trochu vadit a jaro je ještě v nedohlednu, když se totiž podívám zrovna
dnes z okna tak sněží. Do toho se na scénu dostává chřipková epidemie, chybí
nám sluníčko, a tak už ty první sněženky vyhlížíme dost nedočkavě. Ale abych jen
nebrblala – už je nepatrně déle světlo 
A teď už jen pozitivně a vesele. Ráda bych tady poděkovala osmi mladým lidem,
kteří naše Bosonohy reprezentovali na Poleskavském plese, tentokrát pod taktovkou městské části Brno-Jih. Je milé a potěšující, že krojované tradice i přesto, že
tomu doba moc nepřeje, v Bosonohách stále zůstávají a věnují se jim místní mladí. Velké díky tedy patří Elišce Pařízkové, Petrovi Tesařovi, Evě Floriánové, Michalovi Sojkovi, Gabriele Vojáčkové, Michalovi Vrtílkovi, Veronice Bučkové a Kryštofovi
Škrdlíkovi (pokud jsem někomu z nich spletla jméno, omlouvám se!).
Mám na Vás všechny prosbu, pokud máte chuť, čas nebo náladu, napište do zpravodaje. Může to být básnička, povzdechnutí, radostná zpráva nebo třeba úspěch
někoho z rodiny či známých, cokoliv, co se nějakým způsobem týká Bosonoh. Rádi
pak Váš článek zveřejníme. Mailová adresa je: zpravodaj@bosonohy.cz
Toto číslo Bosonožského zpravodaje se Vám do rukou dostane v druhé půlce února, a to už bude zase o krůček blíže k jarním dnům a k těm něžným sněženkám…
mějte se krásně.
Daniela Kalná, místostarostka
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co se děje sport kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Úvodem

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

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 31/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 18. 1. 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) Návrh komise pro VZ na nákup malotraktoru a žacího traktoru dle přiloženého návrhu
rozhodnutí – firma S+S Machinery CZ s.r.o.,
nabídková cena bez DPH: 820 466 Kč (pro 7,
proti 0, zdržel se 0)
b) zadávací dokumentaci na VZ – letní údržba
komunikací v MČ Brno-Bosonohy na dobu
neurčitou dle přílohy s výpovědní lhůtou
6 měsíců, a každoroční kvalitativní vyhodnocení plnění VZ po skončení letní údržby
v daném roce pro případné uplatnění této
výpovědní lhůty (pro 7, proti 0, zdržel se 0)
c) delegaci pravomoci ke schválení zadávací
dokumentace u vypsání VZ – oprava hasičky na starostu ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek (pro 6, proti 0, zdržel se
1 - Růžička)
d) rozpočtové opatření č. 24/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
na straně výdajů v objemu +80 000 Kč
v § 6171 - činnost místní správy, kapitálový výdaj v položce 6122 - stroje, přístroje,
zařízení a v objemu +80 000 Kč na straně
financování v položce 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a přesun neinvestičních výdajů z § 6171 - činnost místní správy na

kapitálové výdaje v § 6171 - činnost místní
správy v objemu 40 000 Kč (pro 7, proti 0,
zdržel se 0)
e) rozpočtové opatření č. 2/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu 52 474 Kč na straně příjmů v položce
4111 - neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a v objemu 52 474 Kč na straně výdajů
v § 6118 - volba prezidenta republiky (pro
7, proti 0, zdržel se 0)
2. Souhlasí
a) s objednávkou na dokončovací práce dle
nabídky firmy EKOSAIN v hodnotě do
140 tis. Kč bez DPH a požaduje předložení RO na další jednání ZMČ pro úpravu rozpočtu o nezbytné náklady dokončení oprav
po vyjasnění všech nákladů souvisejících se
zprovozněním prostor bývalé pošty (pro 7,
proti 0, zdržel se 0).
Přítomno bylo 7 zastupitelů: Martin Černý,
Ing. Daniela Kalná, Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžička,
Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach.
Omluveni: Miloslav Dočekal, RNDr. Anastazios
Jiaxis, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička.

Bosonožští oslavenci
Únor
Milan Samuel – 73 let
Helena Hamříková – 70 let
Hana Hostinská – 64 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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Volební účast 75,31 %

Pronájem urnového místa v kolumbáriu
v obci Troubsko
Dovolte mi, abych Vás seznámila s možností pronajmout si urnové místo v nově vystavěném kolumbáriu na hřbitově v obci
Troubsko. V roce 2016 a 2017 obec Troubsko nechala vybudovat „Kolumbárium I“,
které obsahuje 23 kolumbárních oken
a „Kolumbárium II“, které má 29 oken. Do
kolumbárních oken se vejdou maximálně
tři urnové schránky.
Nabízíme vám možnost uzavřít s obcí
Troubsko jako pronajímatelem smlouvu
o nájmu urnového místa v kolumbáriu.
Cena nájmu na 10 let je 1 200 Kč, a dále si
nájemce odkoupí do svého vlastnictví epitafní desku z mramoru v ceně 4 210 Kč, pokud
to bude v Kolumbáriu I, cena epitafní desky v Kolumbáriu II je 4 420 Kč (cena je rozdílná z důvodu vyšší ceny mramoru v roce 2017). Nájemce – kupující je oprávněn si na epitafní desku nechat vytesat na své náklady nápis dle vlastní volby. Zájemci o pronájem
urnového místa se mohou dostavit na obecní úřad v Troubsku v úředních dnech a uzavřít
Smlouvu o nájmu urnového místa v kolumbáriu a k tomu Kupní smlouvu epitafní desky.
Informace o pohřebišti naleznete na stránkách obce Troubsko a na vývěsce u hřbitova
v Řádu veřejného pohřebiště.
Andrea Zahradníková, administrativa obce Troubsko
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Výsledky volby prezidenta ČR pro obec Brno-Bosonohy

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

Přijďte se svým nápadem pro lepší Brno.
Dáme na vás.
I tento rok máte možnost zapojit se do spolurozhodování o části veřejných financí a navrhnout, co za ně ve městě vylepšit, změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat. Na druhý ročník participativního rozpočtování bylo vyčleněno 30 milionů korun.
Jaké nápady podávat?
Může jít o zlepšení tramvajové zastávky, o nové dětské hřiště, o noční půlmaraton nebo
o něco zcela unikátního, kam naše fantazie ani nesahá. Základní podmínkou je, že navrhované projekty musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční propagaci. Dodržet je
potřeba také finanční limit 3 miliony korun na jeden projekt.
Přijďte tvořit projekty společně!
Během března a dubna proběhne v různých částech města série 10 úvodních setkání
(workshopů). Na těchto setkáních se dozvíte nejen více o participativním rozpočtu, ale především o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor, aby váš projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí a za pomoci koordinátorek se rovnou můžete pustit do společné přípravy
projektů.
Srdečně vás zveme na tato veřejná setkání, která se uskuteční vždy od 17.30 do 19.15 hodin.
V rámci setkání je pro vás připraveno občerstvení a propagační předměty. Své projekty můžete podávat do 31. 5. 2018, a to v elektronické či papírové podobě. Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách damenavas.brno.cz.
Přehled veřejných setkání (workshopů) – Dáme na vás 2018/2019
5. 3. Brno-Medlánky, Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1
8. 3. Brno-Žebětín, ÚMČ - Jednací sál, Křivánkovo nám. 35
13. 3. Brno-střed, ÚMČ - Zastupitelský sál, Dominikánská 2
14. 3. Brno-Královo Pole, ÚMČ - Velká zasedací místnost, Palackého tř. 59
15. 3. Brno-Židenice, Dělnický dům, Jamborova 65
19. 3. Brno-sever, Klubovna MČ Drutis, Okružní 21
22. 3. Brno-Tuřany, ÚMČ - Zasedací místnost, Tuřanské nám. 1
29. 3. Brno-Nový Lískovec, ZŠ Kamínky - jídelna, Kamínky 5
3. 4. Brno-Bystrc, Společenské centrum, Odbojářská 2
4. 4. Brno-Líšeň, ÚMČ - Sál radnice, Jírova 2
Dáme na vás je o vašich nápadech, nenechte je ležet v šuplíku!
Petra Marciniszyn, koordinátor participace obyvatel

Inzerce:
PŘÍJMEME PRACOVNÍKY NA HPP S INVALIDNÍM
DŮCHODEM NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK.
POZICE STRÁŽNÝ, RECEPČNÍ, PSOVOD
A DOZOR. NÁSTUP DLE DOHODY.
PPH spol. s r. o., WURMOVA 3, BRNO.
TEL: 602 595 682
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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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Požadavky městských částí byly diskutovány na jednání Pracovní skupiny pro cyklistickou
dopravu, která byla zřízena na začátku letošního roku náměstkem primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy Bc. Matějem Hollanem.
Cílem Pracovní skupiny je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské
metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility, kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od
městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření
napříč celým městem.
Pracovní cykloskupina na svém jednání stanovila následující tři prioritní radiály a tři prioritní tangenty, jejichž realizaci považuje z pohledu cyklodopravy ve městě Brně za klíčovou.
Při jejich výběru se zaměřila na řešení cykloopatření převážně v centrální části města, kde
je nejvyšší intenzita cyklistické dopravy.
A. Prioritní radiály
1. Ulice Křenova
2. Ulice Lidická a Štefánikova
3. Vídeňská/Svratka a Renneská/Svratka
B. Prioritní tangenty
1. Kotlářská – Pionýrská – Drobného – Provazníkova
2. Svitavská CS – křížení
• Hladíkova
• Křenova
• Cejl – Zábrdovický most
• Valchařská
• Černovická
• Kaštanova
3. Svratecká CS – křížení
• Kšírova
• Podjezd pod Heršpickou
• Renneská
• Vídeňská
• Pisárecká
Na jednáních Pracovní cykloskupiny byly probrány požadavky všech městských částí zaslaných na základě výše zmíněného dopisu. Z kapacitních důvodů, a to jak finančních, tak personálních, však není, bohužel, možné vyhovět všem požadavkům současně. Z tohoto důvodu Pracovní cykloskupina některé požadavky přiřadila ke stanoveným prioritám, ostatním
se bude věnovat následně. O navrhovaných cykloopatření Pracovní cykloskupiny budou následně dotčené městské části informovány a bude jim dán prostor pro konzultaci.
Cyklostezka na sil. II/602 z Bosonoh do Starého Lískovce je zařazena v této kategorii – Bude
postupně řešeno po dořešení priorit.
Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu
dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho odboru
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Vypořádání preferovaných opatření
pro cyklistickou dopravu z pohledu
Městských částí Statutárního města Brna

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

Operační program Doprava v Jihomoravském kraji
Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst,
to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014–2020 (OPD2).
OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice
v období 2014–2020.

Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650–38,616 tratě
Brno–Havlíčkův Brod

Nové silnice a modernizované železniční
tratě v Jihomoravském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno
419 projektů, postaveno a zrekonstruováno
319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihomoravském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1
realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě
TEN-T. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.opd.cz/opd1.

Díky elektrizaci traťového úseku Šatov–Znojmo došlo k přímému železničnímu spojení
Wien–Znojmo bez nutnosti přestupu v železniční stanici Retz. Bylo dosaženo vyšších rychlostních parametrů trati a s tím spojené zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti
železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo.
V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Došlo tak ke
kompletní rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno–Břeclav.
Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském regionu k elektrizaci a modernizaci vybraných tratí. Bude se jednat o úseky
Brno–Zastávka u Brna, Hrušovany u Brna–Židlochovice, Šakvice–Hustopeče u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem staveb je
zkvalitnění příměstské železniční dopravy,
zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Mezi další významné dopravní projekty
v Jihomoravském kraji bezesporu patří D1 Modernizace – úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš–EXIT
modernizace D1, konkrétně se jedná o úse- 168 Devět Křížů
ky 25 (EXIT 178 Ostrovačice–EXIT 182 Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká Bíteš–EXIT 168 Devět křížů).
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/jiznimorava nebo můžete navštívit
Eurocentrum, které má pobočku také v Brně.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou Vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav
města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků
z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada
aktivních občanů, zástupců veřejné správy
a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory.
Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050? Bude
městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinujícím různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do
Vídně do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se
stane běžným standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě.
Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou Vizí a strategií #brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny. V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, který určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech. Na jaře
začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři
roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání
s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata a další aktivity
pro zapojení obyvatel města. První veřejné debaty se uskuteční v březnu. Na té první bude
diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste odpovědět na
otázku. Máte již svůj online účet Brno iD? Že nevíte o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má
přes 50 000 Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart City v Evropě. Více
o Brno iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se
do nejen do další fáze tvorby #brno2050. Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.
com/chytrebrno, kde najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.
Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro oblast Smart city

Máte problém se svým psem?
Nevíte si rady s jeho výchovou či má pouze nějaký špatný
zlozvyk? Zkuste se obrátit na psího psychologa
Stejně jako lidé, i psi se rodí s genetickými
základy a zároveň jsou ovlivňovány výchovou svých páníčků. Udělali jste již v počátku, a to při výběru psa, nebo v druhé fázi,
kterou je příchod štěňátka domů a jeho
první výchova chybu a nyní si se svým čtyřnohým mazlíčkem nevíte rady? Nápravou
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problémového chování psů se v České republice zabývá velice málo veterinářů či
výcvikářů. Stejně dobře, nebo i lépe vám
může pomoci psí psycholog. Na psího psychologa se stále častěji obracejí lidé, jejichž
čtyřnohý mazlíček například štěká po celý
den v bytě a ruší sousedy, neposlouchá či
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utíká, znečišťuje byt, je ustrašený nebo naopak agresivní, pokousal člověka a tak dále.
Nejdříve je samozřejmě zapotřebí stanovit
si, kde vznikl problém. Většina psů nějakým
způsobem reaguje na okolí, psi nejsou od
narození duševně nemocní nebo agresivní. Ve většině případů bývá chyba jinde.
Psí psycholog Jaroslav Opat z Tišnova, tvrdí, že pejskaři nejčastěji chybují v tom, že
podcení první příznaky problému. Pokud
se tedy projeví náznaky nevhodného psího chování, je nejlepší zasáhnout ihned.
V první fázi se zaměřuje na to, o jakou rasu
jde, v jakém bydlí prostředí a jak se k pejskovi chová páníček, případně zbytek osob
s ním žijících. „Převýchova pejska není jen
o tom, vzít si psa domů a pracovat na něm.
Dost často je zapotřebí také zapracovat na
majitelích chlupáčů. Lecko by si myslel,
že mi přiveze pejska domů a já ho předělám. Tak tomu ale rozhodně není. Páníčky
učím, jak k psům přistupovat, například,
že by pes neměl vycházet ze dveří první
nebo jak správně krmit a získat si u toho
respekt, říká Jaroslav Opat z Tišnova. Důležitým úkolem je naučit páníčky, jak dát
psovi najevo, že vůdcem smečky je on a ne
psi. A jaké metody psí psycholog používá?
Někomu by se mohly zdát zvláštní, ale jsou
velice účinné. Pro komunikaci se psy používá psí psycholog prostředky, jako by byl
členem smečky. Dorozumívá se gesty, zvuky i postojem těla. Například do psa pomocí prstů kousne, zažene ho postojem těla
do kouta. Jednou za týden pořádá setkání

s majiteli psů a společně všichni pracují na
socializaci svých čtyřnohých kamarádů, tož
vidí Jaroslav Opat jako velice důležitý prvek při výchově psa.
Jaroslav Opat z Tišnova je v kontaktu se psy
téměř od narození. Protože si dobře uvědomoval, že vlastnit domácího mazlíčka
není jen legrace, ale především velký závazek, než si pořídil svého prvního pejska, tak
se staral o čtyřnohé kamarády svých přátel. Postupem času zjistil, že se s každým
psem, nehledě na věk či rasu, dokáže domluvit, a to ať se jedná o bázlivého, agresivního či jen neposlušného pejska. To bylo
impulsem pro to, aby se této aktivitě začal
věnovat. Se psy komunikuje jejich řečí, neagresivní ale metodou vyjadřující nadřazenost. Rolí psího psychologa je vytvořit si
hlavní postavení ve smečce, a to následně
předat majitelům psů s jasnými pravidly,
které, když budou dodržovat, pejsek se jim
nevrátí do starých kolejí. Své čtyřnohé cvičence Jaroslav samozřejmě často odměňuje a chválí.
„Ze své zkušenosti vím, že mít psa se špatnými zlozvyky a nežít s ním v harmonii není
žádná radost, ale naopak trápení. Pejska si
většina lidí pořizuje, aby se stal členem rodiny, dělal jim radost, případně hlídal či plnil
požadavky, jemu určené. V případě, že toto
nefunguje a páníčci se více trápí než radují,
je nejvyšší čas začít řešit,“ říká Jaroslav Opat.
www.jakspravnenapsa.cz

Příměstské tábory – Bosa 2018
2.– 6.
9.–13.
16.–20.
6.–10.
13.–17.
20.–24.
27.–31.

7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.

STUDIA ILONY BRUNOVÉ
SPORTOVNÍ TÝDEN
PIRÁTI Z BOSY
POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY
MALÍ ŽONGLÉŘI
VÝLET DO VESMÍRU
STUDIA ILONY BRUNOVÉ

Více informací najdete na www.bosabrno.cz nebo nástěnce u Bosy.
Markéta Langerová
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Únor, ten je vlastně prima,
i když venku bývá zima.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem…..
Začátek nového roku probíhal v mateřské
škole ve znamení zimy. Věnovali jsme se
tematické části „Když jsem zdravý, vše mě
baví“. Prožitkovou hrou a za pomoci edukačních pomůcek jsme dětem přiblížili „lidské tělo“ a povídali jsme si o zdraví a nemoci a o zásadách hygieny a zdravé výživy,
o zimních sportech.
Zimní počasí dětem přálo a pořádně užily sněhovou nadílku. Na zahradě mateřské
školy jsme bobovali, stavěli sněhuláky, koulovali se, pozorovali okolní zimní přírodu.
Základy první pomoci přiblížil nejstarším dětem výukový program „Skřítkové
záchranáři“.
Do školky zavítalo divadlo s pohádkou „Princezna na hrášku“. Netradiční hudební nástroje
si děti opět připomněly při muzikoterapii.
Společně se staršími kamarády ze základní školy jsme v bosonožské Orlovně zhlédli dvě
pohádky v podání dětského dramatického spolku Křemílek.
Také polytechnickou výchovu jsme nazanedbali. Ve třídě Motýlků se zapojily i mladší
děti. Učily se práci se dřevem a pilkou, zatloukaly hřebíky. Tvořily podle šablony např. domeček, obrázek, auto.
Předškoláci pracovali s vrtačkou a tvořili
větrníky.
V únoru také ukončíme plavecký výcvik
v Kuřimi. Přihlášené
děti v naší mateřské
škole využívají nabídky lyžařského výcviku
s Lemurem.
Za mateřskou školu přeji všem pohodu
a stálé zdraví,
Zdeňka Bendová
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Zprávičky z naší školičky
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
polovina školního roku je za námi a v očekávání a těšení se na jarní teplé počasí prožíváme
s tu větší či menší libostí zimní měsíc únor. Ještě než se školáci rozjeli na jarní prázdniny,
ladili známky a svoje výsledky v předchozím měsíci, který byl naplněný také i jinými zajímavými aktivitami.
Mateřská škola kromě několika představení a vzdělávacích pořadů jezdila již druhý měsíc na
plavecký výcvik do bazénu v Kuřimi. Pro předškoláky jsou připraveny Edukativně-stimulační
skupinky, rozvíjející tvořivé dílny připravující na přechod mezi mateřskou a základní školou.
Zápis do základní školy bude opět v měsíci dubnu a o jeho termínu budete včas informováni. Zápis do mateřské školy bude až v měsíci květnu. Oba zápisy se budou provádět přes
elektronický systém města Brna.
Učitelé základní školy prošli společným školením ve čtenářské gramotnosti, jedním ze školení v projektu Šablony. V tomto projektu nás čekají ještě další vzdělávací aktivity, které mají
vzdělávání žáků zase trochu zatraktivnit a oživit.
V polovině ledna nám udělalo radost představení dětí a mládeže troubské farnosti Křemílci,
jejichž divadelní produkce se stala již neodmyslitelnou stálicí v lednovém programu školy
a školky. Děkujeme tvůrcům a hercům za krásné představení.
Také škola připravuje několik aktivit na jarní měsíce. Kromě Dne otevřených dveří to bude
Koncert rodin, Jarní koncert či muzikálová představení. Můžete se těšit také na tradiční Bosonožský běh, to však v čase předbíhám hodně dopředu.
Co nejvíce zdraví a pohody i v zimních měsících přeje
Stanislav Skřička, ředitel školy

Ponořit se do příběhů přírody nebo zaniklých světů
Podle kalendáře tu sice máme zimu, už teď je ale nejvyšší čas plánovat letní prázdniny! Pokud chcete, aby si vaše děti užily spoustu zábavy spojené s poznáváním přírody, neváhejte je přihlásit na letní tábory pořádané Lipkou. Letos se jich chystá několik
desítek – příměstských i pobytových.
Letní tábory každoročně připravuje všech pět pracovišť Lipky. Jundrovský Rozmarýnek pořádá dvacet táborů nejrůznějšího zaměření, na své si přijdou děti od předškolního věku až
po ty na prahu dospělosti. Pracoviště Lipová připravuje letos novinku – příměstský tábor
pro prarodiče s vnoučaty. Společně se vydají zachránit skřítka, který si zapomněl hrát, navštíví přitom tajemná království ze dřeva, hlíny i kamení, plná inspirace pro děti i pro výtvarné
tvoření prarodičů. Kamenná láká na příměstské tábory v samém centru města – na Špilberku, kde se děti ponoří do historických příběhů i zajímavých přírodních zákoutí. Jezírko zve
například na příměstské tábory v dávno zaniklé civilizaci Velikonočního ostrova a na pobytové tábory ve světě Vikingů.
Koho láká vypravit se ven z města, tomu doporučujeme pětidenní pobytové tábory pro rodiny s dětmi na Rychtě v Krásensku, uprostřed přírody Drahanské vrchoviny. A středoškoláci
s touhou po dobrodružství se spolu s námi mohou vydat na týdenní putovní tábor.
Celou širokou nabídku příměstských i pobytových táborů najdete na stránkách www.lipka.
cz/tabory, kde najdete také přihlášky na jednotlivé tábory. S přihlašování neváhejte, míváme brzy plno. A těšte se na léto spolu s námi!
Amálie Rosíková
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Konec roku 2017 se v našem sboru nesl ve znamení velkých a poněkud hektických změn, a tak
si dovolujeme vás teď zpětně o některých z nich informovat. Náš sbor má od 28. 11. 2017
nového statutárního zástupce, kterým je Eliška Pařízková, a také nové sídlo (všechny informace o sboru naleznete na našich webových stránkách). Kromě nové starostky se náš sbor
také rozrostl o několik členů, v současné době už je nás tedy rovných 20. Nejmladší členka
našeho sboru teprve nedávno oslavila 3. narozeniny, takže můžete vidět, že věk pro členství u nás opravdu není překážkou, a pokud vás činnost hasičů zajímá, určitě se za námi neváhejte přijít podívat.
Ráda bych připomněla také některé soutěže a akce, kterých se naši mladí hasiči na konci
roku 2017 zúčastnili. Kromě každoroční účasti na uzlových štafetách v Drnovicích u Vyškova,
Hrušovanech u Brna nebo Starém Lískovci ad. nám letos přibyla i účast ve hře Plamen. Děti
mají za sebou podzimní kolo, ve kterém absolvovaly závod požární všestrannosti, a získali tak další zkušenosti. Nyní se tedy kromě vázání uzlů připravují i na kolo jarní, kde budou
muset zvládnout požární útok, či štafetu.
V říjnu se nám za pomoci rodičů členů a dobrovolníků podařilo zvelebit zastávky MHD
v rámci akce 72 hodin, dokonce jsme se objevili ve Zprávičkách na ČT:D, a v prosinci jste nás
mohli vidět v dětské dílničce na rozsvěcení stromečku. Mimo to jsme s dětmi vyrazili hned
na několik výletů. Byli jsme v oboře za prasátky, svezli jsme se vánoční tramvají, zhlédli jsme
pohádku v kině, nebo navštívili zvířátka v zoologické zahradě.
Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala všem, co nás jakýmkoliv způsobem podporují,
pomáhají nám a věří v nás.
Rok 2018 je pro nás novým startem, a i když víme, že se to neobejde bez trestných bodů,
stále se učíme a snažíme se vést sbor, dobře a svědomitě a věříme, že se nám bude i na
dále dařit na soutěžích a budeme reprezentovat Bosonohy, jak nejlépe dokážeme. Ostatně
to můžete posoudit sami na naší uzlové štafetě, která se bude konat 3. 3. 2018 v jídelně bosonožského učiliště, kde vás samozřejmě rádi uvidíme.
Za SDH Brno-Bosonohy
Eva Floriánová
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Středa

PRONÁJEM
Pohybový sál
12.00 – 16.00 Martina Závodná

Suterén

Pohybový sál
HOPSÁNÍ SE ŽABKOU
3 – 6 let
16.15 – 17.00
Eva Svobodová, Tel.: 774 644 921

Dětská herna
ŠIKOVNÉ PACKY
MASÁŽE
0 - 5 let
9.00 – 11.00
9.30 – 10.30, každý lichý čtvrtek
Kristýna Melounová
Ivona Špačková,Tel.: 721 488 072
Dětská herna
MAMINKY S DĚTMI 0-5 LET
9.30 - 10.30
Klára Šimunková,Tel.775 243 216
G. Polláková, Tel. 777 077 268

KLUBÍK
Dětská herna
0 - 5 let
9.30 – 10.30
Jana Šancová, Tel.:776 862 910
Dětská herna
TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
1 – 4 ROKY
9.30 - 10.30
Ilona Brunová,Tel.: 731 480 480

PŮJČOVÁNÍ KNIH
13.00 – 18.00

Knihovna

nepravidelný pronájem

MASÁŽE
Suterén
17.00 – 19.00
Kristýna Melounová
Tel.. 737 121 792
Knihovna
PŮJČOVÁNÍ KNIH
10.00 – 12.00
13.00 – 18.00

Pohybový sál
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
17.10 -18.10
Eva Svobodová
Tel.: 774 644 921

Suterén
LOGOPEDIE
Od 13.00 – 16.00
Lea Šafránková

Pohybový sál
BODYSTYLING
18.30 – 19.30
Monika Bartošová
Tel.: 603 841 459
Pohybový sál
PRONÁJEM
18.30 – 19.30
Eva Němcová

Pohybový sál
BODYSTYLING
18.30 – 19.30
Monika Bartošová
Tel.: 603 841 459
Pohyb. sál
PRONÁJEM
19.00 – 20.00
Simona Spáčilová
Pronájem až od března!
Pohybový sál
JÓGA S BÁROU
18.20– 20.20
Barbora Belová
Tel.: 604 176 398

Aktualizace: 29.1. 2018

ANGLIČTINASuterén
13.00-14.00
16.00-20.00
Ivona Špačková,
Tel.: 721 488 072
Pohybový sál
PRONÁJEM
16.30 – 18.30
Aneta Štefanková

Suterén
MASÁŽE
17.00 – 19.00
Kristýna Melounová
Tel.. 737 121 792
Suterén
THAISKÉ MASÁŽE
17.00 – 19.00
Viorika Hanáková
Tel.: 777 434 643
Suterén
LOGOPEDIE
Od 13.00-16.00
Lea Šafránková

Provozovatel: MČ Brno – Bosonohy, Správce: Markéta Langerová, tel. 732 981 459, e- mail: provozni@bosabrno.cz, www.bosabrno.cz

Neděle

Sobota

Pátek

Čtvrtek

Středa

Úterý

Pondělí

Dětská herna
TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
1 – 4 ROKY
9.30 - 10.30
Ilona Brunová,Tel.: 731 480 480

Pondělí – pátek 13.00 – 19.30h Dětský klub PINOKIO – bývalý ateliér + Dětská herna

Integrované centrum volného času
I-CVČ Brno, Ostopovická 29, 642 00
www.bosabrno.cz

2 18
Trikralova
sbirka

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2018.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
26,2 mil. Kč, což je téměř o 2,5 mil. Kč více než v loňském roce.
V Brně dárci darovali do kasiček 2 386 037 Kč,
což je o 400 tis. Kč více než loni.

V Brně-Bosonohách se vykoledovalo
73 872 Kč
DĚKUJEME VÁM!
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního
výtěžku naleznete na:
http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr.
gr. Oldřich Haičman, MBA
M
ředitel Diecézní charity Brno

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

