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Bosonožský
zpravodaj

Zuzanka, 6 let

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v prvních květnových dnech. Pro nás „Bosonožáky“ je tento
měsíc významným již z dávné historie. První dny jsou zasvěceny oslavám
našeho patrona Svatého Floriana, jedná se o největší svátek v Bosonohách,
na jeho oslavu se z blízka i dálky sjíždějí rodáci, přátelé a kamarádi. Oslava
probíhá tři dny. Začíná předhodovou zábavou, následuje krojovaný průvod
našich stárků. Veselice je zakončena mší v naší kapličce a pohodovým nedělním odpolednem u cimbálu.
Nabízí se otázka, co bude s hody v letošním roce? Všichni vnímáme celorepublikovou epidemickou situaci, která nám je zřejmě neumožní pořádat,
ale i přesto stárci nacvičují pro případ, že budou vládní nařízení uvolněná
a bude možné, třeba i v minimalizované podobě, hody uskutečnit.
Už je to druhý rok, co nám situace nedovoluje téměř nic. Znovu si musím
povzdechnout, že se s Vámi nemohu při hodových oslavách sejít a v přátelské atmosféře si popovídat, zazpívat nebo zatancovat. Už jako malý kluk
jsem se těšil na atmosféru slavností a na příjezd houpaček a kolotočů, které
dodávaly hodům ten správný ráz.
Pevně věřím, že v příštím roce bude vše takzvaně při starém a budeme moci
naše tradice oslavit, a to nejen hody, ale i ostatní kulturní akce, které máme
každoročně v programu.
Váš starosta.
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DOSTAVBA KANALIZACE V BRNĚ II, SEKCE 1, BOSONOHY
Nutnost realizace a princip oddílných kanalizací, domovní přípojky
Pokud se již nyní chystáte napojit svoji nemovitost na právě budovanou novou oddílnou
kanalizaci, je mimo jiné bezpodmínečně nutné mít správně vyřešeno rozdělení odpadů na
splaškovou a dešťovou vodu.
Co to vlastně oddílná kanalizace je?
Jak již vyplývá z názvu, má funkci samostatně odvádět splaškové odpadní vody na čistírny
odpadních vod (ČOV) a srážkové (dešťové) odpadní vody do vodních toků. Splaškové odpadní vody jsou veškeré vody, vypouštěné do kanalizací z domácností, průmyslových areálů,
obchodních center, zdravotnických zařízení apod. Srážkové vody jsou veškeré vody dopadající na zemský povrch, tedy nejen dešťové, ale i ve formě sněhu. Jejich zdrojem je atmosféra
a předpokládá se, že jsou i po kontaktu se střechou domu, chodníku či komunikace dostatečně čisté, aby mohly být odvedeny do nejbližšího vodního toku, a nezatěžovaly tak čistírnu
odpadních vod.
Důsledky špatného napojení kanalizačních přípojek
Největší potíže způsobuje dešťová voda ve splaškové kanalizaci! Množství dešťových vod nedokáže splašková kanalizace odvádět a dochází k jejímu celkovému zaplnění. Častým negativním
jevem tohoto stavu je i vytékání vody z kanalizačních poklopů, či zaplavení sklepů.
Nejčastější důvody špatného napojení kanalizačních přípojek
Důvodů, které k tomuto negativnímu jevu vedou, může být celá řada a přímo souvisí s původním způsobem odkanalizování nemovitosti před vybudováním oddílného systému. Pro jednoduchost uvádíme dvě základní situace:
- V případě stávající jednotné kanalizace mají připojené nemovitosti jednu kanalizační přípojku, do níž jsou napojeny jak splaškové odpadní vody, tak i vody ze střešních okapů, zadní
trakty budov apod.
- Pokud je v ulici pouze dešťová kanalizace, což je právě případ Bosonoh, dochází k situaci,
že se do ní přes povolené stávající septiky dostávají i splaškové odpadní vody. Díky nekázni obyvatel však k tomu dochází i při přečerpávání jímek na vyvážení, přímému napojení
splašků z kuchyní, koupelen i záchodů apod.
Oba příklady reprezentují převážnou většinu situací, která souvisí s dobudováním oddílné kanalizace. Pro majitele nemovitostí to vždy znamená zvýšené úsilí a vlastní odpovědnost pro
dosažení správného výsledku – rozdělení vod a jejich napojení na správnou stoku.
V současnosti v naší městské části právě proto budujeme tolik požadované, nové oddílné kanalizace, dokončujeme největší ekologickou stavbu v její historii. Je samozřejmě jasné, že každý
stavební zásah, ať už do komunikací, či v nemovitostech vede k dočasnému snížení komfortu
bydlení, ale konečným výsledkem by vždy měla být zvýšená kvalita života. A to nejen z pohledu komfortu bydlení, ale i z hlediska ochrany životního prostředí. Zejména aktuální je to v současné době, kdy dlouhodobě klesají průtoky v tocích a jakékoliv znečištění odpadními vodami
se projevuje na kvalitě vod, které v těchto tocích tečou. Dbejte prosím na správné rozdělení
odpadních vod, kontroly správného napojení budou v součinnosti se stavebním úřadem prováděny v průběhu stavby i po jejím dokončení.
Upozorňujeme, že důraz bude kladen na způsob odvádění dešťových vod ze zadní části střech
a dvorků. Doporučujeme Vám najít s projektantem spolehlivé řešení, a předejít tak možným
komplikacím. Například vypouštění dešťových vod na povrch může při nevhodném prostorovém a spádovém uspořádání ohrožovat Vaši či sousedovu nemovitost.
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Pokud se tedy chystáte napojit svoji nemovitost na úsek právě dokončených stok oddílné kanalizace, je potřebné:
- Kontaktovat s tímto záměrem hlavního stavbyvedoucího dodavatele stavby OHL ŽS a. s.,
pana Antonína Slaninu, tel. 725 984 591.
- Mít řádně rozděleny odpadní vody na splaškové a dešťové, podepsat o tom čestné prohlášení (formulář k vyzvednutí na ÚMČ nebo ke stažení na www.bosonohy.cz).
- Mít, dle platných norem a městských standardů, zpracován a BvK a. s. potvrzený stavební projekt a další kladná vyjádření stavbou dotčených orgánů a organizací (dle pokynů
projektanta).
- Podat na ÚMČ žádost o vyslovení územního souhlasu formou rozhodnutí starosty MČ.
- Předat cestou podatelny na stavební úřad ÚMČ Brno-Bosonohy kompletní projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
- Při podání projektu zaplatit správní poplatek 500,- v pokladně UMČ Brno-Bosonohy.
Dočekal Miloslav, místostarosta MČ Brno-Bosonohy

Dáme na vás
Navrhněte do „Dáme na vás“ projekt prospěšný nám všem. Nemluvit o tom, co by se
mohlo, ale jít a udělat to (nebo se o to aspoň
pokusit). V pátém ročníku participativního
rozpočtu „Dáme na vás“ mohou lidé navrhovat projekty do 15. května 2021. Není to vůbec
složité, stačí mít nápad a přihlásit projekt přes
formulář na webu www.damenavás.brno.cz.
V případě potíží pomohou s vyplněním koordinátorky participativního rozpočtu. Už nyní
lze projekty podpořit. Zájemci je najdou v galerii na www.damenavás.brno.cz a své „líbí se
mi“ jim mohou dát do 31. května. Aby mohl
projekt pokračovat dál, musí získat minimálně 300 hlasů.
Sportovně relaxační lesní zóna
V loňském roce se naše městská část v soutěži „Dáme na vás“ zúčastnila poprvé. Přihlášený projekt „Sportovně relaxační lesní zóna“ se
nám podařilo dostat až do finále velkého hlasování, kde jsme se umístili ze 65 postupujících projektů na 6. místě. Celkem bylo úspěšných 11 projektů, které se postupně začnou
realizovat.
A jak to s projektem „Lesní zóny“ vypadá?

„To by
bylo, aby
to v Brně
nebylo.“
Letošní nápady
jsou opět skvělé.
Neváhejte. Podpořte je!
Dáme na vás.
damenavas.brno.cz
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V půlce měsíce dubna byla zveřejněna zadávací dokumentace pro výběr firmy (zhotovitele).
Pokud vše půjde podle plánu, výběrové řízení by mělo být ukončeno do konce května. Jak
bude zhotovitel vybrán a smlouva bude podepsaná, nic by nemělo bránit tomu, aby se začalo
s projektováním a vyřizováním stavebního povolení. Bude-li mít vše hladký průběh, mohlo by
se začít budovat příští rok.
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Blokové čištění 2021
Termíny a ulice:
6.   5. 2021 Pražská
11.   6. 2021 Ostopovická, Sedla, Konopiska
18.   6. 2021 Pražská
14.   7. 2021 Jihlavská, Horynova, Chironova,
3.   9. 2021 Pražská
10.   9. 2021 Ostopovická, Sedla, Konopiska
25. 10. 2021 Pražská
V roce 2021 bude blokové čištění komunikací probíhat pouze na ulicích, které nejsou zasaženy výstavbou kanalizace.
Blokové čištění komunikací probíhá dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. Komunikace budou nejméně sedm dní před blokovým čištěním
označeny přenosnými dopravními značkami B-29 zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-13,
na které bude vyznačen den a doba platnosti dočasného zákazu. Zvláště upozorňujeme na značení ulic, nebo jejich úseků, kde je používáno dopravní značení IP-25a začátek zóny zákazu
stání včetně vyznačení její platnosti a IP-25b konec zóny zákazu stání. Těmito dopravními
značkami se označují pouze začátky a konce vyznačené zóny.
V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele silničních vozidel o respektování dočasného dopravního značení a o včasné uvolnění komunikací v uvedený den a čas, aby údržbové
a čistící práce mohly být řádně provedeny.
V případě nerespektování přechodného dopravního značení komunikací se vlastníci silničních
vozidel nevyhnou nepříjemnostem v podobě finančního postihu od městské policie, nebo i odtahu vozidla, které v plné výši hradí jeho vlastník.

OD PONDĚLÍ 19. 4.

ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ

DO NÁDOBY NA
BIOODPAD PATŘÍ:
kuchyňské zbytky
potravin rostlinného
původu
slupky a odřezky ovoce
a zeleniny, jadřince
pokojové rostliny,
hlína z květináčů
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BIO

NEPATŘÍ:
živočišné zbytky
(maso,
kosti, kůže), mléč
né
zbytky (sýry, jog
urty,
mléko), kuchyňsk
ý olej,
veškeré obaly, no
viny,
pleny, kapesníky
,
cigarety, exkrem
enty,
uhynulá zvířata
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Bosonožské náměstí - pokračujeme!
Milí sousedé,
jistě víte o připravované rekonstrukci Bosonožského náměstí. Rád bych Vás informoval o dalším postupu příprav a plánování v tomto roce.
Do cca 14 dní (tj. přelom dubna a května) nám bude předána finální podoba projektové dokumentace od pí Ing. arch. Jenčkové.
V rozpočtu MČ Brno-Bosonohy máme v tomto roce alokováno 2,5 mil Kč na první část realizace.
Chtěli bychom společně připravit termínový plán na postupné přípravné práce tak, abychom
mohli tento rok začít s prvními pracemi.
Je to ideální doba na hrubé práce, kdy se současně pracuje na kanalizaci a nové povrchy ještě nejsou hotové.
Jakmile bude vytvořen harmonogram prací, které bychom chtěli tento rok zrealizovat, budeme
Vás informovat o dalším postupu.
V případě, že byste se chtěli dozvědět víc, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji Vám pěkné dny,
Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy
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Uzavření veřejné kompostárny
Vzhledem k situaci vzniklé v prostoru kompostárny jsme ji byli nuceni od 17. 4. 2021 uzavřít. Bohužel naše obavy se naplnily, ale v mnohem větší míře, než jsme si dokázali představit. Kompostárnu si lidé často pletli se skládkou veškerého odpadu. Myslím si, že kóje pro ukládání odpadu byly
označeny srozumitelně, ale i tak toto značení nebylo respektováno. Naším záměrem bylo listí a trávu využívat jako hnojení a vracet tuto organickou hmotu zpět do půdy na území MČ Bosonohy.
U větví bylo naším záměrem štěpkování a opětovné využití této štěpky pro přímé hnojení. Už při
prvním vyvážení listí a trávy jsme byli poměrně překvapeni, co vše si lidé představují pod pojmy
„listí a tráva“. Namátkou uvádím: veškeré textilie, plastové lahve, kelímky, roušky, igelitové pytle,
mulčovací folie, dráty, kovový odpad, květináče, batoh, a dokonce i monitor od PC. O větvích raději
ani nemluvit – kolejní pražce, pařezy, trámy s hřebíky, kusy palet, a dokonce se našlo pod větvemi místo i pro hromadu suti atd. Zástupce firmy, která měla větve štěpkovat, bohužel konstatoval,
že něco takového neseštěpkují, a nakonec bylo nutné hromadu stejně spálit, což je v naprostém
rozporu s naším původním záměrem. Myslím si, že to pro nás pro všechny, naši přírodu i ovzduší,
mohlo být přínosem, ale bohužel jsou mezi námi tací, kteří jsou k jakékoli snaze něco zlepšit lhostejní. Závěrem chci poděkovat všem, kteří opravdu snášeli na kompostiště jen produkty, které tam
patří. Věřím, že takových byla většina. Pro likvidaci jakéhokoli bioodpadu prosím nadále využívejte
naše sběrné středisko. Děkuji.
Martin Rozmarin, zastupitel MČ

Děti a závislost na telefonu: co je normální a co
už je moc?
Ať se nám to líbí, nebo ne, digitální technologie začínají být nedílnou součástí našich životů. Zejména pro děti jsou už něčím naprosto samozřejmým. Spousta dětí před obrazovkou telefonu
nebo počítače tráví celé dny. V současné době jsou počítače hojně zapojovány do výuky, vrstevnické konverzace se přesouvají do online prostředí a internet může být zdrojem užitečných
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informací. Na druhé straně bezcílné scrollování a pasivní konzumování obsahu není rozhodně
ideální náplní všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítích, počítačových hrách i internetu jako takovém si lze vypěstovat závislost. Měli byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že jeho online aktivity
jsou centrem veškerého dění a všechny ostatní zájmy, koníčky a přátelé jdou stranou. Pokud se
vaše dítě na čas strávený u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného a zároveň
je velmi podrážděné v případě, že je mu tato kratochvíle odepřena, jedná se o varovný signál.
Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský nápor
pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat sedavý způsob
zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly zapomínat. Celodenní
působení modrého světla může také narušit spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat? Rodiče mají mnohdy mylnou představu,
že řešením je absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle příliš nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale měly by být reálné. Velmi pomáhá, pokud jsou
výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem. Z dlouhodobého hlediska daleko lépe funguje, když jsou dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba také na výběr z více možností. Prosté
příkazy a zákazy nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti už od mala dospělé rády napodobují
a přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí, že je telefon příjemným zdrojem odpočinku, že maminka nebo tatínek věnují té malé barevné blikající věcičce
spoustu pozornosti, nebude chtít zůstávat pozadu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Co nám přineslo online vyučování
aneb temný rok může přinést i světlé zítřky
Všichni kolem začali rekapitulovat uplynulý rok, a to mě přimělo zamyslet se nad tím naším
v angličtině pro seniory.
K mému překvapení jsem zjistila, že ve výsledku, a s pohledem do budoucna, převažují pozitiva. Díky nucenému přechodu na online formu výuky jsme se naučili mnohému novému a nesmírně si rozšířili obzory.
Jaké plusy tento nelehký rok přinesl všem ve výuce angličtiny pro seniory?
1. Možnost pokračovat v kurzu za jakýchkoliv podmínek, například nachlazení lektora, sněhová kalamita (každoroční;-)), chřipkové období atd., nedej Bože další covidové období.
2. Mnohem lepší možnost uložení i předání slovíček, gramatiky a další látky probrané v hodině.
3. Efektivnější archivace témat s jednoduchou možností přístupu pro každého studenta individuálně. Od teď si může každý jedinec otevřít libovolné téma, které jsme za poslední rok
probrali a zopakovat si je v libovolném čase.
4. Dle mého pozorování – jednoznačně rychlejší postup studentů v jazyce. Moji studenti se za
dobu online výuky posunuli daleko více než při klasické výuce ve třídě. (Že bychom méně
povídali?) Rozdíl v efektivitě učení je opravdu zřetelný.
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5. Objev, že můžeme naše pravidelné víkendové kurzy s rodilými mluvčími udělat online z pohodlí domova, přináší obohacení celoročního kurzu o další dva víkendy navíc oproti původnímu schématu (jeden jarní a jeden podzimní víkend). Tato forma je pro studenty dostupnější
jak fyzicky (probíhají v zimě), tak finančně (odpadají náklady na ubytování, cestování, jídlo).
Víkendy s rodilými mluvčími mají obrovský dopad na posun studentů v jazyce. Každé 3 měsíce si studenti zopakují, co se naučili, dostanou objektivní zpětnou vazbu od lektorů, zvýší
si sebevědomí a chuť do dalšího učení. A vše zábavnou formou. Má to neuvěřitelný efekt
na rychlost osvojování si jazyka.
Tři výhody, které se přenáší i do let bezcovidových:
1. Jak již bylo zmíněno – sněhová bouře už nezabrání, aby hodina neproběhla. Jednoduše se
jednou SMS zprávou přesuneme do online prostředí.
2. Kdokoli ze studentů už nemusí pro nachlazení nebo bolavá kolena přijít o celou hodinu –
v učebnách s Wi-Fi plánuji připojit nemocného studenta online.
3. Zařazení dalších víkendů s rodilými mluvčími (online) za nízkou cenu a snadno dostupných
z domu. Jak jsem již zmiňovala, tyto víkendy (online i fyzicky) neskutečně posouvají studenty kupředu v jejich osvojování si jazyka.
4. Zvýšená počítačová gramotnost studentů nám přináší možnost více využít podporu učících
internetových systémů, lepší a přehlednější archivaci témat s kompletním probraným obsahem. Témata budou (vlastně už teď jsou) snadno a napořád přístupná všem studentům
třídy. I toto zrychluje postup studentů při osvojování jazyka.
5. Už nikdy studenti nepřijdou o hodinu, přestože v čase lekce nemohou být přítomni – lekce
se dají nahrát a pustit si je kdykoliv, kdy má student prostor.
Uplynulý rok nebyl lehký a psychický nápor, který jsme všichni museli nést, byl nemalý. Jsem nesmírně vděčná za možnosti internetu, který mým studentům umožnil alespoň virtuální kontakt
se spolužáky, dal jim nějaký cíl dne a materiál na zabavení se během dlouhých dnů lockdownu.
Zároveň nekonečně obdivuji vytrvalost, odvahu a odhodlání mých studentů, kteří neváhali
a vrhli se střemhlav do virtuálního světa.
Autor Bc. Jaroslava Sobotková
Pořádá Sejděme se, z.s.

Inzerce:
Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ
a NOTEBOOKŮ.
Tel.: 608 880 107

ČISTÍME KOBERCE
a

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

(sedačky, křesla, židle, taburety, ... i matrace)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávky a více informací na:

792 466 199

Nebo
nám napište na: info@azhospodyne.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.azhospodyne.cz
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Úklid prameniště Leskavy
Potok protékající naší městskou částí Bosonohy se nazývá Leskava. Pramení pod kopcem s názvem Hradisko. To však určitě dobře víte. V loňském roce jsme se snažili s partou nadšenců
pramen upravit tak, aby se stal cílem pro pěší návštěvníky lesa. Přístupovou cestu k prameništi pravidelně udržujeme.
V zimních měsících letošního roku jsme odstranili popadané větve přerostlých topolů kolem
cesty. V rámci akce „Ukliďme Česko“ jsme posekali, vyhrabali a spálili větve kolem prameniště.
Místo osadili lavičkami. V rámci úklidu jsme také upravili a vyčistili jezírko, vybudované pod
mysliveckou chatou v loňském roce.
Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří se úklidu zúčastňují a přispívají ke zkrášlení našeho
okolí. Upřímně mám velkou radost z toho, že se ještě dnes takoví lidé najdou.
Martin Rozmarin, zastupitel MČ
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Ukliďme Česko v Bosonohách
Na konci března proběhl tradiční a celorepublikový úklid našeho okolí.
Podařilo se nám akci po roční pauze opět zorganizovat a uklidit naše Bosonohy.
Naplnili jsme velké množství pytlů – téměř celý plný kontejner, našli různé kuriozity, jako vaničku do sprchy a spoustu pneumatik.
Sešlo se nás téměř 50, jsem rád především za velké množství dětí. Myslím, že když se samy zapojí do úklidu, rozmyslí si pak odhazování odpadků mimo koš.
Akce se sice nemohla konat včetně opékání špekáčků, i tak jsme ale odměnu zajistili. 🙂
Všem moc děkuji za účast, díky za svoz naší údržbou a těším se na příští rok!
Přeji Vám hezké jarní dny,
Martin Černý, zastupitel MČ
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Zprávičky z naší školičky
„Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, potom chlad:
s tím musíme počítat.“
Měsíc duben patřil v naší školce hlavně návratu předškoláků a dětí rodičů vybraných profesí,
podle nařízení vlády. Školka konečně ožila dětským smíchem.
Děti nadšeně prezentovaly splněné úkoly z distanční výuky. S pomocí paní učitelky si ze svých
domácích prací vytvořily výstavky a nástěnky.
Intenzivně probíhá příprava předškoláků na vstup do základní školy. Někteří se s rodiči pravidelně účastní Edukativně stimulačních skupinek formou online pod vedením paní učitelky
K. Hladké.
Jaro je pro nás bohatou inspirací pro výtvarné a pracovní tvoření. Sledujeme s dětmi změny
v přírodě. Na zahradě pozorujeme veverčí rodinku, která žije ve vysokém smrku. Spolu s dětmi
jsme na školní zahradě zasadili dva ovocné stromy, třešeň a hrušeň.
Teď si všichni přejeme také návrat mladších kamarádů do školky!
Na závěr upozorňujeme na informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022, které najdete na adresách: www.zapisdoms.brno.cz a www.skolabosonohy.cz.
Za mateřskou školu přeji všem krásné jarní dny a vše dobré
Zdeňka Bendová
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
„SLÁVA, UŽ JSOU VE ŠKOLE!“ Mohli jsme
12. dubna říct spolu s prvňáky, třeťáky a páťáky a o týden později se dvěma třídami druháků a čtvrťáků. A kolik radosti bylo ve školce,
byť ještě ne se všemi dětmi. Nástrahy testování jsme zvládli, teď už jen zažít systém týden
doma – týden ve škole a „vychytat mouchy“
systému, protože ten tvoříme za pochodu.
Jak jsem psal již dříve, ověřovali jsme v praxi použití techniky „Standardu smíšené výuky“. Ověřování, ve kterém bylo zapojeno více
paní učitelek školy, bylo ukončeno a ve škole vznikla reportáž Českého rozhlasu Brno,
kterou vám zde přinášíme a je k dispozici na
internetu:
Na čtyřech základních školách v Brně začali testovat speciální vybavení pro smíšenou
a distanční výuku. Učitelé dostali do svých
tříd velké obrazovky s kamerou, které snímají pohyb před tabulí i dění v lavicích. Nové
zařízení má usnadnit výuku hlavně ve chvíli,
kdy je část dětí ve škole a část doma u počítače, například kvůli nemoci nebo karanténě.
„Věřím, že dneska tabule bude psát. A půjdeme
pěkně jeden po druhém. Začneme hned prvním
cvičením a já vás začnu vyvolávat tak, jak vás
vidím na monitoru,“ začíná hodinu matematiky Květa Hladká, která učí druháky na ZŠ v Brně-Bosonohách. Na velké obrazovce před sebou vidí
obličeje všech svých žáků. Dění ve třídě naopak
snímá kamera a mikrofon nad monitorem. Zatímco paní učitelka píše příklad na tabuli, děti ji
v přímém přenosu sledují doma u svých počítačů.
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„Velké plus vidím v možnosti mého pohybu ve
třídě. Když jsem jenom u počítače, mám celou
dobu na hlavě sluchátka s mikrofonem. Když
jsem ve třídě, mám možnost volného pohybu.
Mluvím s tou velkou obrazovkou teda, ale mám
prostě pocit, jako kdyby tady děti byly.“
Testování při distanční výuce
Kamera dokáže snímat různé části místnosti,
například tabuli nebo výukové mapy na stěnách. Učitel se tak může pohybovat volně po třídě, jako by děti seděly přímo před ním v lavicích.
„Mám zpětnou vazbu i od rodičů. Oni to berou
tak, že děti se mnou mají lepší kontakt. Postupně je vyvolávám a vlastně jsou pořád v procesu.“ Vybavení zatím ve škole testují při distanční výuce. Do budoucna by ho ale chtěli využít
hlavně pro výuku smíšenou. Na obrazovku by
se promítalo vždy to dítě, které zrovna musí zůstat doma, například kvůli dlouhodobé nemoci
nebo karanténě.
„Obrazovka není ve středu třídy, ale je na boku
tak, aby učiteli umožňovala kontakt s dítětem,
které je doma a zároveň, aby nerušila ty děti,
které při smíšené výuce v třídě jsou,“ vysvětluje
ředitel školy Stanislav Skřička.
Vybavení pro všechny školy
Kompletní vybavení pro jednu třídu vyjde zhruba na 140 tisíc korun. Do budoucna plánuje vedení Brna koupit zařízení všem školám, které
o něj projeví zájem. Město se proto chce obrátit na ministerstvo školství. „Aktuálně neuvažujeme, že bychom ty třídy dál vybavovali v dalších školách z městského rozpočtu. Primárně
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chceme směřovat na finance, které půjdou z evropského rozpočtu prostřednictvím strukturálních fondů do České republiky,“ říká náměstek
primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL.
Do dalších brněnských škol by se tak vybavení
pro smíšenou výuku mohlo dostat nejdříve na
začátku příštího roku.
Skvělým počinem bylo také sdílení dobré praxe paní učitelky mateřské školy Aleny Jarošové, která se ve školce věnuje polytechnickému
tvoření. Paní učitelka sdílela svoje zkušenosti

z tvoření s dětmi prostřednictvím webináře pro učitelky mateřských škol města Brna.
Webinář měl výborné hodnocení a výrobky,
které paní učitelka s dětmi tvoří, vždy vystavuje v prostorách školky. A nejde jen o výstavu výrobků, ale o tvořivost a zručnost dětí, kterou využijí i dále.
Všem, kteří nám fandí, děkuji.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Objevujte s dětmi tajemný svět hmyzu a vyřešte
detektivní případ ztraceného čmeláka
Jaká tajemství ukrývá svět pod stébly trávy? Co je to broukoviště, kolik nalétají včelky, než vznikne sklenice medu, kdo je „kukačka mezi motýly“ nebo jak vlastně dýchá
potápník? Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, připravila dobrodružně-naučnou online hru v přírodě, díky
které se dozvíte spoustu zajímavostí z podivuhodného světa hmyzu!
Venkovní online hru nachystala Lipka ve spolupráci s Cryptomanií místo tradičních oslav
Dne Země na Kraví hoře. Jejím cílem je zábavnou formou upozornit na ubývání hmyzu
z naší krajiny. A jelikož jsme mysleli na všechny, dá se hrát rovnou ve dvou variantách: pro
malé děti i zkušené detektivy. Potřebujete jen
chytrý telefon, datové připojení a chuť zkoumat tajemství přírody!

za vesnicí náhle zmizeli čmeláci a nikdo neví
proč. Místní entomologická společnost proto
povolala na pomoc mladé detektivy. Ti musí
sesbírat informace a důkazy, stanovit podezřelé a zjistit, kam se čmeláci poděli. Přidáte
se k nim?
Podrobnosti a instrukce k oběma hrám najdete na www.lipka.cz/zahmyzem. Start je na konečné tramvaje č. 4 u parku na Kraví hoře. Na
pátrání v hmyzí říši byste si měli vyhradit aspoň dvě hodiny času kdykoliv od 22. dubna
po celý další rok. Všichni hráči se můžou těšit
na malou odměnu a na prvních 300 úspěšných řešitelů čeká speciální bonus z tvorby
Edičního centra Lipky.
Zuzana Slámová, Lipka

Menší děti do 10 let si užijí „Dobrodružství
v říši hmyzu“. Při návštěvě v laboratoři omylem vypijí zmenšovací lektvar a jen s pomocí
broučích přátel můžou zjistit, jak se zase zvětšit. „Trávník je jako džungle a brouci jsou velcí
jako sloni. Aby děti získaly suroviny na zvětšovací lektvar, musí se nejprve osvědčit v hmyzí
říši, zažít na vlastní kůži, co to obnáší být hmyzem, navštívit různé hmyzí rodiny a splnit zadané úkoly,“ popisuje Anna Slavíková z Lipky.
Na větší školáky čeká detektivní případ ztraceného čmeláka „Ztratil se bombus“. Z louky
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Letní tábory za dveřmi! Třeba i pro dospělé
Pokud plánujete program na léto, je nejvyšší čas přihlásit děti na tábor! Vybrat si můžete
z široké palety táborů přírodovědných, chovatelských, výletových nebo rukodělných až po
cimrmanovské či jazykové. A pokud byste si letní pohodu chtěli vychutnat i vy, Lipka připravila relaxační tábor i pro dospělé. Nejen na pobytových táborech, ale i na příměstských
přímo v centru Brna stráví děti maximum času v přírodě.
Milovníky všeho živého jistě potěší chovatelské tábory. Děti se seznámí s naší přítulnou korálovkou Jeníčkem a vyzkouší si péči o spoustu dalších zvířátek. Zvídavé hlavy zase můžou
zapojit fantazii na táboře zaměřeném na podnikavost, kde vyzkouší, jaké je to být v kůži dospěláka a jak v pěti dnech naplánovat, zorganizovat a uskutečnit akci nebo vytvořit nevšední
užitečnou věc.
Zájemce o historii čeká dobrodružství na tajemném Špilberku. „Víte, že v jeskyni vedle řeky
Svratky žil drak? A že v hradbách Špilberku je zazděna čertova hlava? Anebo je to všechno trochu jinak?“ láká Petra Štěpánková z Lipky. Pro mlsné jazýčky jsme připravili kulinářské tábory
okořeněné špetkou angličtiny. Fanoušci cimrmanovského humoru se zabaví při Vyšetřování
ztráty třídní knihy.
Žádné tvořivé duši nesmí uniknout naše rukodělné tábory. Upleteme košíky z vrbového proutí
a ponoříme se do starých řemesel. S mlékařkou vyrobíme domácí tvaroh, máslo nebo jogurt.
Dospělí všech věkových kategorií můžou nabrat síly na příměstském táboře Cesty jógy. Pokud
by se vám po vašich ratolestech stýskalo, můžete se s těmi „mateřinkovými“ vydat na tábor
společně (rodiče i prarodiče).
Vybrali jste si? Koukněte na kompletní táborovou nabídku na www.lipka.cz/tabory. „V loňském
roce proběhly všechny tábory bez problémů navzdory epidemii i zvýšeným hygienickým požadavkům. Věříme, že to tak bude i letos, a pokud by přeci nastala omezení kvůli koronaviru,
lidé se nemusí přihlášení bát – dostanou všechny peníze zpět,“ ubezpečuje ředitelka Lipky
Hana Korvasová.
Zuzana Slámová, Lipka

Ať hrom buší nebo leje, s Fénixem to neochvěje
I přes nelehkou situaci, do které nás uvrhl koronavirus a naše skautská činnost musela být
pozastavena, jsme neusnuli na vavřínech. Od
začátku jsme byli přesvědčeni o tom, že chceme pro děti stále vymýšlet různorodé činnosti,
dopřát jim pohyb, a hlavně možnost stýkat se
svými kamarády a vedoucími.
Veškerá naše činnost tak byla co nejdříve
převedena do online prostředí. Každý týden
máme tři schůzky, které jsou rozdělené podle
věkových kategorií. Všechny děti se naučily
s technologiemi rychle pracovat, a tak alespoň část činností, které bychom dělali v naší
klubovně, jsme mohli uskutečnit i v tomto
prostoru.
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Každá schůzka je zaměřena na určité téma. Za
ten rok (s malou přestávkou) už se nám jich
vystřídalo více, a tak zmíním alespoň některá: byli jsme ztraceni v lese a učili se orientaci;
snažili jsme se přijít na kloub tomu, jak si nenechat ujet autobus; mluvili jsme o zvířatech,
která žijí na různých místech okolo nás a pozorovali jsme změny v jarní přírodě.
Pro mladší členy oddíloví vedoucí připravují
pohybovou aktivitu spojenou se soutěží na
každý týden. Po tom, co děti splní úkol, dostanou vždy indicii s informací o tom, kde v okolí
Bosonoh mohou po skončení online schůzky
hledat speciální žeton. Až se potkáme, čeká je
slibovaná odměna.
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Abychom dětem udělali radost, každému
jsme na začátku dubna rozvezli „zahradnický
balíček“ s krátkým dopisem a na následující
schůzce jsme všichni společně zasadili semínka pažitky. Starání se o ni nám snad ukrátí čas,
než se zase všichni shledáme. A to mi věřte,
že jak děti, tak vedoucí už odpočítávají dny.

Díky akci „Ukliďme Bosonohy“, do které jsme
se rovněž zapojili pod vedením ÚMČ Brno-Bosonohy, jsme se mohli alespoň s některými po
delší době pozdravit. Samozřejmě za dodržení
všech vládních nařízení.
Více než kdy jindy se nám za tento náročný
rok potvrdil náš pokřik: „Ať hrom buší nebo leje,
s Fénixem to neochvěje!“, proto nám všem přeji
naději a pevné zdraví.
Děkujeme všem rodičům dětí i bosonožské
radnici za podporu.
Za oddíl Fénix
Barbora Šobová (Barča)

Hasičské okénko
Po roce se vám opět hlásí bosonožští hasiči, abychom se s vámi podělili o „náš rok
s Covid-19“. Právě před rokem touto dobou
jsme trávili my vedoucí i naši malí svěřenci
většinu času doma, kde jsme se učili u počítačů a zvykali si na nový režim, který přišel
spolu s opatřeními. Ve volném čase jsme sedávali u šicích strojů a šili roušky nejen pro
své rodiny, ale také do nemocnic či domovů
pro seniory.
Koncem května se situace o něco zlepšila
a my jsme se mohli s dětmi opět sejít a trávit
alespoň nějaký čas společně venku pohybem
na čerstvém vzduchu. Kromě testování nové
kladiny na štafetu a vlastnoručně vyrobené
základny na požární útok jsme stihli i jeden
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celodenní výlet. Poslední červnový víkend
jsme se vydali vláčkem do Jihlavy, kde jsme
navštívili jihlavské podzemí a po pořádném
posilnění na obědě v restauraci jsme zvládli obejít i celou zoologickou zahradu. Počasí
nám ten den opravdu přálo, a tak si myslím,
že si tento krásný výlet všech 13 účastníků
náramně užilo. Sezónu jsme zakončili v srpnu
účastí na bosonožském rozloučení s prázdninami, kde jsme si pro děti připravili několik
vzdělávacích stanovišť.
V září jsme zahájili sezónu další a přivítali hned
několik nových členů. Moc jsme se těšili, kolik
nových věcí se naučíme a nemohli jsme se dočkat, až konečně vyrazíme na nějaké závody.
Dokonce jsme stihli jako již tradičně navštívit
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i prasátka v oboře Holedná. Bohužel jsme se
ale po měsíci museli opět rozloučit. I přesto
jsme se však stihli zúčastnit alespoň jedné
akce – „72 hodin“, v rámci které jsme připravili projekt pomoci zvířátkům a s dětmi jsme nasbírali 8 kg žaludů a 85 kg kaštanů, které jsme
předali panu Cendelínovi pro naše lesní kamarády. Kromě sběru kaštanů a žaludů jsme
s dětmi vyrobili také dřevěné krmítko a lojové tyčinky se zrníčky, které jsme rozvěsili po
Bosonohách pro místní ptáčky.

Dnes, po více než půl roce, nám opět svítá naděje, že se budeme s dětmi moci již brzy začít
scházet a trénovat. Už je nám to všem dlouhé
a moc se nám stýská, tak tedy doufejme, že se
co nejdříve zase sejdeme, bude si hrát, trénovat, učit se, závodit a výletovat. Těšíme se na
vás, naši mladí hasiči!
Za SDH Brno-Bosonohy
Eliška Pařízková

MOJE BEZPEČNÁ ADRESA
SOUTĚŽ PRO VÁS
Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 3:
Bezpečnostní fólie na skla výrazně zvyšují odolnost skleněných výplní oken a dveří. Víte, v
kolika třídách odolnosti, se bezpečnostní fólie vyrábí, a jak lze dosáhnout vyšší třídy
odolnosti?
Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské policie Brno na
adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherci informováni
o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro
bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na webových
stránkách Městské policie Brno: https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Uzamykatelná okenní klika brání otevření vedlejšího okna přes ventilaci a současně plní
funkci dětské pojistky. Stejnou funkci plní i u dveří na balkón nebo terasu. K zabezpečení
oken můžete využít i přídavné okenní zámky, závory a pojistky, které v kombinaci s
bezpečnostními fóliemi na sklo výrazně zvýší bezpečnost vašeho domova.
Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné
bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení realizovat, je možné od
brněnské městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly
základním doporučením.
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových stránkách Městské
policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete získat v sídle Preventivně
informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra - vedle
koupaliště).
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala
Tel: 548 210 035
e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz.
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Luštění pro děti
Pomůžeš včelce ven z plástve?

Hádanky

Chytrá je a mazaná,
v kurníku však nezvaná.
K jídlu totiž nejvíce
chutnají jí slepice.
(liška)

Ptáček černý, maličký,
ocásek - tvar vidličky.
A když nízko poletuje,
déšť a bouřku oznamuje.

Vylušti
zprávu

(vlaštovka)

Zatroubil pán v lese,
strom na čele nese.
(jelen)

Dokážeš všechny najít a spočítat?

Najdi a vyškrtej všechna slova osmisměrky

Beruška
Brouček
Červ
Fialka
Kopřiva

Mládě
Vlaštovka
Pampeliška
Podběl
Žížala

Zdroj: in ternet, hlavn í ilu strace: Ajeejee // Lu cie Škod ová

Výsledky luštění i veselé obrázky m ůžeš zaslat na :

zpravodaj@bosonohy.cz
20
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