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SLOVO STAROSTY

WWW.BOSONOHY.CZ

Vážení a milí přátelé,

dostává se Vám 
do rukou zbrusu 
nový Bosonožský 
zpravodaj. Mám 
velkou radost, že 
se nám společně 
podařilo vytvořit 
novou Redakční 
radu, která bude 
mít zpravodaj na 
starost. Věřím, že 
se Vám bude líbit  
a že v něm budete 
rádi číst.

Zpravodaj jsme se rozhodli koncipovat tak, aby spíše 
reflektoval veškeré důležité dění u nás. Změnili jsme 
nejen velikost, ale i celou grafiku tak, aby se Vám 
dobře četl a byl plný zajímavého obsahu. Budu rád, 
když mi dáte vědět, jestli se nám to podařilo :-)

Letošní jaro plánujeme výrazně posílit práci na úklidu 
našeho okolí. A’t už připravovanou akcí Ukliďme 
Bosonohy, které se bude konat 1. 4. 2023 nebo 
intenzivním úklidem ulic i chodníků.
Bez Vaší spolupráce to ale nepůjde, proto bych Vás rád 
požádal o spolupráci a pomoc s udržováním pořádku 
kolem nás.

Připravili jsme pro Vás souhrnný seznam všech 
kulturních a společenských akcí pořádaných 
nejen MČ Bosonohy, ale  i místními organizacemi. 
Najdete ho v aktuálním zpravodaji. Rád bych Vás 
tedy pozval na všechny akce, které máme před 
sebou. Zároveň Vám chci moc poděkovat za skvělou 
atmosféru, kterou jsme mohli společně prožívat 
například na Adventním setkání u stromečku, nebo  
na pohádce pro děti a na všech akcích, které jsme pro 
Vás připravili.

Od doby mého zvolení starostou jsme stihli začít 
pracovat na celé řadě věcí, některé budou vidět hned, 
některé později.  V tomto zpravodaji najdete mimo 
jiné i přehled všech důležitých projektů a plánů. 
Chtěl bych Vám poděkovat za spolupráci a podporu  
a popřát Vám, ať se Vám daří ve všem, co děláte. Těším  
se také na setkávání se s Vámi nejen na společných 
akcích.

Váš starosta Martin Černý
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Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo za rok 
2022 získal in memoriam Mgr. Vladimír Koudelka z Bosonoh.  
Od primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové ji převzala jeho 
manželka paní Helena Koudelková.

Před Vánocemi je vždy hezké poděkovat a popřát si krásné svátky! 
Mimo jiné jsme také navštívili kolektiv v naší mateřské školce  
a poděkovali jim za jejich někdy velmi náročnou práci s dětmi!

Koncem loňského roku nás navštívili zástupci naší partnerské 
obce Abbadia Lariana z Itálie. Celou skupinu hostů vedl starosta 
obce Roberto Sergio Azzoni.
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REKONSTRUKCE BOSONOŽSKÉHO NÁMĚSTÍ
Rekonstrukce Bosonožského náměstí je jedna z největších investičních akcí, které připravujeme. Celý projekt 
začal studií už v roce 2008, od té doby se postupně posunul až do podoby, kterou jsme Vám v roce 2019 
představovali na veřejném projednávání ve stanu na náměstí. Podoba je stále stejná, jen se nepodařilo začít. 
Považuji to za jednu z priorit našeho volebního období, proto jsme ihned začali intenzivně pracovat na přípravě  
k zahájení výběrového řízení a následné realizaci. Celé Zastupitelstvo i Rada městské části vždy vyjádřili maximální 
podporu celému projektu.

Celý projekt je stavebně rozdělen na 3 části:

1. část

2. část



První, nejdůležitější, ale také nejdražší část celého projektu zahrnuje především nový povrch před kaplí, vodní 
prvek a celou novou výsadbu zeleně.

ROZPOČET:
Celý projekt dle rozpočtu bude stát cca 25 mil Kč, přičemž 1. část bude cca 14 mil Kč. Výsledná cena bude záviset 
na předložených nabídkách. Financování řešíme z dotací MMB, OŽP a vlastních zdrojů. V tuto chvíli nemáme 
zajištěné takové prostředky, proto připravujeme realizaci pouze 1. části.

Neúnavně hledáme další zdroje financování tak, abychom mohli pokračovat v práci a projekt dokončit celý.

PLÁN:
11/2022 - 02/2023 – příprava a aktualizace rozpočtů, jednání s projektanty
02 - 03/2023 – příprava všech podkladů pro zadávací řízení VZ
03 - 05/2023 – průběh výběrového řízení na zhotovitele
05/2023 – výběr zhotovitele
06/2023 - 06/2024 – realizace

Martin Černý, starosta
       

3. část
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Hledáme, do našeho týmu, nového kolegu na pozici 
SKLADNÍK

Jsme česká firma, v oboru voda, plyn, topení na trhu fungujeme již 13 let . Obchodujeme se 14 továrnami  
v Itálii, Polsku a Španělsku.

Požadujeme:
l  Úzkou spolupráci s kolegou při naskladňování zboží
l  Vychystávání zboží dle objednávek. 
l  Udržování pořádku a systému na skladě.
l  Samostatnost, píli, pracovitost.
l  Ochotu učit se novým věcem.
l  Aktivní pracovní nasazení.

Nabízíme:
l  Práci v malém, ale přátelském a pracovitém kolektivu
l  Jednosměnný provoz (pracovní doba 7:00 – 15:30),
     pracoviště Zastávka – Rosice
l  25 dní dovolené
l  Nástupní plat 33.000 Kč - 35.000 Kč
l  Nástup březen 2023

Své inzeráty zasílejte na: matouskova@dcvalve.cz,
pro více informaci volejte: Milan Matoušek +420725140230

Těšíme se na vás DC VALVE Group s.r.o.
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1. Začali jsme s přípravou oprav úseku silnice Pražská 
při výjezdu z Bosonoh. Jedná se o úsek, kde končí tichý 
asfalt u domu č. 13, až po budoucí kruhovou křižovatku. 
Celkem se jedná o cca 300 metrů komunikace.

2. Dojednali jsme změnu pronájmu v areálu 
komunálu a podepsali novou nájemní smlouvu. 
Uvolní se nám tedy přední část areálu, kterou chceme 
upravit tak, aby vznikla plocha určená pro parkování.
Povrch chceme udělat z asfaltového recyklátu  
a plochu upravíme tak, aby okolí vypadalo příjemně.
Parkovací plocha bude sloužit všem z okolí a také jako 
místo pro návštěvníky fotbalových utkání, abychom 
zajistili průjezdnost ulice Hoštické.

3. V polovině tohoto roku budou hotové podklady 
pro cyklostezku propojující městské části Bosonohy, 
Kohoutovice a Žebětín. Průběžně už pracujeme  
na získání finančních prostředků. Jedná se velký projekt 
i co se týče finančních prostředků. Předpokládaná 
investice je cca 30 mil Kč, přičemž téměř 60 %  
je v rámci katastru Bosonoh.

4. Pracujeme a připravujeme nová parkovací místa. 
Vnímáme, že množství aut je stále větší, a tak 
často řešíme problém s parkováním. Připravujeme 
rekonstrukce stávajících a realizaci nových míst pro 
možnost parkování. Jedno z nich je v zadní části  
na Mlatech, kde chystáme projekt na parkovací místa 
a místa pro nádoby tříděného odpadu.

5. S odborem OŽP MMB jsme začali jednat ohledně 
možnosti vybudování nového sběrného dvora SAKO. 
V tuto chvíli hledáme vhodné lokality a věřím,  
že se nám bude dařit postupovat rychlým tempem. 
Jsme přesvědčeni, že sběrný dvůr by měl být větší  
a především lépe dopravně a uživatelský dostupný.

6. Pracujeme na novém projektu „ PARK BOSONOHY“. 
Tento pracovní název je označením pro úpravu 
oblasti u Panenky Marie. Jedná se o revitalizaci vodní 
plochy a celého parku v okolí. Průběžné Vás budeme 
informovat o celkovém záměru a plánovaném 
výsledku realizace.

Oblastí je celá řada, pokud byste chtěli vědět o dalších 
připravovaných projektech, volejte nebo se kdykoliv 
zastavte k nám na úřad.

Martin Černý, starosta

NA ČEM DALŠÍM PRACUJEMEVÝSTAVBA KANALIZACE
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali  
o dostavbě kanalizace v Bosonohách.

Stavební práce, které započaly v roce 2019,  
se z větší části podařilo ukončit do konce roku 2022. 
Nyní probíhají dokončovací práce nebo se pracuje  
na připomínkách či závadách vznesených jak  
ze strany Brněnských komunikací, tak naší 
městské části. Vytvořili jsme seznam připomínek 
iniciovaný občany nebo při pochůzkách. Připomínky  
se stavba snaží postupně odstraňovat. Ať už jde  
o opravy chodníků, dopojení svodů, úpravu obrub 
atd.  Samostatný seznam eviduje stavba, kde  
je soupis škodných událostí, které vznikly občanům 
na nemovitostech vlivem stavební činnosti.

Dílčí stavební práce budou probíhat i v následujících 
měsících. V tuto chvíli není ještě známo, kdy bude 
celá stavba zkolaudována. Z dostupných informací, 
které máme, je předpoklad, že by to mohlo být  
do poloviny roku 2023. O tom Vás budeme samozřejmě 
informovat průběžně v dalších číslech zpravodaje.

Chtěli bychom Vás informovat o tom, co bude 
následovat po zkolaudování celé stavby. Jakmile 
bude zkolaudováno, občané, kteří budou řádně 
připojeni (to znamená, že mají z nemovitosti 
správně oddělené dešťové a splaškové vody), vyplní 
čestné prohlášení a spolu s kopií situačního výkresu 
nebo projektové dokumentace si uzavřou smlouvu  
s BVK (Brněnské vodárny a kanalizace). Po předložení 
smlouvy uzavřenou mezi majitelem nemovitosti 
a BVK bude občanům na úřadě naší městské části 
vyplacena částka 2000 Kč.

Pokud bude třeba zodpovědět jakékoliv dotazy 
týkající se připojení nebo obecně kanalizace, 
neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní údaje najdete 
na www.bosonohy.cz.

Martin Rozmarin, místostarosta

CESTOVNÍ AGENTURA KORADO TOUR 
pořádá jednodenní výlety do termálních lázní, 

nákupy v polsku, poznávací výlety atd.
Kompletní nabídku naleznete na

WWW.KORADO-TOUR.CZ



ODPOČINKOVÝ KOUT
ŠEVČENKOVA

„Když jsem se bavila s místními maminkami, řada  
z nich mi potvrdila, že si sem jako děti chodívaly hrát  
a že by zde místo k zastavení velice uvítaly,“  vysvětluje 
záměr projektu a výběr místa radní městské části 
Klára Jirkovská. „Smyslem je zvelebit stávající zeleň, nic 
nekácet ani nenarušovat charakter místa, jen prostor 
doplnit o pěkné prvky ze dřeva a funkční parkový 
mobiliář. To vše bude usazené přímo do trávy bez 
nutnosti cokoliv složitě budovat,“ uzavírá.

Prostor může v budoucnu posloužit i dětem z místní 
Mateřské školy a centra BOSA, kde již několik měsíců 
funguje nová dětská skupina. Děti tudy často chodí 
na procházky a jistě v hezkém počasí ocení možnost 
chvilku si před obědem pohrát i mimo školní zahradu. 
S ohledem na to vzniknou v místě především prvky 
pro ty nejmenší jako dřevěný domeček se zelenou 
střechou, vyřezávaní brouci, na které mohou děti 
vylézt, nebo dřevěné kuláče, kde děti potrénují balanc. 
Především však dojde k osazení místa dvěma 
pohodlnými akátovými lavičkami a posedovým 
trámem okolo vzrostlého stromu. Chybět nebude ani 
odpadkový koš.

„Jsem rád za každé nové zelené upravené místo  
v Bosonohách, které bude sloužit místním pro pobyt 
venku a setkávání se sousedy. Tím, že využijeme již 
existující prostor a přírodní prvky, podaří se nám  
ho zvelebit velmi rychle“, doplňuje starosta Bosonoh 
Martin Černý. Realizace proběhne do konce měsíce 
dubna letos na jaře.

Redakce Bosonožského zpravodaje

NOVINKY
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Na ulici Ševčenkova na jaře vznikne odpočinkový 
kout pro místní rodiny s dětmi i seniory.
Ačkoliv si zdejší obyvatelé bytových domů na ulici 
Ostopovická a Ševčenkova v posledních letech 
krásně zvelebili okolí svých domů svépomocí, nikde 
v lokalitě zatím neexistuje veřejně přístupné místo, 
kde by si místní děti mohly hrát společně. Stejně 
tak chybí lavičky na popovídání si a posezení seniorů 
nebo rodičů se spícím dítkem v kočárku. Zastupitelé 
Městské části v Bosonohách se to nyní rozhodli 
změnit a vybudovat malý parčík za bytovými domy 
na ulici Ševčenkova.

SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě.

25 let praxe

Bednář, tel.: 608 880 107



OKÉNKO FINANČNÍ SPRÁVY
Zdědili jste nemovitost nebo dostali darem?
Týká se vás oznámení osvobozeného příjmu? 
Za nesplnění hrozí pokuta až 15 % z částky 
neoznámeného příjmu. 
Lepší je být připraven než překvapen.
 
Dle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) §38v 
a §38w je povinností fyzických osob oznamovat 
příjmy osvobozené od daně, které jednotlivě 
přesáhnou limit 5 milionů Kč. 
Jakých osvobozených příjmů se oznamovací 
povinnost týká? Zmíním zde jen některé, vše lze 
dohledat v ZDP §4, §4a, §6 odst.9 a §10 odst. 3 
ZDP bezúplatný příjem z dědictví nebo odkazu, 
bezúplatný příjem (dar) od příbuzného v linii přímé 
a vedlejší, od osoby žijící po dobu jednoho roku  
ve společné domácnosti, příjem z prodeje nemovitostí 
po splnění určité časové lhůty vlastnictví či bydliště, 
plnění z pojištění osob a majetku.

Ze všech v paragrafech zmiňovaných příjmech přitom 
platí jen jedna výjimka, kdy není nutné oznamovat  
na finanční úřad získání tohoto osvobozeného příjmu, 
ač přesáhne 5 mil. Kč. Je to situace, kdy fyzická osoba 

získá příjem na základě 
prodeje nemovitosti kupní 
smlouvou, která se zapisuje 
do katastru nemovitostí. 
Tyto informace získá 
finanční úřad poměrně 
snadno automaticky právě 
z katastru, a proto i vydal 
na svém webu informaci, 
že tyto příjmy není nutné 
oznamovat.

Pozor
Pokud dojde k darování 
nemovitosti nebo nabytí 
dědictvím, které je od daně 
osvobozené – toto se sice 
také promítne v katastru 
nemovitostí, ale již pro tento 
případ nabytí bezúplatného 
příjmu neplatí výjimka  
v oznamování. Pokud 
tedy např. otec daruje 
svému synovi nemovitost 
v hodnotě 6 mil. Kč, musí 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Pro mnohé z nás je současná situace složitá, zvýšené 
platby za elektřinu a plyn zatíží domácí rozpočet. 
Vše, co potřebujete vědět ohledně možné finanční 
podpory, najdete na stránkách www.mpsv.cz.  Nemáte 
přístup na internet, nemá Vám kdo s žádostí pomoct?
Orientačně spočítat výši příspěvku Vám pomohou 
na Úřadě městské části Brno-Bosonohy, sociální 
referát, paní Dvořáková, kontakt 733699206. Bydlíte 
ve vlastním domě, nebo v nájmu? Pokud jsou Vaše 
náklady na bydlení vyšší než 30 % vašich čistých 
příjmů, máte nárok na příspěvek.

Co budete potřebovat pro orientační výpočet 
příspěvku, respektive k podání žádosti o příspěvek:
• doklad potvrzující náklady na energie (faktura)
• náklady na služby (vodné, stočné, odvoz odpadu)
• nájemní smlouvu
• vyúčtování energií, pokud jste jej obdrželi v daném  
 měsíci
• potvrzení o výši příjmu (výplatní páska),
• u seniorů budeme k orientačnímu výpočtu příspěvku 
potřebovat znát výši důchodu.  Při vyplňování 
samotné žádosti se žádné potvrzení o výši důchodu 
nepřikládá, Městská správa sociálního zabezpečení  
si tyto informace ověří z databáze.

Alena Vališová

syn toto nabytí oznámit finančnímu úřadu. Nejzazší 
termín je stejný jako pro odevzdání přiznání k dani  
z příjmu FO. Formulář pro oznámení: Oznámení  
o osvobozených příjmech podle §38v. zákona  
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů. MFin5252-vzor č.2

Jsou stanoveny tři úrovně pokut za neoznámení 
osvobozeného příjmu podle závažnosti pochybení:

• 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto 
povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,

• 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud 
poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, 
co byl k tomu vyzván, nebo

• 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud 
poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Alena Vališová
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Podzimní vítání nově narozených občánků městské 
části Brno-Bosonohy se konalo v sobotu 12. listopadu, 
a to již tradičně v zasedacím sále na radnici. Pozvaných 
bylo šest dětí, které za představitele obce přivítal 
starosta Martin Černý. Z důvodu nemoci se akce 
zúčastnilo dětí pouze pět. S některými dětmi dorazili 
pouze rodiče, s jinými také prarodiče nebo sourozenci. 
V první skupince přivítal pan starosta dvě miminka. 
Ve druhé skupince byl přivítán Martin Jendruščák  
a vítání zakončila dvojice holčiček – Klaudie Rydlová 
a Evelína Prášilová. Po proslovu starosty přijali rodiče 
gratulace, podepsali se do pamětní knihy úřadu  
a maminkám byla předána květina spolu s dárkem 
pro narozené dítě.

Děkujeme za krásná vystoupení a příjemnou 
spolupráci naší základní škole, která se jako obvykle 
ujala doprovodu slavnosti nově narozených dětí pod 
skvělým vedením paní učitelky Zdenky Šrámkové. 
Dále děkujeme paní Karle Mikuláškové, která program 
doplnila srdečným projevem a předala dětem dárek 
za Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. A v neposlední řadě 
patří také velké díky fotografce Barboře Kinclové, 
která celou akci nafotila.
Další vítání občánků se uskuteční v měsíci 
květnu roku 2023. Pokud máte o tuto krásnou 
akci zájem, neváhejte předat písemný souhlas  
se zasláním pozvánky, který je k dispozici na referátu 
sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo  
na internetových stránkách www.bosonohy.cz v sekci 
Úřad městské části – Potřebuji si vyřídit – Vítání 
občánků.  

ÚMČ Brno-Bosonohy
Referát sociálních věcí

KULTURA
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KULTURNÍ OKÉNKO
V tomto čísle zpravodaje máte možnost 
získat informace o termínech kulturních nebo  
společenských akcích, které se budou konat  
v letošním roce.
Dovolte, abychom se ještě krátce vrátili ke kulturním 
akcím, které se konaly ke konci loňského roku  
a začátkem roku letošního.
Za zmínku stojí především Adventní setkání  
a rozsvícení vánočního stromečku, které se pořádalo 
poprvé v parku pod školou. Spolu s vánočním 
jarmarkem, vystoupením dětí naší mateřské  
a základní školy byla vytvořena krásná předvánoční 
atmosféra. Začátkem prosince se děti společně  
s rodiči mohli těšit na Mikulášskou nadílku pořádanou 
v Bosonožské orlovně.
Na Štědrý den nám skauti z oddílu Fénix dovezli 
do Bosonoh Betlémské světlo, které jsme měli 
možnost si odebrat, opět se sejít a zazpívat si koledy  
u Bosonožské kaple.
Na nový rok jsme pro vás připravili novoroční 
ohňostroj, který se konal netradičně na fotbalovém 
hřišti.
Tříkrálová sbírka se těší každoročně velké oblibě, 
letos dokonce s rekordní účastí koledníků.
Za zmínku stojí také několik divadelních představení 
pořádaných v Bosonožské orlovně.
Plesová sezóna zahájená fotbalovým plesem  
a ukončená plesem v orlovně.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří přispívají 
do kulturního dění a věnují svůj volný čas přípravám  
a organizaci jakékoliv společenské akce.

Martin Rozmarin, místostarosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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BOSONOŽSKÁ ORLOVNA  
V ROCE 2023
Milí spoluobčané, návštěvníci a podporovatelé 
orlovny,

rád bych vás seznámil s novinkami z naší orlovny,  
co se za poslední dobu událo a co máme v plánu.
Na první pohled ne zcela zřejmou novinkou  
je volba nového výboru a předsedy našeho spolku, 
která proběhla v prosinci loňského roku. Budeme 
se potkávat ve složení Ing. Ludvík Bárta, MUDr. Iva 
Floriánová, Mgr. Petr Štěpán, Mgr. Petr Juráček  
a já, Miroslav Čoupek, který jsem byl zvolen novým 
předsedou výboru Svornosti.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem členům 
výboru minulého, především pak Ing. Bártovi, 
bývalému předsedovi, za dlouholetou a obětavou 
práci pro spolek, orlovnu i nás, kteří jsme se do ní 
naučili chodit jako do druhého domova.
A děkuji všem členům spolku i nově zvoleným členům 
výboru za chuť a odvahu pro Svornost i budovu 
orlovny nadále pracovat.
Velmi mě těší, že se po vynucené covidové přestávce 
do orlovny vrátil život a čilý ruch a že je ho i více 
než dříve. Sportovní kroužky pro děti a party 
dospělých sportovců zaplňují odpolední i večerní 
čas během týdne, víkendy jsou vyhrazeny kulturním  
a společenským akcím jak soukromým, tak veřejným. 
Orlovna tak plní svoji roli jako společenské centrum 
obce. K tomu velkou měrou přispívá i příjemné 
prostředí cukrárny Cukrlenka.
Jako každá budova ale má svoje bolístky a šrámy, 
které je třeba průběžně léčit. V letošním roce nás 
čeká rekonstrukce elektrorozvodů a výměna svítidel 
v sále a na jevišti. Během konání Ježíškova folkového 
brnění jsme narazili na energetický strop, výsledkem 
byl historicky první blackout v orlovně.
S finanční podporou městské části, za kterou jsme 
velmi vděčni, snad v letních měsících provedeme 
všechny potřebné práce tak, aby od září byla orlovna 
opět ve formě.
Mnohým návštěvníkům vadí neutěšený stav dvora 
před orlovnou. Máme v plánu letos připravit studii 
nového řešení jak materiálového, tak dispozičního.  
Z ní bude zřejmá i cena. Realizaci předpokládám příští 
rok.
Dalším prostorem, který chceme oživit, je venkovní 
dětské hřiště. V letních měsících může být hojně 
navštěvované dětmi, jen k tomu musíme vytvořit 
lepší podmínky. Startovní čárou této akce bude 

beseda s rodiči a zástupci obce nad možnostmi hřiště 
a poptávkou jeho návštěvníků.
Jak vidno, práce nás čeká dost, ale protože jsme 
zvyklí do orlovny chodit i za dobrou kávou a dobrou 
společností, těšíme se i na ty chvíle setkávání, sportu 
a kultury, které nám orlovna umožní spolu s vámi 
prožít.
Přejme si, aby jich bylo dost pro všechny.

S přáním všeho dobrého a na viděnou v orlovně.

Miroslav Čoupek

KŘÍŽ NA ULICI PRAŽSKÁ
BUDE MÍT 200 LET
Milí spoluobčané,

možná na první dobrou nevíte, kde se na Pražské kříž 
nachází. Je to dáno tím, že kolem málokdy projdete, 
do Brna se dnes jezdí autem, případně MHD. A taky 
proto, že jej postupem času okolostojící túje přerostly.
Kříž stojí v předzahrádce našeho domu  
na Pražské 22.
Původně stál naproti radnici, odkud byl  
v padesátých letech přičiněním mojí babičky 
Julie Čoupkové přesunut k nám. Důvody přesunu 
neznám, možná vadil v cestě povozům, možná  
ve výhledu tehdejšímu vedení obce.
Je na něm patrný nápis „K UCTENI SPASYTELE 
SWETA WYSTAWEN NAKLADEM OBCE 
BOSONOSKY ROKU PANE MDCCCXXIII“.   
V letošním roce tedy slaví 200 let. Je dokonce starší 
než socha sv. Jana Nepomuckého na Bosonožském 
náměstí.
Naše rodina bude iniciovat jeho opravu. Může zůstat 
na našem pozemku, kde bychom ho mírně posunuli 
do předzahrádky, aby byl více na očích.
Jelikož byl však pořízen nákladem obce, nabízí 
se po dokončení opravy jeho další přesun  
na významnější místo v obci. Obracím se tedy 
touto cestou na laskavé čtenáře. Pokud víte 
nějaké podrobnosti o jeho osudu a také pokud 
vás napadá důstojné místo v naší obci, kde  
by kříž mohl stát, prosím o krátkou zprávu na email  
mirek.brestt@seznam.cz.
V některém z dalších čísel zpravodaje se dočtete  
o dalším postupu v této věci.

Miroslav Čoupek



ŠKOLSTVÍ

Z DENÍKU ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,  
v době, ve které píši tento článek, podepisuji výpisy 
z vysvědčení pro naše žáky - školáky. Mám radost  
za tolik úspěšných dětí. Mám radost z toho, že se nám 
po covidových letech podařilo pracovat ve školním 
roce tak, jak jsme si přáli a jak je to správné i pro děti 
školou povinné.

Vrátím se v čase do doby adventní, protože chci 
poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit na Adventní 
setkání na konci listopadu. Vystoupení všech dětí, 
ať z mateřské nebo základní školy, byla vydařená. 
Obrovská návštěvnost a koupě výrobků z jarmarku 
nám, a hlavně dětem, udělala velkou radost. Věříme, 
že i vy jste byli potěšeni.

Škola a školka je zapojena do různých projektů,  
z nichž jeden se zabývá polytechnikou. Začátkem 
prosince jsme naši činnost prezentovali na 
společném setkání zapojených škol a naše výrobky 
pravidelně vystavujeme jak ve škole a školce, tak také  
na facebookovém profilu.

V minulém čísle zpravodaje jsem také slíbil, že vás 
budu informovat o nejúspěšnějších dětech, které 

se účastnily soutěže Bobřík informatiky. Nejlepší 
soutěžící 4. tříd byli Lucie Sekaninová, Kamila Němcová, 
Ondřej Matoušek, Valentýna Svobodová a Matyáš 
Andr. Nejlepší páťáci byli Tomáš Král, Hana Prouzová, 
Nikol Balog, Jaromír Zelina, Daniel Čoupek, Martin 
Černý, Jiří Veverka, David Nekuda, Michal Hrazdíra, 
Tereza Černá, Eliška Kličková, Pavlína Mikšová, Anežka 
Ustrnulová, Jan Samuel Hromek a Vanessa Jakešová. 
V průběhu prezidentských voleb jste mohli vidět  
na nástěnce v přízemí úlohy z této soutěže. Pokud 
jste to nestihli, můžete navštívit archiv soutěže  
na www.ibobr.cz/test/archiv a vyzkoušet si svoje 
informatické myšlení.

Obrovský úspěch nám přinesl výběr žáků při 
florbalových soutěžích. Po výhře v soutěži mezi školami 
zapojenými do projektu Sítě brněnských otevřených 
škol (polovina základních škol v městě Brně) náš 
tým dokázal zvítězit i v okresním kole soutěže ČEPS 
Cup a postoupil do krajského finále. Nervy drásající 
bitvy a obrovské odhodlání a týmová hra vynesla 
vítězství i v krajském kole a naši borci postupují do 
kola celostátního, které se uskuteční koncem března 
v Praze. Máme obrovskou radost a děkujeme týmu 
ve složení: Valentýna Svobodová, Ondřej Matoušek, 
Jan Samuel Hromek, Michal Hrazdíra, Martin Černý, 
Daniel Čoupek, Antonín Juráček a Matěj Smejkal.

WWW.BOSONOHY.CZ 10
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Kolem školky chodí mráz,
rád by vlezl mezi nás.
My se ho však nebojíme, 
do školky ho nepustíme. …

První týden v novém roce se ve školce nesl ve znamení 
oslav svátku Tří králů. O třech králích jsme si povídali, 
výtvarně je ztvárňovali, zpívali jsme a říkali o nich 
básničky a nakonec jsme si vyrobili koruny a zahráli 
jsme si na ně. 

Zimní počasí nám přálo spíše v prosinci, kdy jsme  
si užili pravé zimní radovánky. V lednu jsme alespoň 
na zahradě krmili a pozorovali ptáčky a užívali  
si vycházek v okolí školky. 
V lednu k nám zavítalo divadlo Kejkle s pohádkou 

A výhled do dalšího období. V měsíci březnu se otevře 
možnost vyplňování přihlášek na zápis dětí do 1. třídy 
základní školy na stránce www.zapisdozs.brno.cz. Den 
otevřených dveří bude ve škole ve čtvrtek 20. dubna. 
Samotný zápis proběhne o týden později ve čtvrtek 
27. dubna. Budeme se na vás těšit.

Stanislav Skřička

„Kometa je popleta“, u které si děti procvičily znalosti 
třídění odpadu. Do bosonožské orlovny jsme se, 
společně se základní školou, vydali na představení „Bílá 
paní zasahuje“. Dále jsme ve školce zhlédli pohádku 
„Nemocný pejsek“ v podání divadla Úsměv a nakonec 
si děti zarelaxovaly při muzikoterapii s „Duhovou 
pohádkou“. Přihlášené děti zahájily kroužek lyžování 
s Lemurem a ve školce proběhla informativní schůzka 
pro rodiče předškoláků, kteří budou ve druhém 
pololetí v základní škole navštěvovat edukačně-
stimulační skupinky. 

Hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v roce 2023 
Vám přeje 

Vaše mateřská škola



SPOLKY
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ROZHOVOR  
S MILADOU IMRYCHOVOU, 
ČLENKOU MYSLIVECKÉHO 
SPOLKU HÁJEK BOSONOHY
Jak dlouho působíte v místním mysliveckém 
spolku, jak jste se k myslivosti dostala a co máte 
ve spolku konkrétně na starosti?
         
Myslivosti se věnuji už 30 let. Lásku k lesu a vše,  
co k tomu patří, mi předal můj otec. On sám 
myslivec nebyl, ale hodně o lese a životě v lese věděl. 
První impuls aktivně uvažovat o myslivosti přišel  
po maturitě.  Ale když se mi narodily děti, odsunula 
jsem myslivost do šuplíku „na později“. Po  
přestěhování se do Brna se mi naskytla možnost  
udělat si myslivecké zkoušky, a to už jsem neváhala.   
Ve srovnání s maturitou byla příprava ke složení 
zkoušek mnohem náročnější a musela jsem  
se jí věnovat velmi pečlivě. Myslivost je pro mě i dnes 
velkým koníčkem a baví mě. Ráda předávám své 
poznatky a poznatky svých kolegů mladší generaci.
V mysliveckém spolku Hájek Bosonohy jsem od roku 
2015. Nejdříve jako host a dnes jsem plnohodnotným 
členem. Mám na starosti finance spolku, jsem  
finanční hospodářka.

Co jsou nejdůležitější úkoly pro členy vašeho 
spolku teď v zimě?

Už od podzimních měsíců a nyní hlavně v zimě 
je naší hlavní náplní přikrmování zvěře, kontrola 
krmných zařízení a příprava zařízení nových. Zkrátka 
zabezpečování dostatku krmiva.

Jak můžou zvěři v katastru Bosonoh místní 
obyvatelé aktivně pomoci nebo naopak je něco,
čeho by se měli zdržet?

Myslivci mají za cíl zvěř chovat, pečovat o ni a vytvářet 
jí potřebné podmínky tak, aby byla její existence 

zachována v co nejširším zastoupení pro naši budoucí 
generaci. Bosonohy mají překrásné okolí a my se  
o něho musíme společně starat a chránit ho. Bohužel 
kvůli velké frekvenci aut, rozrůstajícímu se městu 
Brnu a dalším faktorům je tento úkol náročný. V lese 
je potřeba především zachovávat klid a nenechávat 
žádné odpadky.
Obracíme se a prosíme všechny majitele psů, aby své 
psy nenechávali volně pobíhat nebo je měli alespoň 
vždy na dohled. V opačném případě dochází ke štvaní 
zvěře a následnému úhynu. V zimě zvěř spotřebovává 
veškerou svou energii na uchování si tepla a zvládnutí 
zimních podmínek, a i jeden takový úprk před psem 
může způsobit naprosto zbytečnou smrt zvířete. 
Děkujeme všem, kteří jsou vůči svému okolí 
ohleduplní! Pamatujte, že příroda může bez lidí 
existovat, ale člověk bez přírody ne.

Co mám udělat, když jako místní občan uvidím 
někde ležet mrtvou nebo poraněnou zvěř?

V případě nálezu uhynulé zvěře zavolejte  
na Městskou policii. Oni poté pověří někoho  
z mysliveckého spolku odklizením uhynulé zvěře. 
Pokud máte možnost vyfotografovat tuto zvěř, velice 
nám to pomůže, protože někdy přijedeme na místo 
a zvěř už tam není. Potřebujeme vědět, zda nebyla 
postřelena (upytlačena) nebo zda uhynula, jestli 
nebyla pokousána od psa. Takové informace nám 
umožní následně provést nutná opatření.

Redakce zpravodaje
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JAK SLAVÍ SKAUTSKÝ ODDÍL 
FÉNIX BOSONOHY VÁNOCE
Je sice teprve 10. prosince 2023, ale v klubovně 
skautského oddílu v orlovně v Bosonohách se již       
ve 13 hodin scházejí děti se svými vedoucími. Generálka 
všech scének, zdobení asi 200 chlebíčků, zdobení 
stromečku a sálu, příprava stolů a židlí, perfektního 
ozvučení a kulis. Každý oddíl má své úkoly, které musí 
do začátku vánoční besídky stihnout. Děti začínají 
nosit dokonce i vlastnoručně upečené cukroví a dárky 
pro členy svých družinek a pro všechny milé osoby, 
které mají rády.  A už se blíží 15. hodina, děti se vítají se 
svými rodiči a usazují je na připravená místa. Vánoční 
atmosférou to tu všude přímo dýchá.

Začíná se! Konferenciér Rolf (David Buček) se ujímá 
slova a hned poté zpíváme skautskou hymnu  
s klávesami, které opět ovládá Rolf, a několik 
vánočních koled. A hned se dostávají ke slovu naše 
skautky: připravily si několik sérií  soutěžních otázek  
z různých oblastí . Vlčata si také připravila soutěž - 
děti měly hádat, jaké sporty pantomimicky předvádí 
Jack a Maty.

Medvíďata (naši nejmladší benjamínci) nacvičila 
obtížné country tance a do rytmu jim tleskal celý sál! 
Vlčata a světlušky předvedli vtipnou scénku „Vánoce 
s babičkou“, ale nejvíce jsme se nasmáli u scénky 
skautů „Jak připravit vánočního kapra“. Scénky  
a soutěže byly prokládány sóly na nástroje - Waine  
a Jitřenka hrály na příčné flétny, Vendy na housle, 
Barča se Stenem, Breyem a Zorkou  doprovázeli  
s kytarami zpěv různých koled, ke kterému se rádi 
přidali i rodiče v sále.

Přestávka byla vyhlášena na půl hodiny, aby  
si všichni stihli sníst chlebíčky, cukroví a vybrat si  
z pestré nabídky nápojů. Překvapením byl domácí 
čaj ze sušených jablek, dále byl džus a pro rodiče 

káva. Kdo by se náhodou nudil, mohl si prohlédnout  
a pokusit se pojmenovat vyvěšené makrofotky, 
které ale nebylo snadné najít. Prostě bojovka později 
odměněná různými dobrotami. Pro rodiče byly 
připraveny naše krásné kroniky k prohlížení a čtení. 
A nebylo těch zápisů málo - vždyť od založení Fénixu 
zde v Bosonohách již uplynulo vloni 10 let!

Po přestávce následovalo promítání fotek z naší 
činnosti, kdy jsme rodičům prezentovali, kde jsme 
všude za ten půlrok byli, co jsme stihli udělat nebo 
splnit. Skauti se pochlubili mimo jiné výrobou 
medu z pampelišek, Medvíďata zase výstupem  
na Babí lom, návštěvou plaveckého bazénu v Kuřimi 
a kluziště. Děti z Medvíďat splnily spousty Bobříků, 
začaly plnit odborku Zdravotníka a Plavce,  vyrobily 
60 vánočních přání pro LDNku a naše zastupitele 
na ÚMČ. Také vymodelovaly rybku na ořechy  
z hlíny - dárek pro rodiče. Obě skupiny svorně uklidily 
během jednoho odpoledne naši základnu Strážnou 
u Lelekovic od spousty listí. Všechny děti si v místní 
tělocvičně utužují pravidelně svou kondici, soutěží, 
kolik udělají za půl minuty sedů, lehů, dřepů, trénují 
skok do dálky, běh a hod. Poté byly vyhodnoceny 
soutěže skautek, světlušek a vlčat a soutěž v pečení 
cukroví, samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. 
Následovaly koledy, tentokrát v podání Medvíďat,  
a to za doprovodu kytary a houslí. 

A nastalo to nejkrásnější, na co se naše děti celou 
dobu nejvíce těšily: rozdávání dárků! To bylo radosti! 
Vlastnoručně vyhotovené dárky, s láskou a pečlivostí, 
často i nápaditostí. Navzájem jsme se potěšili, popřáli 
si hodně zdraví do nového roku a zakřičeli pokřik. 
Starší děti ještě samozřejmě uklidily sál a nádobí, ale 
to jsme přece zvyklí vždy a vše rádi uděláme.

 Děkujeme vedení orlovny za to, že jsme v jejich sále 
mohli tuto besídku uskutečnit a v neposlední řadě 
děkujeme představitelům ÚMČ za jejich náklonnost  
a podporu, bez které by náš oddíl o 47 členech nemohl 
provádět tolik pestrých aktivit. Děkujeme!      

Zora Pospíchalová
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Úvodem letošního prvního hasičského okénka bych 
vám všem jménem SDH Brno-Bosonohy ráda ještě 
jednou popřála především hodně zdraví a štěstí  
v právě začínajícím roce. Snad jsme do něj vkročili tou 
správnou nohou a bude pro nás všechny ve znamení 
úspěchů, v našem případě zejména těch hasičských. 
 
Zanedlouho, přesně tedy v sobotu 4. 3. 2023, nás 
čeká po covidové pauze znovuobnovená Bosonožská 
uzlová štafeta, na kterou se děti v současné době  
na cvičeních pečlivě připravují. Budeme velmi rádi, 
když se na ni přijdete podívat a podpořit tím naše 
malé i velké závodníky. Startujeme v 8 hodin v jídelně 
SŠSŘ Brno-Bosonohy.

Bosonožská uzlová štafeta však zdaleka není první 
ani jedinou soutěží, která děti letos čeká. Mimo 
jiných uzlovacích závodů je to v nejbližší době také 
přípravková soutěž nebo výtvarně-literární soutěž 
Požární ochrana očima dětí. A jakmile se jen malinko 
oteplí, vyběhneme ven na hřiště, kde se začneme 
připravovat na štafety a požární útoky. 
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Závěrem hasičského okénka bych ještě ráda 
poděkovala JSDH Brno-Soběšice za krásnou 
spolupráci při odčerpání vody z jímky nacházející  
se v bosonožském sběrném dvoře. Jelikož se náš 
sbor věnuje pouze sportovní činnosti a výchově 
mládeže, nemáme na čerpání dešťové vody patřičné 
vybavení, za to ale máme šikovné kolegy a kamarády 
hasiče ze Soběšic, kteří nám s touto záležitostí 
ochotně pomohli a vodu za pár minut odčerpali. Ne 
nadarmo se říká, že hasiči jsou jako jedna velká rodina  
a já nemůžu než souhlasit. 

Tak vzhůru vstříc novému roku, novým spolupracím, 
zkušenostem a úspěchům. Budeme se těšit,  
že se s vámi zase brzy uvidíme na nadcházejících 
kulturních akcích, soutěžích nebo v případě,  
že budete potřebovat naši pomoc. Jsme sice malincí, 
ale když to jen trochu jde, vždycky vám rádi s čímkoliv 
pomůžeme, tak se na nás neváhejte obrátit. 

Eliška Pařízková
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PDK ČLOVÍČEK BRNO-BOSONOHY
zdravý domov pro všechny človíčky
Přírodní dětský klub Človíček Brno – Bosonohy (dále jen PDK Človíček) je jednou z hlavních aktivit spolku Človíček 
(One Little) z.s., jehož cílem jsou otevřené možnosti pro vzdělávání, poznávání a zážitky bez bariér. 
     
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou hlavní náplní klubových aktivit cílených na děti předškolního 
věku, ale i širokou veřejnost. Stavíme na principu učení venku, za každého počasí, s důvěrou v sebe sama  
a vědomou ochranu životního prostředí. Učebnou pro veškeré aktivity je nám sama příroda. Klubovou činnost 
se daří rozvíjet nejen s podporou rodičovské a dobrovolnické komunity, ale z velké části realizujeme projektovou 
činnost, díky níž čerpáme dotace na materiál a drobné služby z Magistrátu města Brna či MČ Brno – Bosonohy. 
  
Jakým projektům se v rámci roku 
věnujeme:

• péče o komunitní zahradu – seznamujeme 
se s tématem půdy, pozorujeme půdní 
živočichy a věnujeme se pěstitelské činnosti, 
zpracováváme vypěstované plodiny – vaření 
na ohni, tvoření z vypěstovaných plodin, 
výroba dárků pro blízké

• slavnosti pro veřejnost – pro veřejnost 
připravujeme interaktivní prožitkové stezky  
s tematikou ochrany přírody či seznamujeme 
s tradicemi v rámci koloběhu roku (májová 
slavnost, slavnost sklizně, svatomartinská 
slavnost)

• výpravy po okolí s cílem utváření 
vědomého vztahu k životnímu prostředí 
– každý den podnikáme s dětmi výpravy  
do okolí, nosíme krmivo zvířátkům, čistíme 
les

• páteční klubík pro rodiče s dětmi  
1 – 4 roky – na jaře a na podzim realizujeme 
blok setkávání rodičů s dětmi v přírodě 
– muzikohrátky, cvičení a hry v přírodě, 
tvoření z přírodnin, dramatizace, vaření  
na ohni atd.

• příměstské letní tábory pro děti 4 – 10 let  
v zázemí našeho klubu.
     
O naší činnosti vás budeme rádi pravidelně 
informovat. Děkujeme za podporu. 
V případě dotazů nás kontaktujte na  
pdk@clovicekbrno.cz .

Ivona Špačková

(leden) I. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(leden) I. pololetí PDK Človíček / Brno – Bosonohy

(únor – červen) II. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(únor – červen) II. pololetí II. pololetí školního roku 2022/23 / PDK Človíček, Brno – Bosonohy

3. – 5. 3. Víkendové setkání dobrovolníků Človíčka / Jilemnice (Krkonoše)

21. 3. Morana slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(duben/květen) Výjezdní víkendová příprava pobytu u moře / Pula - Chorvatsko

3. 5. Den lesních mateřských školek / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

14. 5. Májová slavnost (Studánková) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

26. – 28. 5. Víkendový integrační pobyt pro děti / Jihomoravský kraj

(červen) Víkendová příprava Letního integračního tábora 2023, Borovinka / Domanín

28. 6. Závěrečná slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

2. – 8. 7. Integrační pobyt u moře / Pula - Chorvatsko

10. - 14. 7. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

17.- 21. 7. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

22. – 29. 7. Letní integrační tábor Borovinka / Domanín u Bystřice nad Pernštejnem

5. – 12. 8. Letní stanový tábor s Peponem / Boskovice

14. - 18. 8. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

21. - 25. 8. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024 / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

24.9. Slavnost sklizně (Svatováclavská slavnost) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(říjen) Kroužky pro děti / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(říjen) Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi / Jihomoravský kraj

12. 11. Svatomartinská veřejná slavnost / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

8.12. Adventní slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

16. 12. Ježíškovo folkové brnění - 10. ročník charitativní akce / Orlovna - Bosonohy

(prosinec) Vánoční trhy

Leden

Přehled aktivit v roce 2023

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(leden) I. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(leden) I. pololetí PDK Človíček / Brno – Bosonohy

(únor – červen) II. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(únor – červen) II. pololetí II. pololetí školního roku 2022/23 / PDK Človíček, Brno – Bosonohy

3. – 5. 3. Víkendové setkání dobrovolníků Človíčka / Jilemnice (Krkonoše)

21. 3. Morana slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(duben/květen) Výjezdní víkendová příprava pobytu u moře / Pula - Chorvatsko

3. 5. Den lesních mateřských školek / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

14. 5. Májová slavnost (Studánková) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

26. – 28. 5. Víkendový integrační pobyt pro děti / Jihomoravský kraj

(červen) Víkendová příprava Letního integračního tábora 2023, Borovinka / Domanín

28. 6. Závěrečná slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

2. – 8. 7. Integrační pobyt u moře / Pula - Chorvatsko

10. - 14. 7. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

17.- 21. 7. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

22. – 29. 7. Letní integrační tábor Borovinka / Domanín u Bystřice nad Pernštejnem

5. – 12. 8. Letní stanový tábor s Peponem / Boskovice

14. - 18. 8. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

21. - 25. 8. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024 / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

24.9. Slavnost sklizně (Svatováclavská slavnost) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(říjen) Kroužky pro děti / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(říjen) Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi / Jihomoravský kraj

12. 11. Svatomartinská veřejná slavnost / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

8.12. Adventní slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

16. 12. Ježíškovo folkové brnění - 10. ročník charitativní akce / Orlovna - Bosonohy

(prosinec) Vánoční trhy

Leden

Přehled aktivit v roce 2023

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(leden) I. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(leden) I. pololetí PDK Človíček / Brno – Bosonohy

(únor – červen) II. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(únor – červen) II. pololetí II. pololetí školního roku 2022/23 / PDK Človíček, Brno – Bosonohy

3. – 5. 3. Víkendové setkání dobrovolníků Človíčka / Jilemnice (Krkonoše)

21. 3. Morana slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(duben/květen) Výjezdní víkendová příprava pobytu u moře / Pula - Chorvatsko

3. 5. Den lesních mateřských školek / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

14. 5. Májová slavnost (Studánková) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

26. – 28. 5. Víkendový integrační pobyt pro děti / Jihomoravský kraj

(červen) Víkendová příprava Letního integračního tábora 2023, Borovinka / Domanín

28. 6. Závěrečná slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

2. – 8. 7. Integrační pobyt u moře / Pula - Chorvatsko

10. - 14. 7. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

17.- 21. 7. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

22. – 29. 7. Letní integrační tábor Borovinka / Domanín u Bystřice nad Pernštejnem

5. – 12. 8. Letní stanový tábor s Peponem / Boskovice

14. - 18. 8. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

21. - 25. 8. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024 / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

24.9. Slavnost sklizně (Svatováclavská slavnost) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(říjen) Kroužky pro děti / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(říjen) Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi / Jihomoravský kraj

12. 11. Svatomartinská veřejná slavnost / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

8.12. Adventní slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

16. 12. Ježíškovo folkové brnění - 10. ročník charitativní akce / Orlovna - Bosonohy

(prosinec) Vánoční trhy

Leden

Přehled aktivit v roce 2023

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen
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Říjen

Listopad

Prosinec

(leden) I. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(leden) I. pololetí PDK Človíček / Brno – Bosonohy

(únor – červen) II. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(únor – červen) II. pololetí II. pololetí školního roku 2022/23 / PDK Človíček, Brno – Bosonohy

3. – 5. 3. Víkendové setkání dobrovolníků Človíčka / Jilemnice (Krkonoše)

21. 3. Morana slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(duben/květen) Výjezdní víkendová příprava pobytu u moře / Pula - Chorvatsko

3. 5. Den lesních mateřských školek / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

14. 5. Májová slavnost (Studánková) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

26. – 28. 5. Víkendový integrační pobyt pro děti / Jihomoravský kraj

(červen) Víkendová příprava Letního integračního tábora 2023, Borovinka / Domanín

28. 6. Závěrečná slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

2. – 8. 7. Integrační pobyt u moře / Pula - Chorvatsko

10. - 14. 7. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

17.- 21. 7. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

22. – 29. 7. Letní integrační tábor Borovinka / Domanín u Bystřice nad Pernštejnem

5. – 12. 8. Letní stanový tábor s Peponem / Boskovice

14. - 18. 8. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

21. - 25. 8. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024 / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

24.9. Slavnost sklizně (Svatováclavská slavnost) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(říjen) Kroužky pro děti / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(říjen) Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi / Jihomoravský kraj

12. 11. Svatomartinská veřejná slavnost / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

8.12. Adventní slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

16. 12. Ježíškovo folkové brnění - 10. ročník charitativní akce / Orlovna - Bosonohy

(prosinec) Vánoční trhy
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Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen
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Říjen
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(leden) I. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(leden) I. pololetí PDK Človíček / Brno – Bosonohy

(únor – červen) II. pololetí Kroužky se Človíčkem / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(únor – červen) II. pololetí II. pololetí školního roku 2022/23 / PDK Človíček, Brno – Bosonohy

3. – 5. 3. Víkendové setkání dobrovolníků Človíčka / Jilemnice (Krkonoše)

21. 3. Morana slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(duben/květen) Výjezdní víkendová příprava pobytu u moře / Pula - Chorvatsko

3. 5. Den lesních mateřských školek / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

14. 5. Májová slavnost (Studánková) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

26. – 28. 5. Víkendový integrační pobyt pro děti / Jihomoravský kraj

(červen) Víkendová příprava Letního integračního tábora 2023, Borovinka / Domanín

28. 6. Závěrečná slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

2. – 8. 7. Integrační pobyt u moře / Pula - Chorvatsko

10. - 14. 7. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

17.- 21. 7. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

22. – 29. 7. Letní integrační tábor Borovinka / Domanín u Bystřice nad Pernštejnem

5. – 12. 8. Letní stanový tábor s Peponem / Boskovice

14. - 18. 8. Příměstský tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

21. - 25. 8. Příměstský integrační tábor / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

4. 9. Zahájení školního roku 2023/2024 / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

24.9. Slavnost sklizně (Svatováclavská slavnost) / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

(říjen) Kroužky pro děti / Domeček u Človíčka, Jana Uhra 11, Brno

(říjen) Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi / Jihomoravský kraj

12. 11. Svatomartinská veřejná slavnost / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

8.12. Adventní slavnost - klubová / PDK Človíček, Brno - Bosonohy

16. 12. Ježíškovo folkové brnění - 10. ročník charitativní akce / Orlovna - Bosonohy

(prosinec) Vánoční trhy

Leden

Přehled aktivit v roce 2023

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
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VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU 2022
V posledních dnech roku již tradičně pořádáme 
vánoční turnaj ve stolním tenisu pro širokou 
veřejnost. Tentokrát ovšem s dvouletou přetržkou 
z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19. 
Turnaj se odehrál 28. prosince, kdy oddíl stolního 
tenisu za podpory městské části Brno-Bosonohy 
uspořádal vánoční turnaj ve třech kategoriích,  
a to pro mládež do 15 let, dále v kategorii pro ženy 
a v kategorii pro muže, kteří nehrají registrované 
soutěže. 

Soutěže pro mládež se zúčastnili tři účastníci, dvě 
dívky a jeden chlapec. Náš obdiv si zasloužili všichni 
účastníci za to, že dali přednost pohybu před pasivní 
zábavou třeba u počítače či televize. Konečné výsledky 
po odehrání vzájemných utkání jsou následující. 

Konečné pořadí kategorie mládeže do 15 let:
1. Marek Bružeňák
2. Eliška Křivánková 
3. Anna Lesáková   

V kategorii žen se nahlásily tři ženy s chutí zahrát  
si o co nejlepší výsledek. Účast byla slabší než  
v minulosti, kdy se účastnilo třeba i devět žen, ale 
zase více než v roce 2019, kdy hrály ženy jen dvě.  
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Konečné pořadí kategorie žen:
1. Eva Šustrová - Opatřilová
2. Radka Opatřilová
3. Alice Lesáková

V nejpočetněji obsazené kategorii mužů se tentokrát 
sešlo devět zájemců s odhodláním poměřit své síly ve 
stolním tenisu. Vzhledem k menšímu počtu účastníků 
než na minulém turnaji si soutěžící zahráli každý  
s každým namísto hry ve skupinách.
Během soutěžních utkání odstoupil jeden účastník 
pro zdravotní potíže, takže turnaj dokončilo osm 
mužů. Celkem muži odehráli 28 utkání na 3 vítězné 
sety.  

Konečné pořadí kategorie mužů:
1. Rostislav Lesák 
2. David Fremml 
3. Pavel Franta 
4. Karel Kaláb
5. Roman Rozmarin
6. Stanislav Křivánek
7. Martin Rozmarin
8. Ondřej Čoupek
 Stanislav Červ turnaj nedokončil. 
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TENISOVÝ KLUB BOSONOHY
Vážení čtenáři,  

chtěli bychom Vás informovat o činnosti tenisového 
klubu v zimních měsících. Tenisový oddíl i přes 
obtíže s energiemi provozuje přetlakovou halu, 
která slouží k přípravě družstev mládeže a dospělých  
a také komerci. Z výtěžku je hrazen chod klubu.  
Na letošní sezónu máme přihlášeno do celostátních 
soutěží družstva mladších a starších žáků, dorostu  
a dospělých.

Po vyhlášení výsledků se většina účastníků 
vyjádřila v tom smyslu, že to byl poměrně  
náročný turnaj. Každý účastník totiž 
odehrál sedm často velmi vyrovnaných 
utkání. Přesto byl turnaj hodnocen jako 
velmi příjemně strávené dopoledne 
naplněné pohybem a zábavou. 
Na závěr chci poděkovat všem  
za fair-play hru, bezproblémový průběh 
a příjemnou atmosféru během celého 
turnaje. Rovněž děkuji Hance Chylíkové 
za výbornou spolupráci při organizaci 
vánočního turnaje pro veřejnost.

Hana Chylíková a Drahomír Tůma

Informace pro občany Bosonoh: ve volných hodinách 
je možno si objednat hraní v hale. Podrobnější 
informace získáte přímo na kurtech nebo na 
stránkách www.tkbosonohy.cz.

Tenisový klub děkuje Městské části Brno-Bosonohy 
za poskytnutou finanční dotaci na rok 2023, která 
dopomůže udržet tenisový areál v trvalém provozu, 
především však, výchovu a závodní činnost mládeže.

TK Brno-Bosonohy
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VY SE PTÁTE,
RADNICE ODPOVÍDÁ
Spolu s novým vzhledem našeho zpravodaje vzniká 
také nová rubrika s názvem Vox populi. Jak už název 
napovídá, jeho hlavními aktéry budete především 
Vy, občané. V každém čísle zpravodaje bude  
do rubriky vybráno několik nejvýraznějších,  
chcete-li nejhlasitějších otázek občanů, na něž 
budou následně odpovídat zastupitelé nebo starosta 
obce. Otázky se mohou týkat jakékoli oblasti chodu 
obce a témat, která vás zajímají, ale nemůžete  
na ně nalézt odpovědi jinde. V letošním prvním čísle 
byly vybrány dotazy z facebookové skupiny Naše 
Bosonohy a e-mailů představitelů obce, do dalších 
čísel můžete své otázky zasílat na e-mailovou adresu  
zpravodaj@bosonohy.cz

Bude se nějak řešit modernizace zastaralých 
dětských hřišť, popřípadě vybudování nových?

Tento rok by se konečně mělo začít s výstavbou 
hřiště pod mysliveckou chatou. Tento projekt 
je výherním projektem Martina Rozmarina 
z participativního rozpočtu. V rozpočtu 
pro rok 2023 máme prostředky na návrhy  
a částečné realizace tří stávajících hřišť. tj. hřiště  
na Vzhledné – to má z naší strany prioritu, dále hřiště  
u Vodojemu a také hřiště pod hasičkou. 

Budou MČ, MŠ a ZŠ instalovat fotovoltaické 
solární panely na budovy ve své správě?

Určitě o tom uvažujeme, už jsme podnikli první 
kroky a například u budov školy a školky máme 
již zpracované PD. S panem ředitelem na tom 
úzce spolupracujeme, ale vývoj v této oblasti  
je docela turbulentní. Musíme mít jistotu,  
že to bude dávat smysl jako celek, že budeme mít 
možnost být připojeni atd. Zároveň jsme informovali  
o záměru Magistrát města Brna, takže věříme  
že se nám v tomto roce podaří posunout se dál.

Uvažuje MČ o přijetí opatření z hlediska extrémní 
dopravy při zastavení provozu na D1? 

Mám za sebou již několik jednání s ŘSD, krajem  
i Policií ČR. Jsem přesvědčen, že jediným trvalým 

řešením pro Bosonohy je obchvat. O tomto tématu 
bych ale rád hovořil zvlášť. Jakmile budeme mít více 
informací, planujeme veřejnou diskuzi a prezentaci 
pro občany. 

V tuto chvíli děláme vše proto abychom: 
• zajistili pravidelné kontroly Policie ČR, včetně     
     kontroly vážení hmotnosti vozidel
• docílili toho, aby vznikly kamerové kontroly, které  
     by zamezily sjezdu nákladní dopravy z ucpané D1
• zajistili více dopravních značek, které upozorňují  
     na zákaz vjezdu tranzitu nad 12 t.

Jakým způsobem zajistíme dodržování rychlosti  
v obci? Lze omezit rychlost třeba na 30 km/hod., 
zejména u školy na Bosonožském náměstí., na ulici 
Troubské, Ostopovické, Hoštické a Práčatech?

Dodržování rychlosti je v kompetenci jak městské, 
tak státní policie. Mám radost z toho, že se podařilo 
nastavit výbornou spolupráci s MP Brno, takže  
se znovu zavedly pochůzky po Bosonohách, dále 
zvýšené kontroly rychlosti a především usilujeme 
o navrácení kontroly přechodu u křižovatky 
Ostopovická/Pražská v době před školní výukou.
Snížení rychlosti by se nám mohlo podařit na ulici 
Práčata, a to na 30 km/hod. Zatím jsme v jednání, 
budeme následně informovat o výsledku.
Obecně ale platí, že všichni řidiči musí přizpůsobit 
svou rychlost stavu a povaze vozovky a svému okolí 
– především kolem školy to považuji za automatické.

Psí salón ČENÍŠEK 

nabízí koupání, česání, stříhání a trimování 
i velkých plemen psů 

na adrese Lány 7, Brno Bohunice.

V nabídce také široký výběr šampónů, 
hřebenů a pamlsků.

Tel: 607126523

www.psisaloncenisek.cz 

Facebook Psí salon Čeníšek




