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Vážení a milí spoluobčané,
v  první polovině měsíce února nás konečně navštívila zima. Pro naše území ne-
zvyklý mráz až deset stupňů pod nulou, který ochromil celé území naší republiky 
a důsledky se projevily i u nás. Problémy schůdnosti komunikací a chodníků nastaly 
ve velmi krátké době. Postupně se nám je podařilo zmírnit (dle zákona a vyhlášky 
města Brna) tak, abychom mohli s opatrností, vyplývající z dané kalamitní situace, 
provádět běžné denní činnosti.

V  ulicích, kde se provádí výstavba kanalizace a  na komunikacích sloužících jako 
objízdné trasy, městská část zimní údržbu neprovádí. Provádí jí zhotovitel daného 
úseku a vše je zastřešeno hlavním dodavatelem stavby OHL ŽS.

To ovšem neznamená, že nás zimní údržba v  daných ulicích nezajímá. Nejdříve 
jsme operativně danou problematiku již v inkriminovaném víkendu řešili, a to zá-
kladní údržbou provedenou naší úklidovou četou tak, aby byl co nejdříve zajištěn 
Váš pohyb po ulicích, a  ihned jsme kontaktovali stavbyvedoucího. Zimní údržba 
probíhala postupně, tudíž nebylo možné vše ošetřit najednou. 

S ustupující zimou se na ulicích zasažených stavbou objeví jiný problém – obrov-
ské množství bahna. Jestliže nebudou v  přijatelné míře komunikace a  chodníky 
schůdné, ale i  v  případě, že máte jakékoliv jiné připomínky, prosím, zavolejte na 
ÚMČ a my budeme apelovat na zástupce stavby pro sjednání přiměřené nápravy 
Vašich podnětů a společně je vyřešíme.

Dovoluji si znovu upozornit na to, že jsme omezeni stavbou, tedy komunikace 
a chodníky nemohou fungovat v běžném režimu, proto Vás opět žádám o toleran-
ci a shovívavost k tomuto stavu.

Váš starosta Miroslav Sojka
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DOSTAVBA KANALIZACE V BRNĚ II, SEKCE 1, BOSONOHY
Postup prací a těžký život na staveništi

24. 2. 2021

Miloslav Dočekal, místostarosta

Práce na stavbě probíhají za každého počasí a bez ohledu na situaci kolem Covid-19. Mějme, pro-
sím, na paměti, že se jedná o stavbu, a je tedy potřeba ji postavit co nejdříve, aby omezení trvala 
co nejkratší čas. Jedná se celkem o 6,2 km nových stok splaškových, 5 km dešťových, 4,2 km no-
vého vodovodu a 0,3 km přeložky plynu. Na tuto síť bude zcela nově připojeno cca 450 objektů. 
13 km kompletně nových komunikací (58,716 m2) a přiměřená délka nových a rekonstruovaných 
chodníků za celkovou částku 515 514 080 Kč. Investorem je statutární město Brno. V současnosti 
je prostavěna zhruba polovina částky na kanalizaci a čtvrtina částky na vodovod. Z komunikací je 
momentálně kompletně dokončená ulice Ostopovická (projektováno celkem 58,716 m2 nových 
komunikací, zatím realizováno 3,532 m2). Z toho lze orientačně usoudit, v jaké fázi se stavba nachá-
zí, jak je daleko. Do konce letošního roku budou kompletně, včetně komunikací, dokončeny ještě 
tyto ulice: K Berce, Mlaty, Bosonožské náměstí, Ztracená, Vratná, Padělíky, U Smyčky, celá Hoštická, 
Troubská, Kolmá, Průjezdní a Ševčenkova. Zjednodušený koordinační plán situace a projektovou 
dokumentaci najdete na webových stránkách Bosonoh: http://www.bosonohy.cz/vystavba-kanali-
zace/. Datum dokončení a předání celé stavby stále platí, a sice červen 2022. Jedná se o ojedinělé 
dílo co do objemu a rozsahu prací za uvedený časový úsek. Alespoň v rámci Bosonoh jde o „stav-
bu století“. Denně tedy řešíme komplikace spojené s výstavbou této kanalizace, denně komuniku-
jeme s vedením stavby, požadujeme sjednání nápravy současného stavu komunikací a chodníků, 
často připomínkujeme harmonogram a postup výstavby, přicházíme s návrhy řešení. Zabýváme 
se Vašimi stížnostmi a řešíme je. Účastníme se jednání v kanceláři dodavatele i přímo na stavbě. 
S dozorem města stavbu procházíme. Účastníme se pravidelných technických dnů za účasti všech 
zainteresovaných. Někdy s většími, někdy s menšími úspěchy se nám daří hájit a prosazovat zájmy 
nás, občanů Bosonoh. Určitě je třeba mnohé zlepšit. Určitě také nejsme spokojeni, v čem se mu-
síme všichni denně a za každého počasí pohybovat. Tato stavba se zde ale nerealizuje z něčího 

„plezíru“, ale je budována pro nás! Pro nás všechny. Tato stavba nám byla městem a politiky v jeho 

čele slibována minimálně 30 let, drtivá většina z nás její realizaci požadovala, prosazovala ji a přála 
si ji. Tak to, prosím, společně vydržme. Není to snadné, je to přinejmenším nepohodlné, obtěžuje 
nás všechny bláto, prach, ruch a mnohdy se nedá projet nebo projít zrovna tam, kam potřebuje-

me. Ale přesto Vás žádáme, vydržme to. Není to navždy. A my budeme dělat maximum a snažit se 

všemi našimi prostředky nutit dodavatele stavby zmírňovat následky jejich činnosti na naše běžné 
životy. Pak budeme mít nejen nové inženýrské sítě, čistý a nezapáchající potok, ale i nové silnice 
a chodníky téměř v celých Bosonohách. Bosonohy budou pro život jistě krásnější.

Děkuji!

Pro Vaši představu o nejčastěji řešených problémech přikládám text dopisu, který jsme 24. 2. 
2021 adresovali odpovědným osobám stavby a dozoru MMB s vyjádřením našich připomínek, 

do kterých se promítají i stížnosti občanů. Vždy se snažíme hájit zájmy nás všech.

„Dobrý den,

na základě našich připomínek, mnou osobně přednesených v  rámci TD stavby „dostavba kanali-
zace v Brně II, sekce 1, Bosonohy“ konaného dne 23. 2. 2021, v návaznosti na předešlé, i související 

připomínky starosty (viz zápisy z TD), Vám tyto připomínky posílám ještě touto písemnou formou.

Neustále a dlouhodobě spolu řešíme stížnosti občanů na schůdnost a sjízdnost komunikací, zabez-
pečení výkopů a znečištění komunikací dotčených stavbou. Mnohdy je řešeno až po mnoha dalších 
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a dalších připomínkách a málokdy zcela uspokojivě. Zjevně nestačí řešit se stavbyvedoucími či mi-
stry jednotlivých úseků.

Jsme toho názoru, že i když se jedná o staveniště, je to stavba v zastavěném území, kde trvale žijí, 
a  tedy se i  pohybují, naši občané, a  musí být tedy zajištěna jejich bezpečnost, zajištěn důstojný 
a v maximální míře co možná nejschůdnější terén těchto cest. Ale to dobře víte. Chodníky již prak-
ticky neexistují, ale to neznamená, že se v  jednotlivých ulicích nechají občané na pospas tomuto 
stavu. Stále a opakovaně požadujeme, aby byly udržovány bezpečně a důstojně schůdné koridory 
a přechody odpovídající současným požadavkům, normám a snad běžným standardům evropské-
ho stavebnictví 21. století. Bohužel ale většinou bez kloudného výsledku a stále se stejným, většinou 
liknavým přístupem firem stavbu provádějících.

Naposledy a důrazně Vás takto žádáme o následující, je nutné:
• vhodným materiálem budovat, udržovat a řádně zabezpečit cesty pro pohyb pěších po staveništi 

tak, aby se bezpečně dostali ke svým domovům, firmám, obchodům, lékaři a provozovnám bez 
toho, aniž by se museli brodit po kotníky v bahně, přeskakovat nezabezpečené výkopy a torza 
dlažeb a jiného materiálu (aktuálně např. Přímá, Vratná, Ševčenkova...)

• udržovat staveništní komunikace sjízdné i pro běžná osobní vozidla bez ohledu na počasí, kde 
je to jen trochu možné odstraňovat z komunikací obrovské nánosy nyní bláta, následně prachu 
atd., dosypávat výtluky a výmoly, a to především v částech ulic, kde byl již původní povrch zčásti, 
nebo zcela úplně odstraněn a vlastní práce na kanalizaci zde nepokračují, nebyly zahájeny, nebo 
jsou již dokončeny (aktuálně např. vrchní část Hoštická, zadní část Práčata, Bosonožské náměstí 
po ul. Přímá, provizorní točna autobusu MHD před kaplí…)

• udržovat objízdné trasy, pokud jsou pro dopravní obslužnost nezbytné, neustále tak, aby byly 
bezpečně a plynule sjízdné pro běžná osobní vozidla, a to za každého počasí (z Hoštické na Jih-
lavskou, přes starou cihelnu na Rušnou a na Skalní). Tyto trasy užívají, ničí a dělají nesjízdné pře-
devším těžká nákladní vozidla a stavební technika stavebních firem. Setkáváme se s tím denně 
a  jsme denně pranýřováni za nečinnost! Zde neustále dochází k poškozování osobních vozidel 
a soukromého majetku.

• řádně zabezpečovat v souladu s předpisy BOZP výkopy, více kontrolovat přenosné dopravní zna-
čení tak, aby bylo skutečně instalováno dle aktuální situace, aby řidiče vedlo, upozorňovalo a za-

kazovalo, ale zároveň nemátlo. Stavba není dodnes jako celek nikde označena. Jednotlivé úseky 

dodnes nejsou řádně označeny tak, aby bylo zřejmé, kdo tuto stavbu konkrétně provádí a jaké 
jsou předpisy a podmínky pro pohyb, zejména civilních osob, po staveništi.

• zamezit, nebo alespoň denně odstraňovat znečištění komunikací nedotčených výstavbou, je nut-

né pří výjezdu nákladních vozidel denně čistit komunikace, na které tato auta vjíždí (zejména 

ulice Ostopovická a Pražská).

Nezvládnutou a nedostatečnou zimní údržbu připomínám s tím, že nás ještě jedna zima čeká a je 

třeba se z toho poučit. Taktéž letní údržba, kropení, metení atd., se již nesmí podcenit.

Na toto vše a  další upozorňujeme neustále a  dlouhodobě. Seznamte s  tímto, prosím, dodavatele 
stavby, jejich subdodavatele a jejich další subdodavatele, a hlavně, prosím, důsledně požadujte pl-
nění a plnění vymáhejte i možnými postihy v maximální míře. 

Informujte nás, prosím, kdy a  s  kým bylo Vámi toto dále projednáno, jakou formou, jaká budou 

řešení, přijatá opatření a kdo byl případnými úkoly pověřen, kdo odpovídá za daný postup a jeho 
plnění a zda byl z tohoto jednání učiněn zápis, který bychom mohli následně dostat k dispozici.

Děkuji za dosavadní spolupráci a věřím v urychlenou a skutečnou nápravu popsaného stavu.

S uctivým pozdravem

Dočekal Miloslav, místostarosta MČ Brno-Bosonohy“
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MOJE BEZPEČNÁ ADRESA 
SOUTĚŽ PRO VÁS 

Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.  
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 1: 

Mechanické zábranné systémy (dveře, zámky, cylindrické vložky, kování atd.),  
jsou řazeny do RC tříd - 1 až 6. 

Víte, co vyjadřují RC třídy a které z nich jsou doporučené pro zabezpečení bytů a domů? 
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: 

 
 

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. 

Zdravotně-sociální služba u Vás doma – CDZ Brno
Každý rok se v České republice setká s duševním onemocněním přibližně pětina obyvatel. Toto 
téma je stále často považováno za tabuizované, takže lidé, kteří se s touto neočekávanou překáž-

kou v životě setkají, si často připadají ve svém zápase osamělí a neví, kam se obrátit pro pomoc.

Jednou z možností je náš tým Centra duševního zdraví, ve kterém spojujeme zdravotní a soci-

ální péči do jedné bezplatné a snadno dostupné služby. V případě, že Vy nebo někdo z Vašich 
blízkých potřebuje naši podporu, přímo u Vás doma Vás navštíví lidé z našeho týmu. Setkat se 

můžete se sestrami, psychology a psychiatry, sociálními pracovníky nebo i s pracovnicí, která 

sama prošla těžkým duševním onemocněním.

S čím vším Vám můžeme pomoci? Ze začátku zmapujeme potřeby klienta, jeho zdravotní stav, 

a domluvíme se na spolupráci. Věnujeme se klientům, kteří mají diagnózu schizofrenie – psy-
chózy, poruchy nálad – mánie nebo těžká deprese. Pomůžeme Vám se zlepšením psychického 
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a  fyzického zdraví, s  hledáním práce i  bydlení, zařízením sociálních dávek, poskytujeme psy-
choterapii a rodinná setkání, napomáháme ke zlepšení vztahů s okolím.

Pro ilustraci uvádíme krátký příběh našeho klienta, který využívá služeb CDZ. 

Petr, 39 let, od 20 let se léčí se schizofrenií. Nemoc se postupně blížila a  okolí si jí všimlo ve 
chvíli, kdy Petr podezřele často začal měnit zaměstnání, až přestal chodit do práce úplně, pro-
tože nebyl schopný vyjít ze svého pokoje. Bál se lidí, bál se, že ho sleduje mafie a vše o něm ví. 
Pravidelně slyšel hlasy, ačkoliv byl sám, které mu našeptávaly, že nemá nikomu věřit. Zažil dvě 
nedobrovolné hospitalizace na psychiatrii. Ani jedna ho nepřesvědčila, aby užíval i nadále léky. 
Rodina zavolala CDZ ve chvíli, kdy byl opět zavřený ve svém pokoji a odmítal i jíst. Pracovníci 
jej několikrát navštívili a motivovali ho ke spolupráci. Nakonec doporučili hospitalizaci. Během 
kontaktu s ním navázali vztah a podporují ho dodnes. Od té doby nebyl Petr hospitalizovaný. 
Spolupracujeme s ním již dva roky. Sociální pracovnice mu pomohla zařídit invalidní důchod 
a najít si práci na částečný úvazek. Zdravotní sestra a psychiatr s ním řeší jeho duševní stav a jak 
zvládnout krizi, chystání léků a orientaci ve svém duševním onemocnění. Petrův konzultant vy-
užívá ve spolupráci svůj vlastní příběh a zkušenosti a motivuje Petra vydržet a užívat léky. Petr 
se chystá také využívat psychoterapii, aby se mu zlepšilo sebehodnocení a vztahy v rodině. 

Obrátit se na nás můžete, pokud Vy nebo Vaši blízcí potřebujete naši podporu a  jste z měst-
ských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Jundrov, Kníničky, Bystrc, Žebětín, 
Starý Lískovec nebo Nový Lískovec. Neváhejte se na nás obrátit! Buď se s Vámi setkáme a situ-
aci zmapujeme, nebo Vám alespoň předáme kontakt na jinou vhodnou službu.

Kontakt: terennitym@prah-brno.cz, tel.: 733 643 379.

» přihlášky k ZP MV ČR
» přehledy OSVČ
» bonusové programy
» informace

R

Potřebujete poradit, 
odevzdat nebo 
vyzvednout
formulář? 
Už nemusíte do jiného města. 
Navštivte naše
kontaktní místo
na Poště partner 

Brno
Bosonohy

Přihlaste se k nám do 31.3.
nebo od 1.7. do 30.9. 2021

Pošta partnerBrno - Bosonohy Vzhledná 500/5 

Inzerce:
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Týmová výzva „Do práce na kole“ už po jedenácté v Brně 

Do práce na kole je týmová výzva pro všechny, kteří se pravidelně dopravují během května do práce 
bezmotorově (na kole, koloběžce, skatu apod.), jdou pěšky nebo běhají. Pro větší motivaci a hravost 
výzvu doprovázejí oblíbené “akce na triko”, soutěže o ceny a vyhlašování vítězů. I letos jsou upraveny 
podmínky vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci a budou vstřícné k účastníkům, kteří budou v 
průběhu května pracovat z domova. Ti si mohou zapisovat vycházky nebo rekreační vyjížďky na kole do 
okolí. Registrace do výzvy trvají do 30. dubna na webu www.dopracenakole.cz, zapojit se může kdokoli 
s kolegy, přáteli nebo rodinou. Startovné, jehož balíček obsahuje tričko, slevy, výherní ceny a vstup na 
akce, si mohou hradit účastníci sami, případně je může jako zaměstnanecký benefit uhradit i 
zaměstnavatel.  

Firmy mohou akci využít jako originální a bezpečný teambuilding. Oceněný bývá tradičně i 
„Cyklozaměstnavatel Brna“, který vytváří co nejlepší podmínky, aby jeho zaměstnanci mohli dojíždět do 
zaměstnání bez auta.  

Na konci výzvy na závěrečném večírku v Otevřené zahradě jsou odměněny nejlepší týmy či jednotlivci, 
jsou předány ceny a losovaná tombola.  

Cílem výzvy Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě 
používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy a tím šetřili životní prostředí. 
Účastníci pomáhají díky svým nahraným trasám přispívat k rozvoji města a pohybu po něm, a to má vliv 
na rozvoj bezpečné a komfortní (cyklo)dopravy.  

Novinkami v 11. ročníku jsou nová trička s barevným motivem od street-artové výtvarnice Toy_Box a 
také nová přehlednější aplikace. Aktuality ke kampani vždy nabídne web www.dopracenakole.cz nebo 
skupina Do práce na kole – Brno.  

V Brně výzvu koordinuje Partnerství o.p.s. díky podoře firmy Thermofisher Scientific. Generálním
produktovým partnerem jsou Cyklospeciality, které každoročně poskytují i hlavní výherní cenu – nové 
kolo. Podporují nás také brněnští kulturní partneři, mediální zpravodajové, cykloservisy, restauratéři a 
další podporovatelé uvedeni na plakátech, letácích a webech. 

Kontaktní osoba: Ing. Hana Rárová hana.rarova@nadacepartnerstvi.cz, Partnerství o.p.s. tel. 
+420603409760
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Jak překonat naprostou ztrátu motivace? 
Se ztrátou motivace se můžete setkat kdykoliv v průběhu života. Poprvé při studiu, zejména na 
VŠ, kdy velmi rychle vystřízlivíte z představy nevázaného studentského užívání si. Namísto ve-
čírků se na studenta kupí hromada učiva, nedostatek času a spánku. Počáteční nadšení přechází 
do melancholie, a neustálý nátlak a stereotyp mohou vést k naprosté ztrátě motivace ke studiu. 

Po studiu, ať už je jakékoli, se zapojíte do pracovního procesu. A zde nad vámi začne opět viset 
přízrak mizející motivace. Proč? Jednoduše proto, že práci snů má jen málo vyvolených. Větši-
nou, zejména kvůli potřebě platit účty, se spokojíte s prací, která není z vašeho pohledu až tak 
dokonalá. Třeba ji jen v první chvíli berete jako z nouze ctnost, a poohlížíte se po něčem jiném, 
něčem, co by vás opravdu bavilo. Jenže pracovní trh je neúprosný, a tak den co den chodíte do 
zaměstnání, které vnímáte jen jako nutné zlo. Míra motivace? Nulová! Ale nemyslete si, ani ti 
s dokonalou prací nejsou před ztrátou motivace v bezpečí. I oni se mohou jednoho dne vzbu-
dit naprosto bez energie, bez zápalu. Z ničeho nic nejsou schopni odvádět svou práci dobře, 
nestíhají termíny, stále častěji do práce zaspí… 

Kromě ztráty studijní a pracovní motivace nás může potkat ještě něco horšího. A to ztráta mo-
tivace k životu obecně. Své dny neprožíváte, ale pouze přežíváte. Nejste schopni se pro cokoli 
nadchnout, jste bez energie, každodenní potřeby, jako starost o děti, vedení domácnosti, úklid 
apod. děláte mechanicky jako stroje. Anebo jste již dospěli do takové fáze, že je neděláte vů-
bec. Spoléháte na to, že to udělají ostatní členové rodiny, a i kdyby ne, nemáte elán a chuť to 
začít řešit. Nejspíš je vám to úplně jedno. A to je špatně. Je potřeba začít situaci řešit, pro-
tože ztráta motivace je jednou z příčin syndromu vyhoření v osobní i pracovní rovině.

V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací bojovat. Sepište si seznam toho, co jste bez 
motivace ztratili, jak se změnil váš život. Zamyslete se také nad tím, co je pro vás důležité, proč 
děláte to, co děláte. A jestliže vás dosavadní uspořádání vašeho života činí nešťastnými…? Tak 
to je nejvyšší čas na změnu! Stanovte si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor, abyste 
to nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a jen k demotivaci. Proto postupujte pomalu, 

po dílčích úkolech, vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte. A za každou splněnou práci se 
odměňte něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat lépe než vidina 
zisku a odměny. 

A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou motiva-
ci, neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě, kdy 
nevíte, kde vám hlava stojí a povinnosti vám padají na hlavu, je potřeba si oddechnout. Mož-

ná vám připadá nelogické odpočívat v době, kdy máte hromadu práce. Ale paradoxně pokud 

si dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít více energie, a vaše výkonnost se o mnoho 
zvýší. A to, že vám jde práce dobře od ruky, vás bude motivovat. 

Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu pomůže protažení, 

krátká procházka na čerstvém vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy, 
představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také setřást stres, protřepávat jed-
notlivé části těla nebo se klidně vykřičte. Každý člověk je jiný, a tak každému zabírají jiné rela-

xační techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se inspirovat na internetu. 

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz
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Ulice Brna opustily poslední drátěné kontejnery 
Z brněnských ulic po sedmnácti letech definitivně zmizely drátě-
né kontejnery na plastový odpad. Městská svozová společnost 
SAKO Brno je kompletně nahradila žlutými nádobami a  pod-
zemními kontejnery, kterých je nyní v Brně téměř 2 900 kusů. 

„K  třídění plastu patří žlutá. Nahrazením méně 
estetických drátěných kontejnerů zvyšujeme 
přehlednost systému třídění a  přispíváme ke 
zlepšování vzhledu města,“ uvádí předseda 
představenstva SAKO Brno Filip Leder. Spo-
lečnost SAKO Brno tak posiluje stále četněj-
ší síť estetičtějších nadzemních i podzemních 
kontejnerů, u  nichž lze operativněji nastavo-
vat četnost vývozů. „V  tuto chvíli jsou drátě-
né kontejnery na plast zrušené po celém území 
města. Navíc dochází k optimalizaci svozových 
tras. V souvislosti s navyšováním množství sepa-
rovaného odpadu průběžně zvyšujeme frekven-
ci vývozů. Jsou místa, kam zajíždíme i sedmkrát týdně,“ potvrzuje Filip Leder. 

Drátěné kontejnery o objemu až 5 000 litrů pamatují začátek systematického třídění odpadu 
v  roce 2004. V  minulosti jich bylo po městě rozmístěno téměř dvě stě. Postupně docházelo 
k  jejich nahrazování žlutými nádobami. Koncem ledna SAKO Brno odvezlo poslední „drátěn-
ky“ z Řečkovic. 

Michal Kačírek, tiskový mluvčí

SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání 
s použitým respirátorem a testovací sadou 
Povinné nošení respirátorů, a  hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve fir-
mách, s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze při-
spět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení vydává společnost 

SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a  občany, jak nakládat s  použitými re-

spirátory a testovacími sadami.

„Přibývají nám dotazy od občanů i  firem, jakým způsobem přistupovat k zdravotně nezávadné li-

kvidaci testovacích sad a respirátorů. Připomínáme jim, že použité respirátory a samotestovací sady 

patří zabezpečené do směsného komunálního odpadu, pokud firmy samotné nemají například ve 
vlastním provozním řádu uveden jiný způsob nakládání s odpady,“ zdůrazňuje Filip Leder, před-
seda představenstva SAKO Brno.

Samotestovací sady, použité roušky, masky, jednorázové obleky, u  kterých neasistoval zdra-

votnický personál, by podle pokynů Ministerstva životního prostředí ČR měly být ukládány do 
plastových pytlů o minimální tloušťce 0,2 mm. Obaly z tenčího materiálu se doporučují zpev-
nit použitím nejméně dvou pytlů. Každý igelitový pytel by se neměl plnit déle než 24 hodin. 

Po jeho naplnění, či po uplynutí lhůty 24 hodin, je nutné pytel s použitými testovacími sadami 
a použitými ostatními ochrannými pomůckami zavázat či jinak pevně zabezpečit, aby nemohlo 
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dojít k jeho samovolnému rozvázání. Takto zabezpečené pytle je nutné na povrchu vydesinfi-
kovat a poté vložit do černé nádoby na směsný komunální odpad.

Pro respirátory platí stejná pravidla jako pro ostatní jednorázové ochranné pomůcky. Tedy zvý-
šená hygiena během manipulace s nimi a jejich odložení do směsného komunálního odpadu, 
taktéž v zabezpečeném igelitovém sáčku. 

„Opět musím zdůraznit, jaká je výhoda, že v Brně máme moderní zařízení na energetické využívání 
odpadu. Díky němu dokonale hygienizujeme a inertizujeme veškeré komunální odpady s obsahem 
virů, bakterií a  jiných mikroorganismů a  bezpečně jej za vysokých teplot energeticky využíváme. 
Tím je zabezpečeno, že i potencionálně znečištěné odpady nebudou mít negativní dopad na zdraví 
osob ani životní prostředí jako celek,“ vyzdvihuje Filip Leder. 

Pět rad SAKO Brno pro občany, jak nakládat s respirátory a testovacími sadami 
1. Použité respirátory představují zdravotní riziko. Nesmí proto skončit pohozené na ulicích, 

parkovištích, parcích, natož volně v přírodě. 
2. Nejbezpečnější způsob jejich odstranění je vložení do plastového obalu, který pevně zavá-

žete a vhodíte do odpadkového koše nebo do černé popelnice na směsný komunální od-
pad. Nikdy je nevhazujte do tříděného odpadu, kde by mohly nakazit pracovníky dotřiďo-
vací linky. Stejný způsob platí i během manipulace se sadami na samotestování.

3. Plastové pytle obsahující respirátory či samotestovací sady nenechávejte mimo sběrnou ná-
dobu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů patří výhradně do ní. 

4. Vždy si po manipulaci s respirátorem či samotestovací sadou pečlivě umyjte ruce mýdlem 
a teplou vodu, nebo použijte dezinfekční gel.

5. Pamatujte, že zvládnutí epidemie je na odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás. 

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu má daný pozemek sloužit 

a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký 
bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlh-
kost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrét-

ně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, bří-

zy, olše či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli 
i  nad tím, zda se výsadba do daného místa 
hodí z širšího kontextu. Například akát, který 

pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách 

České republiky velmi dobře šíří a  vytlačuje 
původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na 
to, aby byly dodrženy všechny zákonné po-

vinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li 
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jiný právní předpis nebo neplyne-li z  místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůs-
tající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice po-
zemků 3 metry a  pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z  toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas 
vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co or-
ganizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazi-
mebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po 
výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K  tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme 
budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy 
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stro-
my vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a mů-
žeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistu-
jí žádné souhrnné přehledy o  kácení a  sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je 
proto velmi důležitá.

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
v minulém článku jsem psal o tom, že máme výhled na návrat žáků třetí, čtvrté a páté třídy do 
školy. Jak pravily určité zprávy, vidíme „světlo na konci tunelu“. S odstupem doby jsme si uvě-
domili, že dosud jsme neviděli ani ten tunel…

Neodpustím si, abych neokomentoval vyhlášenou karanténu v  mateřské škole a  vlastně vše, 

co jsme řešili prakticky celý únor. Již od podzimu jsme průběžně evidovali různá podezření 

a vyvrácení či potvrzení onemocnění u několika rodin dětí školy a školky. Vždy jsme podezření 
ověřovali a v případě nutnosti i konzultovali návrh opatření ze strany Krajské hygienické sta-
nice. Přes Vánoce došlo k potvrzení několika onemocnění, ale žádná opatření jsme vzhledem 

k vánočním prázdninám podnikat nemuseli. To se změnilo koncem ledna, kdy KHS postupně 

uzavřela dvě ze tří tříd mateřské školy. Byly potvrzené případy u dětí i  zaměstnankyň školky. 
Karanténu jsme drželi po nezbytně nutnou dobu a  8. února jsme znovu otevřeli, byť s  velmi 
oslabeným týmem. Otevření nevydrželo dlouho a z důvodu dalších onemocnění a nemožnos-

ti zajištění provozu školky jsem musel rozhodnout o  uzavření z  důvodu nepředpokládaného 

onemocnění většího počtu zaměstnanců v souvislosti s Covid-19. Tak dlouho a s tolika nemocemi 
jsme nikdy zavřeno neměli. Je nám to moc líto, ale opravdu se to nedalo řešit jinak. Nemohli 
jsme přesunout nikoho ze školy, protože probíhala výuka prezenční i distanční, vychovatelky 

byly ve družině a nesměla se spojovat oddělení, kuchařky ve škole vařily jako obvykle. Bylo moc 

smutné mít školku bez dětí a doufáme, že už se to nebude opakovat. Paní učitelky ve školce 
byly vyčleněny z  povinnosti nosit ochranu úst. Ani ve škole se s  respirátorem nedá pořádně 
vyučovat a problémy s dechem a okysličením máme hned po první hodině. Stejně tak už by-

chom všichni potřebovali, aby děti vzdělávané doma začaly chodit do školy. Už to jednoduše 
přes veškerá ozvláštnění výuky není ono.

A  co jsme zajímavého přes všechna omezení mohli podniknout? Opět další hra venku nejen 
pro naše žáky, kterou připravila paní učitelka Zuzka a pracovní činnosti – výroba ozdobného 
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závěsu z balsy ve třídě 2. A s paní učitelkou Markétou. Protože doba jde kupředu, využíváme 
dovednosti, které jsme v distanční výuce získali, k tomu, abychom pilotně ověřovali, jak vyučo-
vat žáky, kteří jsou nuceně doma (karanténa nebo omezení, které nebrání vzdělávání na dálku) 
a mohou se připojit do výuky. Naše paní učitelky jsou mezi několika málo těmi v České repub-
lice, které ověřují možnosti „Standardu smíšené výuky“. K počítači a interaktivní tabuli ve třídě 
přibyla velká obrazovka s kamerou a silným mikrofonem, který přenáší po určitou předem do-
mluvenou dobu obraz a zvuk ze školy k nemocnému domů, a od něj z domu do školy. Musím 
říci, že po původním respektu a obavách jsme příjemně překvapeni jednoduchostí a přínosem, 
zvláště u motivovaných a nadšených žáků a jejich rodičů, kteří musejí být doma. Děti neztrácejí 
kontakt se spolužáky a mohou se plnohodnotně zapojit do vzdělávání ve třídě. Paní učitelky 
také tímto způsobem zatím provádějí edukativně stimulační skupinky s  předškolními dětmi, 
které se zatím nemohou se svými rodiči na skupinky dostavit do školy.

Na závěr připomínám důležité termíny, jimiž jsou zápisy do ZŠ a MŠ. Zápis do školy proběhne 
elektronicky v březnu na www.zapisdozs.brno.cz, osobně v dubnu. Zápis do školky také elektro-
nicky v dubnu na www.zapisdoms.brno.cz, osobně v květnu. Zda bude Den otevřených dveří ve 
škole a jakou formou, ještě uvidíme. Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo facebookový 
profil. Pokud potřebujete pomoci, neváhejte školu nebo školku kontaktovat.

Přeji nám všem, aby se doba co nejdříve uklidnila a mohli jsme ve zdraví a pohodě zase fun-
govat jako dříve.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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Veličenstvo kniha 2021
EkoCentrum Brno vyhlašuje 17. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvoře-
nou knihu Moje Veličenstvo kniha 2021

Milí rodiče, prarodiče, pedagogové, využijte 
s  dětmi jejich volný čas a  vytvořte jim pod-
mínky pro stvoření jejich knihy. Heslem letoš-
ního ročníku soutěže je „Knihu dokáže vytvo-
řit každý“, vše potřebné máte u sebe doma!

Soutěž si klade za cíl:
• vytvářet osobní vztah ke knize a  ke 

čtenářství,
• propojit literární a výtvarné cítění,
• objevovat a podporovat nové talenty.

Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota 
podle následujících kritérií:
• celkový dojem,
• výtvarné pojetí knihy,
• využití přírodních a  recyklovaných 

materiálů,
• literární složka,
• technické zpracování – vazba, desky atd.,
• originalita.

Každý soutěžící, jednotlivec nebo kolektiv 
může předložit pouze jednu soutěžní knihu 
a jednu soutěžní práci v nové kategorii audio. 
Přihlásit je možno pouze autorské, dosud ne-

publikované dílo.

Kategorie soutěžících:

JEDNOTLIVCI
• MŠ 
• 1. stupeň ZŠ (1.–3. ročník)

• 1. stupeň ZŠ (4.–5. ročník)

• stupeň ZŠ (6–9. ročník)
• střední školy, gymnázia, střední odborné 

školy

KOLEKTIVY
• MŠ

• 1. stupeň ZŠ (1.–3. ročník)

• 1. stupeň ZŠ (4.–5. ročník)
• 2. stupeň ZŠ (6–9. ročník)
• střední školy, gymnázia, střední odborné 

školy

KATEGORIE AUDIO:
• délka stopáže max. 8–10 minut
• možnost přihlásit svůj příspěvek i při účasti 

v jiné další kategorii

• originální dílo
• kritéria: originalita, přednes, obsah sdělení
• odevzdání: soutěžní příspěvky spo-

lu s  vyplněnou přihláškou umístěte na 
www. uschovna.cz a  odkaz pošlete na 
kontaktní mail soutěže (mvk@ecb.cz). 
Pozn.: Jiné doručení audia (flash disky, cd 
atd.) není možné!

Práce odevzdávejte do čtvrtka 22. 4. 2021 do 
18:30 hodin!

Jak doručit knihy do soutěže:
• poštou bezpečně zabalené na adresu: 

 EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno
• osobně v otevírací době centra Písečník 94 

(ÚT, ST, ČT 15–18:30 hodin)
• do levého horního rohu obálky napište ná-

zev Moje Veličenstvo kniha
• přiložte vyplněnou přihlášku (ke stažení na 

www.ecb.cz).

Do soutěže budou zařazeny pouze práce s při-
hláškou na stanoveném formuláři!

Jak doručit audio do soutěže:
• Soutěžní příspěvky umístěte na 

www. uschovna.cz spolu s vyplněnou při-

hláškou. Odkaz pošlete na kontaktní mail 

soutěže (mvk@ecb.cz). Pozn.: Jiné doruče-
ní audia (flash disky, cd atd.) není možné!

Upozornění!
Účastníci souhlasí se zařazením svých údajů 
do interního adresáře soutěžících po dobu 

soutěže, bez těchto údajů není účast v  sou-

těži možná. S údaji bude naloženo v souladu 
s platnými pravidly.

Program 17. ročníku soutěže Moje Veličenstvo 
kniha:

• Účastníci se mohou těšit na napínavé soutě-

žení, doprovodný program a  slavnostní vy-
hlášení výsledků 17. ročníku soutěže. Abso-
lutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha 2021. 
Součástí vyhlášení výsledků v  inspiračním 

centru Písečník v  Brně bude také zahájení 
výstavy soutěžních prací.

Kontaktní adresa soutěže: mvk@ecb.cz
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Blíží se Den Země, letos na téma „Hmyz“
Jak moc je vážné, že z přírody mizí hmyz, a proč by nás to mělo zajímat? Lipka připravu-
je celobrněnskou a vědomostmi nabitou on-line hru v přírodě a také zábavné hmyzí ak-
tivity pro rodiče s dětmi!

Naprostá většina zemědělských rostlin se bez 
hmyzu neobejde a ptáci ho zase potřebují pro 
svá mláďata, přesto tato důležitá skupina živo-
čichů postupně mizí z krajiny. A  je to vážněj-
ší, než si možná myslíme. „Na některých mís-
tech je dnes o 75 procent méně hmyzu než před 
30 lety,“ říká Martin Záruba z Lipky.

„Pokud nevěříte vědcům, zkuste si vzpomenout, 
kdy naposledy jste čistili přední sklo auta od 
hmyzu. Není to to samé jako u  vaší první ško-
dovky, že? Taková rychlost úbytku hmyzu je pří-
mo alarmující a dává nám jasně najevo, že způ-
sob, jakým se staráme o krajinu, je špatný.“

Co s tím?
Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání se na to rozhodla upozornit a pro 
letošní oslavu Dne Země vybrala téma mize-
jící hmyz. „Přestože se pravděpodobně neuvidí-
me, tak se máte na co těšit,“ slibuje Veronika 

Neckařová z organizačního týmu Lipky.

„Nejenže jsme si pro vás připravili celobrněnskou 

on-line hru, ale také naše pracoviště chystají zá-

bavné hmyzí aktivity v přírodě, vhodné i pro rodi-
če s dětmi. Sledujte web lipka.cz/denzeme a vy-
dejte se s námi na výpravu za poznáním!“

Nech tesaříka žít
Hravou formou se tak například seznámíte 
s  jedním z  našich největších brouků – s  te-
saříkem obrovským. Pro svůj vývoj potřebuje 
starý, polomrtvý dub, na který alespoň trochu 
svítí slunce, jeho larvy se několik let vyvíje-
jí v teple na pomezí živého a mrtvého dřeva.

„Takový strom ale v dnešním hustém lese nevy-
roste. Tesaříci obrovští jsou tak odsouzeni využí-
vat staré umírající duby v parcích či chráněných 
územích. Těch ovšem není mnoho, a  až za pár 
desetiletí umřou stromy stářím, pravděpodobně 
nestihne dorůst nová generace dubů. Tím pá-
dem dost možná přijdeme o tyto krásné brouky 
úplně,“ dodává Martin Záruba.

Den Země se slaví po celém světě vždy ve stej-
ný den – 22. dubna. Cílem oslavy je propaga-
ce a podpora ochrany životního prostředí. Vů-
bec poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve 

Spojených státech amerických. Dnes ho slaví 

každý rok více než miliarda lidí v  téměř 200 
státech světa. A od roku 1990 ho slavíme také 
v České republice.

Petra Bartíková, Lipka

NA LETNÍ TÁBORY HLASTE DĚTI PRÁVĚ TEĎ
Jedenáctiletého syna přihlásila na letní tábor už v zimě. „Osobně bych byla nadšená, kdy-
by mě k vám rodiče na tábor strčili také,“ směje se jedna z brněnských maminek. Lipka le-

tos nabízí více než 70 letních táborů – příměstských, výletových i pobytových.

Navzdory epidemii praskaly loňské letní tábo-
ry ve švech a děti z nich byly nadšené. Není se 

co divit. Tábory, které pořádá Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání, jsou 
plné tvoření a  dobrodružství v  přírodě a  na 

čerstvém vzduchu. Přihlaste děti přes webo-
vé stránky www.lipka.cz. Dobrou zprávou je, 

že pokud se tábor nebude moci uskutečnit, 

Lipka vám vrátí peníze.

1. A maluju a maluju a maluju…
Výtvarný, přírodovědný a příměstský tábor pro 

děti od 6 do 10 let. „Střídavě budeme zkoušet 
různé techniky a  pak popustíme uzdu naší 
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představivosti. Budeme tvořit, co a jak nám bude 
naše obrazotvornost velet,“ říká vedoucí tábo-
ra Veronika Šromová. Děti si vyzkoušejí různé 
druhy barev, štětců, také tuš, pastelky, křídy, 
papíry, krabice, ubrousky, knoflíky, ruličky i pří-
rodniny. Co nejvíce času stráví v zahradě.

2. Poklad z Isla de Iguana
Pobytový, stanový a  dobrodružný tábor pro 
děti od 7 do 11 let. Cesta na ostrov bude 
dlouhá a plná nebezpečí. Vydáte se na ni pod 
třepotající se pirátskou vlajkou? Bude to vý-
zva dokonce i pro zkušené mořeplavce a na-
vigátory. Ale také příležitost k získání nových 
dovedností.

3. Tajemný Špilberk a město Brno
Příměstský, historický a  přírodovědný tábor 
pro děti od 8 do 12 let. „Pojďte se s námi vrá-
tit zpátky v čase,“ vyzývá vedoucí tábora Petra 
Štěpánková. „Budeme tvořit, hrát si, ale hlavně 
objevovat tajemné pověsti hradu Špilberk, měs-
ta Brna i jeho okolí. Víte například, že v hradbách 
Špilberku je zazděna čertova hlava?“

4. Hobit aneb Cesta do Středozemě
Příměstský a výletový tábor pro děti od 8 do 

13 let. Drak Šmak ukradl trpaslíkům jejich po-
klad! Vydáte se s  Gandalfem, Bilbem a  trpas-
líky do Středozemě získat zlato zpět? Cesta 
nebude jednoduchá, určitě se objeví mnoho 
překážek a  nástrah. Ale výprava je poslední 
možnost, jak dávno ukradené zlato zachránit.

5. Cesty do neznáma
Výletový a  přírodovědný tábor pro děti od 
8 do 13 let. „Vystoupáme na rozhlednu, podí-
váme se do okolí Brna, budeme si hrát v lese i na 
louce, ale hlavně budeme pozorovat přírodu,“
dodává vedoucí tábora Eva Kazdová.

Petra Bartíková, Lipka

ČISTÍME KOBERCE
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

a

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

Objednávky a více informací na:

Nebo nám napište na: info@azhospodyne.cz

www.azhospodyne.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

792 466 199

Inzerce:

Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ 

a NOTEBOOKŮ.
Tel.: 608 880 107

Opravím počítač / seřídím.

P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Koupím starší rodinný dům nebo 
i vícebytový dům určený k rekon-
strukci – jsem přímý zájemce.

Tel: 601 270 860
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Luštění pro děti

Vylušti křížovku

Najdi 5 rozdílů a obrázky vybarvi

Projeď bludiště

V každém řádku a 
sloupci musí být        

        ,         A         . 

Zvládneš Doplnit?

Únor je nejkratší měsíc v roce.

Únor, březen a listopad začínají 
vždy ve stejný den v týdnu, pokud 
se nejedná o přestupný rok.

Pravděpodobnost narození 
29. února je asi 1 ku 1 461.

Pranostika: Únor bílý, pole sílí.

Určitě nezapomeňte poslat výsledky vašeho luštění, 
nebo nějaký pěkný obrázek na: zpravodaj@bosonohy.cz
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Máte  
nápad  
pro Brno?
Na vaše projekty máme 
v rámci participativního 
rozpočtu celkem 
35 milionů.

damenavas.brno.cz
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