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Bosonožský
zpravodaj

Vážení spoluobčané, přátelé,
čas odpočinku, sluníčka dovolených a letních aktivit pro většinu nás
skončil. Doufám, že jste si prázdniny užili podle svých představ a dostatečně si odpočinuli. Po odpočinku začíná celoroční pracovní rutina
a opět se naplno zapojujeme do praktického života se všemi povinnostmi. Vraťme se na chvíli zpět do prázdninového času a připomeňme si kulturní a sportovní akce, které proběhly. Ať už to byl Fotbalový
kemp, Sudoval, Milčovo kolečko nebo akce Konec prázdnin.
Děkuji všem, kteří se snažili o to, aby pro nás bylo letošní léto v Bosonohách opět zajímavé. Prázdninami to však nekončí, dovoluji si Vás
pozvat na Bosonožské krojované hody, které se uskuteční v sobotu
11. 9. 2021, začátek ve 14 hodin požehnáním a průvodem od kaple
svatého Floriána. Večer od 20 hodin proběhne v bosonožské Orlovně hodová zábava s dechovou hudbou Střeličáci. V neděli 12. 9. 2021
se uskuteční od 15 hodin posezení u cimbálu v Hostinci U Čoupků.
Září je však důležitou životní etapou pro všechny prvňáčky, a proto bych nejen jim, ale i jejich rodičům popřál, aby ty první krůčky ve
škole byly s úsměvem.
Miroslav Sojka, starosta
XVII. ročník, číslo 7
Bosonožský zpravodaj, občasník, náklad 1 000 ks.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Tiskne se pro městskou část Brno-Bosonohy, číslo 7/2021.
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Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel.č.: 547 422 711 | e-mail: podatelna@bosonohy.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 26 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konané dne 7. 7. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.
Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání:

17:00-18:00

Přítomno:

Ing. arch.Čoupek Arnošt, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš, Ing. Kalná
Daniela, Ing. Mitrenga Alois, Rozmarin Martin, Výplach Jiří

Omluveni:

Černý Martin, Mgr. Juráček Petr, Ing. Kilian Pavel, Sojka Miroslav

Neomluveni:
Předsedající:

Miloslav Dočekal

Zapisovatel*:

Jarmila Dočekalová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Martin Rozmarin
*Předsedající v souladu s jednacím řádem městské části určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

A. Organizační náležitosti
Předsedající místostarosta Dočekal zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
K zápisu z minulé schůze nebyly žádné připomínky.
Jako ověřovatelé zápisu dnešního jednání byli navrženi:
p. Jiří Výplach a p. Martin Rozmarin
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Výplacha a Martina
Rozmarina
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/26 bylo schváleno.
B. Program zasedání
Nebylo navrženo žádné doplnění do programu.
Program zasedání:
1. Pomoc obcím zasaženým tornádem (živelní pohromou) na území Jihomoravského kraje
2. Rozpočtové opatření č. 13
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program zasedání beze změn
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/26 bylo schváleno.
B. 1. Pomoc obcím zasaženým tornádem na území Jihomoravského kraje
Obec Mikulčice je jednou z postižených obcí aktuální přírodní katastrofou. Vzhledem k tomu, že členem
tamního krizového štábu je pan Lubomír Krobot, který provádí rekonstrukci místního rozhlasu v MČ BrnoBosonohy, je navržena pro poskytnutí přímé pomoci tato obec. Městská část již zapůjčila obci Mikulčice dvě
elektrocentrály v hodnotě 40 000 Kč.
V diskusi, která předcházela návrhu usnesení, a ve které vystoupili všichni přítomní členové ZMČ, došlo
ke shodě na podpoře obce Mikulčice. Výše podpory byla stanovena tak, aby konečná finanční pomoc
s ohledem na zapůjčený majetek dosáhla částku 100 000 Kč. Návrhy, aby byly stejnými částkami podpořeny
všechny 4 nejvíce postižené obce, byly zamítnuty z důvodu rozmělňování podpory. Návrh Ing. Mitrengy
na bezúplatný převod elektrocentrál do vlastnictví obce Mikulčice, byl odložen na některá z dalších zasedání
ZMČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje finanční částku ve výši 60 000 Kč jako pomoc obci
postižené živelnou pohromou (tornádem) obci Mikulčice, IČ: 00285102
ukládá
úsekovému referátu UR 1 odeslat finanční částku na transparentní účet obdarované obce,
č.u. 299 222 440/0300, a to neprodleně po provedeném rozpočtovém opatření.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/26 bylo schváleno.
B. 2. Rozpočtové opatření č. 13/2021
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.Jedná se o výdaje na poskytnutí finanční pomoci Obci Mikulčice zasažené tornádem.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu i objem financování .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu + 60 000 Kč na straně výdajů v § 5269-ostatní správa
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a zvýšení financování 60 000 Kč v položce 8115-změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Ukládá
ÚR1 zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021 a zveřejnit
v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 7v /aplikaci
Proti: UZOb.
0 / Zdrželi se: 0
Vytvořeno
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Usnesení č. 4/26 bylo schváleno.
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Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel.č.: 547 422 711 | e-mail: podatelna@bosonohy.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 27 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konané dne 9. 8. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.
Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání:

17:00 - 18:00

Přítomno:

Černý Martin, Ing.arch. Čoupek Arnost, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš,
Ing. Kalná Daniela, Ing. Kilian Pavel od 17:10, Sojka Miroslav, Výplach Jiří

Omluveni:

Mgr. Juráček Petr, Ing.Mitrenga Alois, Rozmarin Martin

Neomluveni:
Předsedající:

Miroslav Sojka

Zapisovatel*:

Jarmila Dočekalová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Výplach, Ing. Leoš Jelínek
*Předsedající v souladu s jednacím řádem městské části určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

A. Organizační náležitosti
Předsedající starosta Sojka zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky.
Jako ověřovatelé zápisu dnešního jednání byli navrženi zastupitelé Jiří Výplach a Ing. Leoš Jelínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Výplacha a Ing. Leoše
Jelínka

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/27 bylo schváleno.
B . Navržený program
V rámci projednávání bodu se dostavil Ing. Kilian Pavel.
Ing.arch.Čoupek navrhuje vložit do programu bod: Uplatnění námitek účastníka v rámci územního řízení pro
stavbu "bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla."
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění programu o bod:
Uplatnění námitek účastníka v rámci územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex
s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/27 bylo schváleno.
Navržený program jednání:
1. Veřejná zakázka- odstranění zpevněné plochy
2. Uplatnění námitek účastníka v rámci územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex
s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"
3. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje program jednání
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/27 bylo schváleno.
B.1. Veřejná zakázka: Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné plochy na náměstí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odstranění nefunkční podzemní nádrže
na Bosonožském náměstí. Odstranění této stavby je v souladu s přijatým projektem úpravy náměstí. Je vhodné
tuto rozsáhlou sanační stavbu provést současně s aktuální dostavbou kanalizace.
Vzhledem k uvedenému, je zastupitelstvu doporučeno postupovat dle čl. III. c2 Pravidel a postupů při zadávání
veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy a zadat plnění zakázky předem
vybranému dodavateli za cenu nabídkovou.
Zastupitelstvo si vyhrazuje v případech vhodnosti, účelnosti a efektivnosti (např. cílené jednorázové nákupy,
právní, projekční, analytické, inženýrské, autorizované a další znalecké služby a poradenství) svým
rozhodnutím vyzvat k plnění veřejné zakázky (přijetím objednávky, uzavřením smlouvy) předem určeného
dodavatele za cenu nabídkovou.
Zastupitelstvo MČ může svým rozhodnutím svou vyhrazenou pravomoc zcela nebo z části svěřit starostovi MČ.
Diskuze:
starosta:

upřesnil, že předložená smlouva o dílo je pouze na odstranění zpevněné plochy, kanalizační
přípojky budou řešeny samostatně
Ing. Kilian: požaduje zajistit technický dozor investora

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje starostu zajištěním smluvního stavebního dozoru
pro akci Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné plochy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 4/27 bylo schváleno.
Diskuze:
Ing. Kilian: požaduje doplnit do smlouvy o dílo ustanovení, že cena bude účtována dle skutečného objemu
provedených prací
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje doplnění ustanovení do smlouvy o dílo, že cena díla
bude účtována dle skutečného objemu provedených prací na základě jednotkových cen uvedených v příloze
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/27 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy svěřuje starostovi městské části v souladu s „Pravidly a
postupy při zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy“ čl.
III písmeno c) svou působnost jako zadavatele veřejné zakázky „Brno-Bosonohy, odstranění zpevněné
plochy“. Rozsah svěření zahrnuje možnost navýšení ceny díla až o 10% z důvodu víceprací.
Z důvodu vhodnosti a účelnosti dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako dodavatele plnění této veřejné
zakázky společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. IČ: 41601645, která v lokalitě realizuje dostavbu
kanalizace, a to v rozsahu cenové nabídky 579 632,36 Kč vč. DPH, a to za podmínek smlouvy o dílo, která
je přílohou tohoto bodu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/27 bylo schváleno.
B.2. Uplatnění námittek účastníka v rámci územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex s
krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"
Ing.arch Čoupek zdůraznil, že je třeba vyjádřit nesouhlas s výstavbou komplexu. MČ Brno-Bosonohy již
v minulosti s výstavbou nesouhlasila, je třeba nadále trvat na již vznesených připomínkách. Navrhuje schůzku
vedení radnice s předsedou stavební komise ke zpracování námitek v rámci řízení.
Diskuze:
starosta: navrhuje napadnout závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města
Brna ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy pověřuje starostu uplatněním námitek účastníka v rámci
územního řízení pro stavbu "bytový a obchodní komplex s krátkodobým ubytováním Bosonohy, Sedla"
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/27 bylo schváleno.
B.3. Různé
Diskuze:
starosta:

seznámil přítomné, že v rámci stavby kanalizace na ul. Ostopovická bylo stavbou
vybudováno nové kontejnerové stání
Černý Martin: dotázal se na další postup úpravy Bosonožského nám.
starosta:
jsou připravovány podklady pro stavební povolení

místostarosta: navrhuje neformální schůzku členů ZMČ k dalšímu postupu úpravy Bosonožského nám.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

6

Ověřovatelé: Jiří Výplach
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Dostavba kanalizace v Brně II, sekce Bosonohy
Aktualizace postupu prací k 19. 8. 2021

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám aktualizovaný plán prací v rámci budování nové kanalizace s výhledem do srpna 2022, kdy má být celé dílo dokončeno a předáno k užívání.
Stavbu ale, jak všichni víme, ovlivňuje celá řada faktorů, zejména počasí, omezení z důvodu
vládních nařízeních v souvislosti s Covid-19, nepředvídaných komplikací, nutností neplánovaných přeložek vodovodu, plynovodu, sítí, zachovaní alespoň páteřní dopravní obslužnosti, budováním rozsáhlých objízdných tras atd. Buďme prosím nadále trpěliví a berme tento harmonogram s určitou rezervou. Za to Vám patří velký dík.
Pokud Vás zajímají konkrétní úseky stavby detailněji, pokud se Vás dotýkají a potřebujete aktuální informace, obracejte se prosím samozřejmě na starostu či na mě, ale s konkrétními problémy či odbornými dotazy nejlépe přímo na vedení stavby a jednotlivé stavbyvedoucí, kteří
Vám podají nejčerstvější informace a odborně Vám poradí. (Seznam a kontakty pod článkem
anebo na www.bosonohy.cz.)
Pro informaci – z celkové ceny díla, téměř 516.000.000 Kč, bylo od počátku stavby doposud
prostavěno cirka 263.000.000 Kč, což je zhruba 50 %. Od zahájení stavby uplynulo 16 měsíců
a stavba by měla být dokončena v srpnu 2022. Velká většina stok a přípojek je již dokončena,
budují se zcela nové komunikace a chodníky, nejedná se tedy o pouhé rekonstrukce. Tomu odpovídá i rozsah stavebních prací. Svým objemem je to v našich podmínkách nebývalé dílo, které
nám ve výsledku zlepší naše životní prostředí a komfort užívání našich domů.
Zbývá tedy ještě rok stavebních prací, které už budou postupně do objemu ubývat, ale celou
řadu omezení nám ještě bohužel přinesou. Ovšem pokud máte řádně zpracovaný a podaný
projekt domovních přípojek, a hlavně v domě a na svém pozemku správně rozděleny splaškové a dešťové vody, což je zásadní povinností a nutnou podmínkou pro připojení, můžete již
nyní, v dokončených úsecích a výhradně po domluvě se stavbou, své domy za určených podmínek postupně připojovat.
Věřím, že většina chápeme nutnost této stavby, která měla být mimochodem realizována již
před desítkami let a byla nám stále odkládána, a mnohdy omluvíme i nepříjemné komplikace s tím spojené.
Za to Vám ještě jednou děkuji
Dočekal Miloslav, místostarosta

Bosonožské náměstí:
– 24. a 25. 8. budou položeny asfaltové vrstvy podél školy vpravo, od 30. 8. bude zahájena
rekonstrukce komunikace od hasičky směrem dolů k ulici Pražská – tato část včetně finální
asfaltové vrstvy bude dokončena do 30. 11. 2021. Od 1. 11. do konce roku 2021 pak chceme, aby byla dokončena dlážděná část navazující na úsek obytné zóny za školou, dojde zde
i k potřebné úpravě parkování, vjezdů a budou přidána další parkovací místa a rozšířena
přídlažba směrem k parku. I když jsme plánovali naopak. Ale do zimního počasí chceme, aby
byly dokončeny hlavně asfaltové povrchy na Bosonožském náměstí. Dlažba se dá pokládat
i v zimním období.
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Přímá:
– Komunikace včetně finální asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky s Rušnou po Vratnou se
bude realizovat od 13. 9. do 22. 11. 2021, další úsek bude navazovat na dokončování prací
na ulici Za Vodojemem. Chybějící napojení na dešťovou stoku bude dokončováno během,
respektive v rámci, prací na budování komunikace.
Ztracená:
– Vodovod zde bude dokončen do konce roku 2021. Komunikace pak kompletně dokončena
do 31. 5. 2022.
Rušná:
– Kanalizace včetně komunikace zde bude budována až v 1. pol. roku 2022.
Vratná:
– V září 2021 proběhne, v souvislosti se změnou projektu na obytnou zónu navazující na
Padělíky, nutná přeložka sdělovacích kabelů CETIN, následně bude dokončena dlažba komunikace, a to s plánem do 30. 11. 2021.
Za Vodojemem:
– Kanalizace, vodovod, plynovod včetně přípojek budou dokončeny do 31. 12. 2021. Komunikace pak bude budována a dokončena v 1. pol. roku 2022.
Pusty:
– Kanalizace včetně přípojek bude dokončena do 30. 9. 2021. Komunikace pak bude budována a dokončena v 1. pol. 2022.
Jámy:
– Kanalizace, vodovod, plynovod včetně přípojek budou dokončeny do 31. 12. 2021. Komunikace pak bude budována a dokončena v 1. pol. 2022.
Zájezdní:
– Část kanalizace po ul. Vzhledná bude dokončena do 31. 12. 2021. Komunikace pak bude
budována a dokončena v 1. pol. 2022.
Pražská za potokem:
– Kanalizace, vodovod, plynovod včetně přípojek budou dokončeny do 31. 12. 2021. Komunikace pak bude budována a dokončena v 1. pol. 2022.
Průjezdní:
– Dokončeno.
Vzhledná:
– Část od Zájezdní po Vzhlednou č. p. 32 bude dokončena do 31. 12. 2021 (kanalizace, vodovod včetně přípojek). Část od Vzhledné č. p. 32 po kruhový objezd bude budována v období od ledna do dubna 2022 (kanalizace, vodovod včetně přípojek). Komunikace pak bude
budována a dokončena od května do července 2022.
U Smyčky:
– Do 30. 9. 2021 bude dokončena kanalizace včetně přípojek. Komunikace pak bude kompletně dokončena do konce roku 2021.
Padělíky:
– Spodní část od křižovatky s Vratnou po schodky bude dokončena do 13. 9. 2021 (komplet
včetně nové dlážděné komunikace). Horní část (dešťová stoka včetně přípojek a nové dlážděné komunikace) bude dokončena do 11. 10. 2021.
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Práčata:
– Část od točny autobusu, respektive kruhového objezdu, po Rebovku bude dokončena do
12. 9. 2021, do konce roku 2021 pak bude dokončena i část od Rebovky po konec ulice.
Mimo křižovatku Práčata – Rebovka, ta bude dokončena současně s ul. Rebovka v roce 2022.
Vrchní:
– Práce na nové splaškové kanalizaci včetně přípojek zde budou, vzhledem k současnému
provizoriu souvisejícímu se srpnovou havárií dešťové (neboli „jednotné“) kanalizace vedoucí ze dvora na Vzhlednou, kterou způsobil její špatný technický stav a silné přívalové deště,
bude nově probíhat už od 1. 10. do konce roku 2021.
Hoštická:
– Spodní část dokončena.
– Horní část ulice bude dokončena včetně komunikace a chodníků nejpozději do konce roku
2021.
– Dokončují se ještě práce související s investicemi na síti E.DG (E.ON), nového veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Tedy pokládka kabelů do země a demontáž sloupů a nadzemního vedení.
Ostopovická:
– Dokončeno včetně nových komunikací mimo terénní úpravy.
Kolmá:
– Dokončeno včetně nových komunikací mimo terénní úpravy.
Ševčenkova:
– Dokončeno včetně nových komunikací mimo terénní úpravy.
– Terénní úpravy bude v rámci stavby realizovat odborná firma, uložena ornice a oseto travou
časově vzhledem k ročnímu období.
Troubská:
– Výstavba včetně nové komunikace bude dokončena do 31. 10. 2021. Dokončují se ještě práce související s investicemi na síti E.DG (E.ON), nového veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Tedy pokládka kabelů do země a demontáž sloupů a nadzemního vedení.
Skalní:
– Kanalizace včetně přípojek dokončena. Práce na komunikaci zde budou probíhat od
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 (v úseku od stavebního bazaru po křižovatku Skalní – Křivánky).
Průjezd bude zachován.
– Část od ul. Pražská po ul. Křivánky pak bude budována v období květen–červenec 2022.
Křivánky:
– V úseku od ulice K Berce po ulici Sojkova bude v letošním roce provedena přeložka vodovodu včetně přípojek, následně budou zahájeny práce na nové dešťové kanalizaci v úseku
od ul. Skalní po ul. Sojkova.
– Nová komunikace zde bude vybudována v první polovině roku 2022.
K Berce:
– Všechny inženýrské sítě jsou dokončeny včetně přípojek a zahájeny jsou práce na výstavbě
komunikace. Ta bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2021.
Mlaty:
– Dokončeno mimo terénní úpravy.
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Rebovka:
– Práce na kanalizaci zde budou zahájeny od 1. 1. 2022. Nová komunikace včetně veřejného
osvětlení pak bude budována od dubna do července 2022.
Podrobnější odborné informace a další dotazy vám poskytnou a zodpoví přímo stavbyvedoucí
dle jednotlivých úseků (seznam najdete na www.bosonohy.cz) nebo hl. stavbyvedoucí p. Slanina tel. 725 984 591 nebo vedoucí projektu Ing. Galandr tel. 606 777 451, stavební dozor investora Ing Pikula tel. 737 206 139.

Zprávy o Bosonožském náměstí
Milí Bosonožáci, jak víte, snažím se Vás pravidelně informovat o stavu rekonstrukce Bosonožského náměstí. Na mimořádném zastupitelstvu jsme schválili první přípravné práce. Znamená
to, že chceme „hrubé“ práce spojit s aktuálně budovanou kanalizací.
Necháme odstranit historickou betonovou nádrž (na obrázku níže), která se následně zhutní
a zasype a prostor mezi oběma komunikacemi bude srovnán do roviny tak, aby byl připraven
na další práce.
Zjistil jsem z některých dotazů, že stále panuje nejasnost mezi projekty Kanalizace a Rekonstrukce Bosonožského náměstí. Jsou to dva rozdílné projekty! A je tedy třeba toto nespojovat
dohromady.
V případě zájmu o více informací nebo dotazů se na mě klidně obraťte na email: cernymartin.
sales@gmail.com, rád Vám podám více detailní informace.
S přáním příjemných dnů
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Martin Černý, zastupitel Bosonohy
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Rozhodněte o nejlepším adaptačním opatření
na změnu klimatu
Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalším extrémům počasí, které na nás dopadají
stále častěji? Také na to hledali odpověď autoři osmnácti projektů, které se letos probojovaly
do finále soutěže Adapterra Awards. Podpořit až dva favority z finálové osmnáctky mohou lidé
do 15. října na www.adapterraawards.cz.

Zapojte se do výsadby Aleje svobody
V bývalém vězeňském zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Příbrami
vyroste nová Alej svobody. Město zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství, která tradiční
výsadbu symbolických sametových alejí organizuje. Akce, která běžně pojme až 500 dobrovolníků, letos připadne na sobotu 13. listopadu. Město ji uspořádá v součinnosti s Hornickým muzeem Příbram s možností prohlídky za symbolické vstupné. Nová výzva pro obce na výsadbu
Aleje svobody' 22 bude vyhlášena příští rok na jaře. Více o putovní akci na www.alejsvobody.cz.

Zamyšlení nad dotacemi MČ B Bosonohy.
Dobrý den, vážení čtenáři, v nedávném vydání Bosonožského zpravodaje jste četli poděkování fotbalistů za poskytnutou dotaci. Je to od
nich milé, však také pobírají dotace v největším rozsahu. Odhlasování této dotace nebylo
jednohlasné, dovolili jsme si poukázat na některé disproporce – posuďte sami.
Celkem se sešlo na MČ B Bosonohy od jednotlivých spolků a organizací 14 žádostí o dotace v celkové výši 765 000 Kč. Finanční požadavek 13 z nich byl celkem 515 000 Kč (to je
průměrně 39 000 Kč), požadavek jedné složky – fotbalového klubu byl 250 000 Kč, tedy
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prakticky třetinu všech peněz požaduje jedna
organizace.
Fotbalisté uvedli nejvíce členů: 172, z toho
60 dětí a mládeže, z toho 42 z Bosonoh. Podobný údaj o množství dětí uvádí však i např.
Junák: 35 (žádali o 35 000 Kč) nebo Svaz dobrovolných hasičů: 21 (žádali o 40 000 Kč).
Kdokoliv vytáhne děti ven, zaslouží si velké
poděkování – naštěstí je to u nás více spolků, které to umí. Interní hodnocení „kolik dětí
od počítačů“ jsme začali prosazovat jako noví
členové zastupitelstva, domníváme se totiž,
že my dospělí se musíme umět zabavit sami
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– a také si to umět financovat, je třeba podporovat hlavně spolky, které pracují s mládeží.
Zajímavý je také poměr vzájemných
smluv o pronájmech mezi MČ Bosonohy
a SK Bosonohy.
MČ pronajímá Sportovním klubům 9 650 m2
hřiště a ploch kolem za symbolických 100 Kč
ročně – to je správná podpora.
Naproti tomu však Sportovní kluby (fotbal +
tenis) pronajímají MČ svoje plochy za skoro
100 000 Kč ročně (byť letos se částka snížila
- děkujeme)! Jedná se o plochu parkoviště kolem prodejny potravin (proč je taková situace a kdo to zavinil, není předmětem tohoto
článku, ale i to je velmi zajímavá a podivná
historie). Tedy, MČ sportovcům za 0,01 Kč/m2
a SK MČ za 80 Kč/m2 (a navíc s inflační doložkou). Tenisté potvrdili, že celou částku z pronájmu pobírá oddíl fotbalu. Když se k tomu přičte
nějakých 100 000 Kč sponzorských (jak oficiálně uvedli), tak je to celkově velmi dobrý příjem
– a to pouze z Bosonoh.
Přejeme fotbalistům mnoho úspěchů v jejich
činnosti a velmi jim za sebe děkujeme za vykonávanou činnost – zvláště tu s mládeží. Měli by
však pracovat více se svojí skromností. Naproti tomu by se ostatní zájmové složky nemusely
tak omezovat ve svých žádostech a projektech.
Rádi bychom také podpořili pro příští dotace
nejen naše hledisko „dětí od počítačů“, ale více
dotací na konkrétní projekty – jak např. již letos
uváděla svoji žádost Svornost Bosonohy (oprava parket, výmalba). V žádostech (a následně
ve vyúčtováních) se objevují často zcela nekonkrétní výdaje, např.: kancelářské potřeby,
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energie, volnočasové aktivity, jízdné, startovné atd.. Vše je v souladu s (dávno schválenými)
zásadami pro poskytování dotací, ale podpora
konkrétních projektů by byla vhodnější.
Doporučujeme ostatním spolkům – zvláště
těm, co pečují o naši mládež, „pochlubte se“
konkrétními projekty, požádejte o dotace na
ně, rádi bychom se pokusili prosadit vyšší dotace na účelové projekty nikoliv na administrativu atd.
Snad se nám léta zaběhlý systém podaří alespoň trochu změnit - budeme se o to pokoušet, přestože se obáváme, že vůle ke změnám
nebude velká. Věříme, že nás podpoří více zastupitelů, aby vše nezůstalo ve starých pohodlných kolejích a peníze se vydávaly více
účelově a na konkrétní projekty. O výsledcích
našeho snažení vás budeme informovat.
Děkujeme za pozornost, hezké a zdravé dny
přejeme.
Vaši zastupitelé:
Leoš Jelínek, e-mail: jelinek@krivanky.info
Alois Mitrenga. email: mitrenga@krivanky.info
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STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?
Krabice všude, kam se člověk podívá! Máme všechno? Kam jsme vlastně dali to nádobí? Co
ještě musíme dobalit? Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy nekončící sérií úkolů. Je
toho potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit, nachystat, znovu něco vybalit, protože si dítě nebo
partner vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen něco potřebují, znovu zabalit, převézt, vybalit, vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy domácnosti… Uf! To je pořádná fuška.
Jak se z toho nezbláznit? Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte si
přehledný to do list, ze kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je už za vámi
a co vás teprve čeká. Vaším nejlepším přítelem je teď plánování. Než tedy celou operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas tomu,
abyste vše dopředu naplánovali a zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým úkolům
přidat taky časovou rezervu. Rozdělte úkoly
mezi všechny členy domácnosti, není potřeba, aby vše bylo jen na vás.
Snažte se vyhradit si alespoň chvilku během
dne, kdy na téma stěhování úplně zapomenete. Mluvte o tom, jak se máte, co vás trápí, štve a co byste potřebovali. Nezapomínejte také na dostatek spánku a odpočinku, bez
toho to zkrátka nepůjde.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

ŽIVOT S WORKOHOLIKEM: Práce na prvním místě
Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou součástí života každého z nás. Je zdrojem ekonomické jistoty, dává našim dnům řád a pro některé je jejich povolání také zdrojem radosti a potěšení. Jsou také lidé, kteří své práci dávají naprosté maximum. Pracovní zápal je nabíjí energií
a jejich zaměstnání stojí na pomyslném žebříčku hodnot a priorit na samém vrcholu. Vše ostatní jde u těchto lidí stranou. Práce je středobodem jejich života. Řeč je o workoholicích – lidech,
kteří jsou na své práci doslova závislí. Jak je poznat? A jaký je život s nimi?
Máte doma workoholika?
Za workoholika je laicky mnohdy označován každý, kdo má rád svou práci a tráví v ní mnoho času. Workoholismus je ale doslova označením pro závislost na práci. Pro workoholiky
je práce typicky jejich jediným důležitým tématem. Celý jejich život se točí právě kolem práce
a zdá se, jako by pro ně nic jako pracovní doba neexistovala. Pracují zkrátka neustále. Trpí samozřejmě i partner a rodina.
Život s workoholikem
Život s workoholikem je náročný. Navenek se všechno zdá být dokonalé – krásný dům s bazénem, udržovaná zahrada, děti pobíhající na verandě. Jenže za tím vším se skrývá absence jednoho z partnerů. Obvykle se jedná o muže, ale není to pravidlem. Workoholismus se nevyhýbá ani ženám. Workoholik veškerý svůj čas tráví v práci, často se obhajuje větami, jako např.:
„Podívej, jak se máme dobře, kdybych do práce nechodil, tak si takhle nežijeme!“ „Vždyť já to přece
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dělám pro rodinu!“ „Teď to ještě musíme vydržet a pak už se budem jenom válet!“ Z těchto vět se
ale časem stávají fráze, na které je druhý partner alergický. Partnerský vztah chřadne a rodinný život je značně narušen. Máte-li po svém boku workoholika, téměř nikdy ho neuvidíte
odpočívat. Zkrátka to neumí.
Jak z toho ven?
Pravidla a hranice: Nastavte společně nějaké hranice a pravidla. Workoholik možná nebude
spontánně schopen vymýšlet program pro rodinu na víkend, ale bude-li mít něco přesně časově naplánováno, je zde větší možnost, že se zapojí.
Hledání kompromisů: Obrňte se trpělivostí. Hodnoty a priority workoholika se dost pravděpodobně liší od těch vašich. Abyste ve vztahu a rodinném životě byli spokojení oba, je potřeba
najít nějaký kompromis. Pokud se kompromis najít nedaří, případně pokud workoholik vztahy
zachránit či posílit nechce, je na místě také uvažovat o tom, co vám vlastně vztah s ním přináší
a zda v něm chcete pokračovat.
Řešte problém včas: Workoholikem se člověk nestane přes noc. Můžete pozorovat, jak postupně začíná v práci trávit víc a víc času a jak pomalu rezignuje na koníčky a ruší s vámi domluvené plány. Pokud se vám to nelíbí, řešte situaci co nejdříve. Dejte najevo, jak se cítíte a co
přesně vám vadí.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Vážení občané Bosonoh,
dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Brno 42.
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 1. 9.–31. 10. 2021
z provozních důvodů.
Upravená otevírací doba provozovny České pošty:
Den v týdnu

Standardní HpV / Původní HpV

Dočasné HpV / Upravené HpV

pondělí

13:00–17:00

13:00–17:00

úterý

08:00–12:30

08:00–12:00

středa

08:00–12:30 13:00–17:00

13:00–17:00

čtvrtek

08:00–12:30 13:00–17:00

08:00–12:00

pátek

08:30–12:30

08:00–12:00

Bosonožští Senioři
Klub seniorů pracuje i v době Covid-19. V omezeném programu. V roce 2020 se nám podařilo
uskutečnit něco málo z programu, jak nám to dovolila vládní opatření. V letošním roce je to
také tímto způsobem. Jak to bude na podzim? Nikdo neví, pokud to bude možné, tak se uskuteční členská schůze 14. 10. 2021 v 16.00 hod. v místní orlovně Pražská 55. S některými členy
se zde setkáme po delší době. Upravíme program na konec roku 2021, předložíme program na
rok 2022. Zveme Vás co nejsrdečněji na členskou schůzi.
Výbor Senior klubu 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. 6:
Včasné zjištění začínajícího požáru nebo zakouření místností v bytě nebo domě,
vám může zachránit život.
Víte, jak včas odhalit kouř v místnosti nebo začínající požár ve vašem bytě?
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:
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká, mimo jiné, i při špatném
spalování zemního plynu a LPG. Oxid uhelnatý v lidském těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík.
Jako první jsou napadány mozkové buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází
k nedostatečnému okysličení mozku a při vysoké koncentraci nastává smrt.
Příčinou vzniku oxidu uhelnatého může být:
 Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž je
instalován spotřebič.
 Nedostatečné provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce.
 Špatná průchodnost spalinových cest (komína).
 Zpomalení odtahu spalin nebo dokonce obrácení komínového tahu vlivem
nepříznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak zimní inverze).
Detektor oxidu uhelnatého provádí opakovaná měření každou vteřinu. Překročení
maximální úrovně CO je opticky indikováno červenou LED diodou a akustickým alarmem (85
dB). Mezi funkce detektoru patří i LED indikátor, který v případě poruchy nebo nízké
kapacity bateriového zdroje žlutě bliká a vydává akustický signál.
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: bezpecnaadresa@mpb.cz.
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RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ

#PHISHING
podvodné zprávy,
e-maily

Ukázka podvodného e-mailu

banky.

#KYBERTEST

S pozdravem,
Vaše Banka

#VISHING
volání falešných
bankéřů

Váš účet byl napaden, proto
jsme jej zablokovali. Pro jeho
odblokování klikněte na:
www.od-ban.ee a opět se
přihlaste.

Vážený zákazníku,

komu: mně
od: od-ban@ee.cz

útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail, vč. těch vaší

5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že

4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu!

kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací

3. Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám

zareagovala dávno už bez vás.

udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka

vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte

2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší

odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!

čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani

5

Přežijete v
online světě?
Vyzkoušejte si
KYBERTEST!
www.kybertest.cz

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED
KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

důvodu hrozícího útoku na váš účet?

platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z

přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR

CÍLEM
HACKERA
MŮŽETE
BÝT I VY!

Interaktivní výstava URBANIA
6. září – 3. října 2021
Prostor bývalé káznice | urbania.brno.cz

V rámci programu
letošního ročníku
akce Kam kráčíš,
Brno? si budou
moct lidé prohlédnout interaktivní
výstavu URBANIA,
konkrétně od 6. září
do 3. října v prostoru bývalé káznice
v ulici Bratislavské.
Úspěšná výstava, kterou do Brna zapůjčil pražský
Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) a na které
spolupracovala řada uznávaných českých umělců
a designérů, představuje na vybraných situacích
a projektech osm principů rozvoje města. Na
prohlídku fiktivního města Urbania bude moct
vyrazit vždy maximálně osm návštěvníků. Tato
skupinka se po zhlédnutí výstavy zapojí do řízené
debaty. Je třeba počítat s tím, že návštěva výstavy
spolu s navazující diskusí trvá kolem dvou hodin.
Výstava je přístupná pouze po předchozí registraci
a návštěvníkům se otvírá zdarma.

Tip: URBANIA. Staň se tepem
města

Projekt Na cestě k zaměstnání
Nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání,
nedostatek příjmů – to jsou problémy, které
v životě minimálně jednou řeší téměř každý
z nás. Někomu se však nedaří takovým problémům efektivně čelit a dostává se do začarovaného kruhu. Podporu v tomto složitém
procesu změny nabízí projekt Na cestě k zaměstnání, který pod záštitou Diecézní charity Brno a s finanční podporou z evropských
fondů realizuje Centrum pro sociálně znevýhodněné (CELSUZ).
Cílem naší práce je, aby naši klienti získali a udrželi si stabilní zaměstnání za účelem
dlouhodobého zlepšení životních podmínek
a upevnění jejich místa ve společnosti. V rámci individuálních konzultací nabízíme komplexní poradenství zaměřené na přípravu na
trh práce a podporu zaměstnávání (např. sestavení životopisu, pomoc při hledání práce
na pracovních portálech, příprava na výběrové řízení apod.). Nedílnou součástí projektu
jsou také skupinové a vzdělávací aktivity (PC
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kurz, pracovní pohovor, komunikace a sebeprezentace apod.), které vycházejí z konkrétních potřeb klientů. V současné době přijímáme nové zájemce, proto se na nás neváhejte
obrátit. Bližší informace naleznete na webu
https://celsuz.cz/na-ceste-k-zamestnani/.
Monika Plisková

Inzerce:

ČISTÍME aKOBERCE

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

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

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

Objednávky a více informací na:

792 466 199

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

Provádíme i MYTÍ OKEN vč. žaluzií a parapetů,
a také úklidy domácností - bytů a RD

www.azhospodyne.cz

17

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
všechny vás z tohoto místa zdravím a přeji vše dobré v novém školním roce. Letošní prázdniny
byly po dlouhé době klidné na různé aktivity ve smyslu oprav a rekonstrukcí. Vzhledem k tomu,
že jsme neobdrželi žádné dotace z města, přesouváme plánované opravy a rekonstrukce do
dalšího roku. Mělo by se jednat především o úpravu vstupu do školy, opravu dveří do tříd v prvním patře školy, vybudování úložných prostor v obložení tělocvičny školy a v mateřské škole
oprava zastřešení únikového schodiště. Orientační cena všech oprav jde přes 1 milion Kč a při
současném vzestupu cen stavebních materiálů jsem zvědav, kde se zastaví.
Nový školní rok začíná a všichni s nadějí hledíme vpřed a doufáme, že bude konečně normálním školním rokem bez uzavírání škol a omezování jejich provozu. Moc rádi se s vámi budeme
potkávat na pravidelných akcích, které jsme pořádali před covidovou dobou.
Z tohoto místa si dovolím poděkovat všem pedagogům a provozním zaměstnancům školy za
věrnost naší organizaci a dětem školy a školky. Děkuji za ochotu naslouchat potřebám dětí a rodičů, za aktivní a pozitivní přístup, za stálé zdokonalování sebe sama a vůli na sobě pracovat.
Děkuji také všem rodičům, kteří svědomitě pečují o své děti, kteří jsou připraveni se školou
a školkou spolupracovat, protože si vaší péče a spolupráce vážíme.
Děkuji z tohoto místa i zastupitelům v čele s panem starostou a místostarostou za podporu
v činnostech a plánech celého bosonožského školství.
Přeji všem klidný nastupující podzim a snad i to příjemné babí léto.
Stanislav Skřička, ředitel školy
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Bosonožský SUDOVAL – XXIX. ročník
V areálu u Myslivecké chaty se začalo už v sobotu večer letní nocí pod taktovkou skupiny P
 IKNIK
COUNTRY a METAMORFÓZA. A bylo to skvělé. Super hudba, hodně lidí, příjemná zábava, taková pravá country noc.
Unikátní závod ve válení pivního sudu do kopce začal v sobotu odpoledne, soutěžilo se v kategoriích muži elite, muži masters, ženy a nezapomnělo se ani na populární závod štafet pivních partiček. Celou akci organizoval a moderoval místostarosta Bosonoh Miloš Dočekal a patří
mu za to velký dík. Ale poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, odvážným soutěžícím
a také divákům – fandům. V doprovodném programu se opět představil silák Franta, tentokrát
i se psem Berym. Sobotní letní noc jsme si užili se skupinami THE MADMEN a GROGGY.
A jaké byly letošní výsledky? Můžete si přečíst níže. Všem výhercům velká gratulace!
Daniela Kalná
Výsledky:
Ženy
1. místo Barbora Pokorná
2. místo Alena Havlíková
3. místo Soňa Hudcová

Muži MASTERS
1. místo Luďa Hartl
2. místo Roman Konečný
3. místo Jiří Lidmila

Muži ELITE
1. místo Marek Konečný
2. místo Ondřej Havlík
3. místo Martin Kaláb

Štafety
1. místo Jitrnice a jelita
2. místo Kobry z Mali
3. místo Petrolíni
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Zdravíme všechny přátele bosonožské kopané!
Po dvou nedohraných ročnících městských a krajských soutěží začala v srpnu, věřme, že již
kompletní sezóna 2021/2022.
„A“ mužstvo vstupuje do nové sezony krajského přeboru se značně obměněným kádrem. Po
několika sezonách, kdy byla naše sestava až na pár změn poměrně stálá, dochází k částečné
generační výměně a na scénu vstupuje dravé mládí!
Do klubu přišli z MSK Břeclav obránce Petr Táborský, z TJ Dačice útočník Pavel Dědič, z Troubska
talentovaný záložník Petr Čoupek. Již bohužel nepokračuje trojice zkušených hráčů Dostálek,
Chalupský, Machát, kdy všichni tři byli spjati s největšími úspěchy FKSKB v celé historii klubu 5. místo v krajském přeboru ze sezony 16/17 a 4. místo ze sezony 18/19.
„B“ mužstvo doplnili mládežničtí odchovanci, kteří se vrátili z působení v Troubsku, a nadále
zde budou pokračovat zkušení hráči, které fotbal stále baví a rádi si udělají žízeň.
V mládežnických týmech se podařilo obsadit tradiční věkové kategorie. Po dohodě s klubem
TJ Tatran Starý Lískovec se v letošní sezóně přihlásila i kategorie dorostu, která v Bosonohách
dlouhá léta chyběla.
Přijměte naše pozvání a přijďte se podívat na některý z domácích zápasů. O termínech zápasů
vás budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.
Všem týmům a hráčům přejeme do nové sezóny hodně gólů, a hlavně žádná zranění!
Za výkonný výbor fotbalového klubu
Roman Havlík
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Děti v Bosonohách zkusily, jak se trénuje
v Juventusu Turín
Šestatřicet titulů v italské Serii A, dva triumfy v Lize mistrů, tři v Evropské lize. A dalo by se ještě
pokračovat na několika řádcích. Juventus Turín právem patří mezi největší giganty světového fotbalu. A jak se trénuje v italském velkoklubu, okusilo čtyřicet dětí v minulém týdnu v Bosonohách.
Malým fotbalistům, ale i českým trenérům předávali zkušenosti tři koučové z věhlasné Juventus Academy. „Je to celosvětový projekt, kdy profesionální trenéři Juventusu Turín vyváží svoje
know-how, trénují za přítomnosti českých trenérů, kteří informace překládají našim dětem. Věnují se rozvoji dovedností, spolupráci, ale taky dbají na dodržování základních principů práce
v Juventusu, mezi které patří disciplína a řád, což mě hodně zaujalo. Z hlediska herních dovedností a rozvoje kladou důraz na detail, jsou to jednoduchá, ale zábavná cvičení na pomezí drilu
a hry,“ líčil šéftrenér přípravek brněnské Zbrojovky Vladimír Chaloupka.
Věkové složení čtyřiceti dětí se pohybovalo v rozmezí od šesti do dvanácti let. „Podmínka nebyla výkonnost nebo délka trénování, ale příjemně náš výběr vykrystalizoval tím, že kemp samozřejmě lákal ty, kteří nejsou jen hráči, ale i fanoušci fotbalu jako takového. Vidina práce pod
dohledem italských trenérů a jejich metodiky vesměs přitáhla velmi šikovné děti, byť kemp
byl primárně otevřený všem. Trenéři si uměli poradit s velkým rozptylem ve skupinách. italští
i čeští trenéři vytvořili přátelskou a tvůrčí atmosféru, což není klišé. Bylo vidět zaujetí pro trénink a hru, všechny to inspirovalo a všichni se opravdu zapojili příkladně do tréninkového procesu,“ popsal Chaloupka.
V letošním roce se jedná o pilotní projekt kempu Juventus Academy, dva turnusy se uskutečnily v Praze, jeden v Brně a v dalších letech má pokračovat. „Kapacita může být až osmdesát dětí,
ale nechceme dělat obrovskou hromadnou akci. Myslím, že se kemp setkal s poměrně dobrým
ohlasem a uvidíme v dalších letech, snad nebudou další omezení a vše se bude vyvíjet dobrým
směrem. Jde o celosvětový projekt, nejen evropský, fanoušci v různých státech mají možnost
si zkusit trénink pod metodikou Juventusu, která je pro děti zajímavá i poměrně přísná,“ uvedl
šéftrenér přípravek Zbrojovky.
Juventus vyslal do Bosonoh dlouholeté mládežnické trenéry, děti měli na starost Omar Berti,
Constantino Giove a Tommaso De Marchis. „Jeden pracuje pro Juventus dvaadvacet let, další
čtrnáct, není to tak, že by z Turína posílali asistenty asistentů. Jsou to zkušení a erudovaní trenéři s dlouholetou praxí. Nástupy na tréninky měly opravdu přísný harmonogram a bylo zajímavé vidět, jak se tomu děti přizpůsobí. Bez disciplíny a kázně pozbývá trénink efekt, takže
nejen hravá složka a náplň kempu, ale i organizace je velmi inspirativní,“ všiml si Chaloupka.
Nejužitečnější hráč na kempu v Bosonohách dostal originální dres Cristiana Ronalda s podpisem. „Vyhlašovali jej italští trenéři a vítěz projevil nefalšované nadšení. Zážitek byl vidět už jen
tohle,“ řekl šéftrenér a poukázal také na vazbu organizátorů kempu s Pavlem Nedvědem, viceprezidentem Juventusu Turín.
S největším brněnským klubem dlouhodobě spolupracuje vlastník licence Coerver® Coaching
Tomáš Klečka, který se podílel na organizaci kempu Juventus Academy. „Samozřejmě by se
nemohl uskutečnit bez podpory radnice a fotbalového klubu v Bosonohách, touto cestou jim
chci poděkovat, že nám umožnili poprvé na jižní Moravě uspořádat takový kemp italského giganta,“ podotkl Chaloupka.
Jaroslav Kára, sportovní redaktor
Zdroj: https://brnensky.denik.cz/fotbal_region/podivejte-se-deti-v-bosonohach-zkusili-jak-se-trenuje-v-juventusu-turin-20210809.html
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Skauti Fénix Bosonohy hlásí: Tábor u Syrova 2021
se vydařil!
Tak tentokrát náš tábor začínal již v neděli 4. 7. 2021. Znamenalo to, že musí být téměř vše do
neděle postaveno, aby naši nejmenší měli kde bydlet. Výkop a oplocení latrín, dostavba kamen,
nakácení tyčoviny a zastřešení jídelny proběhlo o týden dříve. Ve čtvrtek 1. 7. byl již navezen
materiál na stavbu stanů, nádobí do kuchyně, postaveny hangáry na proviant, týpí a posléze
i natažená a zakopaná hadice z kilometr vzdálené studánky, jejíž voda nám proudí až do kuchyně a umývárky. Ještě postavit sprchu na teplou vodu, zatlouct stoly a lavice do jídelny, poskládat a částečně zakopat podsady na stany (jsou na mírném svahu kvůli vodě), natáhnout
na ně plachty... Díky obětavým skautům a některým rodičům se vše stihlo včas. Moc jim za to
děkujeme! Medvíďat ve věku 4–7 let jede tentokrát 9, starších dětí z Fénixu 27. Až Medvíďata
po týdnu odjedou (některá ale zůstávají déle), vystřídají je vlčata a skauti z našeho 13. střediska
Hiawatha. Celkem tedy prožije až tři týdny v tomto pohádkovém kraji 85 dětí.
Celý tábor nás provázela hra „O přežití“, pro Medvíďata měla dobrodružný název „Ostrov Robinsonů“. Ale i tak musely děti prokázat spoustu odhodlání, statečnosti, vytrvalosti, pracovitosti
a sebeodříkání. Zejména koupání v naší „Laguně“, kde potoční voda není zrovna teplá, dalo
některým dětem zabrat, ale nakonec touha osvěžit se udělala své, cákali se všichni s nadšením.
Také jsme pomáhali s odklízením větví z louky, kam padaly pokácené stromy, napadené kůrovcem. To byla hromada! Naše etapy byly zajímavé i napínavé. Děti si postavily malý přístřešek
i se stolečkem, zvaný „Medvědí doupě“, kde si značily na kmen čárky, kolik dní již uplynulo od
začátku tábora. Do sklenice na stolku jsme sbírali květiny, které všichni poznají. Při večerní etapě zase měly pronést z daného místa v lese do svých ešusů co nejvíce piškotů, aniž by se jich
„zlí duchové“ dotkli. Učily se s vedoucím rozdělat oheň, uvařit na něm v kotlíku buřtguláš
a také ohniště po sobě zahladit. Seznámily se s různými bylinkami, s názvy stromů a keřů,
naučily se zorientovat mapu, znát některé mapové značky, základní zdravovědu, zatloukat
a vytahovat hřebíky, uvázat až 3 uzly, tvořily z přírodního materiálu, z hlíny a kůry, malovaly na kamínky, skákaly přes švihadlo a trénovaly překážkovou dráhu v lese, střílely z luku
a praku. A když jsme vše zvládli, bylo možné uskutečnit soutěž o titul „Malý šaginapi“, což je
v překladu z irokézštiny „Malý zálesák“. Trvala celé odpoledne. Naši skauti vyznačili fáborky cestu kolem tábora a každý připravil obětavě jednu disciplínu. Nutno říci, že Medvíďata vše zvládla
a všechna získala onen vysněný titul, vyšitý odznak s indiánem a diplom.
Nechyběl ani veselý karneval a táborák s vydařenými písničkami a scénkami (naše Medvíďata
vtipně zdramatizovala pohádku „Jak pejsek s kočičkou vařili k svátku dort“) a přezdívkový oheň
(nové přezdívky Lesanka, Amazonka a Pomněnka se líbily a ujaly). Krásný byl výlet k senožatskému leknínovému jezírku, kde byla voda příjemně teplá. Využili jsme ji samozřejmě k bujarému koupání a hraní ve vodě. Také jsme cestou sbírali jahody a maliny, kterých se v okolí
letos urodila velká spousta. Na závěr nám Sodži připravil napínavou Cestu za pokladem, která
tentokrát vedla až přes tajuplný hrad Orlík. Do Humpolce jsme se přepravili autobusem a podle ukrytých dopisů se posouvali po trase a plnili různé úkoly. Šťastně jsme se vrátili opět večer do tábora, kde byl v týpí zavěšen bohatý poklad i s věcnými dárky pro každého. To bylo
radosti! Nastal poslední den tábora Medvíďat. Nástup, rozcvička a snídaně, balení kufrů, úklid
lesa... Dopoledne ještě zbyl čas na oblíbený sběr malin, jahod a koupání v Laguně, které jsme
si zpestřili hrami na louce. Následoval poslední nástup a předání diplomků za různá prvenství,
poděkování všem obětavým skautům, rodičům a našim přátelům... A již si přijíždějí rodiče pro
své opálené a zdravé děti, které jsou otužilejší a samostatnější, ale hlavně šťastnější, že mohly
prožít tak nádherný týden mezi svými kamarády v srdci Vysočiny. Táboru třiapůlkrát hurá!!!
Vedoucí oddílu Medvíďat Zora Pospíchalová a Martina Pospíchalová
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WWW.SK-SEVER-BRNO.ORG
FB: /SKSEVERBRNO93

TEL.: 608 610 842

INFORMACE:
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ
PARK POD PLACHTAMI

DÍVKY A CHLAPCI
OD 5 DO 19 LET

NÁBOR DO
SOFTBALLU
Inzerce:

Bolí Vás záda?
Nabízím certifikované zdravotní cvičení s elastickým lanem

SM SYSTÉM
V BOSONOHÁCH
Zápis do kurzů na školní rok 2021/22

Opravy a servis počítačů,
notebooků a tabletů. Chcete zrychlit počítač, zachránit
data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, internet? Se vším Vám
ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454,
e-mail: novotnymir@volny.cz
Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Mgr. Eva Rozehnalová
Fyzioterapeut a terapeut spirální stabilizace,
léčebné metody Mudr. Richarda Smíška
Více info na:

erozehnalova@yahoo.com
Tel. 734 644 344
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Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ
a NOTEBOOKŮ.
Tel.: 608 880 107
25
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Kateřina Krchňáková
kosmetické a masérské služby
pedikúra

+420 775 958 168

Po - Pá: 800 - 2000
So - Ne: dle domluvy
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Hoštická 48, 642 00 Brno
info@studio-labella.cz
www.studio-labella.cz
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
ENBRA je česká rodinná firma působící v TZB, letos oslavíme 30 let na trhu. Zakládáme si na tom, že
nejsme korporát. Navzájem se dobře známe, nevyplňujeme tabulky a nový nápad neschvalujeme měsíce. Do našeho týmu v provozovně Popůvky, hledáme na výpomoc brigádníky na celoroční spolupráci.
Co čekáme my od Vás?
Kromě chuti do práce a odvahy začít v novém týmu byste měli mít a znát:
- Dobré komunikativní a organizační schopnosti
- Aktivní přístup k práci
- Chuť pracovat od 14 do 18 hodin
Co přesně budete dělat?
- Administrativní a recepční činnost
- Komunikovat se zákazníky a kolegy
Co můžete čekat vy od nás?
- Zaškolíme Vás ve všem, co budete potřebovat v práci
- Za Vaše výkony Vás náležitě odměníme
Pokud Vás tato nabídka zaujala, tak, prosím piště nebo telefonujte, rádi Vám vše vysvětlíme a ukážeme.
Mgr. Bohumila Žáková, +420 737 222 903, zakova@enbra.cz, www.enbra.cz

Přihlaste se k nám

Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?

do 30. září

Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše
kontaktní místo
na Poště partner

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

Pošta
pa
Brno - rtner
B
Vzhled osonohy
ná 500
/5
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Ukliďme

Bosonohy

18. září 2021
Sejdeme se v 9 hodin v parku pod kaplí
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv! Po
akci bude společné opekání
špekáčků a pro všechny účastníky
odměna !!!

Martin Černý
736 510 999

