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Bosonožský
zpravodaj

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
rok se s rokem sešel a my opět vstoupili do času adventu, do doby
radostného očekávání narození Ježíše Krista. Času plného rozjímání a duchovních příprav. Chtěl bych se s Vámi, alespoň touto cestou
podělit o sváteční náladu a všem Vám popřát, abyste si adventní čas
užívali plnými doušky a pokud možno si nepřipouštěli ten vždy přítomný předvánoční shon. Na světě není nic důležitějšího než pohoda
a příjemně strávené chvíle se svými blízkými, setkání rodiny a přátel
u vánočního stromku jako symbolu obdarování, kde se všichni radují ze štěstí druhých.
Dovolte mi, aby Vám z celého srdce popřál do letošních svátečních
dnů jen to nejlepší. Abyste pod stromkem našli, štěstí, zdraví a pohodu a všechny starosti, které tato hektická a složitá doba přináší, se
navždy rozplynuly.
Přeji Vám všem spokojenost adventních dnů, radostné vánoční svátky a ať Vám šťastný nový rok přinese jen mnoho úspěchů.
Váš Miroslav Sojka
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Vítání občánků
Po „koronavirové pauze“ se letos na podzim mohlo opět uskutečnit vítání občánků. Tato malá
slavnost se konala druhou sobotu v listopadu a díky delší odmlce se těšila hojné účasti. V šesti skupinách pan starosta přivítal v doprovodu svých rodičů, prarodičů a příbuzných celkem
17 dětí.
V dopoledním čase bylo přivítáno šest chlapců a pět holčiček. Mezi prvními byly Adéla Sojková
a Elena Matlasová. Dalšími přivítanými byli Marie Jendruščáková, Oskar Pelikán, Nela Jindřichová, Milan Frantík, Tadeáš Černý a Jakub Valíček. Dopolední skupinku pak uzavřeli Robin Klusák,
Veronika Jirkovská a Jakub Odehnal.
Odpolední program zahájili Michael Kazda, Adam Fuchs a Adam Veselý. Posledními přivítanými
občánky v tomto dnu byli Robin Langmaier, Darina Čoupková a Hana Žídková.
Po proslovu starosty rodiče vždy přijali gratulace, podepsali se do pamětní knihy úřadu a maminkám byla předána květina spolu s dárkem pro jejich ratolest.
Děkujeme za krásná vystoupení a příjemnou spolupráci naší základní škole, která se jako obvykle ujala doprovodu slavnosti nově narozených dětí, letos poprvé pod vedením paní vychovatelky Zdeňky Šrámkové. Velké díky patří také fotografce Barboře Kinclové, která pro městskou část celou akci nafotila.
Pokud máte o vítání občánků zájem, stačí předat písemný souhlas se zasláním pozvánky, který
je k dispozici na referátu sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo na internetových
stránkách www.bosonohy.cz v sekci ÚŘAD – Potřebuji si vyřídit – Formuláře.
Bc. Kateřina Škvařilová, DiS., referát sociálních věcí
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Abbadia Lariana / Bosonohy VÝZVA!!!
Vážení sousedé,
na podzim jsem byl domlouvat u našich přátel v Itálii plány na další roky a zároveň zjišťoval, jak celá spolupráce
funguje.
Protože plánujeme společné setkání v následujícím roce
2022 u nás v Bosonohách, rád bych vyzval všechny, kteří
mají zájem a chuť se podílet na přípravě a programu pro
toto i další setkání.
Viděl jsem na fotkách, mnohdy už hodně historických (2023 bude výročí 20 let partnerství),
ty, kteří v minulosti byly hosty v Itálii, nebo naopak se o ně starali u nás v Bosonohách. Budu
tedy moc rád, když se zapojí co nejvíce lidí!!
Termín schůzky: 20. 1. 2022 v 18:00 ve spodním sále na úřadě MČ Bosonohy.
PS: Můžete se těšit mj. i na italský pozdrav ve formě dobrého vína a italských sýrů :-)
S přáním vše nejlepšího do nového roku,
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Více na www.sako.cz

SAKO Brno přeje
všem Brňanům
úspěšné vykročení
do Nového roku

Filip Leder,
předseda představenstva

V případě přeplněnosti barevných
kontejnerů kontaktujte dispečink
548 138 315, dispecink@sako.cz
nebo využijte mobilní aplikaci
Brňáci pro Brno

bez omezení až do 31. 12. a od pondělí
3. 1. podle běžného harmonogramu.
Sběrná střediska odpadů mají otevřeno
kromě vánočního a novoročního víkendu.

sváží o vánočních svátcích

SAKO Brno

PF 2022

Martin Černý, zastupitel
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Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem a mnoho domácností začalo
ve větší míře tuto formu nakupování využívat. S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita osob,
které mají nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování na e-shopech:
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále obtížnější podvodný e-shop
na první pohled rozeznat. Také reklama či odkazy na tyto obchody se mimo běžné prostředí
internetu objevují stále častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
• Příliš nízká cena zboží.
• Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním oproti jiným způsobům doručení.
• Možnost platby ve virtuální měně.
• Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
• Nedávno založená doména e-shopu.
• Minimální počet recenzí.
• Absence reálných kontaktů.
• Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
• Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
• Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla:
• Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
• Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, užívat 3D secure, být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech (možnost zneužití údajů o platební kartě).
Ideálně pro platby přes internet používat zvláštní účet.
Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná preventivní opatření.
por. Zdeňka Procházková

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života
mnoho pozitiv a často nám usnadňují každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor
s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem
nebo skupinou prostřednictvím informačních
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technologií (především sociálních sítí). Může
se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu.
Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech se také můžeme setkat se
sexuálním obtěžováním a pronásledováním
prostřednictvím zpráv nebo hovorů.
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Druhy kyberšikany
1. Kybergrooming
Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování jedince, který se snaží oběť donutit k osobní
schůzce. Výsledkem takové schůzky může být
fyzické napadení, sexuální obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos
dotyčného.
2. Sexting
V případě sextingu se jedná o elektronické
rozesílání textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé formy vydírání, které právě se sextingem úzce
souvisí.
3. Kyberstalking
Stalking znamená opakované, obtěžující
a dlouhodobé pronásledování s různou podobou a intenzitou. V případě kyberstalkingu
jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní
technologie a sociální sítě. Může tak mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv nebo
chatových konverzací.
Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu

tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že
by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy
rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost.
V rámci prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a internetovým
stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní
účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž
profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale
přeci jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho
okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se
na odbornou pomoc. V online prostoru je
vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová telefonní linka PČR. V reálném světě se
pak můžete obrátit na učitele, výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci zajít
příliš daleko.

Udělejte hezčí Vánoce kočkám v útulcích
Brněnský Charitativní kočičí spolek Kryšpín
pomáhá několika ověřeným jihomoravským
útulkům a tím stovkám koček v nouzi (k 9. 9.
2021 jich v těchto 9 útulcích bylo 760). Shání pro ně peníze, pořádá charitativní bazárky
a aukce, benefiční akce, zřídil e-shop… Chcete-li o Vánocích udělat dobrý skutek, pomáhejte s ním. Pošlete do útulků něco dobrého
na zub, kupte si v e-shopu darovací certifikát,
dejte domov kočce z útulku (ale pozor, je to
živý tvor, ne dárek, který můžete po svátcích
odložit) nebo pošlete finanční dar na transparentní účet veřejné sbírky. Nebo se staňte
jedním z 834 pravidelných dárců stokoruny
měsíčně, které spolek pro opuštěné, nechtěné, nemocné, zraněné či týrané kočky shání.
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Více informací najdete na sociálních sítích
a na www.spolek-kryspin.cz.
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0920-G78

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
Hladiny napětí (VN)

Ochranné pásmo

Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV

7 m od krajního vodiče

Výška porostu
maximálně 3 m

Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m od krajního vodiče

maximálně 3 m

Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně

1 m od krajního kabelu

nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
Hladiny napětí

Bezpečná vzdálenost pro práci

Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení

alespoň 2 m

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

2 m od vedení

alespoň 3,5 m

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení

alespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
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DK:WEZ^
^Khd WZKs^
ĂƉŽũƚĞƐĞĚŽƐŽƵƚĢǎĞŽƉƌĂŬƚŝĐŬĠĚĄƌŬǇĂŽĚƉŽǀĢǌƚĞŶĂƐŽƵƚĢǎŶşŽƚĄǌŬƵ͘
^Khd E1Kd< ē͘8:
WůǇŶŽǀĄǌĂƎşǌĞŶşĂƐƉŽƚƎĞďŝēĞƉŽĚůĠŚĂũşƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵŬŽŶƚƌŽůĄŵĂƌĞǀŝǌşŵ͘
sşƚĞ͕ũĂŬĠũƐŽƵŝŶƚĞƌǀĂůǇŬŽŶƚƌŽůĂƌĞǀŝǌşƉůǇŶŽǀǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşĂƐƉŽƚƎĞďŝēƽ͕
a komu vzniká povinnost je zajistit?
KĚƉŽǀĢěǌĂƓůĞƚĞĚŽϭϰĚŶƽ ŶĂWƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢŝŶĨŽƌŵĂēŶşŽĚĚĢůĞŶşDĢƐƚƐŬĠƉŽůŝĐŝĞƌŶŽŶĂ
ĂĚƌĞƐƵ͗>ƵďŽƐůĂǀ͘ĨŝĂůĂΛŵƉď͘Đǌ͘^ƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝďƵĚŽƵƐůŽƐŽǀĄŶǇĂǀǉŚĞƌĐŝŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶŝ
ŽǀǉŚƎĞĂǌƉƽƐŽďƵũĞũşŚŽƉƎĞĚĄŶş͘sǇŚƌĄƚŵƽǎĞƚĞ ƉƌĂŬƚŝĐŬĠĚĄƌŬǇƉƌŽƷĚƌǎďƵďǇƚƵ͕ŬŶşǎŬƵ
ƉƎşďĢŚƽ d\d1 ^dZE Z/<z͕ Ă ƵǎŝƚĞēŶŽƵ ďƌŽǎƵƌŬƵ <>E1 KWKZhE1 ƉƌŽ
ďĞǌƉĞēŶĠďǇĚůĞŶş͘
^ƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝŶĂƐŽƵƚĢǎŶşŽƚĄǌŬƵŶĂũĚĞƚĞ ǀ ƉƎşƓƚşŵēşƐůĞǌƉƌĂǀŽĚĂũĞ͕ŶĞďŽŶĂǁĞďŽǀǉĐŚ
ƐƚƌĄŶŬĄĐŚDĢƐƚƐŬĠƉŽůŝĐŝĞƌŶŽ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƉď͘ĐǌͬĚŽŵĂ-ŶĞŶŝ-ŶƵĚĂͬƉƌŽ-ƐĞŶŝŽƌǇͬ͘
^WZsEKWKs  D/Eh>,K1^>:
ĞƚŶŽƐƚŬŽŶƚƌŽůƐĞŽĚǀşũşŽĚǀǉŬŽŶƵƐƉŽƚƎĞďŝēĞĂĚƌƵŚƵƉĂůŝǀĂ͘
x ^ƉŽƚƎĞďŝēǀǇƵǎşǀĂũşĐşƉĞǀŶĠ͕ŬĂƉĂůŶĠŝƉůǇŶŶĠƉĂůŝǀŽĚŽϱϬŬtǀǉŬŽŶƵ– ŬŽŶƚƌŽůĂϭǆ
ǌĂƌŽŬ
x ^ƉŽƚƎĞďŝēǀǇƵǎşǀĂũşĐşƉĞǀŶĠƉĂůŝǀŽŶĂĚϱϬŬtǀǉŬŽŶƵ– ŬŽŶƚƌŽůĂϮǆǌĂƌŽŬ
x ^ƉŽƚƎĞďŝēǀǇƵǎşǀĂũşĐşŬĂƉĂůŶĠŝƉůǇŶŶĠƉĂůŝǀŽŶĂĚϱϬŬtǀǉŬŽŶƵ– ŬŽŶƚƌŽůĂϭǆǌĂƌŽŬ
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Zprávičky z naší školičky
…Maminka dnes na stoleček
položila věneček.
Na něm čtyři svíčky stojí,
kol dokola všude chvojí…
Máme za sebou měsíc listopad a s ním naše tradiční Uspávání broučků s lampionovým průvodem. Letošní průvod nešel z parku u ZŠ, jak bylo v minulých letech zvykem, ale od Bosy, odkud zamířil na krásně osvětlenou zahradu školky, kde jsme společně básničkami a písničkami
uložili zvířátka i celou přírodu k zimnímu spánku. Na závěr dostaly všechny děti omalovánku
a sladkou odměnu.
Do školky zavítalo Divadlo Koráb s legrační pohádkou O perníkové chaloupce a děti shlédly
představení Dua Eden s živými zvířaty – veselou opičkou, tancujícími pejsky a největším zážitkem pro děti bylo, že si mohly pohladit živého hada a sáhnout na hadí kůži. Ve školce také
proběhlo vánoční fotografování přihlášených dětí.
Na konci listopadu dětem nadělila velkou radost příroda v podobě letošní první sněhové nadílky. Všichni jsme se tak krásně naladili na začínající advent a užili si Mikuláše, čerta a anděla,
ale hlavně Ježíška, který nám nadělil spoustu krásných hraček. Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem a zpříjemnili tak dětem toto
nejkrásnější období v roce.
Za mateřskou školu všem přeji klidné Vánoce a vše dobré v novém roce
Pavla Zemanová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
podobným textem jsem v minulém čísle končil, nyní s ním začínám. Naše nová paní zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Pavla Zemanová se zařadila mezi dárce plazmy
– složky krve – která je nenahraditelná pro
nemocné pacienty. Darovala plazmu již tolikrát, že dosáhla mety 100 odběrů plazmy.
Oceňuji její nasazení dělat důležité věci pro
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dobro ostatních, kteří ze zdravotních důvodů
nemůžou.
V měsíci říjnu jsme se mohli potkat na tradiční
akci Turistický pochod, který letos vedl z Dolních Louček do Předklášteří u Tišnova. Žáci
první třídy navštívili místní pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Bosonohách. Pod vedením
paní knihovnice Mikuláškové byli pasování na
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čtenáře a objevovali všechna zákoutí knihovny. Pod heslem „poprvé do školy, poprvé do
knihovny“ je cílem motivovat žáky pro čtení
s využitím knihovny v místě bydliště.
Výběr sportovců nás reprezentoval na florbalové soutěži škol zapojených do Sítě brněnských otevřených škol. Naši žáci si vedli velmi dobře, ale na umístění na stupně vítězů to
nestačilo – obsadili jsme 4. místo. Děkujeme
Matěji Smejkalovi, Timmy Ajvazi, Petru Drozdovi, Michalu Hrazdírovi, Samuelu Hromkovi,
Antonínu Juráčkovi, Jaromíru Zelinovi, Romanu Pakostovi a Martinu Černému.
S třídními kolektivy opět pracoval školní psycholog a pomáhal jim budovat kvalitní vztahy mezi spolužáky. Starší žáci navštívili výukový program na Hvězdárně „Cesta sluneční
soustavou“, někteří toto místo navštívili úplně poprvé.
Oblíbený program, který pro nás každoročně
připravuje Myslivecké sdružení Hájek, je přednáška pro žáky na myslivecké chatě. Děkujeme za milé přijetí a zajímavé informace.
Možná jste na facebookovém profilu školy viděli fotografie aktivit školní družiny, nebo jste
navštívili školu a mohli obdivovat podzimní
výzdobu školy. Mladší žáci vytvářeli z přírodnin Skřítky Podzimníčky.

V době psaní tohoto článku zní ve škole koledy z nácviku na vystoupení žáků při rozsvěcování vánočního stromu. Zároveň se zvyšují
počty nakažených a my se jen obáváme, zda
se při rozsvěcování sejdeme, nebo ne.
Ať to všechno dopadne tak nebo tak, přeji
všem klidné svátky vánoční.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Žáci ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
postavili střechu vodárny poničenou tornádem
Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi Jižní Moravy
už v červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především na veřejných budovách a zařízeních. Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK (dále jen COVpS JMK), se proto rozhodlo postiženým subjektům pomoci.
Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem COVpS JMK.
Garant COVpS JMK a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah
škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti. Již bezprostředně
po úderu tornáda naši učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.
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Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022 napříč krajem a se starosty postižených
oblastí, jsme dospěli k další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací, jsem rozeslal ředitelům škol COVpS JMK dopis s žádostí o pomoc říká Ing. Jiří Košťál, ředitel Střední školy
z Bosonoh.
V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy, po výše uvedených konzultacích, bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 v 8:00 hod. odjede z areálu školy skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě střechy obecní vodárny, kde byla původně plochá střecha, která bude nahrazena střechou sedlovou. Jako další
budeme provádět opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.
Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje Mgr.
Jan Grolich se svým týmem.
Pracovní skupiny se střídaly v týdenních cyklech. Předpokládaná doba poskytnutí výpomoci
byla stanovena na několik týdnů s ohledem na počasí a také na průběhu dodání materiálů. Vše
jsme průběžně konzultovali se starostou Mikulčic, Ing. Bc. Josef Dvořáčkem.
Žáci byli ubytování v prostorách ISŠ Hodonín, příspěvková organizace a stravu jim zajistila
obec Mikulčice.
„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to ted; když skončila doba dovolených,
kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to
nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing.
Bc. Josef Dvořáček.
Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit novou, sedlovou střechou, kterou
v červnu odneslo tornádo. Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel BrnoBosonohy
za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači a zedníci.
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„Bosonožská střední škola a obec se domluvily, že žáci budou v Mikulčicích pomáhat celý školní rok.
Jsem na ně hrdý. Je to skvělá reklama na studium řemeslných oborů," sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
„Jsme velmi pyšní na své pedagogy a žáky, kteří zabrali a prokázali nejen své schopnosti jako řemeslníci, ale taky svou hodnotu jako lidé, kteří umějí a chtějí pomoct tam, kde je to třeba, uvedl ředitel
Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy Jiří Košťál.
„Pomoci od těchto mladíků a jejich mistrů si velice vážíme, odvádějí tady výbornou a kvalitní práci. Počítáme s jejich výpomocí při opravě Muzea Fanoša Mikuleckého. Součástí objektu je unikátní
stavba - bývalá sušárna tabáku, kterou tornádo posunulo na jedné straně o více než čtvrt metru.
Budou se podílet i na realizaci nové střechy na dětské klubovně, kde už sice máme vysoutěženou
stavební firmu, ale co postaví žáci, to si firma nebude účtovat," doplnil starosta Mikulčic Ing. Bc.
Josef Dvořáček.
Jak řekl Ing. Jiří Košťál: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovněvzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví,
kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“
„S radostí blahopřeji Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy k provedení díla opravy střechy vodárenského zařízení v obci Mikulčice v rekordně krátkém čase. Ukázali jste vynikající schopnosti a dovednosti naší školy a jejich žáků. Jsem rád, že Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a COVpS i touto formou dokazují společenský přínos našich odborných škol a jejich
připravenost reagovat na mimořádné výzvy". Napsal škole náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Jiří Nantl, LL. M.
Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace se také spolupodílí na opravě cca 400
metrů dlouhé hřbitovní zdi, která byla též citelně zasažena ničivým tornádem. Velmi aktivně
se zmíněné opravy zhostil Cech zedníků ČR, z.s., Zelený pruh Praha v čele s předsedou cechu
panem Ing. Drahoslavem Matonohou, dále ředitelem Akademie řemesel Praha - Střední školy
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technické. Zedničtí mistři, pod záštitou cechu, se svými žáky odvádějí velmi kvalitní a příkladnou práci, která bude i nadále pokračovat.
Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku
řemeslníků v oblasti stavebnictví. Např. obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo
běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy. Oboru reálně
hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulosti
stalo u několika dalších řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků
přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat a rekonstruovat budovy stávající.
Cílem COVpS JMK je významně zvýšit úroveň výuky a zkvalitnit komplexní systém vzdělávání
ve stavebních oborech v Jihomoravském kraji. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů
a odborného výcviku v nadstandardně vybavených pracovištích na vybraných školách centra
s cílem připravit absolventy pro trh práce v co nejvyšší odborné kvalitě. Pracoviště jsou k dispozici i ostatním členským školám centra a dalším zájemcům.
Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské
vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak
si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti.
Chtěli bychom touto cestou vyzvat ke spolupráci a zapojení také ostatní členy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Pokud se budou chtít připojit, ať nás
neváhají kontaktovat.
Aktivní účast učitelů a žáků na obnově postižených oblastí považujeme z odborného i výchovného hlediska za velmi významnou.
Ing. Jiří Košťál, garant COVpS JMK
ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Co dělají Človíčci na sklonku roku?
Vy co chodíte pravidelně na procházky kolem poldru jistě znáte na tuto otázku rychlou
odpověď. Vám, kteří do těchto končin zavítáte jen občas, rádi odpovíme.
V první řadě si užíváme dalšího započatého školního roku. Přírodní dětský klub Človíček Brno Bosonohy je tu pro děti již pátý školní rok a v současné době navštěvuje klub každý týden 34
dětí. Díky letošní krásné zimě, která na sebe vzala svůj nejkrásnější sněhový kabátek je náš program naplněný bobováním, stavěním sněhuláků, závody psích spřežení, ale i tradičním adventním tvořením a zpíváním písniček s vánoční a zimní tématikou. 80% dne trávíme s dětmi každý
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den venku, za každého počasí. Topíme si v teepee, jurtě nebo v maringotce. Vaříme si čaj na
ohni, opékáme jablíčka. V lese je nám od toho všeho blázince kolem dobře.
V současné době uzavíráme též podzimní cyklus pátečního klubíku pro rodiče s dětmi 1 – 4
roky. Opět se sešla sehraná skupina rodičů a dětí, kteří se každý týden těší na nové příběhy,
témata a hrátky v přírodě. Klubík každý týden navštěvuje 10 dětí s rodiči. Další cyklus zahajujeme na jaře. V případě zájmu sledujte náš FB.
Na sklonku roku také bilancujeme. Uzavíráme projekty a granty, které jsou důležitou součástí
našeho financování. V letošním roce činnost Přírodního dětského klubu Brno – Bosonohy finančně podpořila MČ Brno – Bosonohy, OŽP MMB, OŠMT MMB a Nadace Partnerství. Z grantů jsme pokryly zejména materiální náklady na tvořivou a environmentální činnost s dětmi.
Rodiče klubových dětí a přátelé klubu odpracovali za tento kalendářní rok něco málo přes 300
brigádnických hodin. Moc děkujeme, že nám pomáháte zázemí klubu udržovat pro děti bezpečné, hravé a komfortní.
Ale Človíček není jen Přírodní dětský klub Brno – Bosonohy. Zřizovatelem klubu je Človíček
(One Little) z.s., organizace, která pomáhá zejména dětem s autismem. I přes nejistou dobu, se
nám stále daří udržet činnost zájmových kroužků v centru Brna či pořádat víkendová setkání
pro rodiny s dětmi.
K 15. výročí činnosti organizace bychom si rádi nadělili nový, přehlednější a funkční web. Naším
záměrem bylo si na splátku webu vydělat každoročním prodejem drobných vánočních předmětů v rámci adventních trhů. Ty však byly zrušeny a my hledáme alternativy, jak nachystané
zboží dostat k vám nebo vašim blízkým pod stromeček nebo jen tak pro radost.

Centrum BOSA
O prázdninách proběhly v Centru příměstské tábory a současně také MINI tábor pro 4+5leté
děti. Větší děti si užily spoustu zábavy. Navštívily Hvězdárnu, Planetárium Brno, BONGO, ZOO
a Dinopark ve Vyškově. V dalším termínu navštívily VIDA! Brno, BRUNO FAMILY PARK a ZOO
Hodonín.
Od září je provoz BOSY opět v plném proudu.
Pro naše nejmenší je tanečně pohybový kroužek s 1–3letými dětmi, určený rodičům, kteří chtějí svým dětem zpestřit dopoledne veselou pohybovou aktivitou. TANEČNÍ ŠKOLIČKA probíhá každý čtvrtek (s výjimkou státních svátků, příp. školních prázdnin) mezi 9.30-10.30 hodin.
Lekce probíhají v pohybovém sále, část lekcí je věnována procvičování motoriky a sluchového
vnímání dětí s pomocí písniček a básniček + rekvizit – dětské hudební nástroje, vařečky, šátky,
rolničky, plastová+plyšová zvířátka...atd. V závěru lekce se pak děti mohou volně pohybovat
v prostoru, k dispozici jsou skluzavky, houpačky, míče a další hračky a pomůcky.
KLUBÍK – pro maminky s dětmi 0–3roky. Přijďte si s námi užít spoustu smysluplné zábavy při
tvoření, říkankách, pohybových aktivitách, základech angličtiny i prostoru k diskusi pro maminky. Více info a přihlášení v FB skupince „Bosonožský KUBÍK v BOSE“. Každou středu v 9.30
až 10.30 hod.
LOGOPEDIE – Paní logopedka Mgr. Lea Šafránková nabízí komplexní logopedickou a speciálně
pedagogickou péči, poradenství, diagnostiku a následně individuální terapie zaměřené na konkrétní oblast narušené komunikační schopnosti. Dále se věnuje komplexní předškolní přípravě
se zacílením na rozvoj fonematického uvědomování dle speciální metodiky. I v tomto školním
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roce pokračujeme ve spolupráci s naší mateřskou školou. Velmi se u bosonožských dětí osvědčilo toto propojení odborné péče s péčí skupinovou, která je jim v prostředí Bosy a školky poskytována. Tel. kontakt: 731 556 909, lea.safrankova@seznam.cz
KNIHOVNA je otevřená všem čtenářům malým i velkým, a to každé pondělí 13.00–18.00 a čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–18.00 hod.
Pro dospělé BODYSTYLING – vytrvalostně silový trénink zaměřený na tvarování postavy
a zpevnění svalstva celého těla. Po úvodní zahřívací fázi následuje cílené posilování s využitím váhy vlastního těla nebo pomůcek (overbally, fitbally, gumičky, činky, stepy…) Končíme
závěrečným protažením. Přijďte si zacvičit v pondělí nebo čtvrtek v čase 18.30 až 19.30 hod.
KOSMETIKA – Bývalá kuchyňka (ve 2.patře) prošla kompletní rekonstrukcí a vznikl zde úžasný
prostor, kde již druhým rokem věnuje všem klientům svou péči paní kosmetička Mirka Široká.
Kosmetický salón nabízí relax, péči, líčení, poradenství a ošetření pleti s profesionální francouzskou kosmetikou Mary Cohr. Objednat se můžete na: základní a speciální ošetření dle stavu
a typu pleti, dále nabízí i pánské ošetření. Mezi další služby patří – barvení řas a obočí, úprava
a laminace obočí, lifting řas, depilace v obličeji, parafínový zábal rukou. Více Info: FB, Instagram:
m_ beauty_salon. Tel.kontakt: 607 128 550
V suterénu je již třetím rokem krásné stylové KADEŘNICTVÍ – Martiny Hvězdové. Ta radí, češe,
barví, stříhá a zkrátka postará se o vaše vlasy ať jste žena či muž, dítě nebo dospělý! Tel. kontakt: 725 375 167, mrtn.hvezdova@gmail.com
Dále je Centrum BOSA hojně využíváno na pronájmy. Pohybový sál ideálně slouží mimo jiné
k oslavám narozenin či rodinných akcí. K dispozici jsou stoly, židle, veškeré nádobí, varná konvice, mikrovlnná trouba a malá kuchyňka.
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Ostatní návštěvníci, především to jsou maminky s dětmi využívají Centrum BOSA jako cíl svých
procházek. Zde si mohou dát kávu, či jiný teplý nápoj. Děti hojně využívají venkovní prostory,
kde si pohrají na písku nebo si poskáčou na nové trampolíně. K většímu komfortu je k dispozici sociální zázemí. Při nepřízni počasí je možnost ohřátí v hale, nebo lze k odpočinku využít
lavičky pod stříškou.
Při vstupu do budovy byl pro návštěvníky zbudován výměnný policový regál, ve kterém jsou
umístěné nejrůznější předměty. Naleznete zde předměty od knih, hraček, oblečení atd. Přijďte se podívat
Markéta Langerová

Cukrárna v Bosonožské orlovně – výzva pro nás všechny
Vážení Bosonožáci,
ptáte se nás, co to v orlovně budujeme. My jsme spíše mlčeli a pracovali. Nyní však snad s klidnou duší můžeme oficiálně říci – v Bosonohách bude cukrárna.
Jak se to tak může stát? Poohlédněte se společně s námi do historie.
Když naši předchůdci Orli koupili v roce 1928 pozemek a budovu dnešní Orlovny, přemýšleli,
jak prostor oživit. Nejenže vybudovali malou tělocvičnu, ale zřídili i restauraci, kterou svépomocí udržovali. V roce 1938 a 1939 strhli malý nevyhovující sál a postavili orlovnu dle současné podoby. Restaurace zůstala v původních prostorách až do ledna 2018. Do hospody se vždy
scházelo po schodech dolů. To bylo dáno zachováním původní budovy, nový sál byl zvednutý
o cca 25 centimetrů. Od února 2018 jsme hledali smysluplné využití pro volné prostory. Nejprve jsme v lednu 2020 zprovoznili nové záchody, které ústí do společné haly u hlavního vstupu.
Byla vypracována studie rozvoje orlovny pro 21. století.
Díky studii, kterou projednával majitel orlovny spolek Svornost Bosonohy a byl předložen veřejnosti, jsme měli jasnou představu, co s bývalou hospodou dále. Především jsme požadovali
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službu pro uživatele orlovny a zároveň oživení celého areálu pro širokou veřejnost. I proto jsme
zavrhli pronájem prostor pro kanceláře a další nabídky, které by dané místo uzavřely.
Využití prostorů bylo zveřejněno více než dva roky a zájem byl malý. Především byl problém
nevyhovující stav a nutná velká přestavba – to mnohé zájemce odradilo.
O to byla větší radost, když nás v září 2020 oslovila Bosonožačka Lenka Floriánová, která zná
orlovnu od malička. Představila se nám jako vážný zájemce, v prostorách chtěla od začátku vybudovat cukrárnu. Chvíli trvalo, než jsme na danou nabídku odpověděli ano. Především jsme
museli vyřešit finanční možnosti spolku. Dále jsme museli upravit plány prostor tak, aby vyhovovaly nejen paní Floriánové, ale i úřadům a nám, majiteli budovy.
Od ledna 2021 jsme se začali scházet – jak my orlovnologové říkáme – na orlovně. Je vhodné
připomenout, že orlovna je pro mnohé z nás místem setkávání, místem společné činnosti a místem radosti. Nemohlo se hrát divadlo, nemohli jsme zde sportovat, mohli jsme zde pracovat.
Od února jsme díky nadšení mnoha ochotníků nejprve osekali omítky a odkryli staré stropy
původní restaurace z roku 1928. Zároveň s pracemi se dokončoval projekt přestavby a žádost
o změnu užívání prostor na stavební úřad a hygienu. Své museli říct i požárníci. Po spočítání nákladů jsme se rozhodli rozdělit přestavbu na dvě etapy. Tedy přestavba na cukrárnu a budoucí
druhá část – přestavba části starých záchodů na sál s východem na dvůr orlovny.
V průběhu našich prací byla předělána elektroinstalace, rozvedena voda a odpady. Zvedli jsme
podlahu celého prostoru, aby byla cukrárna bezbariérová. Vybudovali jsme nové zázemí pro
budoucího uživatele, výrobnu a sklady. Do orlovny byl přiveden internet. Museli jsme také vyřešit topení. Teplo nám dodá kotel, který je umístěn v nástavbě cukrárny v novém malém sálu
v patře. Vytápět tak budeme nejen cukrárnu, ale i další nový prostor vhodný pro sport, společenské akce a místo setkávání.
Velkým povzbuzením při naši práci byla nejen vidina smysluplné činnosti s cílem vybudovat
něco společně. Velkým povzbuzením byla podpora mnoha zájemců, kteří chodili pracovat, posílali finance a pravidelně nás na stavbě navštěvovali. Všem patří velké poděkování.
Přestavba staré hospody nás bude stát přes 1 milion korun. S ohledem na příjmy spolku si nemůžeme dovolit velké dluhy. Proto jsme od začátku spoléhali na dobrodince a naše podporovatele. Toto přání se nad očekávání plní.
V průběhu prací se na orlovně vystřídalo přes 70 dobrovolníků. Společně jsme prostavěli přes
1 700 brigádnických hodin. Díky Vaší štědrosti jsme vybrali přes 210 000 Kč. Jihomoravský kraj
přispěl 50 000 Kč, Teplárny Brno 100 000 Kč na vytápění nových prostor orlovny - multifunkční sál a k tomu i budoucí cukrárnu. Naše nová nájemkyně Lenka se svojí cukrárnou Cukrlenka
vložila do přestavby další nemalou částku – zařízení, digestoř, chladící box, nábytek, práce architekta Ing. arch. Adriany Palečkové a další.
Nyní v listopadu jsme těsně před dokončením. Zbývá nám našporovat přes 300 000 Kč. To je naše
nabídka s prosbou. Pokud máte chuť a možnost nás podpořit finančně, budeme za to rádi. Orlovna
je jedním ze středů naší městské části. V případě zájmu pošlete svůj dar na účet našeho spolku 377 340 013/0300. Podrobnosti řešte s Petrem Juráčkem, tel. 731 485 909. Vystavíme Vám potvrzení o daru, Vaše jméno, či jméno firmy rádi umístíme ve vstupu do orlovny s velkým poděkováním.
Děkujeme za Vaši podporu našeho společného díla a již nyní se těšíme na možnost setkání
v nové cukrárně, která jistě podpoří naše soužití v našich Bosonohách.
O cukrárně se jistě dočtete v prosincovém čísle našeho zpravodaje.
Další podrobnosti a fotky z průběhu stavby na facebooku a www.orlovnabosonohy.cz
za Svornost Bosonohy stavitelé Mirek Čoupek, Miloš Volejník, Martin Černý a Petr Juráček
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE s.r.o.
Postaráme se o důstojný pohřeb
vašeho blízkého.
- kompletní zajištění smutečních obřadů
- převozy zesnulých
Pobočky:
Starý Lískovec – Brno
Mikuláškovo náměstí 1.
Tel.: 547 210 465, 737 879 199
Kohoutovice – Brno
Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

Společnost se sídlem
v Brně – Bosonohách
hledá
zdatného důchodce nebo brigádníka na údržbu areálu.
Nabízíme pracovní poměr dohodou.
Bližší informace: tel.: 603 172 098
nebo
e-mail: dbolfova@toner-discount.cz

Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Brno – střed
Lidická 44,
Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz

Sun Studio
Výstavní 9, Brno 603 00
Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ
a NOTEBOOKŮ.
Tel.: 608 880 107

Kvalitní kolagenové a klasické solária
Různé druhy masáží
Dámské, pánské i dětské kadeřnictví
Pedikúra
Telefon: 737110990
https://studiovystavni9.cz/

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
bosonožský zpravodaj 9/2021

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
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