
1
/2

0
2

2Bosonožský
zpravodaj



Krasobruslařka - předškolačka z Berušek

Sofie Marie Hromková je naše předškolačka, která závodně bruslí za klub VSK Technika Brno.

Sofinka 12. prosince 2021 ve Vyškově vyhrála Vánoční závod a my ji zasíláme velkou gratulaci.
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Vážení a milí spoluobčané,
rozloučili jsme se s rokem 2021, rokem složitým, rokem komplikovaným plným omezení. Byl 

to však pro mnohé z  nás rok plný radosti i  úspěchů dle toho, jak se náš soukromý či pra-

covní život vyvíjel. Dovolte mi malou rekapitulaci dění v naší městské části za uplynulý rok. 

Celým rokem nás provázela stavba kanalizace, která nás všechny omezovala, někoho více, 

někoho méně, ale přes veškeré problémy pokračovala správným směrem. Máme za sebou 

dvě třetiny z celkového objemu prací, takže v letošním roce bude stavba dokončena, dou-

fám, ke spokojenosti nás všech. I přesto je nutné si uvědomit, že nebylo možné udělat vše 

k naprosté spokojenosti každého jednotlivce. Tímto znovu děkuji za Vaši trpělivost, se kterou 

snášíte přicházející omezení. Dokončené ulice nám už teď ukazují, jak bude vypadat naše 

městská část s novými komunikacemi a chodníky a také s navazující úpravou zeleně. V mi-

nulém roce bylo také rekonstruované kontejnerové stání na ulici Ševčenkova, dále pak pro-

vedena rekonstrukce místního rozhlasu, rekonstrukce mostku ke sportovnímu areálu na ulici 

Hoštická, instalace nového přístřešku na konečné autobusu, za zmínku stojí také akce firmy 

EG.D. - přeložení elektrického vedení na ulicích Troubská a Hoštická do země, likvidaci staré, 

nepotřebné jímky ve špatném technickém stavu na ulici Bosonožské náměstí. S nadsázkou 

se dá říci, že tímto byla započata revitalizace Bosonožského náměstí, která bude pokračo-

vat i v letošním roce. Během loňského roku probíhaly další drobné práce v městské části.

Na začátku nového roku 2022 se všichni díváme dopředu s jakýmsi očekáváním, pokud mož-

no, všeho dobrého. Chtěl bych Vám všem i Vašim blízkým kromě zdraví, které je každý den 

skloňováno, o kterém je každý den debatováno jak doma, tak v práci a v neposlední řadě 

v médiích, popřát hodně optimismu a sil do dalšího roku, skvělé lidi kolem, kteří budou při-

spívat k Vaší pozitivní energii.

Váš starosta

Miroslav Sojka
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USNESENÍ
zasedání č. 30 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 16. 12. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části.

1/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu zastupitele pana Martina Černé-

ho a Martina Rozmarina.

2/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál „Stanovisko k  prodeji části pozemku 

p.č. 1967 z majetku SMB“ jako bod č. 10.

3/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál „Stanovisko k  prodeji části pozemku 

p.č. 2227/60 z majetku SMB“ jako bod č. 11.

4/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál „Posouzení žádosti na dočasné snížení ná-

jemného v provozovny Vzhledná“ jako bod č. 12.

5/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje doplnit materiál „Žádost o  mimořádnou finanční dotaci 

pro SDH Brno-Bosonohy“ jako bod č. 13.

6/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje program zasedání zastupitelstva:

 1. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ

 2. Stanovisko k prodeji pozemku p.č. 2617

 3. Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 4/25

 4. Stanovení počtu zaměstnanců úřadu

 5. Stanovisko k uplatnění míry inflace u smluv na rok 2022

 6.  Následná veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy za rok 

2021

 7. Žádosti o dotace neziskových subjektů z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022

 8. Návrh rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2022

 9. Rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021

10. Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1967 z majetku SMB

11. Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 2227/60 z majetku SMB

12. Posouzení žádosti na dočasné snížení nájemného v provozovny Vzhledná

13. Žádost o mimořádnou finanční dotaci pro SDH Brno-Bosonohy

14. Informace z radnice

15. Různé

7/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje Dodatek č. 1 přílohy č.1 zřizovací listiny Základní školy 

a  Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace, schválené 11/VII. zase-

dání ZMČ Brno-Bosonohy pod č.j. MČBBOS 2511/17/RRF/DO dne 13. 12. 2017. Dodatek spo-

čívá v doplnění svěřeného majetku k hospodaření o příslušné pozemky. Dodatek je přílohou 

tohoto usnesení.

8/30 ZMČ Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statu-

tárního města Brna na pozemku p. č. 2617/3 v k. ú. Bosonohy žadateli, tj. vlastníku ½ pozemku 

p. č. 2617/3 panu Ing. arch. R. K. dle návrhu na dispozice s majetkem města, který je přílohou 

tohoto usnesení.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice 

s majetkem“.
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9/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 4/25 v k. ú. Bosonohy ža-

dateli Z. K.

10/30 ZMČ Brno-Bosonohy stanovuje s účinností od 01.01. 2022 celkový počet zaměstnanců 

úřadu městské části na 12. Na nezbytně nutnou dobu (max. tři měsíce) lze celkový počet za-

městnanců navýšit o duplicitu předávané pracovní pozice.

11/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s uplatněním míry inflace k jednostrannému navýšení cen 

nájmů a pachtů pro rok 2022 u uzavřených komerčních i nekomerčních nájemních a pachtov-

ních smluv.

12/30 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí výsledky následné veřejnosprávní kontroly u pří-

jemců neinvestičních dotací z  rozpočtu MČ Brno-Bosonohy v  roce 2021 bez přijetí dalších 

opatření.

13/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Junák – český  skaut, středisko Hiawatha Brno, IČ: 60553707, 

ve vý ši 60.000 Kč na provoz skautského oddílu Fénix, ukládá Referátu UR1 připravit k projed-

nání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

14/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku Sbor dobrovol-

ných hasičů Brno-Bosonohy, IČ: 72029901, ve výši 40.000 Kč na provozní náklady, ukládá Refe-

rátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

15/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 Unii ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, IČ: 64331016, ve výši 

10.000 Kč na provozní náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní 

smlouvy na schválené dotace.

16/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Tenisový klub Brno-Bosonohy, IČ: 26593688, ve výši 

50.000 Kč na provozní náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnoprávní 

smlouvy na schválené dotace.

17/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Fotbalový klub SK Bosonohy, IČ: 26596130, dotaci ve výši 

250.000 Kč na provozní náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejnopráv-

ní smlouvy na schválené dotace.

18/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 oddílu stolního tenisu Bosonohy ve výši 15.000 Kč na provozní 

náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k  projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schvále-

né dotace.

19/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Myslivecký  spolek Hájek Bosonohy, IČ: 18826326, dotaci ve 

výši 20.000 Kč na provozní náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejno-

právní smlouvy na schválené dotace.

20/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, 

IČ: 26660407, dotaci ve výši 25.000 Kč na provozní náklady, ukládá Referátu UR1 připravit k pro-

jednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

21/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 85.000 Kč 
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na vybavení orlovny stoly a židlemi, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání ZMČ veřejno-

právní smlouvy na schválené dotace.

22/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Městské 

části Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Svornost Bosonohy, IČ: 18826555, dotaci ve výši 

100.000 Kč na pronájem prostor na pořádání divadelních představení, nácviky, pořádání dal-

ších kulturních akcí, ozvučení pohádky, maškarní ples, ukládá Referátu UR1 připravit k projed-

nání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

23/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 30.000 Kč 

na přírodní dětský  klub Človíček Brno-Bosonohy, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání 

ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

24/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 5.000 Kč 

na Folkový  festival Ježíškovo folkové brnění 2022, ukládá Referátu UR1 připravit k projednání 

ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace.

25/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 spolku Človíček (One Little), IČ: 27034623, dotaci ve výši 0 Kč 

na příměstské tábory.

26/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 Diecézní charitě Brno, Domovu sv. Markéty pro matky s dětmi 

v tísni, IČ: 44990260, dotaci ve výši 10.000 Kč na pomoc dětem z azylového domu „Programy 

pro děti“, ukládá Referátu UR1 připravit k  projednání ZMČ veřejnoprávní smlouvy na schvá-

lené dotace.

27/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské čás-

ti Brno-Bosonohy na rok 2022 Spolku TAJV, z.s. IČ:09287094, dotaci ve výši 0 Kč na sportovní 

den mládeže TAJV v MČ Brno-Bosonohy.

28/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje:

•  Předložený  schodkový rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022 s objemem pří-

jmů ve výši 21.540.000 Kč, s  objemem výdajů ve výši 27.989.000 Kč, přičemž schodek ve 

výši 6.449.000 Kč bude kryt financováním z vlastních zdrojů uspořených v minulých letech,

•  schvaluje tvorbu a čerpání Sociálního fondu na rok 2022 v objemu 292 000 Kč,

•  schvaluje náklady vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 v objemu 501 000 Kč a výnosy 

vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 v objemu 716 000 Kč s návrhem výsledku hospo-

daření před zdaněním ve výši 215 000 Kč,

•  závazné ukazatele dle přílohy tohoto bodu jednání v objemu 15.369.000 Kč a ukládá Refe-

rátu UR1 zveřejnit jeho úplné znění na webových stránkách a  na úřední desce oznámení 

o jeho schválení.

29/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021 v rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu + 177 000 Kč na straně výdajů v § 2212 - silnice a v ob-

jemu 177 000 Kč zvýšení financování 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.
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30/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021 v rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2021 na straně kapitálových výdajů

v objemu - 300 000 Kč v § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací,
v objemu - 300 000 Kč v § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,

v objemu - 156 000 Kč v § 2333 - úpravy drobných vodních toků,

v objemu - 1 926 000 Kč v § 3636 - územní rozvoj,

v  objemu - 260 000 Kč v  § 3639 - komunální služby a  územní rozvoj, a  snížení financování 

v  objemu 2 942 000 Kč v  položce 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov-

ních 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.

31/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1967 v k. ú Bosonohy (28 m2) 

žadateli, tj. panu J. L.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice 

s majetkem“.

32/30 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem části (cca 1300 m2) pozemku p.č. 2227/60 v k.ú. 

Bosonohy žadateli, tj. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice 

s majetkem“.

33/30 ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí žádost společnosti T_HUNG Plus s.r.o  nájemce 

prodejny Vzhledná na dočasné snížení měsíčního nájemného a  souhlasí s  úpravou měsíční-

ho nájemného na částku 25 000 Kč po dobu 12 měsíců, tedy na období od 01. 01. 2022 do 

31. 12. 2022.

34/30 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje poskytnutí jednorázového účelového finančního daru ve 

výši 20 000 Kč obdarovanému:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, Ztracená 456/5, 642 00 Brno-Boso-

nohy, IČ: 72029901; pobočný spolek, bankovní spojení: ERA Brno. č. ú. Bankovní spojení 

232999300/300; zastoupený  starostkou spolku Eliškou Pařízkovou.

Finanční dar bude využit k úhradě dílčí fakturace v měsíci prosinci 2021 za generální opravu 

přenosné motorové stříkačky.

Dále ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021 v rozpočtu Městské části 

Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu +20 000 Kč na straně výdajů v § 5512 - požární ochra-

na-dobrovolná část a zvýšení financování v objemu, 20 000 Kč v položce 8115 - změna stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Česká pošta - pobočka Bosonohy
Otevírací doba do 31. 3. 2022

PO 13–17

ÚT  8–12

ST 13–17

ČT  8–12

PÁ  8–12
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Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s  legendami „vnuk a  nemocnice“. Vstoupili jsme 

proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. 

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osa-

mocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snad-

ný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel 

se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnu-

ka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně 

potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o  tom, že 

senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ Takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého 

seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už 

se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samo-

zřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje 

peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených 

důvodů, nemůže přijít osobně, je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k ba-

bičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior 

odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošet-

řujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice 

přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřej-

ného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým ná-

tlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocnič-

ního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil 

dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl 

s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku 

překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá exis-

tenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. 

Následky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizova-

ného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět 

telefon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. 

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného 

zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít 

u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, pro-

sím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

Seniorům proto radíme:

• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 

údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
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• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sděl-

te jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.

• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepo-

daří navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do 

zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat 

o padělek) nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

por. Mgr. Zdeňka Procházková, komisař

oddělení tisku a prevence Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Hledáme chodce s batohem
BRNO: Pozdní nahlášení nehody komplikuje šetření. 

Policisté brněnského dopravního inspektorátu pátrají po muži, který byl účastníkem dopravní 

nehody 5. srpna 2021 v 18:20 hodin v prostorách zastávky městské hromadné dopravy Ústřední 

hřbitov. Ve směru jízdy na Moravany tam došlo ke střetu autobusu linky X8 s batohem muže, 

který se pohyboval na zastávce. Batoh, který měl muž na zádech, se zachytil o autobus, v dů-

sledku čehož muž spadl na ženu, která také stála na zastávce. Žena následkem toho utrpěla 

zranění. Chodec s batohem měl být muž důchodového věku, vysoký asi 170 centimetrů a do-

provázela jej žena s blond vlasy. Muž s batohem pak nastoupil do autobusu linky X8 a vystoupil 

z něj na zastávce Skalní. Žena, která v důsledku této nehody utrpěla zranění hrudníku, neho-

du oznámila až o tři měsíce později. V důsledku této časové prodlevy je pátrání po muži kom-

plikovanější, přesto bychom rádi oslovili případné svědky události nebo i  samotného muže - 

účastníka nehody, aby se obrátili na bezplatnou linku 158, nebo přímo kolegům z dopravního 

inspektorátu na číslo 974 628 319.

Za spolupráci předem děkujeme.

Časová prodleva mezi případem a jeho oznámením policii obecně vždy znamená, že pachatel 

má před policií „náskok“. Některé z nástrojů, které během šetření využíváme, už nejsou dostup-

né (např. kamerové záznamy) nebo dojde ke zničení důležitých stop. Také svědectví zúčastně-

ných je ovlivněno přirozeným zapomínáním. 

Co se týče dopravních nehod, připomeňme si, ve kterých případech ukládá zákon povinnost 

nehodu oznámit policii:

– při nehodě či havárii dojde ke zranění nebo usmrcení osob,

– dojde k  poškození majetku třetí osoby (např. sloupu veřejného osvětlení, oplocení domu, 

poškození zaparkovaných aut), poškození pozemní komunikace, její součásti nebo příslu-

šenství (svodidla, dopravní značky) nebo poškození obecně prospěšného zařízení (např. zá-

vor na železničním přejezdu), k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin),

– odhadovaná škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) je vyšší než 100 ti-

síc korun, 

– po nehodě nejsou účastníci schopní obnovit plynulost provozu,

– pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu o dopravní nehodě, nebo se účastníci 

na místě nedohodnou.

mjr. Petra Ledabylová
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Celoevropská studie rodičů a dětí ELSPAC
pokračuje vyšetřením Young Adults!

na místě vyplníte dotazníky a během jednoho
dopoledne máte hotovo.

Na Fakultě sportovních studií MUNI
v Univerzitním kampusu v Bohunicích v Brně.
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JAK ZATOČIT S DĚTSKOU OBEZITOU?
Dětská obezita je velmi aktuálním tématem, 

a  to nejen v  závislosti na pandemické situa-

ci, kdy děti v  mnohém zlenivěly, vysedávaly 

převážně u počítače a neměly dostatek pravi-

delného pohybu. Často pak děti napodobují 

vzorce svých rodičů, takže pokud jste i vy měli 

v době různých opatření a karantény sklony se 

spíše přejídat, vězte, že to od vás tak trochu 

„okoukaly“. A mimo to, s obezitou často sou-

visí také emoce.

Není hlad jako hlad

Každý z nás má něco, co ho zaručeně uklidní, rozveselí. Pro někoho to může být jídlo. Kdykoliv 

se dostaví špatná nálada nebo stres, tak emoční jedlík sáhne po jídle. A je mu zase dobře, ale-

spoň tedy po emoční stránce, po té tělesné už tolik ne.

Emoční hlad, na rozdíl od hladu fyziologického, přichází náhle a je spojen s nějakým psychic-

kým napětím. Celý tento pocit „hladu“ se nekontrolovatelně zvyšuje, až je potřeba opravdu 

sáhnout po jídle. Největším problémem však je, že ať spořádáte sebevíc jídla, emoční hlad ne-

ukojíte. Dostáváte se do začarovaného kruhu, protože po tomto hladovém záchvatu a přeje-

dení se nastoupí akorát silné pocity viny a výčitky, které opět budete řešit další dávkou jídla.

Bohužel smutnou pravdou zůstává, že emočnímu přejídání učíme děti nevědomky od mala. 

Aby dítě neplakalo, koupíme mu zmrzlinu. Když bude hodné a nebude zlobit, dostane čokolá-

du. Za statečnost si zaslouží lízátko... Dítě si tak jednoduše spojí, že jídlem a sladkostmi se řeší 

všechny starosti. A základ emočního přejídání je na světě.

Co zaručeně (ne)pomáhá v boji s dětskou obezitou?

Dětská obezita je mnohdy spojována pouze s  tím, že děti dnešní doby tráví velkou spoustu 

času před obrazovkami počítačů a  jejich strava není vyvážená. Teď už víte, že za tím mohou 

být i emoce.

Zde je tedy několik tipů, co (ne)dělat:

1. Nekřičte, nevyčítejte. Po emočním přejedení následují obrovské pocity viny. Zkuste dítě 

proto nestresovat dalším křikem a výčitkami. To totiž může vést zas a pouze k opětovnému 

přejídání.

2. Zakládejte si na vědomém stravování. Při jídle by se dítě mělo věnovat jídlu. Vyhněte se 

tomu, aby dítě během jídla sledovalo televizi, hrálo hry na počítači nebo jedlo za pochodu.

3. Věnujte pozornost tomu, kdy se u dítěte emoční hlad spouští. Co tomu předchází? Jakou 

emoci v danou chvíli dítě cítí? To vše vám může pomoci pochopit jeho potřebu po jídle.

4. Vybavte se zdravým jídlem. Pokud víte, že doma emočního jedlíka máte a prozatím se si-

tuaci nijak řešit nedaří, dbejte alespoň na to, aby potraviny v lednici a ve spíži byly kvalitní 

a zdravé.

5. Ukažte dítěti další způsoby, jak se uklidnit. Zkuste třeba procházku, krátkou meditaci 

nebo si o problémech promluvte.

Online psychologická poradna Mojra.cz

www.mojra.cz
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Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 
náměstí Svobody 4, 602 00 Brno 

 

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE 
 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc 
s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika 
spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). 
 
ÚP Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno  
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 545 561 435  

ÚP Brno II, Cejl 113, 659 61 Brno 
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 545 120 383   545 120 397 
ÚP Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno 
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 541 511 279 541 511 351 

ÚP Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno 541 557 318 541 557 316 

ÚP Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno 545 125 155 545 125 156 

ÚP v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko 516 487 333  516 487 332 

ÚP v Boskovicích, 17. listopadu 6, 680 01 Boskovice 516 487 126  516 487 184 

ÚP v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav 519 304 400  

ÚP v Hodoníně, Dukelských hrdinů 1, 695 51 Hodonín 518 394 110  

ÚP v Hustopečích, Nádražní 35, 693 01 Hustopeče 519 304 401  

ÚP v Ivančicích, Na Spojce 1, 664 91 Ivančice 545 125 155 545 125 156 

ÚP v Kyjově, Tř. Komenského 1360/18, 697 01 Kyjov 518 394 361 518 394 396 

ÚP v Tišnově, Brněnská 148, 666 01 Tišnov 541 557 318         541 557 316 

ÚP ve Veselí nad Moravou, nám. Míru 1759, 698 01 518 394 467  

ÚP ve Vyškově, Palánek 1, 682 01 Vyškov 517 302 391 517 302 382 

ÚP ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo 515 211 397 515 211 418 
 
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu 
nenachází v Jihomoravském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte 
  

FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno 542 192 142 542 192 143 
 
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat 
každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době 
  

Po, St 8:00 – 16:30  Út, Čt 8:00 – 14:30 
 Pá 8:00 – 13:30 

 

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022 
 
 

 Ing. Martin Komárek, v.r. 
 ředitel                           
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Zprávičky z naší školičky
Cupy, dupy, cupy dupy,

zima stojí u chalupy.

Vezmeme si rukavice,

sáně, boby a čepice…..

Adventní čas jsme ve školce prožili kouzelně. Nejprve jsme vánočně vyzdobili školku. Potom 

k nám přišli Mikuláš, čert a anděl nejen se sladkou nadílkou, ale také přinesli dětem velkou ra-

dost. Děti se s legračním čertem zasmály a vysloužily si nadílku za básničky a písničky. 

Po celý advent jsme si četli o  tradicích, zpívali jsme koledy, tvořili jsme různé ozdoby a  přá-

níčka a v každé třídě jsme společně ozdobili stromeček. Do školky také zavítalo divadlo Kejkle

s „Vánoční pohádkou“.

Děti si náramně užily vánoční den, kdy jsme společně vyzkoušeli různé vánoční zvyky, ochut-

-návali jsme cukroví a  jiné dobroty, zpívali koledy u  stromečku před školkou, až nakonec za-

-zvonil Ježíšek, dětem se radostně rozzářily oči a mohly se radovat z nových hraček, které jim 

Ježíšek nadělil.

Nový rok jsme ve školce přivítali oslavou svátku Tří králů. Školkou prošel tříkrálový průvod, kte-

rý všem popřál zdraví a štěstí v novém roce a celý týden se nesl ve znamení tříkrálového tvo-

ření, zpívání a recitování.

V  lednu si děti ve školce užily muzikoterapii, při které si vyzkoušely různé hudební nástroje, 

a  za jejich zvuku relaxovaly. Dále do školky zavítalo divadlo Úsměv, které dětem zahrálo po-

-hádku „Veselá zima se zvířátky“.

Všem přejeme pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v novém roce 2022!

Vaše mateřská škola

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,

na počátku nového roku přijměte přání všeho dobrého. Všichni doufáme, že se přes nás pře-

ženou poslední zbytky epidemie a budeme žít opět normálním životem s běžnými aktivitami, 

na které jsme byli zvyklí. Věříme, že budeme moci po dvou letech opět udělat Den otevřených 

dveří v základní škole, standardní zápis budoucích prvňáčků i Bosonožský běh se zapojenými 
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spřátelenými školami. Doufáme, že odložíme „náhubky“, přestaneme se testovat a  běžná ko-

munikace z očí do očí bude doplněna i tolik chybějícím výrazem tváře.

Z aktivit školy na přelomu roku jste mohli na Facebooku školy vidět jednak dovádění dětí ve 

sněhu, když už napadl, dále mikulášské aktivity ve školce a  stejně tak mikulášskou výzdobu 

školní. Mohli jste obdivovat různá předvánoční tvoření školky i  školy. Děti ve školce i  školní 

družině se dočkaly předvánoční nadílky nových hraček a her. 

Byť to není náplň školy, jsem rád, že se děti zapojily do tříkrálové sbírky a mohly využít i záze-

mí školy pro posezení po náročném chození Bosonohami.

Družinový projekt ke Světovému dnu Braillova písma ukázal dětem, jaké štěstí máme v tom, že 

vidíme a nemáme poškozený zrak. Děti si vyzkoušely, co vše obsahuje pohyb slepého v nezná-

mém prostředí a jaké jiné smysly musí více zapojit. Byla to pro ně zajímavá zkušenost.

Na průběhu lednové karantény druhé třídy se pozitivně podepsalo loňské vzdělávání učitelů 

v používání setu pro smíšenou výuku. Díky přidané velké obrazovce s výkonnou audio sesta-

vou a kamerou mohla paní učitelka vyučovat ze třídy, ve které měla pár dětí, ostatní děti doma. 

Jsem rád, že naši učitelé udělali veliký pokrok v používání technologií ve výuce.

Všem přeji mnoho zdraví do dalších dní.

Josef Středula otevřel v Brně diskuzi 

o budoucnosti řemeslných oborů
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula navštívil ve čtvrtek Střední 

školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy a otevřel diskuzi o kritickém nedostatku odborných pra-

covníků ve stavebnictví.

Spolu s ředitelem školy Jiřím Košťálem si prošel část výukových prostor a dílen a mluvil s peda-

gogy i žáky o jejich oborech a plánech. Ocenil, jaké vybavení na této škole je k dispozici, stejně 

jako erudici i zápal pedagogů.

S vedením školy a pedagogy, ale také se zástupci cechů (Cech klempířů, pokrývačů a  tesařů, 

Moravské kominické společenstvo) a sociálních partnerů školy (Schiedel, Tondach, Špinar) pak 

otevřeli na společném fóru řadu koncepčních otázek odborného vzdělávání a řemeslných pro-

fesí tak, aby mohl nápady a pohledy na problematiku tlumočit na tripartitě.
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V současné době jsme s řadou oborů studia na hranici udržitelnosti. Poměrně křiklavým příkla-

dem jsou pokrývači, které jsme citelně postrádali po červnovém tornádu na jihu Moravy. V le-

tošním roce je pouze 12 žáků studujících tento obor v celé České republice. Podobně kritická 

čísla absolventů jsou ale u řady dalších oborů.

Musíme dosáhnout toho, aby ministerstvo školství vnímalo učňovské školství jako svébytnou 

a  nezbytnou součást. Bez pracovníků ze zahraničí se sice neobjedeme, ale už v  tuto chvíli je 

jich v  ČR více než 700 tisíc, z  velké části právě na pozicích řemeslných, na které ale mnohdy 

nemají kvalifikaci.

„Rozumnou politikou je rozvíjet nové technologie a vychovávat si kvalifikovanou pracovní sílu tady 

v  rámci republiky. Importem zahraniční nekvalifikované pracovní síly podporujeme trend výroby 

nemoderními postupy a  pomalu si zavíráme cestu k  efektivnější výrobě, cestu do civilizované Ev-

ropy,“ řekl Středula. 

Jednou z cest je najít lokální koncepční řešení, jak učňovské školství přiblížit duálnímu systému, 

kdy se do vzdělávání odborných profesí aktivně zapojují i zaměstnavatelé.

Tím, jak se změnil poměr vysokoškolských a středoškolských absolventů, se stala výuka řemesel 

jakousi poslední volbou a většina rodičů ji mylně vnímá jako selhání svých dětí. Tím, že většina 

základních škol zrušila praktická vyučování i  dílny, chybí žákům reálná zkušenost s  manuální 

prací na všech stupních vzdělávání a jsou od nich odtažena.

A i když školy v rámci Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje na-

bízejí školám a školkám zázemí dílen i lektory, nejde o koncepční řešení pro stovky základních 

škol v Jihomoravském kraji.

Středula se v  závěru diskuze zavázal, že se pokusí zajistit pokračování této brněnské diskuze 

a přizvat k ní i ministra školství a spolu se zástupci školy a celého COVPS najít možné cesty, jak 

podpořit výuku řemesel na celostátní úrovni.

„Je nutno především řemeslům vrátit prestiž, kterou si zaslouží. Musíme si všichni uvědomit, že bez 

odborně vzdělaných stavařů a dalších řemeslníků nemůže naše společnost vůbec fungovat.“

www.soubosonohy.cz

www.stavari-jmk.cz
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Masopust je svátek jídla a radosti. Jaké zvyky 

k němu patří?
Radujte se, hodujte! K tomu vyzývá masopustní období, které začíná na Tři krále, vrcholí tříden-

ním rejem masek, kdy veselý průvod chodí od domu k domu, zpívá se, tančí se, baští se, a končí 

Popeleční středou, po níž následuje čtyřicetidennní půst až do Velikonoc.

Když už masopust, lidově též fašank nebo šibřinky, tak s plnou parádou! Smažte koblihy a boží 

milosti, pečte maso a  slaninu, vařte hory knedlíků, nakládejte na talíř jelita s  jitrnicemi a  tla-

čenkou, ochutnávejte uzené, odšpuntujte voňavou domácí slivovici. Do jedné nohy na trávení 

a do druhé proti mrazu.

Nejbujnější dny masopustu jsou ty poslední: začíná to už Tučným čvrtkem a vrcholí Masopust-

ní nedělí. Někdo se při masopustních oslavách ochotně postaví k troubě a těší se, že pohostí 

rozjařený průvod, jiný se raději namaškaří a přidá se k průvodu.

Pokud Vás tradice zaujala, přijděte ji podpořit svojí účastí.

Martin Rozmarin, zastupitel

Čtvrtletník pro brněnské seniory SENIOR ŽURNÁL
V polovině ledna 2022 vychází časopis SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavatelem je Sociální nadač-

ní fond. Časopis je určen seniorům města Brna a jejich rodinným příslušníkům. Vychází každé-

ho čtvrt roku a  je poskytován zdarma. Najdete jej v  infocentrech jak Magistrátu města Brna, 

tak úřadů městských částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních 

služeb i  do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej najít ve vozech Dopravního 

podniku města Brna. Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem dubna 2022.

Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti sociálních slu-

žeb a  sociální péče vůbec, nabízí poučné i  zábavné články, ale také hry ve 

stylu trénování paměti, luštění křížovek apod. 

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při jeho tvorbě spolupracuje 

s městem a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.

Víkend s anglickými rodilými mluvčími pro 

SENIORY je vhodný i pro začátečníky
Přemýšleli jste, že byste si chtěli zlepšit angličtinu? Skvělý způsob, jakým toho dosáhnout, je 

začít mluvit. A k tomu vám pomůže pohodový online kurz s rodilými mluvčími z Anglie, Kana-

dy a  Ameriky přizpůsobený potřebám seniorů. Ničeho se proto nebojte a  ponořte se s  námi 

do krásy angličtiny. Kurz se koná 18. až 20. února.

Nikdo se nemusí bát, že by se ztrapnil nebo nevěděl, co říct. Milí a nápomocní lektoři jsou tr-

pěliví a stejně jako vy jsou zdatní v komunikaci pomocí pantomimy. Na kurzu se mluví ve sku-

pinkách po čtyřech až pěti studentech a hodiny jsou vždy plné dobré nálady, přičemž člověk 

díky smíchu omládne alespoň o dvacet let a ztratí ostych.
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V případě, že si na víkend plný angličtiny opravdu netroufáte, můžete se přihlásit až na další 

a připravit se na něj. K tomu poslouží naše kurzy ANGLIČTINY PRO SENIORY, které pořádáme 

prezenčně i online po celý rok. Nejen že získáte nové vědomosti, ale také si uděláte nové přá-

tele a  rozšíříte obzory. Pravidelné učení jazyka také funguje jako prevence proti Alzheimero-

vě nemoci.

Více informací o kurzech můžete nalézt na webových stránkách lektorky Jaroslavy Sobotkové 

www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz.

Těšíme se na vás! Karolína Stárková za spolek Sejděme se

Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy 

Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace 

Partnerství, která chce výsadbou 10 mi-

lionů stromů zlepšit zdraví české krajiny 

a odolnost měst. Zapojit se může kdo-

koliv, kdo od roku 2019 vysadil strom 

mimo les a  registruje ho do interaktiv-

ní mapy na www.sazimebudoucnost.

cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje 

unikátní přehled o  druzích a  počtech 

vysazených stromů, lokalitách i subjek-

tech, které jsou do sázení v  České re-

publice zapojeny. Počítá se opravdu 

každý strom, tedy i  takový, který jste 

vysadili třeba u vás na zahradě.

Máte ve svém okolí stromového velikána? 

Přihlaste ho do ankety Strom roku 2022!
I letos můžete rozhodnout o tom, kte-

ré stromy budou bojovat o titul Strom 

roku v  populární anketě. Pokud máte 

ve svém okolí strom, který si zaslouží 

pozornost či potřebuje péči, podělte 

se s  námi o  jeho příběh a  nominujte 

ho do 22. dubna do letošního ročníku 

na www.stromroku.cz. Navrhnout své-

ho favorita může kdokoliv. Pamatujte 

jen, že silný příběh sám vítězství neza-

jistí. Proto hledáme stromy obklopené 

také silnou komunitou, jejíž podpora 

a odhodlání jim k vítězství pomůže.
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Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský 

strom roku
Českou republiku bude letos v  mezinárodní soutěži Evropský strom roku reprezentovat Zpí-

vající lípa z  obce Telecí. Její přízvisko odkazuje k  dobám husitským, působení Českých bratří 

a jejich pronásledování. Podle pověsti se tehdy v její dutině ukryl bratr Jiroušek, který zde pře-

pisoval zakázané knihy a  písně a  při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. 

Tento krásný památný strom můžete podpořit v bezplatném online hlasování na stránce www.

evropskystromroku.cz od 1. do 28. února 2022.

Zažijte táborové dobrodružství s Lipkou
Vůně pryskyřice, praskání táboráku, čvachtání v potoce, smích a zpěv. Taky už se nemů-

žete dočkat letní pohody? Máme dobrou zprávu, přihlašování na jarní i letní tábory už je 

v plném proudu! Díky finanční podpoře jsou navíc některé úplně zdarma.

S Lipkou stráví děti maximum času v přírodě, a to nejen na pobytových táborech, ale i na těch 

příměstských. I letos je z čeho vybírat – ve svém živlu budou malí výletníci, přírodovědci a dob-

rodruzi, své si najdou podnikavé duše, kuchtíci nebo milovníci zvířat divokých i terarijních. Ne-

chybí ani tábory okořeněné špetkou angličtiny a němčiny. Kreativci se v Lipce vyřádí s foťákem 

v ruce, u keramické pece nebo v truhlářské dílně.
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Inzerce:

Vyberte dětem tábor šitý na míru na www.lipka.cz/tabory. Na některé tábory můžou vyrazit 

i  rodiče nebo prarodiče společně s  dětmi. Pokud by se tábor musel kvůli epidemické situa-

ci zrušit, vrátíme vám celou částku. Věříme, že k tomu ale nedojde a tábory si děti užijí stejně 

jako v minulém roce!

Jarní tábory

Ještě nemáte program na jarní prázdniny? Vyšlete děti na jarní dobrodružství od 7. do 11. břez-

na 2022. Připravili jsme dva příměstské a  jeden pobytový tábor. Kdo ví, třeba nás překvapí 

i sníh!

Na pobytovém táboře Před naší, za naší se účastníci ve věku 9–15 let dozví víc o změně kli-

matu. „Znáte pohádku o Mrazíkovi, krásné Nastěnce, hloupé Marfuši, kouzelném dědečku Hří-

bečkovi a  o  chvástavém Ivánkovi a  jeho zmoudření? Ale co se stane s  Mrazíkem, když přijde 

klimatická změna?“ nastiňuje téma lektor Jaroslav Slepička.

Ve svitu polární záře se vydají děti ve věku 7–12 let na výpravu po stezkách sobů do kraje 

obývaného Inuity, původními obyvateli mrazivého severu, seznámí se s jejich kulturou, s živo-

čichy polárních pustin a prožijí týden v kraji, kde slunce nezapadá.

Živelné prázdniny čekají na zvídavce od 7 do 11 let. Poznáme moc čtyř živlů a osvobodíme 

bohyni jara z podsvětí. Čeká nás hodně tvoření a her, poznávání přírody, netradiční vaření ven-

ku na ohni či výprava ke koním.

Zuzana Slámová, Lipka

SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ 
a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let 

praxe. Bednář, tel.: 608 880 107

Opravím počítač / seřídím.

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

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

Brno – střed

Lidická 44, 

Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz
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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. 10: 
Úroveň elektronických poplachových systémů se hodnotí i podle intervalů hlášení události. 

Víte, jaký je doporučený minimální interval hlášení pro elektronické poplachové systémy 
 v bytech a domech?  

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: 
Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější parametry podle vašich 
požadavků a možností. Parametry, kterým věnujte pozornost: 
 Bezpečnostní třída – minimálně RC 3 – RC 4  vyjadřují, odolnost vůči násilnému 

překonání.   
 Protipožární odolnost – minimálně EI30  -  zadrží požár mimo váš prostor 30 min. 
 Zamykací body – alespoň 4 – 5 bodů -  čím více zamykacích bodů, tím lépe jste 

chráněni. 
 Odolnost proti hluku - v rozmezí 24 - 44 dB. - čím vyšší číslo, tím méně hluku propustí. 
 Zárubeň - ocel o tloušťce min. 1,5 mm - dveře v nevyhovující zárubni váš domov 

neochrání. 
 Doplňky - podle uvážení - překryté kování – chrání vložku proti jakémukoliv nářadí.  

Omezovač otevírání – moderní pojetí klasického řetízku. Kukátko – ověří kdo je za 
dveřmi. Trny proti vysazení – zabrání vysazení dveří. 

Certifikát shody ČSN EN 1627:2012 - může vydávat výhradně Certifikační orgán 
akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Nezaměňovat s PROHLÁŠENÍM A SHODĚ, 
které  nevydává akreditovaný certifikační orgán. 
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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Jsme stabilní zahraniční firma s mezinárodním dosahem.
Obrábíme a tváříme kovy.

personalni@aam.com
602 288 131

Společenské, firemní a sportovní akce
Odměny za zlepšovací návrhy
Volňásky na Kometu
Výhodné tarify u Vodafone
Vánoční balíček a večírek
Odborná školení hrazená firmou

Jistá mzda na váš účet
Roční navýšení mzdy o 3% - 6%
13. a 14. mzda
Stravenkový paušál
Kantýna, dotované obědy
Odměna za doporučení kolegy
Mimořádné prémie za nadstandardní přístup

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
VE ZBÝŠOVĚ, V OSLAVANECH A V IVANČICÍCH

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

Provozní elektrikář
Provozní zámečník
Seřizovač pro lisovnu
Obsluha lisů

Jedinečná šance pro technické typy
OBSLUHA CNC SOUSTRUHŮ, mzda po 2. roce

Výstupní kontrolor
Obsluha strojírenských pil
Technik 3D měření

Bližší informace o firmě
a pozicích na
www.aamoslavany.cz

36 500 Kč měsíčně
+ rekvalifikace zdarma

Mechatronik - programátor
Výrobní kontrolor
Zkušený operátor CNC
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