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Vážení spoluobčané,
letní období je v plném proudu, dostavily se parné dny a děti si užívají dlou-
ho očekávané a  vytoužené prázdniny, doby volného času, zábavy, výletů, 
nových poznání, nových přátel…

Dovoluji si dětem, jejich rodičům, ale samozřejmě i všem ostatním popřát 
skvělé prázdniny, případně dovolené, které v průběhu léta prožijeme. Každý 
podle svého, někdo u moře, jiný na chalupě, další v horách, a tak bychom 
mohli pokračovat do nekonečna, co vše je možné ve volném čase prožít.

Po dobu dvou let byla součástí našich letních prázdnin výstavba kanaliza-
ce, která nám náš „relax“ přinejmenším narušovala. Vzhledem k  tomu, že 
se stavba chýlí ke konci a na většině ulic jsou práce téměř hotové, toto po-
slední letní omezení už není tak velké… vydržme to, prosím, až do zdárné-
ho dokončení.

Touto cestou si Vás dovoluji pozvat na již tradiční letní kulturní akci  SUDOVAL. 
Letos to bude 30. jubilejní ročník. Koná se od 29. 7. do 30. 7. 2022 v areálu 
myslivecké chaty. V pátek začíná v 18.00 hodin zábavou. 

Všem Vám přeji, abyste si volný čas užili plnými doušky každý podle svých 
představ a  zpět do školy a  do práce se vrátili odpočatí a  plni pozitivní 
energie.

Váš starosta

Miroslav Sojka
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Dostavba kanalizace a následné terénní úpravy 
veřejné zeleně
S postupem a dokončováním prací, které jsou spojeny s budováním a dostavbou kanalizace, za-
číná na plochách zeleně a ostatních plochách komunikací dotčených zmíněnou činností v těch-
to dnech jejich rekultivace a terénní úpravy dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.

Současný stav veřejné zeleně je tak bohužel zatím na mnohých místech opravdu neutěšený. 
Pro stavební dodavatele, tedy jednotlivé firmy, tuto činnost zajišťuje jejich smluvní partner. 
Dotčené plochy tak budou do předání díla uvedeny do bezvadného stavu odpovídajícímu 
způsobu využití, dosypány odpovídajícím materiálem a zeminou a osety pouze travou. Doda-
vatel také výhradně zajistí až čtyři následné pokosy nově vzešlých travin a další údržbu s tím 
spojenou. Největší plochy jsou samozřejmě na Bosonožském náměstí, ale i v oblasti „bytovek“ 
mezi ulicemi Ostopovická a Ševčenkova. Týká se také ostrůvku na nové točně autobusu v ulici 
Práčata. Tedy až po předání stavby uživateli se o tyto plochy bude dále starat údržba MČ Brno-
-Bosonohy a  o  příslušnou silniční zeleň BKOM. Za MČ pak následně plánujeme na vhodných 
místech provést výsadbu nových stromů, okrasných dřevin a kvetoucích rostlin tak, jak dovolí 
jejich vegetační období.

Dále budou v rámci stavby odborně staticky zajištěny, zpevněny a stejně dokončeny i dotčené 
svahy pod ulicí Padělíky k ulici U Smyčky a v ulici Rebovka.

Do komunální čety údržby se nám konečně podařilo najít a snad i přijmout dva nové zaměst-
nance. Do budoucna se tak budou čtyři zaměstnanci, mimo jinou činnost spojenou s údržbou, 
úklidem a  provozem, stále starat o  cirka 66.000 m2 veřejné zeleně! O  další stovky metrů sil-
niční zeleně nám svěřené se navíc stará a udržuje je pokosem a ořezem smluvní firma Falky.

Aktuálně ve spolupráci s  odbornou firmou připravujeme postupnou realizaci úprav a  novou 
sezónní i trvalou výsadbu ostrůvků na ulici Pražské.

Miloslav Dočekal
Místostarosta

REAKCE NA ANONYMNÍ A  POMLOUVAČNÝ LETÁK
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si, níže podepsaní, reagovat na zavádějící, klamný a  pomlouvačný email i  leták, 
který jste mnozí dostali do schránek a který se šíří po Bosonohách, a ohradit se proti uvede-
ným pomluvám a dezinformacím.

Všeobecně se většinově zastává názor, že anonymy se mají ignorovat. V  tomto případě jde 
však dle letáku o, citujeme: „Statečné a nebojácné ženy z ulic Pražská a Hoštická, které povsta-
ly v odporu proti svým diktaturám.“ Nikdo ovšem neví, jestli povstaly všechny, nebo jen část, 
či se anonym jen za ně schovává. Proto takto reagujeme.

Je pravda, že zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy v  rámci projednávání připomínek k  novému 
Územnímu plánu města Brna hlasovalo pro zachování lokality Hrazdírova v novém ÚP. Zastu-
pitelstvo připomínkuje a majitelé dotčených pozemků měli možnost v řádném termínu vznést 
námitky. Mezi připomínkami MČ a námitkami je zásadní rozdíl, a to v právní síle. Námitky, na 
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rozdíl od připomínek, musí zpracovatel vypořádat, tzn. zdůvodnit svůj postup, a především pí-
semně odpovědět. Každá změna ÚP je časově náročná, stojí hodně úsilí, je třeba vypracovat 
studii a získat souhlas zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (v tomto případě).

Ještě pár slov k  historii. V  Územním plánu města Brna z  roku 1994 ulice Hrazdírova není za-
kreslena. Do ÚP se dostala formou změny ÚP někdy kolem roku 2000, a  to úsilím některých 
majitelů pozemků, zejména tehdejších zastupitelů (R. Krejčiřík, J. Kříž). V aktivitě poté pokračo-
vat pan Cihlář ml. (za starosty p. Jiaxise). Celá akce skončila na stanovisku pana Soldána, který 
s budoucí komunikací nesouhlasil a pozemek pod komunikací neprodal.

Je důležité sdělit, že město Brno ani MČ Bosonohy nemají ani neměly nikdy v minulosti zájem 
realizovat v lokalitě Hrazdírova konkrétní veřejný projekt. Není pravda, že se jedná o strategic-
kou rozvojovou oblast města. Z  tohoto hlediska se vždy jednalo jen o  to umožnit majitelům 
postavit si na svém pozemku RD. O developerech na ulici Hrazdírova nebyla nikdy řeč a pro-
jekty typu „ubytovna“, „paneláky“ viz leták jsou holý nesmysl.

Také řeči o  vyvlastnění, neboť navrhovaná ulice by byla v  hierarchii komunikací na nejniž-
ším stupni (obslužná, možná obytná zóna, slepá s obratištěm). Nikdy nebyla a není na sezna-
mu veřejně prospěšných staveb, kde může dojít k omezení vlastnických práv až k vyvlastnění 
pozemku.

V platném Územním plánu města Brna je ulice Hrazdírova navržena jako bydlení BP 0.4, přičemž 
0.4 je tzv. index podlažních ploch. V návrhu nového ÚP se počítá s kategorií Br1 (dle nového 
značení), přičemž B-bydlení, r-rezidenční, 1-výšková úroveň ze škály 1–7, v tomto případě 3–7 
M. Takto to vyjednalo s pořizovatelem nového ÚP současné vedení MČ Brno-Bosonohy. Z to-
hoto pohledu je zákres do leteckého snímku nesmysl. Zřejmě záměrný, aby některé vyděsil.

Dále autor píše: „Ani do budoucna si nepřejeme, aby dané návrhy územního plánování 
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zasahovaly do vlastnických práv.“ Obecně ale platí, že celé územní plánování není dokonalé, 
je a bude ve své podstatě vždy o větším či menším zasahování do vlastnických práv majitelů 
pozemků, ale je nezbytné. Někomu stavět umožní, někomu to bohužel nedovolí. Vždy je ale 
možné s tím nesouhlasit a pokusit se žádat o změnu.

Majitelé RD na ulicích Pražská a Hoštická nyní mají a budou mít možnost si v zahradě postavit 
RD. Zatím. V případě, že by se z navrhovaných ploch bydlení stala opět pouze zahrada, stala by 
se jim z jiného úhlu pohledu majetková újma. Např. při prodeji RD je rozdíl prodávat zahradu, 
nebo pozemek určený dle ÚP k zastavění.

Právě tento aspekt byl vzat v potaz při rozhodování zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy. Nikdo 
nechce být nařčen z toho, že někomu znehodnotil pozemek. Na druhou stranu je možná právě 
změna ze zastavitelné plochy zpět na plochy zahrad cílem anonymního pisatele, jelikož někte-
ří majitelé RD na ulici Hoštická usilují o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Brna v dané 
lokalitě za účelem rozšíření zahrady a  odkupní cena pozemku pro výstavbu RD a  zahrady se 
diametrálně liší. Město se prodeji pozemků nebrání. Nelze je však nadále dělit a  prodány by 
byly za běžnou odhadní cenu dle ÚP.

Dalším aspektem, který většinově vedl zastupitele MČ k  ponechání ulice Hrazdírova v  ÚP, je 
skutečnost, že pokud by došlo k vyřazení ploch z ÚP, tak by se možná už nikdy nepodařilo tyto 
plochy do ÚP vrátit i  přes snahu těch majitelů, kteří by rádi i  v  současnosti v  lokalitě stavěli, 
v budoucnu to mohou být možná i současní odpůrci nebo jejich děti či vnoučata.

Musí ale v tomto vždy stejně dojít ke shodě a souhlasu majitelů pozemků. Jejich majetek jim 
nikdo na základě tohoto i  připravovaného nového územního plánu ve veřejném zájmu vy-
vlastňovat nebude.

Ohrazujeme se tímto i  proti nehoráznému osočování, pomlouvání a  očerňování zastupitelů 
atd. před blížícími se komunálními volbami. Neraďte prosím lidem, koho mají volit. To ať si ka-
ždý vyhodnotí sám.

Miroslav Sojka, starosta
Arnošt Čoupek, zastupitel a předseda stavební komise

Jiří Výplach, zastupitel

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ LESNÍ ZÓNA
Vážení občané dovolte abych Vás touto formou informoval o stavu projektu.

Projekt byl i díky Vaší podpoře zařazen mezi realizovatelné projekty.

V jarních měsících roku 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

Koncem srpna 2021 byla podepsaná smlouva o dílo s Magistrátem města Brna a firmou ACER 
WOODWAY (brněnská firma, která se zabývá realizacích dětských a  workoutových hřišť). Po 
předložení projektové dokumentace, která je nutná k vydání stavebního povolení jsme se do-
zvěděli, že Lesy města Brna (LMB) nesouhlasí s umístění některých herních prvků kolem cesty. 
Projekt musel být upraven a absolvovat znovu posouzení dotčených orgánů.

Je to trošku běh na dlouhou trať, ale pevně věřím, že se projekt podařízmarin realizovat v jar-
ních měsících příštího roku. 

Navrhovatel: Martin Rozmarin

4 bosonožský zpravodaj 5/2022



Vítání občánků
I v letošním roce se po delší pauze mohlo uskutečnit vítání občánků. Tato malá slavnost se ko-
nala v sobotu 28. 5. a jako již v předchozích letech přítomné děti přivítal pan starosta Miroslav 
Sojka v  zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-Bosonohy. Jarního vítání se zúčastnila 
všechna pozvaná miminka v doprovodu svých rodičů, prarodičů či jiných příbuzných. Přivítáni 
mezi občany Bosonoh byli Tomáš Jaroš, Jan Sojka a Filip Vecheta.

Po proslovu starosty přijali rodiče gratulace, podepsali se do pamětní knihy úřadu a maminkám 
byla předána květina spolu s dárkem pro narozené dítě.

Děkujeme za krásná vystoupení a příjemnou spolupráci naší základní škole, která se jako ob-
vykle ujala doprovodu slavnosti nově narozených dětí pod skvělým vedením paní učitelky 
Zdenky Šrámkové.

Dále děkujeme paní Karle Mikuláškové, která program doplnila srdečným projevem a předala 
dětem dárek za Knihovnu Jiřího Mahena v Brně.

V neposlední řadě patří také velké díky fotografce Barboře Kinclové, která celou akci nafotila.

Další vítání občánků se uskuteční v měsíci listopadu 2022. Pokud máte o tuto krásnou akci zá-
jem, neváhejte předat písemný souhlas se zasláním pozvánky, který je k dispozici na Referátu 
sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, dv. č. 202 nebo na internetových stránkách www.bosono-
hy.cz v sekci Úřad městské části – Potřebuji si vyřídit – Vítání občánků. 

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.
Referát sociálních věcí
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Milí Bosonožáci a sousedé,
je před námi vytoužená část roku, především pro naše nejmenší – neboli školou povinné - 
prázdniny. Pro rodiče není někdy zas tak snadné skloubit práci s volným časem dětí. I tak se ale 
všichni těšíme na společnou dovolenou – tedy čas pro naše rodiny a přátelé.

Přeji nám všem, abychom si prázdniny užili a ve zdraví se vrátili do svých domovů.

Martin Černý
zastupitel MČ Bosonohy

Domovnické minimum nabízí klíč ke 
spokojenému bydlení
V  září odstartuje už pátý ročník vzdělávacího programu Městské policie Brno, který nese 
název Domovnické preventivní minimum. Otevírá se pro širokou veřejnost a  pro účastní-
ky je bezplatný. S ohledem na limitovanou kapacitu je vhodné se co nejdříve rozhodnout 
a podat přihlášku.

Osm zkušených lektorů ze šesti institucí přiblíží během tří měsíců v patnácti výukových blocích 
praktické informace, ze kterých mohou čerpat zejména domovníci, nájemníci, vlastníci i správci 
bytových domů, členové společenství vlastníků, bytových družstev, ale i obecních bytů.

Jednotlivé předměty i  formát výuky Domovnického minima jsou koncipovány tak, aby našly 
uplatnění u všech, kdo se podílejí na správě bytových domů, a záleží jim na bezpečném bydle-
ní. Přednášky se zaměří na elektronické i mechanické zabezpečovací systémy i požární preven-
ci a dotknou se rovněž témat často velmi ožehavých. K takovým patří třeba plánování a říze-
ní domovních schůzí a někdy i z toho pramenící konflikty. Účastníci se dále dozvědí, jak se dá 
těmto nepříjemným situacím předejít a pokud už k nim přece jen dojde, jak se dají efektivně 
zvládnout. Zmíněná problematika se bude probírat skutečně v obsáhlém kontextu, a tak do-
jde řeč i na psychická onemocnění a sousedské vztahy i spory, které v domech s více bytovými 
jednotkami nezřídka hrají podstatnou roli. 

Výuka tohoto programu bude probíhat od 1. září do 14. prosince 2022, a  to každou středu 
od 15 do 18 hodin. Místem konání budou prostory Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na 
Bauerově ulici 7. Garantem a realizátorem programu je statutární město Brno – Městská poli-
cie Brno. Maximální počet účastníků je 25 osob. Přihlášky posílejte na e-mail: luboslav.fiala@
mpb.cz. Podrobné informace o rozvrhu a organizaci programu jsou zveřejněny na www.mpb.cz. 

Pavel Šoba, MP Brno

SERVIS a OPRAVA 
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

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

25 let praxe. Bednář, tel.: 608 880 107

Opravy a  servis počítačů a  notebooků. Chce-
te 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 

Inzerce:
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Policisté znovu upozorňují na sílící vlnu podvodů, která se odehrává ve virtuálním světě. Denně 
jsou to desítky nových případů, kdy způsob podvodů bývá velmi podobný.
Nejčastější způsoby podvodů na internetu zacílené na kryptoměnu jsou následující:
1) Výhodná nabídka – investice do kryptoměn – pachatel opět vyláká od poškozeného plateb-

ní údaje či získá neoprávněný přístup k počítači a poté následuje neoprávněná transakce ze 
strany pachatele.

2) Falešný bankéř – podvodník telefonicky zkontaktuje svoji oběť s tím, že si ověřuje její žádost 
o úvěr. Zde se většinou oběť ohradí, že žádný úvěr nemá a ani nemá účet u uvedené banky. 
Podvodník se omluví a sdělí, že informaci předá do její banky. Poté následuje další telefo-
nát, kdy se podvodník vydává za bankéře banky oběti. Podvodník sdělí, že došlo k napadení 
účtu a  je nezbytně nutné vybrat veškerou hotovost. Následuje nabídka převodu peněz na 
bezpečný účet a zaslání QR kódu na telefon. Tento kód má poté oběť načíst u bitcoinového 
bankomatu při vkládání peněz.

Na všechny způsoby podvodů však platí stejné rady a  doporučení, jak se nestát obětí 
kyberpodvodníků:
 1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze 

své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na 
weby, kde jsou vyžadovány! 

 2. Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména při-
hlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

 3. Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.
 4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulo-

vat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další krok pro 
jejich záchranu. 

 5. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám bude diktovat někdo po telefonu, 
ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte niko-
mu vzdálený přístup do vašeho počítače. 

 6. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, 
ale třeba i e-mailovou adresu.

 7. Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste na PČR a co nejdříve reklamujte u svého bankovního 
subjektu.

 8. Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemažte do doby, než bude zajištěna policej-
ním orgánem.

 9. Buďte obezřetní při využívání inzertních portálů. Pečlivě volte způsob platby a ani v těchto 
případech neklikejte na zaslané odkazy.

10. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na mobilním telefonu.
11. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158.
Odhalíte včas, že na vás útočí online podvodníci? Vyzkoušejte si test a poměřte své výsledky 
s ostatními na: www.kybertest.cz.

por. Mgr. Zdeňka Procházková
oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

          KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
  

 

         Kancelář ředitele 
          Oddělení tisku a prevence 

 

 

 
 
Kounicova 24 
611 32 Brno 
 
 
Tel.: +420 974 624 486 
Email: krpb.prevence@pcr.cz 

Policisté znovu upozorňují na sílící vlnu podvodů, která se odehrává ve virtuálním světě. Denně jsou to 
desítky nových případů, kdy způsob podvodů bývá velmi podobný. 
 
Nejčastější způsoby podvodů na internetu zacílené na kryptoměnu jsou následující: 

1) Výhodná nabídka – investice do kryptoměn – pachatel opět vyláká od poškozeného platební údaje 
či získá neoprávněný přístup k počítači a poté následuje neoprávněná transakce ze strany 
pachatele. 

2) Falešný bankéř – podvodník telefonicky zkontaktuje svoji oběť s tím, že si ověřuje její žádost 
o úvěr. Zde se většinou oběť ohradí, že žádný úvěr nemá a ani nemá účet u uvedené banky. 
Podvodník se omluví a sdělí, že informaci předá do její banky. Poté následuje další telefonát, kdy 
se podvodník vydává za bankéře banky oběti. Podvodník sdělí, že došlo k napadení účtu a je 
nezbytně nutné vybrat veškerou hotovost. Následuje nabídka převodu peněz na bezpečný účet a 
zaslání QR kódu na telefon. Tento kód má poté oběť načíst u bitcoinového bankomatu při vkládání 
peněz. 

 
Na všechny způsoby podvodů však platí stejné rady a doporučení, jak se nestát obětí kyberpodvodníků: 

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své 
platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde 
jsou vyžadovány!  

2. Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací 
stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje. 

3. Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví. 
4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do 

situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další krok pro jejich 
záchranu.  

5. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám bude diktovat někdo po telefonu, ani 
nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu 
vzdálený přístup do vašeho počítače.  

6. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale 
třeba i e-mailovou adresu. 

7. Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste  na PČR a co nejdříve reklamujte u svého bankovního 
subjektu. 

8. Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemažte do doby, než bude zajištěna policejním 
orgánem. 

9. Buďte obezřetní při využívání inzertních portálů. Pečlivě volte způsob platby a ani v těchto 
případech neklikejte na zaslané odkazy. 

10. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na mobilním telefonu. 
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Odchodem do důchodu život nekončí. 
Jak na aktivní stáří?
Senioři jsou v dnešní době vystaveni většímu tlaku, než tomu bylo před několika desítkami let, 
musí se vyrovnat s moderními technologiemi, negativním postojem okolí i s těmi, kteří se snaží 
využívat jejich stáří a důvěřivosti. Přestože se může zdát, že lidé v důchodu jsou sešlí věkem, tráví 
volný čas jen u lékaře nebo nicneděláním doma, neumí používat mobil, natož pak platební kar-
tu, není tomu tak. Stále více seniorů se všemožně snaží zůstat aktivními i v důchodovém věku, 
nebrání se novým poznatkům, ovládají počítač, orientují se na internetu i na sociálních sítích.
Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu zanevřeli na aktivní životní styl, nedbáte na zdravou vý-
živu, pravidelnou tělesnou aktivitu apod., odrazí se to na vaší fyzické i psychické pohodě. Podle 
dostupných statistik čelí pasivní důchodci většímu riziku vzniku různých onemocnění, finanční 
nejistotě, depresím, úzkostem. Mnohdy se neumí vyrovnat s novou životní situací, izolují se od 
okolního světa, stávají se zatrpklými vůči ostatním.

Jak si zpříjemnit stáří? Zde je několik praktických tipů:
Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí mnoho možností, jak si rozšířit vzdělání i ve stáří, ať už mlu-
víme o různých univerzitách třetího věku, vzdělávacích kurzech pro seniory aj.
Plánujte si čas. Pořiďte si diář a naplánujte si možné aktivity tak, abyste co nejvíce vyplnili svůj 
volný čas. Samozřejmě s ohledem na vaše zdraví, nic se nemá přehánět.
Pomáhejte. Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé k nezaplacení. Můžete doučovat, po-
máhat jiným seniorům, kteří jsou odkázáni na druhé, věnujte se dobrovolnictví, pohlídejte 
vnoučata…
Pohybem ke zdraví. S  ohledem na vaše fyzické možnosti sportujte, jezděte na kole, choďte 
na procházky…
Buďte společenští. Existují různé spolky a sdružení pro seniory, nevyhýbejte se jim. Mimo jiné 
je to způsob, jak se seznámit s  novými lidmi 
a  najít člověka, který bude vaše nadšení pro 
aktivně trávené stáří sdílet.
Cestujte. Cestovní kanceláře nabízejí velké 
množství zájezdů šitých na míru potřebám 
seniorů, které nezruinují váš domácí rozpo-
čet. Pokud netíhnete k  zahraničnímu cesto-
vání, můžete prozkoumávat zajímavá místa 
v ČR apod.
Připravte se včas. Na stáří je potřeba se při-
pravit s  předstihem, a  to nejen po finanč-
ní stránce. Např. při rekonstrukci bytu nech-
te namontovat madla k  vaně, zvolte kvalitní 
podlahu bez koberců, o  které byste později 
zakopávali atp.
Trénujte mysl. Mozek potřebuje neustále pod-
něty k tomu, aby co nejdéle fungoval tak, jak 
má. Paměť a bystrou mysl můžete posílit luště-
ním křížovek, čtením, hraním logických her aj.

Psychologická poradna MOJRA.cz, 
www.mojra.cz
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Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou
S nastupujícím létem opět přichází otázka veder, sucha, ale i přívalových srážek. Je běžné, že 
v teplých měsících roku je ve městech vyšší teplota než v okolní krajině, což souvisí zejména 
s velkým množstvím zpevněných ploch i fasád. Ty v horkých dnech zadržují teplo a vydávají ho 
i po setmění. Povrchové teploty ploch ve městech pak mohou dosahovat i 70 °C. Fenomén pře-
hřívání a sucha se ale netýká jen velkých měst. Mohou jím trpět například i vybetonovaná cen-
tra malých obcí, kde chybí zeleň, nebo obce obklopené holými poli rozpalujícími se po sklizni.

Řešení existuje: práce se zelení a dešťovou vodou
„V souvislosti s klimatickou změnou se předpokládá, že se bude přehřívání, sucho i lijáky projevovat 
častěji a intenzivněji. Neznamená to ale, že jsme v tomto ohledu bezmocní. Už v současné chvíli mů-
žeme pracovat na tom, jak tyto problémy do budoucna mírnit,“ říká Martin Ander z Nadace Part-
nerství, která problematiku přehřívání měst řeší v projektu LIFE Tree Check. I z tohoto důvodu 
mnohá města zpracovávají své adaptační strategie a adaptační plány, které konkrétními kroky 
přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči klimatickým jevům. Soustředí se v nich především na 
rozšíření a doplnění zeleně i vodních prvků. 

Proč právě zeleň a voda? Protože v horkých dnech díky přirozenému výparu ochlazují své okolí. 
Například dospělá bříza dokáže za den odpařit přibližně 70 litrů vody a v tropických dnech to 
může být až 400 litrů. Rozdíly jsou mezi jednotlivými druhy stromů, záleží také na jejich stáří, 
velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom ochlazuje, může pomoci například 
nová mobilní aplikace Tree Check, která je zdarma ke stažení na Google Play či App Store. Po 
vyfocení stromu rozpozná, o jaký druh stromu se jedná, změří jeho obvod kmene, určí charak-
teristické znaky. Následně pak vypočítá, kolik tento strom v  létě vypaří vody, či jak velký stín 
svou listovou plochou poskytuje. 

Díky vhodnému umístění stromů, alejí či parků tak můžeme ovlivňovat teplotu v okolí domu, 
v ulici či celém městském bloku. V boji proti suchu a přehřívání však nesmíme opomenout také 
zasakování a zadržování dešťové vody, která se pak v horkých dnech postupně odpařuje. Tam, 
kde je to možné, nahraďme asfalt a beton propustnými či polopropustnými povrchy – napří-
klad zatravňovací dlažbou či štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme pomocí zasako-
vacích pásů, dešťových záhonů, průlehů či sběrných jezírek. Velkou službu udělá i přerušovaný 
obrubník, který správným spádováním pomůže odvést dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté 
plochy a z hlediska stavby nepřinese žádné vícenáklady. 

Do boje proti přehřívání měst se mohou zapojit i sami obyvatelé
Efektivní plánování a  rozvoj adaptačních opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen zapoje-
ní státu a obcí. Stranou by neměl zůstat ani soukromý sektor, spolky, školy či široká veřejnost, 
která tímto způsobem sama může zlepšit svou kvalitu života a zdraví. Letní vlny veder s sebou 
totiž přináší nemalá zdravotní rizika, která ohrožují zejména dlouhodobě nemocné (diabetici, 
kardiaci), seniory a děti. 

„Své bydlení můžeme postavit či upravit tak, aby se v horkých dnech nepřehřívalo. Natřeme fasádu 
a střechu světlou barvou, která odráží větší množství slunečního záření zpět do okolí. Okolí domu 
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osázejme zelení, využijme popínavé rostliny nebo dokonce zelenou střechu. Důležité je také stínit 
zvnějšku s využitím venkovních žaluzií, okenic, pergol či markýz, nebo větrat v brzkých ranních a ve-
černích hodinách,” dodává Martin Ander a  odkazuje na sadu doporučení pro veřejnost, které 
jsou volně ke stažení na www.lifetreecheck.eu.

 

Zdroj fotografií: Nadace Partnerství

Podpořte strom, který vás nejvíce zaujme. Hlasujte v anketě 
Strom roku (Hlasování poběží od 20. června do 11. září.)
Dvanáct stromů z  osmi krajů se utká v  anketě Strom roku. Tu pořádá brněnská Nadace 
 Partnerství letos již po jednadvacáté. Vítězný strom získá odborné arboristické ošetření zdar-
ma a postoupí do celoevropského kola soutěže. Stromové velikány můžete podpořit online na 
 www. stromroku.cz anebo pomocí dárcovské SMSky do 11. září. Od vzniku ankety se do hlaso-
vání zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes 3 miliony korun, které putovaly na výsad-
by a ošetření stromů.
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Zprávičky z naší školičky
Jahůdky se červenají 
na pasece v každém háji. 
Červenou se červen pyšní,
je to barva třešní, višní.
Červený je vlčí mák,
až z té krásy bolí zrak….

Na konci měsíce května naši předškoláci opět navštívili základní školu. Návštěvu si užili, vy-
zkoušeli si tělocvičnu a pan ředitel je seznámil s činností včelařského kroužku, vysvětlil jim, jak 
včelky žijí v úlu, jak pracují a jak jsou užitečné. Děti si vyzkoušely včelařské klobouky a rukavi-
ce, mohly si v rukou podržet trubce a nakonec si pochutnaly na sladině, ze které vzniká med. 

Další společnou akcí školky a  školy byla ukázka hasičské techniky na Bosonožském náměstí 
u  školy. Hasiči z  brněnských Soběšic nám vysvětlili, v  čem spočívá jejich práce, a  ukázali, co 
všechno skrývá hasičské auto a jak funguje veškerá technika. 

Příchod měsíce června jsme nemohli přivítat jinak než oslavou Mezinárodního dne dětí. Děti 
mohly do školky přijít v kostýmech a potom jsme si na zahradě užili karneval se spoustou hud-
by, tance, legrace, soutěží a vekou radost nám udělala bublinová show. Za karneval děkujeme 
divadlu Kejkle. 

Do školky také v červnu zavítalo divadlo Koráb, se kterým jsme se zasmáli u pohádky „Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký.“

Úspěch slavili předškoláci ze třídy Berušek, kteří vyhráli čtvrté místo v soutěži „Veličenstvo kni-
ha“. Moc jim gratulujeme!

Po dvou letech jsme se také konečně dočkali školního výletu. Vyrazili jsme na zámek v  Rosi-
cích, kde nás přivítala paní průvodkyně v královských šatech, ukázala nám zámecké komnaty 
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a poutavě nám popovídala o životě na zámku. Nakonec si děti s velkou radostí prohlédly mu-
zeum hraček a pávy v zámeckém parku, kde se potom mohly proběhnout.

A k červnu také neodmyslitelně patří rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky. Le-
tos nám pěkný program připravilo divadlo Kejkle – děti složily slavnostní přísahu a byly mečem 
pasovány na prvňáčky. Potom pod vedením svých učitelek předvedly krátkou besídku a dosta-
ly medaile a  dáreček. Nakonec jsme si všichni pochutnali na občerstvení od hodných mami-
nek a babiček. Teď už zbývá jen popřát našim budoucím prvňákům hodně štěstí a úspěchů na 
další cestě životem a pevně věříme, že na naší školičku budou celý život s láskou vzpomínat. 

Teď už nás čeká jen prázdninový provoz mateřské školy (1.–15. 7. 2022), který je určen pouze 
pro předem přihlášené děti. Od 18. 7. do 31. 8. 2019 bude provoz MŠ přerušen. Nový školní rok 
začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022, provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.

Všem dětem i rodičům přejeme nádherné prázdniny plné zážitků.

Vaše mateřská škola.

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
další nestandardní školní rok za námi, obtížný především v jeho první polovině, ve které jsme 
se potýkali s omezeními z důvodu covidu. Ve druhém pololetí omezení postupně padala a my 
jsme mohli obnovit aktivity, na které jsme se tolik těšili. Děkuji z tohoto místa všem pedago-
gům i provozním zaměstnancům školy a školky za výdrž, děkuji také rodičům za podporu vzdě-
lávání vašich dětí.

Velkou radost máme z  výsledků celorepublikového kola soutěže mladých včelařů Zlatá vče-
la 2022, ve kterém získal krásné 3. místo Jiří Veverka. Někdo namítne, že z  rodiny, ve které je 
včelaření tradicí, se to dalo očekávat. Nicméně uspět mezi všemi bylo náročné, neboť soutě-
žil s podobně zkušenými dětmi. Gratulujeme i Pavlíně Mikšové, druhé naší soutěžící, která se 
umístila na skvělém 13. místě.

Z  dalších aktivit školy bych vyzdvihnul Den fascinace rostlinami, který si prožili žáci 1. třídy ve 
výzkumném ústavu v  Troubsku. Navštívili nás hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů ze Soběšic 
a  u  školy předváděli jejich techniku. Studentky lékařské fakulty probírali s  dětmi správnou péči 
o zuby. Některé třídy vyrazily do Lužánek na preventivní zábavnou akci Městské policie Empík hle-
dá Foxíka. Většina tříd byla na výletu ve Strážnici a ZOO Hodonín. Poslední dny školy jsme dětem 
zpříjemnili aktivitami na střeše tělocvičny, neboť jsme z prostředků města Brna z participativního 
rozpočtu pořídili venkovní hry. Nejdražší položkou byl pingpongový stůl, který si děti samy složily.

Školní družina nezahálela a  vytvářela tematická odpoledne, například pohádkové nebo de-
tektivní a dále děti vyráběly travní panáčky. Velké poděkování patří paní vychovatelce Zdeňce 
Šrámkové a dětem, které se podílely na vítání občánků.

Děti ze včelařského kroužku za vydatné pomoci některých tatínků a maminek vytočili první le-
tošní med. Některé děti se zapojily do fotografické soutěže „Obrázky jarní přírody“ a fotky byly 
zveřejněny na webu a facebooku školy.

Všechny nás nyní čekají prázdniny, ale škola zahálet nebude. Díky dotaci z města budeme vy-
měňovat dveře v 1. patře školy, a to s sebou přinese hodně špíny a prachu. Na začátek školního 
roku chystáme úpravu vchodu školy, novou stříšku a obnovený nápis na fasádě nad vstupem.

Přeji všem klidné léto a 1. září v 8.00 hodin začínáme nový školní rok.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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DĚTSKÝ DEN A OSLAVA MDD
Ještě bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, pořadatelům a sponzorům na Dětském dni 
za bezvadnou organizaci, skvělou zábavu a krásné ceny pro soutěžící děti:

FK SK BOSONOHY, SKAUTSKÝ KLUB FÉNIX, DOBROVOLNÍ HASIČI BOSONOHY, BOSA, MYSLIVEC-
KÉ SDRUŽENÍ HÁJEK, MČ BRNO-BOSONOHY, členové kulturní komise a mnoho dalších, policis-
tům PČR, strážníkům MP Brno-revír západ a hasičům HZS Jmk a jejich velení.

Miroslav Sojka, starosta
Miloslav Dočekal, místostarosta

Oslavte Den koček na bazárku!
Oslavte Mezinárodní den koček nákupem na dobroČIČInném bazárku! Podpoříte tím 11 ově-
řených kočičích útulků, které na jižní Moravě pomáhají stovkám koček bez domova. Bazárek 
se spolu s  výstavou kočičích fotek a  přednáškou na ko-
čičí téma uskuteční v sobotu 13. srpna od 10 do 18 ho-
din v  Brně v  tzv. Bílém domě ve foyer u  kavárny JAGA. 
Přijďte si koupit a zažít něco hezkého a pomoci kočkám, 
které to nemají v  životě lehké. Na Den koček s  Kryšpí-
nem srdečně zve Charitativní kočičí spolek Kryšpín, který 
jihomoravským kočičím útulkům pomáhá pomáhat. Při-
dejte se! Mňau!

Den koček s Kryšpínem
13. 8. 2022 10–18 hod.
Brno, foyer kavárny JAGA, Bílý dům, Žerotínovo 
náměstí

www.spolek-kryspin.cz
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Akce „HURÁ NA PRÁZDNINY“
Ve čtvrtek 30. 6. proběhla krásná akce pro děti, které si cestou ze školy nebo ze školky se svým 
vysvědčením, mohli zajít na skvělou zmrzlinu nebo občerstvení do naší cukrárny CUKRLENKA.

Tam pro ně byl připraven zábavný program, včetně „vodní lázně“, která se ukázala jako nejlep-
ší atrakce!

Chtěl bych poděkovat především Kláře Jirkovské, kte-
rá celou akci ve spolupráci s  Cukrlenkou vymyslela 
a zorganizovala.

Díky za každou aktivitu, kterou kdo u nás v Bosonohách 
dělá a  chce dělat. Myslím, že to je to, co nás všechny 
spojuje!

Hezké letní měsíce Vám přeje

Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy

Hasičské okénko
Tak to zase uteklo jako voda a další „hasící“ sezóna se pomalu blíží ke svému konci. Přesto, že 
pro nás byla po dlouhé covidové pauze poněkud krátká o to víc byla úspěšná a to za poslední 
měsíc především pro naše dospělé členy. 

Že se věnujeme požárnímu sportu s dětmi, to už jistě všichni víte, ale tentokrát bych ráda při-
pomněla, že jsou to nejen děti, které během roku trénují na závody, ale ve svém volném čase 
se již od roku 2018 intenzivněji věnujeme i požárnímu sportu dospělých a to v kategorii žen. 
Nejezdíme tedy hasit žádné požáry ani sundávat kočičky ze stromů, jak si občas někdo před-
stavuje, tuto činnost přenecháváme našim mužským kolegům, ale podobně jako děti trénuje-
me na soutěže v požárním útoku nebo běhu na 100 m s překážkami. 

Za poslední měsíc jsme se s týmem žen vydaly hned na 4 závody, ze kterých jsme si přivezly 
dvě zlata, jeden bronz a jednu bramboru. 

Ani prázdninami však naše příprava nekončí. Trénujeme 1 až 2× týdně a momentálně se při-
pravujeme na krajské kolo v  požárním sportu, kde nás bude čekat kromě požárního útoku 
a běhu na 100 m s překážkami také štafeta 4 × 100 m, a také na další soutěže v požárním úto-
ku v našem okolí. 
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Tým žen je v současné době složen z 11 závodnic ve věku od 15 do 25 let, ale rády přivítáme 
kohokoliv nového, kdo by měl odvahu rozšířit naše řady nebo dokonce vytvořit mužský tým. 

A  abych přece jen zmínila i  ty naše nejmenší drobečky, s  nimi jsme letošní sezónu zakončili 
soutěží v požárním útoku v Ořešíně a zvládli jsme i několik výletů, například na minigolf nebo 
do Hopsálkova.

Na závěr okénka bych ráda poděkovala všem našim členům, kteří se společně pečlivě připra-
vují na soutěže nebo pomáhají v přípravě druhých, abychom tak mohli úspěšně reprezentovat 
naši městskou část. 

Za celé SDH Brno-Bosonohy přeji všem krásné sluníčkové prázdniny a v srpnu nám držte pěsti 
na kraji. V další sezóně se na vás budeme opět těšit na trénincích i dalších bosonožských akcích.

Eliška Pařízková, starosta
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MILČOVO KOLEČKO 2022
Po více jak dvou letech se v tradičním termínu 8. května díky pořadatelům Sportmédia a Vladi-
mír Koudelka, Sportovnímu klubu Brno, FK SK Bosonohy a podpoře MČ Brno-Bosonohy vrátila 
tato cyklistická benefice k připomenutí památky vynikajícího československého cyklisty, repre-
zentanta a mistra, nezapomenutelného Bosonožáka Miloše Hrazdíry, na svou původní dráhu.
Na startu na Hoštické se shromáždila bezmála stovka zaregistrovaných účastníků a  ještě vět-
ší počet přihlížejících diváků tak, aby je všechny do závodu odstartovali radní města Brna pan 
Jaroslav Suchý a olympijský vítěz Jiří Daler za dohledu zakladatel Dukly Brno Františka Jursy, 
jehož byl Milča svěřencem. Pak se celé odpoledne závodilo, vzpomínalo a s kapelou Jirky He-
lána i tančilo a zpívalo.
Tradičně byly vyzdviženy a  malým dárkem a  medailí oceněny letos jubilující přítomné osob-
nosti československé i světové cyklistiky Jindřich Pospíšil, Jiří Mikšík, Jaroslav Bláha a Jan Smo-
lík. In memoriam byl uctěn a oceněn i Miroslav Vymazal. Minutou ticha byli vzpomenuti i další 
cyklisté, kteří nás navždy opustili.
Děkuji všem pořadatelům, zejména panu Vladimíru Koudelkovi za to, že se akce i  letos usku-
tečnila, Vladimírovi navíc společně přejeme hodně sil při boji s těžkou nemocí a společně jsme 
jej před jeho domem s hosty a celým pelotonem malých i velkých cyklistů potleskem pozdra-
vili. Děkuji panu Přemyslu Veselému za hodnotné dárky a ceny a jeho firmě za dokončení tratě 
k našemu předčasnému záboru a užívání a také všem zúčastněným, divákům, účinkujícím a po-
řadatelům. A v neposlední řadě všem občanům, kteří museli trpělivě snášet dopravní omezení 
s touto akcí spojená, za jejich trpělivost a pochopení.
Děkuji!
Výsledky amatérského závodu příchozích kompletně naleznete na: www.brnenskyroksportu.
cz/ke-stazeni
Fotogalerie zde: www.brnenskyroksportu.cz/fotogalerie

Miloslav Dočekal
Místostarosta

16 bosonožský zpravodaj 5/2022



bosonožský zpravodaj 5/2022 17



Lucie Procházková
tel.: 778 543 708

personalni@aam.com   

Všechny volné pozice
www.jistotaprace.cz

Osobní
prohlídky 
v provozu!

Rosteme o 80 nových míst
Pobočky Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. jsou 

v Oslavanech, Zbýšově a Ivančicích

Zbýšov u Brna
3 směny
mzda od 29.000 Kč

Operátor/ka výroby
Oslavany
nepřetržitý provoz
mzda 32 - 35.000kč

Obsluha lisů a linek

Zbýšov u Brna
3 směny
mzda podle praxe

Obsluha CNC

       od 34.000,-

Hledáme také:
Plánovač výroby
Výrobní kontrolor
Finální kontrola
... a další!

13. mzda, každoroční navyšování mzdy, mimořádné prémie,
stravenkový paušál, dotované obědy, výhodné tarify, firemní

akce, dárky, lístky na kometu, plně hrazené rekvalifikační kurzy,
rehabilitační cvičení s lektorem, ...
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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

Brno – střed
Lidická 44, 

Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz

ČISTÍME KOBERCE
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

a

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

 Objednávky a více informací na: 

www.azhospodyne.cz

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

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

792 466 199
Provádíme i MYTÍ OKEN vč. žaluzií a parapetů,

a také úklidy domácností - bytů a RD

Psí salón Čeníšek
nabízí koupání, česání, stříhání 
a  trimování i  velkých plemen psů 
na adrese Lány 7, Brno-Bohunice. 
V  nabídce také široký výběr šam-
ponů a hřebenů.

Tel.: 607 126 523, 
www.psisaloncenisek.cz
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BOSONOŽSKÝ SUDOVAL LETOS UŽ PO 30.!
Zveme Vás co nejsrdečněji na letošní, již 30. ročník Bosonožského Sudovalu, 

tedy již tradičního závodu v netradičním válení pivního sudu do kopce 
a bohatý dvoudenní doprovodný program.

Program akce:
Pátek 29.7.2022
17:00 –Otevření areálu a slavnostní naražení příkuleného sudu piva, prvních 50 piv zdarma!
18:00 - Honza Hlaváček – kytarista, skladatel, textař a spisovatel a jeho špicový vály a frky v hantecu.
20:00 - Tomáš Linka a Přímá linka – koncert poslední skutečné žijící legendy české country
22:00 - Metamorfoza – bosonožská multižánrová kapela s hlavním zaměřením na folk a country 
zahraje k poslechu i tanci
24:00 – Zavíráme, zítra je taky den.
Sobota 30.7.2022
14:00 – Otevření areálu, výčepů a přihlášky do soutěží. Soutěž „Tuplák“
15:00 – Start 30. Sudovalu, soutěž ve válení pivního sudu do kopce pro muže, ženy a pivní partičky. 
Přihlášky na místě, startovné zdarma.
16:00 – Těžkoatletické soutěže pro příchozí sportovce se silákem Frantou Šebelou a ukázka jeho 
umění. A možná přijde i bojovník!
18:00 – Vyhlášení výsledků, předání cen nejlepším účastníkům 30. Bosonožského Sudovalu.
19:00 – Roman Dragoun – solo koncert naprosté československé rockové legendy.
21:00 – The Madmen group – revival Uriah Hepp, Deep Purple a CCR, skvělá brněnská kapela založena 
už roku 1967 v Bosonohách.
23:00 – Cukr (ex4Takt) - pražská poprocková kapela se silnými brněnskými kořeny – After party
02:00 – Zavíráme a snad zase někdy příště…

Po oba dny je pivnicí U Meka zajištěno bohaté občerstvení, výčep piva, bar, grill a udírna.
Vstup do areálu je volný, vstupné na hlavní večerní program je zcela dobrovolné, děkujeme!

Akce se koná téměř za každého počasí.

Těšíme se na Vaši aktivní i diváckou účast!
Za všechny pořadatele, Miloš Dočekal


