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končí další volební období a za několik dnů přistoupíme k volebním 
urnám a budeme vybírat z kandidátních listin své nové zástupce. Jak 
už to v takových chvílích bývá, je dobré se ohlédnout za obdobím 
právě uplynulým a zhodnotit, co se povedlo nebo nepovedlo, co by 
bylo dobré dotáhnout do konce nebo nad kterými projekty se znovu 
zamyslet a prodiskutovat jejich další osud. 
Uplynulé čtyři roky byly v mnoha ohledech netypické. Ať už v tom, 
že v polovině tohoto období došlo k obměně na vrcholných postech 
vedení městské části nebo dva roky naprostého paralyzování všech 
a všeho, kdy celá republika, Evropa, svět bojovaly s pandemií covid-19. 
I přesto se ale život nezastavil a, byť nějakou dobu v úsporném režimu, 
šel dál. 
Největší akcí, kdy nové vedení radnice skočilo „do jedoucího vlaku“ 
bylo budování metropolitní sítě v  několika ulicích v  Kníničkách.  
Minulé vedení radnice nebylo tomuto projektu nakloněno, a proto 
se muselo mnoho detailů řešit v průběhu vlastní realizace a velmi 
často Kníničky „tahaly za kratší konec“. Jen díky velkému nasazení  
a úsilí paní starostky dnes mnoho rodin, které sledovaly televizní 
vysílání prostřednictvím sítě TKR, může sledovat televizi i nadále. 
V následujících letech nás čekají další etapy, kdy v koordinaci s ostat- 
ními síťaři (rekonstrukce VN a NN vedení, rekonstrukce plynovodu  
a veřejného osvětlení) nás čekají Kníničky ještě krásnější, než jsou 
nyní. 
Dětská hřiště – průběžné opravy a výměny herních prvků na dět-
ských hřištích byly korunovány kompletní rekonstrukcí hřiště na 
Dolních Loukách. Bylo zde doplněno zastínění. Myslím, že nám toto 
hřiště mohou závidět děti z leckteré městské části nebo obcí v okolí. 
Na horním hřišti bylo pořízeno kompletní nové zastínění. „Třešničkou 

VÁŽENÍ A MILÍ KNÍNIČŠTÍ,

na dortu“ je to, že se paní starostce podařilo získat na veškeré zastí-
nění dotaci 300tis Kč a městská část nemusela vynaložit z vlastního 
rozpočtu ani korunu, stejně jako za novou nářaďovnu postavenou  
na rohu tělocvičny k  uskladnění sportovního nářadí, stolů, židlí  
a pivních setů. Kompletní rekonstrukcí prošla také dětská hřiště  
v MŠ Studánka a u cukrárny Anička.
Tělocvična – nevzhledný a rozpadající se interiér tělocvičny byl 
kompletně vyměněn nebo opraven. Díky tomu získali Kníničky  
moderní tělocvičnu, která již netrpí v  létě přehříváním, neboť byly 
nainstalovány venkovní žaluzie, která není zatížena nevhodným 
osvětlením, které oslňovalo návštěvníky snad při každém druhu 
sportu, neboť byla zrekonstruována kompletní elektroinstalace  
a svítidla byla vyměněna za moderní úsporná se stmíváním. 
Zábavné naučné prvky – Jedná se o interaktivní herní prvky spo-
lečnosti Lesní svět určené ke zpříjemnění a zpestření nejen večer- 
ních rodinných procházek. První z naučných prvků se nachází v parku 
U platanu, další je na travnaté ploše u řeky nedaleko dětského hřiště 
Dolní Louky – v parku „U ořecha“ na ulici Přehradní, kam jsme také 
umístili lavičku kolem stromu. Dva prvky jsou umístěny i v parku U Lva. 
V budoucnu bychom rádi s umisťováním herních a naučných prvků 
v katastru Kníniček pokračovali a zatraktivnili tím naše okolí a dosta-
li naše zlatíčka od počítačů do přírody. Je jenom škoda, že se některé 
plíšky k identifikaci zvířátek nebo rostlin už ztratily.
Jedlá zahrada – akce, která je zatím řešena na papíru. Byla zpraco-
vána Studie jedlé zahrady „Ořech“ v lokalitě Dolní louky. MMB nám 
na ni schválil dotaci a již i odsouhlasil dotaci na zpracování projekto-
vé dokumentace. Doufám, že tento projekt bude dotažen do konce, 
ať už bude v novém zastupitelstvu kdokoliv.
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Revitalizace parku U Lva – v minulém volebním období nechalo 
zastupitelstvo zpracovat studii této revitalizace, a tak bylo logické, když 
magistrát vypsal dotační titul na revitalizace veřejných prostranství, 
pokusit se tuto dotaci získat. V současné chvíli tedy máme získanou 
dotaci ve výši 240 tisíc Kč na zpracování projektové dokumentace  
a na zářijovém zasedání zastupitelstva bude předložen ke schválení 
výběr zhotovitele této projektové dokumentace. A pokud se nic ne- 
zasekne, tak stejně jako v případě jedlého parku ať už bude ve vedení 
obce kdokoliv, požádá o dotaci na realizaci revitalizace. 
Chodník k řece – byl nově zrekonstruován chodník k řece u parku  
U platanu. Starý panelový chodník, na němž si několik našich spoluo-
bčanů přivodilo úrazy, byl vyměněn za krásný nový hladký chodník, 
který oceňují nejen chodci, ale i cyklisté a maminky s kočárky. Ani tato 
akce se nevyhnula komplikacím, kdy při realizaci bylo zjištěno, že  
dle projektové dokumentace chybí cca 3 metry chodníku, tak aby 
plynule navazoval na cestu směrem k odstavné ploše ZOO. Husarským 
kouskem naší paní starostky bylo, že bez navýšení ceny zakázky rea-
lizační firma tento kousek vyasfaltovala a ještě zbývajícím asfaltem 
opravila část jedné z našich účelových komunikací. 
Kontejnery na bioodpad – podařilo se domluvit zvýšení počtu  
i četnosti velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a rozšířit jejich 
umístění na 3 místa v Kníničkách ve všech termínech. Nešvar, který 
se nám v Kníničkách rozmohl, bylo neustálé ničení odpadkových košů, 
a proto jsme přistoupili k jejich výměně, za odolné betonové. 

Zobousměrnění ulice Rekreační – společně s Vámi, kdo jste poda-
li námitky proti tomuto záměru, se podařilo dosáhnout zastavení celé 
akce.
V  minulém volebním období se  Bystrc dočkala nové protihlukové 
stěny u tramvajové trati. Nám Kníničským to však nepřineslo žádný 
užitek, neboť hluk z tramvají se odrážel směrem k nám a častokrát  
to vypadalo, že tramvajová trať nevede v Bystrci, ale v Kníničkách. 
Vzhledem k  tomu, že dopravní podnik plánuje rekonstrukci této 
tratě, nebyl nakloněn instalovat protihlukovou stěnu i směrem ke 
Kníničkám. I zde se po vyjednávání paní starostky s vedením doprav-
ního podniku podařilo dosáhnout alespoň dílčí rekonstrukce, spo- 
čívající ve zbroušení kolejí a částečné výměně kolejových pražců,  
a světe div se, hluk se podstatně snížil. 
Květinové výsadby – v celých Kníničkách se daří rozšiřovat květi- 
nová výzdoba a to nejen cibulovinami v parcích U kaple, U platanu  
a u horní autobusové zastávky, ale máme i krásně osazené závěsné 
květináče na sloupech pouličního osvětlení, osázené nádoby v parku 
před MŠ a U kaple a také nově osázený park na křižovatce ulic  
U památníku a Rekreační. Už teď se těšíme na jaro.
Akcí, o které doufáme, že se nikdy neuskuteční, je budování protipo-
vodňových opatření v rozsahu, jaký nám byl předložen MMB resp. 
firmou AQUATIS. Z našeho pohledu naprosto nesmyslná ničení obec-
ního i soukromého majetku jen pro případ, že možná někdy přijde 
něco, co snad ani přijít nemůže. Z představených prezentací vyply-

nulo, že tato opatření jsou vztažena k situaci, 
že nebude hráz Brněnské přehrady. Podle 
nás absurdní! – Zde bychom rádi poděkova-
li panu doc. Firbasovi, který za nás za všech-
ny dosáhl úspěchu v  soudním řízení proti 
zásadám územního rozvoje, kdy jako spolek 
Občané za ochranu bydlení v Brně-Knínič-
kách, Rozdrojovicích a Jinačovicích napadl 
plánovaný rozsah plánovaných protipovod-
ňových opatření.
Co říci závěrem. Děkuji Vám za společné  
4 roky a prosím Vás, přijďte k  volebním  
urnám. Ať se rozhodnete dát křížek komu- 
koliv, kdo se uchází o Vaši přízeň, přijďte 
rozhodnout o dalším směřování naší MČ. 
Přeji nám všem šťastnou ruku.

        Miroslava Keprtová, místostarostka
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VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
i já bych v závěru volebního období touto cestu ráda poděkovala 
všem zaměstnancům úřadu i všem zastupitelům bez rozdílu jejich 
politické příslušnosti, kteří po změně ve vedení úřadu svoji práci pro 
Kníničky nevzdali a ať „společně, pro nebo za Kníničky“ jsme rozho-
dovali a realizovali projekty vždy ve prospěch Kníniček a pro dobro 
jejich obyvatel. Poděkování si zaslouží i členové výborů a komisí  
i všichni naši dobrovolníci, kteří nám pomáhají při kulturních akcích, 
péčí o vzhled obce či blaho našich seniorů. Na koho nesmím zapo-
menout, jsou paní učitelky i ostatní zaměstnankyně z  mateřské 
školky, ale i vedoucí všech kroužků, které pečují o naše nejmenší. 
Zkrátka bez tohoto týmu by se nedalo tolik práce a změn udělat.  
Vy všichni tyto změny vidíte a hlavně je denně využíváte a to mě 
velmi těší. Všechny tyto změny jsou výsledkem práce, kterou jsme 
vám před minulými volbami slibovali.
Úplně největší poděkování však patří vám – občanům našich Kníniček. 
Díky vašim námětům a připomínkám jsme mohli reagovat na mno- 
ho věcí a díky tomu realizovat i to, s čím jsme původně nepočítali.  

V pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září od 8.00 
do 14.00 hodin proběhnou v naší městské části společné volby do:
 zastupitelstva městské části Brno-Kníničky 
 zastupitelstva města Brna 
 do Senátu Parlamentu České republiky
Případné 2. kolo voleb do  Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční 30. září a 1. října 2022, nezíská-li nadpoloviční počet hla-
sů některý z kandidátů již v prvním kole. Volby se konají opět v pátek 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Kde volit?
 Volební místnost se nachází v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ, 
v 1. patře spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou mateřské 
školy, Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod od kaple). 
Bohužel veřejné prostory  naší městské části neumožňují zajistit  
bezbariérový přístup do volební místnosti. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v den voleb mimo voleb-
ní místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. Nahlásit se nám můžete prostřed-
nictvím emailové adresy info@brno-kninicky.cz, na tel. 546 223 196 
nebo mobilu 725 112 409.

Volby do zastupitelstev obcí
Kdo může volit?
 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má  
v obci trvalý pobyt, 
 občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 
dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt  
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 

Jak volit?
V den konání voleb je nutné dostavit se do volební místnosti s hlaso-
vacími lístky, které obdržíte do svých schránek nejpozději 3 dny před 
konáním voleb, a průkazem totožnosti (Občanský průkaz, Pas České 
republiky). Jde-li o cizince, pak průkazem o povolení k trvalému po-

Ne vždy jsem mohla vaše přání a požadavky splnit, ale vždy jsem se 
snažila situace řešit. Někdy nebylo toto rozhodování vůbec jednodu-
ché, ale pevně věřím tomu, že hlavně díky vzájemné komunikaci  
a naslouchání se nám společně podařilo změnit v Kníničkách mnoho 
věcí k lepšímu. Ještě jednou tedy děkuji vám všem za důvěru i spolu-
práci. Díky vám pro mě byla práce starostky smysluplná a věnovala 
jsem se jí ráda, s chutí a očekáváním, že s každou akcí, ať už se jedna-
lo o kulturu, rekonstrukci, modernizaci či výstavbu něčeho nového 
se nám bude žít v našich Kníničkách zase o něco příjemněji.
Nemohu opomenout poděkování za podporu a zázemí své rodině. 
Bez jejich podpory a pomoci bych se nemohla Kníničkám věnovat 
s energií motorové myši (jak občas o sobě slýchávám).
Vážení sousedé, přijďte k volbám a dejte hlas těm, o kterých si mys- 
líte, že pro Kníničky udělají maximum. Přeji vám při rozhodování  
o další budoucnosti Kníniček šťastnou ruku a věřím tomu, že i noví 
zastupitelé budou pracovat tak, aby byly Kníničky ještě krásnější, než 
jsou dnes.

Lenka Ištvanová
starostka

INFORMACE K VOLBÁM 2022

bytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvěd-
čením o registraci). 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise případně vydá 
i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič vloží hlaso-
vací lístek pro volby do Zastupitelstva města Brna (tento hlasovací 
lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy)  
a hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva městské části Brno- 
Kníničky do jedné úřední obálky. Úřední obálku pak vhodí před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. Hlasovací lístek pro 
volby do Zastupitelstva města Brna je oboustranný. 
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování  
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Jak vyplnit hlasovací lístky?
Do zastupitelstva obce jsou 3 možnosti, jak upravit hlasovací lístek: 
 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem vo-
lební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů 
zastupitelstva obce má být voleno (neoznačují se již v této volební 

2022
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straně konkrétní kandidáti, k označení kandidátů u této volební stra-
ny se v takovém případě nepřihlíží).
 Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše 
lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno (9 kandidátů pro zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
a 55 kandidátů pro zastupitelstvo města Brna) 
 Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu  
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovol- 
ných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednot-
livě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Kdo může volit?
 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let 
 ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dovrší věku 18 let

Jak volit?
Volič obdrží od okrskové volební komise menší úřední obálku. Do 
úřední obálky se vkládá pouze volební lístek se jménem kandidáta 
bez jakékoliv další úpravy.
Lze také hlasovat s voličským průkazem, ale jen v obcích ve voleb- 
ním obvodu č. 55. Žádost o voličský průkaz lez vyřídit v úředních 
hodinách na ÚMČ Brno-Kníničky od 8. 9. 2022 do 21. 9. 2022 do 16:00.

Jméno Člen zastupitelstva  
OD

Člen zastupitelstva  
DO

Účast na jednáních 
zastupitelstva do 

změny ve vedení obce

Účast na jednáních 
zastupitelstva po 

změně ve vedení obce

% účast na jednáních 
zastupitelstva

Ištvanová Lenka 19. 11. 2018 současnost 14 15 97%

Chrastil Aleš 19. 11. 2018 současnost 13 15 93%

Keprtová Miroslava 19. 11. 2018 současnost 14 14 93%

Stodůlka Josef 19. 11. 2018 současnost 11 15 87%

Juránek Petr 19. 11. 2018 současnost 13 12 83%

Vokřál Petr 27. 1. 2020 současnost nebyl členem 
zastupitelstva 12 75%

Fojtíčková Hana 19. 11. 2018 současnost 13 8 70%

Burgerová/Pumprlová Petra 19. 11. 2018 současnost 13 7 67%

Juránková Hana 19. 11. 2018 16.12.2019 8 není členkou  
zastupitelstva 62%

Žák Martin 19. 11. 2018 současnost 14 0 47%

Celkový počet jednání zastupitelstva / volební období 2018–2022 14 16 30

Červen 2022
 Usnesení č. 3/30/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím před- 
kupního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, 
a.s. stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 72, postavené na pozemku  
p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

 Usnesení č. 4/30/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje účetní závěrku městské části Brno Kníničky za rok 2021 dle 
protokolu. 

 Usnesení č. 5/30/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské části 
Brno-Kníničky za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsled- 
ku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2021 bez výhrad. 

 Usnesení č. 6/30/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 
Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, za rok 2021 dle 
protokolu, schvaluje hospodářský výsledek ve výši 676,92 Kč a sou-
hlasí s návrhem rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu. 

 Usnesení č. 7/30/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
bere na vědomí informace o provedených rozpočtových opatřeních 
v kompetenci starostky č. 01-04/2022.

Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou zve-
řejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky http:// kninicky. eu/ 
obec/zakladni-informace/ v sekci zápisy ze zasedání.

STATISTIKA ÚČASTI NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY 2018–2022

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY

Seznamy všech kandidátů naleznete již teď na odkazu volby.cz. Více informací naleznete na webu Ministerstva vnitra mvcr.cz/volby.
Budeme se na vás těšit ve volební místnosti! 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Klimešová, info@brno-kninicky.cz, tel.: 546 223 196, mob.: 725 112 409
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Jsem velice ráda, že po delší covidové odmlce se opět obnovila spolu-
práce knihovny s MŠ Studánka a Klubem seniorů v Kníničkách. V prvním 
pololetí letošního roku se zrealizovalo celkem 9 akcí s 126 účastníky.  
Jednalo se o besedy pro žáky MŠ Studánka, Povídání s Opičkou  
Rozárkou. Děti se hravou formou prostřednictvím plyšové opičky 
dozvídají základní informace o knihách a knihovně (např. kdo je  
autor, ilustrátor, nakladatel, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím  
a knihovnou, jak se stát čtenářem knihovny a o povinnostech z toho 
vyplívajících). Malování na chodníku, vždy přináší všem zúčastněným 
velkou radost. V prostorách hřiště vznikly krásné a originální výtvory.

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE

Pro Klub seniorů byly připraveny dvě akce. 
První setkání jsme věnovali 100. výročí narození významného brněn-
ského básníka, spisovatele, překladatele a redaktora Jana Skácela. 
Povídali jsme si o jeho zajímavém životě a díle. Pro přiblížení jeho li-
terární tvorby byly prezentovány ukázky z jeho knih.  
Při našem druhém setkání byla milým hostem PhDr. Jiřina Hockeová, 
která si připravila zajímavou přednášku o antickém městě Pompejích, 
které  r. 74 po Kr. zcela zničil výbuch Vesuvu. Bohatá obrazová doku-
mentace doplnila výklad o chrámech, palácích, atriových domech, 
veřejných lázních, nevěstinci,  amfiteátru a divadlech i o jejich malířské 
a sochařské výzdobě. Nechyběly ani ukázky sádrových odlitků pod 
lávou pohřbených Pompejanů i jejich nekropole za hradbami města.

Libuše Pelánová, knihovnice
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SENIOR KLUBU 
V letošním roce jsme vyslechly všechny přednášky Aleše Svobody  
o brněnském podzemí pořádané v bystrckém centru. Vyjely jsme na 
výlet do zámku v Rájci Jestřebí na výstavu kamélií, do muzea Bla- 
nenském zámku a tradičně lodí po kníničské přehradě. 
Dočkaly jsme se odloženého koncertu písničkáře Žalmana a potěšil 
nás koncert kapely Fešáků. Zajímavá byla výstava Tutanchámon – jeho 
hrobka a poklady na výstavišti. Poutavé přednášky v klubovně nám 
připravily paní Pelánová a paní Hockeová z Mahenovy knihovny. 
Další setkání s nimi bude věnované výročí J. G. Mendela. 
Chystáme si vyrobit rodinný kalendář na zeď, abychom nezapomně-
ly na žádné narozeniny svých blízkých. Ještě určitě stihneme nějaký 
výlet do okolí Brna. Co bude našim cílem se domluvíme na prvním 
setkání v září. 
Scházíme se vždy první středu v měsíci v 10 hodin v klubovně. Kromě 
toho si zacvičíme jógu každé pondělí v 10 hodin v kníničské tělo- 
cvičně. První cvičení s Klárou Veselou bude 19. 9. 2022 v 10 hodin.
Děkujeme úřadu Brno-Kníničky za finanční podporu naší činnosti  
a uvítáme mezi námi další nové seniorky.

Danuše Dundáčková  

STUDÁNKA V ČÍSLECH
MŠ Studánka zahajuje  nový školní rok 2022/2023 ve  3 třídách s cel-
kovým počtem 59 dětí z Kníniček a blízkého okolí.
– z toho je 29 děvčat a 30 chlapců
– 23 dětí je nově přijatých
– 2 děti  jsou s podpůrným opatřením a s nárokem na paní asistentku
– 2 děti , momentálně bydlící v Kníničkách,  jsou z Ukrajiny.
Nezbývá, než popřát všem – dětem i  zaměstnancům – klidný školní 
rok  a 209 dnů plných zážitků.  
Děkujeme 118 rodičům za důvěru, že svěřily své děti do naší péče. 
Pokusíme se je nezklamat a být těmi nejlepšími průvodci předškolním 
studánkovým životem  dětí po celých 10 měsíců a 4 roční období.
„Chcete-li 1 rok blahobytu, pěstujte obilí. Chcete-li 10 let blahobytu – 
pěstujte stromy. Chcete-li 100 let blahobytu, pěstujte lidi."    

Za celý studánkový kolektiv Jana Zrostová     
PS. Kdo si hraje – nezlobí – soutěž pro kníničské čtenáře:
– sečtěte všechna čísla v článku včetně citátu
– výsledek odešlete  na e-mail MŠ  / ms-studanka@volny.cz /
– prvních 5 získá odměnu !
                                                                                            

KNÍNIČSKÁ CHASA
Letošní 19. ročník Mladých hodů v Kníničkách je úspěšně za námi  
a tímto bychom vám všem chtěli poděkovat za účast i za podporu. 
Po dlouhých 2 letech jsme si konečně užili plnohodnotné hody včet-
ně předhodové zábavy u cimbálu, hodové zábavy s dechovou kape-
lou Ištvánci a krojovaného průvodu obcí. Začátek hodového dne  
pro nás nezačal příliš dobře. Prudký a vytrvalý déšť, jaký v Kníničkách 
na hody nepamatujeme, bohužel překazil naše plány zatančit morav-
skou besedu u kapličky, a proto se polední program uspořádal netra-
dičně v tělocvičně. 
Déšť ani po obědě neustával a my jsme netrpělivě s mobilními tele-
fony v ruce a aplikacemi o počasí všeho druhu předpovídali okamžik, 

kdy budeme moci vyrazit na slavnostní krojovaný průvod obcí. Každý 
déšť jednou skončí a i na nás se usmálo štěstí. Za hojné účasti diváků 
dorazil v podvečer průvod až na hřiště, kde se až do dlouhých nočních 
hodin hodovalo, tančilo a zpívalo za doprovodu dechové kapely.
I přes nepřízeň počasí pevně věříme, že jste si Mladé hody užili mini-
málně tak, jako my. A jelikož mája stále stojí na hřišti a ani my nechce-
me, aby časem nekontrolovaně spadla na blízkou novostavbu,  
rozhodli jsme se máju 15. října pokácet. Tímto Vás všechny zveme  
na kácení máje s cimbálovou muzikou, které udělá definitivní tečku 
za letošními Mladými hody.

Vaše Kníničská chasa!
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BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
V  Kníničkách je dlouholetou krásnou  tradicí blahopřát občanům, 
kteří se dožívají významného životního jubilea. Ve výročí sedmdesá-
ti, sedmdesátipěti let a od osmdesáti let každoročně přichází osobně 
oslavenci popřát zástupci obce.
Blahopřání našim spoluobčanům, kteří se dožili kulatého jubilea, je 
vyjádřením úcty obce Kníničky a pro zástupce obce je velmi milou 
příležitostí k osobnímu setkání s oslavenci.

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY V KNÍNIČKÁCH 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 2022/2023
Zahajujeme další ročník rukodělných a keramických kroužků pro děti i dospělé.
S novým cyklem kroužků budeme začínat v pondělí 3. října, a to s následující nabídkou:

Kroužek pro školáky bude pokračovat ve stejném termínu, tj. v pondělí od 17 do 18.30 hodin. Zde se děti budou věnovat nejen 
keramice, ale i dalším výtvarným a rukodělným technikám. Děti mohou vyslovit přání, čemu by se rády věnovaly, a my se jim  
v rámci našich možností pokusíme vyjít vstříc. Můžeme se vrátit k technikám, které jsme již s nimi dělaly a které je velmi bavily,  
jako plstění, výroba ručních svíček, mozaika, smalt, grafika – linoryt a suchá jehla, fotokresba, výroba ručního papíru, savování 
triček, pletení z pediku, šperky z petlahví atd., ale můžeme zařadit i další, které by děti zajímaly, malba na sklo, tvorba ozdob  
z organzy, aranžování, možná i malování nebo drátování a další. 
Zájemci o kroužek pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na níže uvedené kontakty. 

Kroužky pro děti ze školky budou probíhat opět jako dosud v pondělí a ve středu odpoledne v době od 14.45 do 16 hodin. 
S dětmi ze školky se snažíme pracovat podle věku a podle zkušeností, s těmi, které k nám již chodily, můžeme začít dělat složitější 
výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním dovednostem. 
Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce školky.
Pondělní kroužky budou začínat 3. října, středeční kroužky 5. října.      

Rukodělné dílny pro dospělé budou probíhat jako dosud ve středu od 18 do 21 hodin a budou začínat rovněž ve středu 5. října. 
Program podzimního cyklu bude tvořen na začátku cyklu podle domluvy a zájmu účastníků, začínat budeme keramikou.  
Dohodnutý program bude k dispozici na internetových stránkách ÚMČ Kníničky nebo na vývěskách, samozřejmě rádi zodpovíme 
i případné dotazy. Těm, kteří k nám již chodili, ho zašleme mailem. Zájemci se mohou hlásit rovněž na níže uvedené kontakty.
Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.   

     Zina Lišková, Lenka Jašková
Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Lenka Jašková, tel.:608970129 e-mail: lenka.jaskova13@seznam.cz

1.září letošního roku oslavila své krásné devadesáté narozeniny naše 
bývalá paní starostka Jarmila Kubátová. I v tomto krásném věku sklí-
zí náš zasloužený obdiv nad její vitalitou, elánem a chutí do života. 
Bylo nám ctí jí osobně poblahopřát a se zaujetím poslouchat vyprá-
vění o životě v Kníničkách. Rádi bychom jí i touto cestou ještě jednou 
popřáli mnoho dalších let plných zdraví a pohody strávených v kruhu 
své rodiny a blízkých přátel.
Letošní rok je však na toto významné jubileum plodný a takto úcty-
hodného věku se dožila i paní Ambrožová, paní Ugwitzová a z mužů 
pan Bajbak a pan Tesař. I jim patří náš obdiv a srdečné blahopřání.
Jsou to už čtyři roky, kdy oslavil kulaté 90. narozeniny pan Kasprzak 
a jako když mávne proutkem jsme se s ním letos opět sešly, abychom 
mu pogratulovaly k jeho 94. narozeninám. Pan Kasprzak je nejstarším 
obyvatelem Kníniček. O recept na dlouhověkost jsme si mu neřekly, 
se zaujetím jsme poslouchaly jeho vyprávění, co bylo třeba před 
mnoha lety a jen jsme mu mohly tiše závidět tu paměť. A to nám 
mladším, buďme si upřímní, dělá mnohdy potíže :-)

Ještě jednou přejeme našim oslavencům všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví. 

Lenka Ištvanová, starostka
Miroslava Keprtová, místostarostka
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Tak jako každý rok, tak i letos jsme se sešli a to již po třinácté na 
táboře na Dračím Vršku. Pro tento rok jsme zvolili téma Rychlé Šípy. 
Na tábor jsme letos trochu netradičně vyrazili až v neděli a již večer 
před slavnostním úvodním táborákem měly děti vedené Mirkem 
Dušínem a Červenáčkem možnost setkat se se starým porybným ve 
Stavidlech u místního rybníka. Porybný, byť už stár, matně zavzpo-
mínal a něco málo jim pověděl o tajemném Janu Tleskačovi, čímž 
se celý děj tábora dal do pohybu.
 Následující dny se oddíly Rychlonožky, Jarky Metelky a Jindry Hojera 
hnány touhou po nových informacích o Janu Tleskačovi, ježku v kle-
ci a tajemném plánu létajícího kola, které by mohly využít do svých 
TAMTAMů (časopis), se začaly vydávat do Stavidel, kde nacházely 
jednotlivé části Tleskačova deníku. 
Stavidla však byla plná tajemných Vontů, kteří měli tendenci při jed-
notlivých hrách dětem, alias našim Rychlým Šípům, jejich snahu 

komplikovat. Posléze je však vyhledal jeden z uchazečů o velkého 
Vonta, Losna, který je požádal o pomoc, proti jeho podlému konku-
rentovi Mažňákovi, který neváhal navázat spolupráci s  neblaze  
proslulým Bratrstvem Kočičí pracky. Tímto se rozběhnul nelítostný, 
takřka bratrovražedný, souboj mezi Losnou a Mažňákem, který vyús-
til ve velkolepé fotbalové utkání a následnou volbu velkého Vonta, 
ve které děti měly možnost samy hlasovat. 
Vítězem se bez větších obtíží stal Losna, který se za pomoc Rychlých 
Šípů čestně odvděčil závěrečnou indicií do poslední celotáborové 
hry, na jejímž konci děti nalezly Tleskačův plán létajícího kola. Celý 
tábor byl pak zakončen velkou hostinou, kde všichni tento úspěch 
řádně oslavili.   
Děkujeme všem vedoucím, rodičům i MČ Brno-Kníničky za podporu, 
díky které jsme schopni každoročně tábor zrealizovat.

Martina Suchánková, hlavní vedoucí

TŘINÁCTÝ TÁBOR NA DRAČÍM VRŠKU V DUCHU RYCHLÝCH ŠÍPŮ 

SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář, tel. 608 880 107
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           Úřad městské části Brno-Kníničky 

si Vás dovoluje pozvat na  

8. SOUSEDSKÝ PÉTANQUE, 
který se bude konat v neděli dne 25.09.2022 na hřišti Dolní louky.              

Registrace týmů bude probíhat od 1430 do 1500 hodin. Prosíme zájemce o včasný 
příchod k registraci. Začátek hry bude v 1500 hod. 

Další informace Vám v případě zájmu podá: 
Lenka Ištvanová, tel. 724 363 252, starosta@brno-kninicky.cz 

Václav Hrnčíř, tel. 603 412 964, vaclav.hrncir@email.cz. 

 

Propozice: 

Soutěž bude probíhat ve dvoučlenných družstvech. 
Vlastní organizace soutěže bude upřesněna na místě s ohledem na počet 

zúčastněných dvojic. 
Přesná pravidla hry bude možné si přečíst u organizačního štábu na místě samém. 
Přijít může každý, kdo zvládne dohodit sportovní nářadí (rozumí se 1 ocelová koule) 

do vzdálenosti nejméně 5 m. 
Hra pétanque je určena pro nejširší věkové kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, pobavit se a zafandit protihráčům v duchu 
„s úsměvem jde všechno líp“. 

Tradiční občerstvení bude zajištěno. 

 Prosíme, sledujte aktuality na stránkách MČ Brno-Kníničky. V případě deštivého 
počasí bude akce přeložena na jiný termín.  

Těšíme se na vaši účast a hezké sportovní boje. 

 

Úřad městské části Brno-Kníničky  
si Vás dovoluje pozvat na  

8. SOUSEDSKÝ PÉTANQUE, 
který se bude konat v neděli dne 25. 9. 2022  

na hřišti Dolní louky.           

Registrace týmů bude probíhat od 14.30 do 15.00 hodin. 
Prosíme zájemce o včasný příchod k registraci.  

Začátek hry bude v 15.00 hod. 

Další informace Vám v případě zájmu podá: 
Lenka Ištvanová, tel. 724 363 252, starosta@brno-kninicky.cz 

Václav Hrnčíř, tel. 603 412 964, vaclav.hrncir@email.cz 
 

PROPOZICE 

Soutěž bude probíhat ve dvoučlenných družstvech. 

Vlastní organizace soutěže bude upřesněna na místě  
s ohledem na počet zúčastněných dvojic. 

Přesná pravidla hry bude možné si přečíst  
u organizačního štábu na místě samém. 

Přijít může každý, kdo zvládne dohodit sportovní nářadí  
(rozumí se 1 ocelová koule) do vzdálenosti nejméně 5 m. 

Hra pétanque je určena pro nejširší věkové kategorie. 
 

 

 
 
 
 
 

Přijďte si zahrát, pobavit se a zafandit protihráčům  
v duchu „s úsměvem jde všechno líp“. 

Tradiční občerstvení bude zajištěno. 

 Prosíme, sledujte aktuality na stránkách MČ Brno-Kníničky.  
V případě deštivého počasí bude akce přeložena na jiný termín.  

Těšíme se na vaši účast a hezké sportovní boje. 
 

SOPKa, z.s. vyhlašuje 11. ročník 
soutěže ve vaření hovězího guláše  

na otevřeném ohni

GULÁŠ 
JAKO OD BABIČKY

17. září 2022 
na hřišti na Dolních Loukách

Přihlášky 3-členných družstev  
do 11. 9. 2022

na adresu Keprtovamirka@seznam.cz; nebo  
SOPKa, z.s., Rekreační 7h, Brno-Kníničky 

 Startovné 150 Kč/družstvo. 

Ochutnávka a hodnocení uvařených  
zázraků od 15.30 hodin. 

Družstvo bude zaregistrováno po zaplacení startovného.  
Podrobné instrukce a podmínky soutěže obdrží  

soutěžící u pořadatele.

Těší se na Vás SOPKa, z.s.



Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

září 2022září 2022

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 10

Od září se v Brně třídí trochu jinak. Do žlutých kontejnerů nově patří 
také kovové potravinářské obaly. Takže do kontejnerů „na plast“ 
umísťujme nejenom plasty, krabice od mléka a džusu, hliníkové ple-
chovky od piva či limonád, ale už nyní také konzervy od paštik  
a dalších potravin, plechovky od kávy a čaje, obaly od pitíček, paštik, 
víčka zavařovací, od jogurtu, potravinové tácky, konzervy od jídel pro 
domácí mazlíčky – zkrátka takřka vše kovové, co v kuchyni během 
vaření spotřebujeme. Tuto změnu umožní automatická dotřiďovací 
linka, kterou Brno v těchto dnech dostavuje v areálu městské společ-
nosti SAKO Brno. Součástí linky jsou totiž účinné separátory kovů, 
které umějí kovy vytáhnout z moře plastového odpadu.  
„Automatická třídící linka, jejíž provoz zkušebně spustíme již v průbě-
hu září, spolehlivě vytřídí až 95 % odpadů včetně kovových obalů od 
potravin a nápojů. To nás přivedlo k myšlence postoupit v Brně na úrovni 
třídění a recyklace dále a separovat potravinové kovové odpady přímo,“ 
řekl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. 
Spolu s tím se v Brně začne postupně začíná sjednocovat barevný vzhled 
všech kontejnerů na tříděný odpad. Budou černé, stejně jako kontej-
nery na směsný komunální odpad, ovšem odliší se od nich barevností 
víka – modré víko pro papír, žluté pro plasty, nápojové kartony a kovo-
vé obaly. „Inspirovali jsme se evropskými městy jako například Vídní, 
kde černé kontejnery s barevnými víky úspěšně zavedli již před něko-
lika lety. Také Brňané třídí velmi dobře a není již potřeba výrazně 
signalizovat, na jaký typ odpadu je daný kontejner určen,“ zdůraznil 
Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Změna čeká na 2 800 
modrých a 3 000 žlutých kontejnerů. „Jejich výměnu zahájíme v histo-
rickém centru města a postupně, podle toho, jak budou kontejnery 
dosluhovat, bude zhruba do pěti let celé město sjednoceno na elegant-
ně nenápadnou barvu,“ prozradil Filip Leder. Spolu s tím SAKO Brno 
aktuálně dokončuje projekt decentně oplocených kontejnerových 
stání, kde nádoby na odpad budou skryty za ploty z přírodních mate-
riálů, aby nerušily vhled ulic. „Decentně upravených kontejnerových 
stání bude více typů a na každé městské části bude, vybrat si a rozhod-
nout, jaký typ ohrazení a v jaké lokalitě si zvolí“, dodal předseda před-
stavenstva SAKO Brno Filip Leder.
„Všechny tyto změny posunou úroveň třídění a separace odpadů 
v Brně na kvalitativně jinou úroveň. Sečteno a podtrženo půjde vlastně 
o takovou menší designovou a systémovou revoluci ve sběru a třídě-
ní odpadu,“ uzavřel Petr Hladík., 1. náměstek primátorky města Brna. 

Změny v systému třídění v Brně od září 2022 přehledně:

I. KOVOVÉ OBALY DO ŽLUTÝCH
K plastu a nápojovým kartonům se nově odkládají také kovové obaly od potravin – tj. například: nápojové plechovky, plechovky od 
kávy či čaje, konzervy, obaly od trvanlivých potravin, obaly od krmiv pro zvířata, víčka od jogurtů, alobal, potravinové tácky, víčka od 
sterilovaných potravin, drobné kovové obaly.

II JEDNOTNÝ VZHLED KONTEJNERŮ
Brno sjednotí design všech svých nádob na směsný komunální a tříděný odpad. Budou černé a odliší se pouze barevností víka. Černé 
pro směsný komunální odpad, žluté pro plasty, nápojové kartony a kovové obaly, nádoby s modrým víkem pro pap

III. DECENTNÍ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Podle zájmu a požadavku městských částí bude SAKO Brno postupně budovat oplocená kontejnerová stání, aby nádoby na odpad 
byly schované za ploty z přírodních materiálů a nerušily vzhled ulic.

VELKÉ ZMĚNY V TŘÍDĚNÍ! KOVOVÉ OBALY PATŘÍ DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ. 
PROMĚNÍ SE TAKÉ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ 
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OBČANSKÉ NÁVRHY DÁME NA VÁS 
SLOUŽÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V BRNĚ
Od letošního jara mohou obyvatelé Brna využívat občanské návrhy 
Dáme na vás jako další z  participativních nástrojů, které umožňují 
lidem zapojit se do správy a řízení města. 
Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé města celo-
ročně podávat veřejně prospěšné návrhy i bez konkrétní finanční 
částky či umístění, návrhy regulativního charakteru či ideové myšlen-
ky na zlepšení kvality života v Brně. Občanské návrhy slouží městu  
i jako zásobník dobrých nápadů, které mohou pomoci město dále 
rozvíjet. Podané návrhy sbírají podporu a ty, které dosáhnou mini-
mální hranice podpory, budou předloženy k  projednání vedení 
města. Rada města Brna následně rozhoduje, zda se bude návrh dále 
zpracovávat a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest desí- 
tek návrhů, které mohou Brňané s trvalým bydlištěm v Brně podpořit 
či odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. Tento účet 
velká část Brňanů již využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu 
za odpady, takže představuje velmi snadnou možnost hlasování.
Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás a pojďte s námi vylep-
šit život v Brně!

Tým Dáme na vás

AUTENTICKÝ PODZIM 
NA PROCHÁZCE PO BRNĚ
Série autentických prohlídek vás znovu vytáhne do ulic Brna pozná-
vat jeho více i méně známou historii s TIC BRNO. Podzimní témata 
přinesou například historický pohled na oblast Cejlu nebo procházku 
spjatou s básníkem Janem Skácelem.
Projděte si vily v brněnských Žabovřeskách nebo Ústřední hřbitov, 
poznejte město za hradbami, Brno a podzim ve středověku i všechny 
brněnské svaté. Obdivujte muraly v brněnském Bronxu, krásy ulice 
Hlinky, oslavte Mezinárodní den biodiverzity na prohlídce s názvem 
Neživá příroda v centru Brna. Sametovou revoluci připomene pro-
hlídka 17. listopad v Brně. Nejoblíbenější letošní procházky vás zave-
dou za brány brněnského výstaviště, kde se seznámíte s architekturou 
tohoto skvostu evropského měřítka. 
A ti, kterým je venku již chladněji, mohou využít pohodlí turistického 
minibusu a vyjet na jednu z vyhlídkových jízd. Úplnou podzimní 
novinkou bude trasa Po stopách Leoše Janáčka. Návštěvnicky úspěš-
né jsou i Dělnické kolonie a pak evergreeny jako Funkcionalismus, 
Slavné vily, nebo Paláce průmyslové aristokracie. Pro sportovní nad-
šence je pak určena jízda Legendární místa brněnského sportu.

www.autenticke-prohlidky-brno.cz

TIC BRNO, p. o. 
Radnická 365/2, 60200 Brno 
IČ 00101460 
www.ticbrno.cz 

MUNIPOLIS = MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení spoluobčané, 
jak jsme Vás již informovali v několika předchozích číslech Kníničské-
ho zpravodaje, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas/MUNI-
POLIS, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně  
a efektivně. Co je na této službě nejdůležitější, je to, že občané, kteří 
se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důle-
žité informace o dění v Kníničkách, a to prostřednictvím e-mailů či 
zpráv do mobilní aplikace.
To, že se služba osvědčila, mohou zajisté potvrdit její uživatelé, když 
v Kníničkách letos v červnu došlo k havárii na vodovodním řadu a my 
jsme vás mohli průběžně informovat o stavu událostí. V Kníničkách 
máme v tuto chvíli registrováno 162 aktivních uživatelů a nepropás-
nou tak žádnou aktualitu, kterou zveřejňujeme na webu MČ nebo 
info tabulích.
Nově pro Vás v aplikaci zveřejňujeme tzv. Chytrý zpravodaj. Chytrý 
zpravodaj je moderním rozšířením tištěného zpravodaje a přihlá- 
šení uživatelé do Mobilního Rozhlasu/MUNIPOLIS dostanou vždy 
zpravodaj v interaktivní podobě přímo do svého mobilního telefonu 
nebo na e-mail dříve, než do svých schránek.
Takže pokud chcete být včas informováni, není nic jednoduššího, než 
si službu Mobilní Rozhlas/MUNIPOLIS nainstalovali nebo nechali 
nainstalovat. Pokud si s  instalací nebude vědět rady, kdokoliv na 
úřadě MČ Brno-Kníničky Vám rád poradí.
Ještě Vám připomenu, co vám přinese registrace do Mobilního Roz-
hlasu/MUNIPOLIS:
 • Novinky a důležitá upozornění z úřadu přímo do telefonu 
• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, 
dopravní uzavírky atd. 
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce 
• Účast ve veřejných anketách 

Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké 
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat? 
• Přes webovou stránku https://kninicky.munipolis.cz 
• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / MUNIPOLIS
• Vyplněním registračního letáku a předáním na ÚMČ Brno-Kníničky
Těším se na setkání s Vámi při některé z akcí zaslaných prostřednictvím 
Mobilního rozhlasu.

Lenka Ištvanová
starostka
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Volte 
č.1

Společně pro Kníničky – kandidátka č.1
Kníničky jsou pro nás místem, které milujeme, kde žijeme, máme své rodiny, sousedy, přátele a kamarády. Chceme i 

nadále dělat vše pro to, aby se nám všem v naší městské části líbilo, zkrátka Kníničky jsou naše srdcovka. 

Proto bychom rádi:

• Pokračovali v práci na rozpracovaných
projektech a dotáhli je do konce

• Zahájili práce na nových projektech
• Bojovali proti provedení protipovodňových

opatření v naší městské části v rozsahu
předloženém MMB resp. firmou AQUATIS
(dvoumetrový val napříč lokalitou Dolní
Louky – ničící již vybudovaná hřiště a
pozemky pro klidovou odpočinkovou zónu)

• Ve spolupráci s vlastním energetickým
specialistou vytipujeme nákladově přijatelné
možnosti úspor energií (např. časové spínače
el. energie, malá FVE pro ostrovní provoz
školky, tělocvičny, krčku školky a úřadu)

• Podporovali kulturní a společenský život v
naší městské části

• Zabránili trasování rychlostní komunikace
přes území naší městské části

• Spolupracovali a vedli konstruktivní dialog s
městem Brnem ve všech záležitostech
týkajících se Kníniček, např. o možnostech
dalších zklidnění ulice Ondrova, nový
územní plán, doprava na ulici Hrázní a
Rekreační, krajině blízké a citlivé dopojení
cyklostezky od Jinačovic směrem na
Sokolské koupaliště, projekty na kníničském
břehu Brněnské přehrady apod.

My všichni v Kníničkách skutečně žijeme, pracujeme, setkáváme se, pomáháme na kulturních akcích a 
vážíme si naší obce jako místa, kde se skutečně dobře žije. Vnímáme ale i problémy, které naši městskou 

část trápí a aktivně je řešíme. 
Pojďme SPOLEČNĚ pokračovat v rozdělané práci PRO KNÍNIČKY.

VVáážžeenníí  aa  mmiillíí  ssppoolluuoobbččaannéé,, 
dovolte mi, prosím, představit Vám program kandidátky obětavých a schopných 
přátel, kteří by společně s Vámi pro Kníničky rádi něco udělali:
- Vyřešili žalostnou dopravní situaci na ulicích Hrázní, Rekreační a Ondrova - 
průjezd tranzitní dopravy musí být v intravilánu Kníniček a v okolí přehrady 
zakázán - je to jediný způsob, jak udělat z Kníniček klidnou a bezpečnou MČ.
- Konečně zahájili revitalizaci bývalého areálu VUT výstavbou moderní mateřské 
školy, domova pro seniory a prostoru pro setkávání občanů Kníniček propojených 
nádherným lesoparkem se zachováním stávající zeleně.
- Zařídili výstavbu několika malometrážních bytů pro občany Kníniček, 
kteří se dostanou do bytové nouze.
- Prosadili výstavbu strategického napojení Kníniček na bystrcký vodovodní řad, 
neboť stávající jediné napojení Kníniček z kníničského vodojemu je v havarijním 
stavu a hrozí tak četné poruchy a dlouhé odstávky.
- Pokryli levným vysokorychlostním internetem celý intravilán Kníniček 
i chatových lokalit.
- Vybudovali náplavku u řeky Svratky pro letní osvěžení a moderní relaxaci občanů 
- Získali dotaci na vybudování nové tělocvičny v nízkoenergetickém standardu - 
jako bonus vybudovali nové prostory umístěné v suterénu objektu, které by mohly 
být využívány jako taneční studio, posilovna, sauna, příp. adekvátní knihovna.
- Zrekonstruovali všechny veřejné budovy do nízkoenergetického standardu 
a vyměnili jejich zastaralé neúsporné zdroje tepla.
- Bezpečně napojili novou cyklostezku vedoucí z Jinačovic na komunikaci 
směřující na Sokolské koupaliště.
- Zvýšili podporu pro pořádání kulturních a sportovních akcí, kroužků a ocenili 
práci organizátorů těchto aktivit - společné zájmy nás přece spojují.
- Vytvořili skupinu profesionálů pro vedení dialogu s městem Brnem 
o strategických projektech, územním plánu a dalších, pro Kníničky vysoce 
důležitých, záležitostech, ze kterých může naše městská část profitovat.
- Dokončili a urychlili rozpracované projekty, které budou dávat smysl a budou 
přínosem pro Kníničky.
My, kandidující, budeme poctěni, pokud nám dáte šanci Vám dokázat, 
že pro Kníničky uděláme maximum možného a náš domov tak zařadíme 
do společnosti moderních malebných obcí, které nejenže pamatují na udržitelný 
rozvoj, respektují přírodní prvky, rozvíjí schopnosti dětí i dospělých, váží si a 
pomáhají svým seniorům, ale i zjednodušují a zpříjemňují veškerý život v nich.

IInngg..  PPeettrr  JJuurráánneekk

DDeejjttee  ššaannccii  kkaannddiiddááttnníí  lliissttiinněě  čč..33,,  nneezzkkllaammeemmee  VVááss!!

    Nezávislí kandidáti pro Kníničky s podporou KDU-ČSL           kandidátka č. 3

„UDĚLEJME Z Kníniček 
     LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT“


