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Úvodem 

 

Co přinesl rok 2015 Jižní Moravě a Brnu? 

Brno vyhlásilo rok 2015 jako „Rok smíření“ k uctění památky obětí poslední války 

Je ukončena rekonstrukce ulice Milady Horákové a začala rekonstrukce ulice Minská 

Jihomoravský kraj ani Brno nemá stále nový územní plán 

Moto GP v Brně zachráněna zřízením neziskového spolku 

Biology Park Brno získal ocenění Stavba Jihomoravského kraje 2015 

Zahájen archeologický průzkum pod budoucím koncertním sálem na Veselé 

Buduje se v areálu Zetoru nové televizní studio Brno 

Je postavena nová budova Jihomoravské záchranky v Brně-Ponavě 

V ZOO medvědice Cora porodila své páté mládě 

Za Lužánkami fanoušci vyčistili fotbalový stadion pro rozlučkové utkání P. Švancary 

Moravské náměstí střeží socha markraběte a římského krále Jošta Moravského  
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Co přinesl rok 2015 Kníničkám? 

 

Na Sokolském koupališti přibyly převlékárny, sprchy, herní a sportovní prvky 

Wellness centrum Infinit-Maximus zbudovalo venkovní termální bazén 

Je opraven Památník obětem 2. světové války na ulici Ondrova 

Povodí nesouhlasilo se zařazením pyramidy na hrázi mezi kulturní památky 

Na Dolních loukách jsou doplněny stojany na kola, oplocení a lavičky kolem řeky 

Přibyly další metry tréninkové horolezecké stěny sportovního areálu 

Spolek Televizní kabelový rozvod zvolil nový výbor s předsedou Ing. J. Boudným 

Knihovnice paní Petrová předala knihovnu po 11 letech nové knihovnici paní Pížové 

Doručováním úředních zásilek kurýrní službou je pověřena Ing. Irena Bubeníková 

U kapličky je postavena nová pietní deska 

V parku u Lva jsou instalována informační tabla s historií Kníniček 

Za pomocí úřadu MŠ Studánka zrekonstruovala další třídy 

Povodí Moravy začalo opravovat pravý břeh Svratky pod hrází 

V Kníničkách začalo zdravotní cvičení pro seniory zdarma 

Obec zakoupila do tělocvičny hrací koberec pro děti 

Restaurace Marina je zavřená, pivo se dál prodává v cukrárně 

Je zahájeno bourání stavby restauračního zařízení Hříbek na Sokolském koupališti 
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Jaký byl rok 2015? 

Počet obyvatel v Brně včetně cizinců dosáhl 400 904, v Kníničkách k 1. 1. 2015 žilo 

1023 obyvatel. Průměrná mzda vzrostla o 4% na 25718 Kč, pětinu příjmů Jihomoravanů 

spolkne bydlení. Zvýšila se cena vodného a stočného. Ale jsou zrušeny regulační poplatky u 

lékaře, zůstává 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Je zavedeno vyšší porodné, zavedeny nižší 

daně pro rodiče, lze uplatnit slevu na dani za školkovné ve státní i soukromé školce. Zvyšuje 

se minimální mzda na 9200 Kč. Poplatky za odvoz odpadu, za teplo, nájem a jízdné se 

nemění. Nezaměstnanost dosáhla 7%. 

Celý rok je ve znamení oslav 70 let konce 2. světové války. Začal platit služební zákon 

pro státní úředníky. Jihomoravský kraj je čtvrtý největší kraj v České republice, oslavil 15 let 

vzniku. Nově připojené obce chválí hlavně dopravu. 

 

Jaké bylo počasí? 

Vedro a sucho v létě, mírná zima bez sněhu. Celý prosinec byly teploty nad nulou. 

V Brně byly časté mlhy. Rok 2015 byl podle světové meteorologické organizace nejteplejším 

rokem v historii měření teplot. Léto u nás bylo nejteplejší za posledních 12 let. Nebývalé vlny 

veder v červenci a srpnu. Ve Strážnici byla naměřená nejvyšší teplota 37.8 stupně 

Byl suchý rok s druhým nejnižším srážkovým úhrnem. Nezapršelo od začátku června 

do konce srpna. Některé toky vyschly, podzemní vody poklesly na jednu z nejnižších hladin 

od roku 1961. Hladiny řek jsou na extrémně nízké hodnotě. 

 

Lednový ani listopadový poprašek sněhu neměl dlouhé trvání 
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Tříkrálová sbírka 

Už po patnácté se vydávají do ulic koledníci, aby do zapečetěných pokladniček 

poprosili o finanční dar pro Charitu ČR. V Kníničkách utvořili pět skupin a vybrali celkem 

26963 korun, téměř o tisíc korun více než loni. Občané děti za koledu obdarovali i sladkými 

dárky, o které se spravedlivě rozdělili. V Brně se finanční prostředky použijí na rekonstrukci 

stacionáře Effeta, na podporu charitních služeb pro brněnské bezdomovce, na ubytování lidí 

v krizové situaci a na hospicovou péči v domácnosti. 

 

 

Country bál a lihobraní 

Občanské sdružení Sopka už podesáté uspořádalo v lednu country bál pro vyznavače 

country tance. Tělocvična se zaplnila tanečníky, kterým do tance hrála skupina Zimour. 

Součástí zábavy je i soutěž o nejlepší domácí lihovinu. Letos poprvé se budou hodnotit i 

likéry-„tlamolepy“. Ve dvou kategoriích se utkalo 28 soutěžících vzorků. O vítězi rozhodla 

nezávislá porota, která se vybrala z návštěvníků bálu.  

Nejvíc chutnala meruňkovice pana Štelcla z Bystrce a Kníničský baileys pana Juránka. 
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Karneval mateřské školky 

Dva klauni z agentury zapojili do tance nejen děti, ale i rodiče. Všichni se báječně 

bavili. Masek byla plná tělocvična všech věkových kategorií. Bylo to radostné odpoledne. 
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Ostatky 

Čtvrté ostatky v Kníničkách připadly tentokrát na valentýnskou sobotu 14. února. 

V poledne vyrazil průvod masek na obchůzku obcí. Děvčata nabízela těm, kteří otevřeli, boží 

milosti, koblihy, koláčky, karkulka dokonce bábovku. Chlapci zase tradičně nabídli slivovici 

nebo meruňkovici. Součástí průvodu byl letos alegorický vůz. Medvědář vezl klec s medvědy 

a bečkou piva. Zapojily se i kočárky nových občánků. Tvořivost mladých s fantazií je 

nekonečná! Mnohé masky jsou vlastní výroby a každý rok jich přibývá. Celou cestu chasa 

zpívala za doprovodu houslí, harmoniky a klarinetu.  
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Odpoledne chasa připravila dětský karneval. 75 dětí plnilo v tělocvičně úkoly na pěti 

stanovištích. Na novém koberci si ověřily svou obratnost na připravené opičí dráze. Po 

splnění všech úkolů si přišly pro diplom a sladkou odměnu. Nechyběla soutěž masek. Nejvíce 

se líbili indiáni a karkulka. 
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Večer se konala zábava pro dospělé, na které poprvé zahrála výborná krojovaná 

dechová hudba mladých muzikantů Svatobořáci. Tančilo se do pozdních hodin. Nejlepší 

maskou byla vyhlášena Maková panenka s motýlem Emanuelem manželů Musilových. 

Nechyběla kulturní vložka v podobě Hříšného tance ani verbuňk, který zazpívali a zatančili 

stárci. O půlnoci se konalo tradiční pochovávání basy s kázáním pana faráře.  
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Farářova modlidba: Nových dětí jako smetí, čapí hejno už sem letí. 

Nejspíš nějaká nákaza, asi vzduchem se to šíří…… 

Marina je opět v krizi a my máme kladnou vizi, 

Že tu bude brzy sedět u piva nejen Vrzy…….. 

Bože dej, ať Kníničky neskolí ta prezidentská viróza! 

A naše játra nenapadne cirhóza. 

Prosíme tě, vyslyš nás! 
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Pingpongový turnaj v březnu 

Tradiční turnaj se konal v malém počtu sportovců. Snad byla příčinou končící 

chřipková epidemie. Ti, co přišli, nelitovali. Pro každého byla malá odměna, nejen pro vítěze. 

Nováčci se mohli přiučit od těch zkušených závodníků. 

 

 

Křest nové lodi 

Český veslařský klub Brno v březnu pokřtil svou novou loď. Dostala název 

KNÍNIČKY. Klub slavil úspěchy v pražských Primátorkách. Junioři závod vyhráli a mužská 

osma byla druhá. Osmu předjeli jen profesionálové z Dukly Praha. Vítězství si odvezli i muži 

masters v kategorii B. MČ Brno-Kníničky přispěla v roce 2015 klubu finančním příspěvkem. 
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Velikonoční dílna 

Velkou účast „maléreček“ měla velikonoční dílna 2. dubna. Ke společnému zdobení 

kraslic je pozvala Zina Lišková. Pracovaly tradičními i novými technikami, zkoušely je 

kombinovat navzájem. K některým maminkám se přidaly i děti. Bylo to odpoledne nabité 

tvůrčím elánem a radostí z výsledků vlastní tvorby. 

 

  

Velikonoce 

6. 4 na velikonoční pondělí bylo ráno sice chladné, ale slunečné. Mrskači v krojích se 

sešli u Aničky v 8 hodin ráno. Majitelka Alena Tullová je vítá s otevřenou náručí a má pro ně 

nachystanou mašli s razítkem a datem. Někteří už mají z mašlí pěknou sbírku. Tentokrát 

přišla i redaktorka Deníku Rovnost spolu s fotografem. Další den vyšla v novinách reportáž.  

O půl deváté vyráží stárci se zpěvem vyprášit nejen stárky, ale i bývalou starostku paní 

Kubátovou. Ta má největší zásluhu na obnovené tradici hodů a už je očekává. Mrskut se často 

protáhne až do pozdních odpoledních hodin. 

Malí kluci už nechodí dům od domu, ale jen po svých spolužačkách nebo známých. 

Tak tradice pomalu vymírá a je dobře, že chasa se ji snaží udržet. 
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 Brigáda u altánu 

Na 11. dubna svolává SOPKa brigádu na úklid altánu. Bylo třeba vyměnit střešní 

tašky, vyčistit studnu, zamést listí a uklidit altán. Večer u ohně zavzpomínali na kamaráda 

Emila Bartoně, který před rokem zemřel. Sešlo se více jak 40 přátel, přesto, že se spustil déšť. 

 

 

Pálení čarodějnic 

Na pozvání SOPKy 30. dubna přišli k altánu děti i dospělí. Děti s velkou chutí 

soutěžily a dospělí si večer u ohně zazpívali. Občerstvení bylo zajištěno.   
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TKR 

V dubnu se uskutečnila členská schůze Spolku „Televizního a kabelového rozvodu“ 

Kníničky – Bystrc, bývalého Občanského sdružení TKR. Většina starého výboru odstupuje. 

Je nutné ustavit nový výbor. Předsedou nového výboru byl zvolen Ing. Jiří Boudný, jeho 

zástupce je Alois Halámek. Ve výboru jsou ještě Ing. Jaroslav Procházka a Vladimír Borský.  

 

 

Uctění památky pana Šikuly 

Klub českých turistů uctil památku zachránce přehradní hráze. U památníčku se sešlo 

téměř 70 občanů. Kytici položil bystrcký starosta pan Kratochvil. Dostavil se vnuk pana 

Šikuly dr. Vokurka a vnuk pana Dolníčka, který panu Šikulovi oznámil příchod Rusů do 

Bystrce. Dr. Vokurka připomněl, že jeho dědečkovi zachránila život znalost němčiny i ruštiny 

při jednání s gestapem a později s vojáky na obou stranách. 
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4. Sousedský pétanque 

Úřad městské části Brno- Kníničky pozval v květnu občany na turnaj, který se tradičně 

uskutečnil na Dolních loukách. Pozvání přijalo deset dvojic všech věkových kategorií, hráli 

mistři i naprostí začátečníci. Hrálo se v duchu hesla „s úsměvem jde všechno líp“. 
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Vítání občánků 

Pan starosta Martin Žák a místostarostka Hana Juránková přivítali v květnu do obce 

Jolanu Mikuláškovou, Vojtu Sitaře, Ondru Klimeše, Lindu Šívarovou, Antonína Stejskala a 

Eduarda Stránského. Slavnost byla rozdělena na dvě části. Děti z místní mateřské školky 

předvedly roztomilý program oběma skupinám. Maminky dostaly kytičku, děti dárek 

v hodnotě 1000 Kč. 
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Loučení s budoucími prvňáčky 

Třináct budoucích prvňáčků se rozloučilo s pracovníky mateřské školky. Hodně 

úspěchů ve škole jim přišel popřát pan starosta. Děti dostaly na památku balíček, na který 

přispěla městská část. O zábavu se postarala agentura. 

 

 

IGNIS BRUNENSIS 

V rámci festivalu Brno-město uprostřed Evropy proběhla 18. Mezinárodní soutěžní 

přehlídka ohňostrojů. Soutěžit přijeli francouzští, slovinští, italští a čeští ohněstrůjci. Čtyři 

ohňostroje byly odpáleny na Brněnské přehradě. V povinné části show zněla hudba Antonína 

Dvořáka „Furiant“. Nahrávku věnovala Česká filharmonie, která v Brně zahajuje oslavy 120. 

výročí svého založení. První a závěrečný ohňostroj byl nad Špilberkem. Kníničky připravily 

na břehu Sokolského koupaliště ozvučené podium. 

Ze čtyř soutěžních týmů dostala hlavní cenu francouzská skupina za představení „Jak 

chlapec potkal dívku“. Příběh plný lásky a zlomeného srdce. Cenu primátora za povinnou část 

s Dvořákovou hudbou získali Slovinci.  
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Dětský den  

Konec května na Dolních loukách patří dětem. Na pozvání MČ Brno-Kníničky, 

Policie ČR-OO Brno-Bystrc a Hasičského záchranného sboru stanice Přehrada přišly děti 

s doprovodem, aby si prohlédly vybavení policie i hasičů, povozily se na koních, zastřílely si 

ze vzduchovky, zastříkaly si z hasičské stříkačky a mohly si prověřit obratnost i znalosti 

v soutěži. Nezahnala je ani krátká přeháňka. 
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Dvanácté Mladé hody 

 Příprava hodů už probíhá od března. Malí se začali scházet ještě dříve. 

 

Vše řídí první pár Romana Kovaříková a Robert Belán. Je potřeba zařídit vypůjčení 

krojů a hlavně dovézt máju. Letos je vysoká 28 m. Je nutné postarat se o výzdobu prostranství 

a objednat obě muziky. Všechny hodové dny provázela tropická vedra. 
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Sobota 4.7. 

 

Krojovaní obešli obci, aby pozvali všechny na letošní hodový program. Každý, kdo 

otevřel, dostal rozmarýnku s mašličkou a mohl si s nimi připít na zdraví dobrým vínkem.  

 

Večerní program zahájily svým vystoupením děti. Jim i velkým stárkům k tanci hrála 

cimbálová muzika Slovácko mladší. Stárci předvedli krásný verbuňk. Večerní zábava za 

doprovodu cimbálové muziky pokračovala do ranních hodin.  
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Neděle 5.7. 

 

Po mši svaté u kapličky vysvětlila tradici hodového práva bývalá starostka paní 

Kubátová, starosta předal hodové právo a nastoupené páry chasy i malých stárků mohly 

zatančit Moravskou besedu. Za doprovodu dechové muziky Ištvánci tančilo 24 párů. 
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Nejnáročnější bylo nedělní odpoledne. Teplota dosahovala 37 stupňů. Průvod obcí 

vyzvedával postupně všechny stárky. Dvě děvčata omdlela a musela vyhledat stín. Muziku 

dokonce chránil paraván. Nejmenší účastník syn Katky Liškové se vezl ve stínu deštníku.  
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Po skončení náročného pochodu obcí stárci předvedli Československou besedu, kterou 

ještě znovu zatancovali při večerní hodové zábavě. Děti Moravskou besedou zahájily večerní 

program. Tu s nimi nacvičily a poděkování si zasloužily Markéta Audy a Jana Hlaváčková. 

 

 



 26 Kronika MČ Brno – Kníničky 2015 

 

Kácení máje 

Hody končí kácením máje a její dražbou. Vše za zvuku cimbálu výborné muziky 

Kyničan z nedalekých Moravských Knínic. Nechybělo verbířské vystoupení Kníničské chasy. 
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Guláš jako od babičky 

Už po páté se sešli na Dolních loukách kuchaři těch nejlepších hovězích gulášů, aby 

svým zázrakem uvařeným na otevřeném ohni vyhráli soutěž pořádanou SOPKou. 
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Sportovní den aneb sportujeme s dětmi 

Začátkem října pozvala všechny budoucí sportovce MČ Kníničky na sportovní 

soutěže. Spolu s doprovodem vytvořili dvojice a závodili na překážkové dráze, házeli koulí, 

stříleli ze vzduchovky nebo si ověřili svoji cyklistickou dovednost. Vítězové byli odměněni. 
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Badminton  

Podzimní dny patří sportování dospělých. Uskutečnil se čtvrtý turnaj smíšené čtyřky v 

badmintonu pod záštitou MČ Kníničky. Nohejbalový turnaj se poslední říjnový den bohužel 

nekonal pro nepříznivé počasí. 

Drakiáda 

Nad Kníničkami podzimní počasí přálo létajícím drakům, všichni kdo přišli zkusit své 

umění, byli spokojeni. SOPKa se postarala o občerstvení z tradičních pečených brambor, 

teplého čaje a nabízela i trochu slivovice. 
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Posezení nad starou fotografií 

V seniorském klubu se sešla spousta zajímavých fotografií ze života ve starých i 

nových Kníničkách. Vše bylo zdokumentováno a uloženo na úřadě. Zastupitelé Hana 

Juránková, Katka Lišková a Martin Žák z nich uspořádali v listopadu presentaci. Byl přizván 

pan Čižmář, znalec historie okolí přehrady. Zajímavým vyprávěním doprovodil fotografie ze 

stavby přehradní hráze a poskytl i dobový film. Tři hodiny nestačily na promítnutí všech 

dokumentů a na osmdesát účastníků je živě komentovali a vzpomínali společně na prožité 

chvíle.  
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Výstava kanárů 

V listopadu patří tělocvična výstavě kanárů spojené s  prodejem chovatelských potřeb 

i samotných ptáků. K výzdobě sálu přispívá každý rok i místní mateřská školka, která si pak 

výstavu může zdarma prohlédnout. 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark 

Vánoční svátky připomnělo v Kníničkách 9. prosince v 16 hodin setkání u 

cyrilometodějské kaple. Vše začalo odpoledním jarmarkem, který nabízel perníčky, vánoční 

výzdobu, šperky, drátěné výrobky, šité hračky z dílny rukodělných kroužků. Velký zájem 

sklidila ruční výroba skleněných vánočních ozdob s možností vyrobit si svoji vlastní kouličku 

na stromeček. 

V 17 hodin vystoupily děti mateřské školky se svým „Andělským zpíváním“. Po jejich 

vystoupení se rozsvítil nejen smrk stojící před kapličkou, ale i škola a kaplička. Na všechno se 

spotřebovalo 4 km řetězů. Vchod do školy hlídal svítící sněhulák a několik koulí. Rozsvítila 

se i netradiční výzdoba na pouličním osvětlení na ulici Ondrova. 

Zpěvem šesti známých koled s doprovodem kytary a harmoniky Sopky se všichni 

připojili k celorepublikovému projektu Deníku Rovnost „Česko zpívá koledy“. 
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Celým večerem provázel „špica borec“ a znalec hantecu Honza Hlaváček. Náměstíčko 

ozvučil pan Aleš Chrastil. Po celou dobu jarmarku bylo k dispozici občerstvení za 

symbolickou cenu. Pochutnávali jsme si na grilované kýtě, grilovaném hermelínu a sladkých 

koláčích. Nechyběl svařák, medovina a nealkoholický punč. Výtěžek z prodeje radnice 

rozdělila na dobročinné účely. 

Ani déšť nepokazil sváteční náladu, o kterou se přičinila MČ Brno-Kníničky, MŠ 

Studánka a SOPKA. Spojenými silami založily krásnou novou tradici. 
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Vánoční putování k Betlému-altánu 

K Vánocům patří i putování do nedalekého lesa, kam zval divadelní soubor VEJR. 

 

Předvánoční babinec aneb Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu 

Výzvu úřadu uposlechlo více jak 30 účastnic. Učebna praskala ve švech, Pomohla 

přilehlá chodba. Materiál obstaraly paní Ištvánová a Juránková. Květinové dekorace na 

vánoční stůl se živými květy si s velkým pracovním elánem vytvořily všechny ženy, které 

přišly a bylo co obdivovat! 
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Štědrovečerní koledování 

Tradiční posezení v „jesličkách“ u cukrárny patří k ukončení Štědrého dne pro mnohé 

příznivce SOPKy. Zazpívají si s kytarou pana Keprta a harmonikou pana Pumprle koledy, 

přiťuknou si skleničkou přineseného vína a popřejí si navzájem pěkné Vánoce. 

 

 

Silvestr 

S rokem 2015 se společně rozloučili ti, co přišli v hojném počtu na silvestrovské 

setkání na parkoviště u cukrárny, které pořádalo zastupitelstvo MČ Kníničky. Ochutnali 

svařák, děti nealkoholický punč, obdrželi perníčkovou PFku a shlédli krátký ohňostroj 

doprovázený hudbou. Rozešli se s přáním všeho nejlepšího do nového roku. 
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Co se změnilo kolem nás v roce 2015? 

 

O památník obětí I. světové války se celý rok vzorně staral chatař pan Strážnický. 

Pobouření vzbudilo natření pomníku na bílo. Vše se ale později vysvětlilo. 

 MČ Brno-Kníničky nechala zhotovit do parku u Lva informační tabule z historie obce 

s názvem Paměť této krajiny. 
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Pohled na hráz a pyramidu, která chátrá a potřebovala by ochranu. Ale povodí Moravy 

nesouhlasilo s jejím zařazením mezi kulturní památky.  

Pozn. Druhý den po vyfocení už byl letopočet na hrázi posprejovaný. Bohužel, stále 

jsou mezi námi vandalové. 

Povodí Moravy dokončilo na podzim opravu břehů pod hrází. Letos zpevnilo i pravý 

břeh, který se už rozpadal. Tím se zpevnila částečně i cesta, která vede těsně vedle něho. 

Samotná cesta by však potřebovala také opravu. Plánuje se jí ujmout bystrcká radnice a chce 

kolem řeky vybudovat rekreační alej. 
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Opravu si vyžádal pomník obětem II. světové války na Ondrové, který patří do 

vlastnictví Statutárního města Brna. Výběrové řízení vyhrál restaurátor Bohdan Jeřábek. 

Památník je na hranici životnosti, ale díky jeho restaurátorskému zásahu ještě chvíli vydrží.  
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Věnec ze živých květů u památníku položený k 70. výročí skončení II. světové války. 

 

Městská část nechala zhotovit u kapličky pietní místo pro parte zemřelých. 
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Lezecká stěna na Dolních loukách je rozšířená o novou část. Je vyrobena z akátového 

dřeva, jen dostavba stála 400000 Kč a je největší svého druhu v Brně. Je teď dlouhá 22 m, 

vysoká 3 m a má 400 úchytů. Celý sportovní areál je hojně navštěvován, pokud to počasí 

trochu dovolí. Vybudována záchytná síť pro míče za fotbalovým hřištěm splývá s okolím a 

neruší pohled na okolní přírodu. Pro kola přibyly dřevěné stojany, na které se kola zavěšují. 

Staré lavičky kolem cest nahradilo 19 nových z akátového dřeva. 
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Bohužel, i na nové lavičce se už „podepsal“ vandal. 
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Hříbek na Sokolském koupališti 

Tento restaurační objekt byl v havarijním stavu a zůstal po celou sezónu uzavřený. 

Úřad koncem roku rozhodl jej odstranit a zadal projekt na postavení nového. 

 

 

Modernizace se dočkala pláž na Sokolském koupališti. Magistrát města Brna přistavil 

převlékárnu, venkovní sprchy, betonové ping-pongové stoly, hřiště na pétanque a opravil 

dětské hřiště. A že byla voda na koupání teplá, dokazuje tabulka zápisů na informační tabuli.  

Lodní doprava zažila rekordní léto. Od 18. dubna do 11. října svezla šesti parníky přes 

210 tisíc návštěvníků.  
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Klub seniorů 

Během roku 2015 nabízel klub bohatý program.  

 

 

 

Velikonoce patřily výrobě kraslic. Ale v dubnu se uskutečnilo také velké setkání nad 

fotografiemi z prvních roků po válce. Pozvání přijali i pamětníci, kteří už v obci nežijí: Josef 

Ondra, Vlastimil Ondráček a Jiří Neužil. Byla nás plná klubovna. Setkání nad fotografiemi se 

vzpomínáním bylo emotivní, radostné a přátelské. Vzpomínalo se nad fotografiemi 

divadelních ochotníků, hasičů, prvomájových průvodů i školních tříd. 
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Zajímavá byla beseda s bylinkářem nebo s včelařem. 

 

Navštívily jsme legiovlak na Královopolském nádraží. 
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Při práci s keramickou hlínou pomáhala místostarostka Hana Juránková. 

 

Většina z nás chodí do bezplatného zdravotního cvičení pro seniory pořádané úřadem. 

Cvičí nás slečna Lucie Masopustová. Scházíme se jednou týdně v tělocvičně. 
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Rukodělky 

Rukodělné dílny pro dospělé i pro děti neustále získávají nové příznivce. Vyrábí se 

z nejrůznějších materiálů, zdobí se domy, byty, šatníky i šperkovnice a tvoří se nejrůznější 

dekorace. Děti pracují především s hlínou v pěti kroužcích keramiky od nejmenších 

z mateřské školky až po třetí třídu. Dětem se věnují Zina Lišková, Hana Juránková a Lenka 

Jašková. Výrobky obdivovali návštěvníci hodů. 
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TOM Rokytná 

Děti se pravidelně účastní turistických závodů. Podávají pěkné výkony. Dokonce se 

letos probojovala Alenka Fojtíčková na Mezinárodní mistrovství.  

S ÚMČ Brno- Kníničky spolupracují při organizaci každoroční strašidýlkové cesty. 

Tentokrát byla inspirovaná českými pohádkami. Na stanovištích účinkovaly děti. V baru před 

tělocvičnou provozovaly kavárnu. Výtěžek z prodeje věnovaly na adopci zvířátka v ZOO. 

 

 

 

Zapojily se do dobrovolnické akce 72 hodin a výtěžek 9362 Kč předaly SOS vesničce. 

Navíc nabídly pomoc při úklidu v brněnské ZOO. 
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Závody na kolech a koloběžkách, rozlučkový piknik na dece na konci školního roku, 

tábor na Věchnově a tři příměstské tábory to všechno patří do pestré činnosti turistického 

oddílu. Navíc čekající maminky si mohou zacvičit v tělocvičně jógu. 
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Po jedenácti letech předala paní Marie Petrová naši knihovnu nové knihovnici paní 

Věře Pížové. Pan starosta poděkoval končící knihovnici a zároveň přivítal novou. Otevírací 

doba jednou týdně ve čtvrtek zůstala stejná. 

 

 

Na jednom ze zasedání zastupitelstva ve složení: starosta Martin Žák, místostarostka 

Hana Juránková, Josef Stodůlka, Miroslav Machovec, Kateřina Lišková, Václav Vincenc, Petr 

Firbas, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová obdrželi zastupitelé poděkování za podporu 

Seniorklubu, Rukodělek, Chasy, SOPKy i Turistu a tím pomohli zajistit jejich pestrou činnost, 

jak dokazuje i tato kronika. V Kníničkách je stále živo i díky akcím, které organizují přímo 

zastupitelé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zápis za rok 2015 obsahuje 50 stran a byl schválen starostou obce dne…………… 


