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Dovolte mi abych Vás jménem zastupitelstva MČ Kníničky pozval na letošní Mladé hody, které se konají již tradičně na svátek sv. Cyrila a Metoděje. 
Tento rok připadá hlavní den oslav na pondělí 5.7.2010. Začátek hodů začne mší svatou u kaple v 10.00 hodin. Po mši a předání hodového práva 
Vám kníničská chasa pod vedením hlavních stárků Lenky Hrdličkové a Lukáše Badina zatančí „Moravskou besedu“ doplněnou o vystoupení malých 
stárek.
Jak je již dlouholetým zvykem prosíme převážně naše spoluobčanky o přinesení malého pohoštění, které můžete nabídnout přítomným hostům 
po skončení mše svaté a předání hodového práva.
Závěrem si dovolím popřát hezké počasí a krásné zážitky o které jistě nebude nouze. S pozdravem

Martin Žák, starosta

MLADÉ HODY

neděle 4. 7. 2010

16.00 –18.00 Předhodové zvání stárků a stárek
20.00 –24.00 PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA – hraje cimbálová muzika „OLINA“

pondělí 5. 7. 2010

10.30 MŠE SVATÁ v kapli Cyrila a Metoděje v Kníničkách
11.30 Předání hodového práva
11.45 Zatančení MORAVSKÉ BESEDY u kaple v Kníničkách
14.00 PRŮVOD OBCÍ s kapelou – uvádění stárek
17.30 –18:00 Zatančení ČESKOSLOVENSKÉ BESEDY – škola Kníničky
19.00 –2:00 HODOVÁ ZÁBAVA k tanci a poslechu hraje kapela ZLAŤANKA Z KOBYLNIC
21:00 Zatančení MORAVSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ BESEDY

Vstupné na večerní zábavu – 80 Kč.
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
ZDRAVOTNICTVÍ
Poliklinika na ulici Zahradníkova 2/8 v brně Vám nabízí a poskytuje i v době příprav na rekonstrukci zdravotnické služby v níže uvedených oborech, 
které můžete v případě potřeby využít:

praktický lékař pro dospělé, děti a dorost / alergologie a  imunologie / chirurgie / endokrinologie / gynekologie / interna, boreliová poradna / 
diabetologie / kožní ambulance / neurologie / oční ambulance / ORL / ortopedie / klinická psychologie a stacionář / rehabilitace – fyzioterapie / 
revmatologie / RTG, ultrazvuk a mamograf / TRN a kalmetizace / urologie

Ti, občané, kteří budou mít zájem vyžít shora uvedené zdravotnické služby, se mohou objednat přes telefonní ústřednu 541 552 111. Dostupnost 
polikliniky také linkami MHD č. 3, 11. U polikliniky je rovněž možnost využití parkoviště.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA:
Právní občanská poradna DIALOG, o.p. poskytuje právní pomoc občanům zejména v otázkách: 

sociálního zabezpečení a pracovně-právní problematice / bydlení, rodinných a občanskoprávních vztahů / ochrany základních lidských práv

adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno / telefon/fax: 541 552 411 / e-mail: poradna@poradnadialog.cz / web: www.poradnadialog.cz

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY MĚSTA BRNA – INDIVIDUÁLNÍ ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU OD OBČANŮ:
Společnost SAKO Brno, a.s. od 1. 4. 2010 nabízí občanům města Brna novou službu -odvoz objemného odpadu přímo od domu. Úplatná služba je 
nabízena jako pomoc těm občanům, kteří nemají možnost vlastního odvozu objemného odpadu do sběrných středisek.

Popis služby:
– množství odpadu na jeden odvoz je limitován objemem 1m3 a max. délce 3 m,
– občan si na tel. čísle 548 138 258 dohodne termín svozu, uvede druh odpadu, a uvede svoje kontaktní údaje, 
– objednávky budou přijímány ve všední dny od 8.00 do 15.00 hod.,
– odvozy budou prováděny v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hod.,
– v termínu svozu občan zajistí připravení odpadu na místo, odkud bude přístupné svozovému vozidlu a osobně předá odpad obsluze vozidla,
– před naložením odpadu bude provedeno vyúčtování služby, to znamená, že občan na místě zaplatí 250 Kč a obdrží doklad o zaplacení, 
– vlastní uložení odpadu na sběrném středisku je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady

PODMÍNKY PÁLENÍ ROSTLINNÉHO ODPADU NA OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH
Spalování suchých rostlinných zbytků se dle Požárního řádu MČ Brno-Kníničky, který je součástí obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 
kterou se vydávají požární řády městských částí ve městě Brně, povoluje takto:

duben – říjen každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 9.00 hod.
listopad – březen každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízení lze spalovat v souladu s § 3 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb., o ovzduší, jen 
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemickými látkami.
Při pálení je třeba se chovat v souladu s ust. § 127 Občanského zákoníku a neobtěžovat sousedy kouřem. 
Spalovat jiný než rostlinný odpad zakazuje obecně závazná vyhláška města Brna č.6/2005. Jiný odpad odevzdávejte ve sběrných střediscích nebo 
na sběrných místech v městské části (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).

SBĚRNÁ 
STŘEDISKA

Apelujeme na občany, aby využívali sběrná střediska, sběrná místa a využívali přistavené velkokapacitní kontejnery (11. 6. a 22. 10. 2010). Znovu 
se začínají objevovat černé skládky v okolí Kníniček nebo se množí odkládání domovního odpadu u odpadkových košů podél řeky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KVĚTNU
Třetí květnovou neděli proběhlo ve Společenském centru v Bystrci tradiční „Vítání občánků“. Tentokrát jsme s panem starostou přivítali, jako nové 
občánky Kníniček, tři holčičky a tři chlapečky. 
Další „Vítání občánků“ plánujeme na konec září (začátek října) tohoto roku. Z důvodů aplikace zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v praxi, se musí zájemci z řad rodičů přihlásit na úřadě u tajemnice. Jen tak se dozvíme o narození nového občánka a můžeme Vás zařadit do 
seznamu. Již nyní mám nahlášeny dva zájemce.

OSVOBOZENÍ KNÍNIČEK
U příležitosti 65. výročí osvobození obce Kníniček položil pan starosta Žák ve středu 28. 4. 2010 k Památníku v parku vzpomínkový věnec.

na ulici Páteřní (tel.: 725 847 683)
pondělí 14.00 –18.00 hod.
úterý až pátek  9.30 –13.30 hod. a 14.00 –18.00 hod. 
sobota  9.30 –13.30 hod.
neděle  14.00 –18.00 hod.

na parkovišti v ulici U Zoologické zahrady (tel.: 725 122 778)
pondělí  9.00 –12.00 hod.
úterý až pátek  14.00 –18.00 hod.
sobota  13.00 –17.00 hod.
neděle  9.00 –12.00 hod.
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V katastru Kníniček máme několik sakrálních (posvátných) staveb ať se 
již jedná o kapličku, boží muka, kříže či část křížové cesty.

Největší z  nich – kaple sv. Cyrila a  Metoděje – uprostřed Kníniček je 
zároveň i  nejmladší sakrální stavbou v  našem katastru. Byla postave-
na v  roce 1939 brněnským stavitelem Františkem Slámou, společně 
s dalšími obecními budovami – tehdejší obecní kanceláří s hasičským 
skladištěm (dnes Ondrova 23) a chudobincem (dnešní budova Úřadu 
městské části na ulici Nová), nákladem 63 410 Kč (tehdejších prvore-
publikových).
Kaple prošla, dá se říci generální opravou, na počátku 90. let minulé-
ho století. Byly provedeny zcela nové vnější omítky a fasáda, položena 
nová střešní krytina, vyměněny okapy, byla zrestaurována vitráž nad 
vchodem a provedeny úpravy okolí. Na většině zednických a pomoc-
ných pracech se podíleli, bez nároku na jakoukoliv odměnu, kníničtí 
občané.

Další – tentokrát již o poznání menší – sakrální stavbou jsou boží muka 
v těsném sousedství pomníku U lva. Tato boží muka pochází z období 
kolem roku 1800 a byla již také na přelomu tisíciletí zrestaurována.

Do dnešních dnů se nám naštěstí zachovaly i některé stavby, či spíše 
stavbičky, které byly přemístěny ze „starých“ Kníniček. Jedná se o dva 
kříže. První z nich je z roku 1918 a byl vystavěn obcí Malé Kiničky ke cti 
a chvále Boží na památku světové války. Původně byl umístěn v Dol-
cích a před zaplavením Kníniček byl přemístěn do parku mezi ulicemi  
U památníku (dříve Staroosadní) a Rekreační (dříve součást dnešní ulice 
Přehradní).

Druhý křížek se nacházel u  okresní silnice Bystrc–Veveří a  byl v  roce 
1940 přemístěn k okresní silnici Bystrc–Kuřim (dnešní ulice Ondrova, po 
pravé straně při vjezdu do Kníniček od Bystrce), kde se nachází dodnes. 
Tento křížek věnovala obec Kyničky ke cti a chvále Boží v roce 1912.

Nesmím zapomenout ani na další drobné sakrální stavby křížové cesty 
vedoucí z Chudčic k místu U tří křížů na hranicích Kníniček a Chudčic.

Všechny tyto drobné stavby prošly za posledních zhruba dvacet let 
rozsáhlými opravami či kompletními rekonstrukcemi. Posledně popi-
sovaný kříž se podařilo před sedmdesáti lety zachránit před vodami 
Kníničské přehrady. Hrozí mu však nové nebezpečí, tentokráte nikoliv 
ze strany přírodních živlů, ale ze strany civilizační vymoženosti – auto-
mobilové dopravy. Jeho těsné umístění u velmi frekventované silnice 
způsobilo, že kříž je vlivem dopravy značně poškozen a text je již téměř 
nečitelný. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky rozhod-
lo podat žádost o příspěvek na opravu této památky na staré Kníničky. 
S tímto souvisí i úvaha přemístit kříž na vhodnější místo, kde by již ne-
docházelo k jeho dalšímu neúměrnému poškozování.

Z  tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit i Vás, Knínčské, s  anketou, 
kam bychom tento kříž měli v rámci obce přemístit. Nabízí se hned ně-
kolik možností (pokud neuvažujeme o nulové variantě – ponechat jej 
tam kde je) – přesunout pouze přes silnici na druhou stranu komuni-
kace nebo umístit jej vedle kapličky (buď v místě bývalé zastávky MHD 
pod vzrostlou lípou, nebo nalevo od kaple při pohledu na vchod). Dále 
je variantou místo v  parku před školou, kde donedávna stávala pod 
elektrickým vedením jedna z lip. A poslední navrhovanou možností je 
parčík u obratiště autobusů U luhu. Může Vás samozřejmě napadnout 
i další a možná i vhodnější umístění. Chtěl bych Vás tedy touto cestou 
požádat o vyplnění níže umístěného anketního lístku a jeho následné 
vhození do schránky Úřadu městské části Brno-Kníničky na ulici Nová 
nejpozději do 30. 6. 2010. Děkuji.

(Použitá literatura: Kronika obce Kníničky, 1952;
http://www.vilemwalter.cz/dsa/kninicky.htm)

Mgr. Ing. Lubomír Juránek
místostarosta

SAKRÁLNÍ STAVBY V KNÍNIČKÁCH

Přemístění kříže při ulici Ondrova na následující místo (příslušnou variantu zaškrtněte):

 ponechat na stávajícím místě

 přesunout přes silnici na druhou stranu komunikace

 vedle kapličky v místě bývalé zastávky MHD pod vzrostlou lípu

 vedle kapličky nalevo od vchodu 

 park před školou v místě, kde stávala pod elektrickým vedením lípa

 parčík obratiště autobusů U Luhu

 jinam, popis místa…………………………………………………………………………………………………………

ANKETNÍ LÍSTEK
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TATO INFORMACE SE NETÝKÁ ÚČASTNÍKŮ KNÍNIČSKÉ KABELOVÉ TELEVIZE!

Přijeďte na letní servisní prohlídku vozů 
Škoda a vyberte si z bohaté nabídky Škoda 
originálního příslušenství za zvýhodněné 
ceny. Navíc jsme pro Vás přichystali 
kontrolu funkčnosti a bezpečnosti Vašeho 
automobilu před prázdninovými cestami.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autosalon HORA CZ a.s. 
Štouračova 1a 
635 00  Brno 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

PŘEKVAPIVÁ 
LETNÍ NABÍDKA

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 1. 6. DO 16. 7. 2010 
JEN ZA 49 KČ

SIMPLY CLEVER

LSA_2010_P2_CZ_CLR_DYN_9cbc1f3456c741c481342788fdc7f0a5_indd   1 12.5.2010   1:08:18

Tel.: 546 215 573
www.autosalonhora.cz 
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SPORTOVNÍ LOKALITA – HŘIŠTĚ DOLNÍ LOUKY

Vážení spoluobčané, letošní Mladé hody budou ve znamení velkých změn. Stárky a stárci připravující pro Vás každoročně tuto výjimečnou kulturní 
událost se rozhodli založit občanské sdružení KNÍNIČSKÁ CHASA. Důvodů je hned několik: chceme v aktivitách jako jsou Mladé hody pokračovat 
i nadále, rozšířit kulturní dění v MČ o další akce, např. veřejné „Kácení máje“ a chceme, aby se tyto události konaly k naší a především Vaší spoko-
jenosti.
Rádi bychom se tak stali více nezávislí na velkorysém finančním příspěvku MČ Kníničky, čímž bych samozřejmě chtěla i poděkovat za veškerou 
podporu. Letošní rok se tak pro Vás budeme snažit zprostředkovat nejen zážitek pro vaše oči, ale i pro vaše chuťové buňky.

Za Kníničskou chasu 
Ing. Kateřina Lišková

Záměr vybudovat kvalitní dětské hřiště jsem Vám již představoval kon-
cem minulého roku. Nyní bych Vám rád představil studii, jak by měla 
daná lokalita v budoucnu vypadat. 

Záměrem bylo zpracovat plochu tak, aby sloužila jak těm nejmenším, 
tak aby našla svoje využití i  mezi dospělými návštěvníky. Zadní část, 
která se nachází nejblíže k řece bude využita jako travnatá plocha přes 
léto, v zimě by měla sloužit jako kluziště, ale pouze za předpokladu že 
bude dostatečně mrznout. Následuje dvojité hřiště na pétanque s po-
sezením. Střední část vyplní dětské hřiště s velkou sestavou, houpačka-
mi, kolotočem a šplhací sestavou. Poslední část bude určena pro starší. 
Využití jistě najde stůl na ping pong, ale chceme zde i nově zabudovat 
cvičící sestavu pro dospělé a oddělit stávající zástavbu menší horole-
zeckou stěnou. 

Výsledek, který nám dodala projekční kancelář můžete posoudit sami.
starosta, Martin Žák
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SIMPLY CLEVER

Máte vůz starší čtyř let? 
Chcete ušetřit peníze 
při provedení opravy 
nebo výměně 
opotřebovaných dílů?

Pak je právě Vám určena 
šeková knížka plná slev, 
která obsahuje kupony 
s 20% slevou na vybrané 
opravy a řadu dalších 
výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku 
ještě nemáte, je pro 
Vás připravena v našem 
autorizovaném servisu 
Škoda.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Je & Ne, spol. s r.o. 
Branka 36 
624 00 Brno 
Tel.: 541 222 011 
www.jene.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

VÍTE, ŽE VÁM VISÍ 
PENÍZE PŘÍMO
PŘED OČIMA?

Sekova_knizka_V2_CZ_CLR_685a5103d70548fe80df41aa5cbacf30_indd   1 8.1.2010   1:03:24KOUPÍME
hledáme rodinný dům, pozemek 

pro výstavbu domu nebo byt 
v novostavbě.

Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o., 
realitní agentura. 

Tel.: 545 213 311, 602 501 388 
info@dvl.cz.

Naléhavě hledám RD v Kníničkách, 
do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214
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Výletní hospoda
PRINCEZNA

Hrázní 9, Brno

tel.:  546 210 316  
 777 293 122

www.princezna.info

Rádi bychom Vám představili BEZPLATNOU Poradnu pro uživatele so-
ciálních služeb, kterou pro Vás zřídila Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR jako Regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj V BRNĚ 
NA ULICI CEJL 32. 
Poradna je určena především pro osoby se zdravotním postižením; 
seniory; rodiče dětí se zdravotním postižením; opatrovníky osob zba-
vených způsobilosti k  právním úkonům; rodinné příslušníky; ostatní 
pečující osoby a pro další skupiny uživatelů sociálních služeb.
Kvalifikovaní poradci Vám poradí s vyplněním a podáním žádosti, příp. 
odvolání či námitek proti rozhodnutí a přípravou k jednání ohledně pří-
spěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek a výhod pro zdra-
votně postižené, důchodů; pomohou při uzavírání a provádění korekcí 
smluv o  poskytování sociální služby; upozorní na náležitosti podání 

a jednání ohledně zbavení právní způsobilosti a budou se vám věnovat 
i v dalších věcech související se sociálním zabezpečením. 
Na poradnu se můžete obracet písemně, e-mailem: brno@poradna-
prouzivatele.cz, skypem: poradnabrno, telefonicky na tel. číslech: 542 
214 110, 542 214 111, 736 751 211, osobně v pondělí a ve středu od 
8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00; v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9.00 
do 12.00 nebo zadáním svého dotazu v e-poradně na www.poradna-
prouzivatele.cz. V případě osobní návštěvy je vhodné se předem objed-
nat, aby si poradce na Vás vyčlenil dostatečný časový prostor. 
Poradna je umístěna v nově zrekonstruované budově ve dvoře na Cejlu 
32, v 1. patře na konci chodby. Přístup do poradny je ze zadu budovy 
plně bezbariérový a u budovy mohou klienti bez problémů zaparkovat.
Těší se na Vás kolektiv odborných poradců. Bc. Radka Pešlová

NárodNí rada osob se zdravotNím postižeNím Čr
regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj
poradna pro uživatele sociálních služeb
Bezplatně Vám poradíme ohledně: 

•	 příspěvku na péči, 
•	 dávek státní sociální podpory, 
•	 dávek a výhod pro zdravotně postižené, 
•	 důchodů, 
•	 zbavení právní způsobilosti, 
•	 uzavírání a kontrola smluv o poskytování soc. služby,
•	 věcí souvisejících se sociálním zabezpečením.

Kontakt: Cejl 32, 602 00 Brno; SKYpe: poradnabrno; tel.: 542 214 110, 542 214 111, 736 751 211; 
brno@poradnaprouzivatele.cz; www.poradnaprouzivatele.cz
Klientské hodiny: Po, St: 8.30 –12.00 12.30 –17.00; Út, Čt: 9.00 –12.00
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ ČÍŽKOVÁ
Kounicova 13, 602 00 Brno

nabízí komplexní služby v oblasti 
účetnictví, daňové evidence a mezd. 

Tel.: 541 211 342 
e-mail: cizkovajaro@seznam.cz

Znáte-li Brno, určitě znáte také hotel 
AVANTI. Nachází se přímo proti plavec- 
kému areálu za Lužánkami, téměř ve 
středu města a jen těžko ho můžete 
přehlédnout.

Hotel AVANTI situovaný vedle Hokejové 
haly dětí a mládeže za Lužánkami prošel 
kompletní rekonstrukcí a 13. 5. byl 
certifikován jako 4 hvězdičkový. Nabízí 
ubytování v nově vybavených pokojích 
a apartmánech až pro 250 osob. Hostům 
může zpříjemnit jejich pobyt zbrusu nové 
wellness centrum a bowling.

Hotel disponuje devadesáti dvou- 
lůžkovými pokoji a osmi apartmány. 
Klimatizace, trezor, fén a lednice-
minibar jsou samozřejmostí.

Nově zrekonstruována a rozšířena byla 
rovněž recepce hotelu, Lobby bar 
v prostorách před recepcí a místnost pro 
úschovu zavazadel.

Pro hosty a návštěvníky je připraveno nové
parkoviště, zvětšené o dalších dvacet míst.

Hotel dále nabízí kongresové sály
a salonky s celkovou kapacitou 350 osob.
Jsou ideální pro pořádání konferencí,
školení, banketů, prezentací, seminářů,
plesů, večírků, rautů, svateb, promocí nebo
jiných firemních i rodinných akcí. Všechny
konferenční prostory jsou navíc vybaveny
nejmodernější audiovizuální a prezen-
tační technikou.

Na webových stránkách hotelu naleznete
ON-LINE rezervační systém, který Vám
zajistí pohodlné provádění Vašich
rezervací.

Gastronomické služby hotelu jsou
poskytovány ve dvou restauracích
s celkovou kapacitou 180 míst a Café baru
pro pětadvacet osob. Těšit se můžete na
tradiční českou kuchyni.

AVANTI Hotel 
Střední 61, 602 00 Brno 

e-mail: hotel@hotelavanti.cz 

Recepce 
tel.: +420 541 510 111, 211 
fax.: +420 541 219 863 

více na www.hotelavanti.cz 

Nyní

čtyřhvězdičkový!
pravidelné besedy k projektu europoint Brno

www.europointbrno.cz, www.urbancentrum.brno.cz


