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Mladé hody, jsou stejně jako v minulých letech dvoudenní, a to 4.–5. července 2011.
Hody bude opět připravovat občanské sdružení Kníničská chasa za podpory městské části Brno-Kníničky. Vlastní hody začnou v pondělí 4. 7. 2011 v 10 hodin stavěním hodové
máje na hřišti v areálu místní školy. Od 15.00
hodin začíná odpolední program „Zvaním na
hody“ a večerní zábava propukne od 19.00
hodin za hudebního doprovodu cimbálové
muziky OLiNa.
Úterní program začíná tradiční mší v 10.30
hodin u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Po mši
a předání hodového práva Vám Kníničská
chasa pod vedením hlavních stárků Martiny
Dolníčkové a Radka Mynáře 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.
Hlavní hodová zábava začne v úterý večer
v 19 hodin na hřišti u školy. V rámci večerního
programu vám stárci zatančí „Československou besedu“. Kromě toho vám naše děti zatančí „Moravskou besedu“. K tanci bude
i večer hrát dechová hudba Dambořanka.
Součástí letošních hodů bude i prohlídka prostor nově zrekonstruovaného krčku tělocvičny, na kterou jste srdečně zváni. Prohlídka
prostor bude možná v průběhu konání hodů.
Na závěrem si Vás dovolím pozvat na letošní
Mladé hody a těším se vaši účast.
S pozdravem Martin Žák, starosta
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LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: RADEK MYNÁŌ A MARTINA DOLNÍĕKOVÁ
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ING PETR LIŠKA
ING ZINA LIŠKOVÁ
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Lékařská služba první pomoci
Pokud máte akutní zdravotní potíže mimo běžnou pracovní dobu vašeho lékaře, POHOTOVOST na území města Brna zajišťuje:
•

PRO DOSPĚLÉ: Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
pondělí – pátek 17.00 – 7.00 hod.
víkend a svátky nepřetržitě
telefon 545 538 538

•

STOMATOLOGIE: Úrazové nemocnice, Ponávka 6, Brno
pondělí – pátek 17.00 – 7.00 hod.
víkend a svátky nepřetržitě
telefon 545 538 421

•

PRO DĚTI: Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno
pondělí – pátek 15.30 – 7.00 hod.
víkend a svátky nepřetržitě
telefon 532 234 935

Vaše cesty k bezpečí
Vaše cesty k bezpečí je společný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje a Diecézní charity Brno. V rámci informovanosti obyvatel je úřad povinen občany připravit na možné mimořádné události. Budeme
se Vám snažit v každém zpravodaji předat užitečnou radu, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás mohou
v běžném životě zaskočit.
JAK SE ZACHOVAT PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Únik zemního plynu:
Jestliže ucítíte unikající plyn ve Vašem domě nebo okolí, popř. zjistíte poruchu na plynovém zařízení, postupujte podle těchto zásad:
– ihned zhasněte všechny plameny,
– otevřete všechny okna a dveře a důkladně vyvětrejte,
– uzavřete všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu,
– nepoužívejte otevřený oheň (zápalky, svíčky, zapalovač),
– nekuřte,
– používejte elektrické zvonky u dveří a netelefonujte,
– nepropadejte panice, varujte ostatní v domě a v klidu opusťte budovu, pomožte osobám se sníženou pohyblivostí,
– informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatelem zemního plynu (volejte mimo dům či místo kde uniká plyn),
– telefonní číslo, kam volat je 1239 (jednotné číslo pro celou ČR, které funguje nepřetržitě 24 hod. denně).
Únik nebezpečné látky při přepravě:
Každé vozidlo převážející nebezpečné látky, musí být vždy řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou, která udává, která nebezpečná
látka je převážena. Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru
a ukryjte se v nejbližší budově. Volejte linku 112. Při volání na tísňovou linku nahlaste číslo nebezpečné látky z oranžové tabulky, pro
identifikaci látky která unikla. Dbejte na své bezpečí a volejte z bezpečné vzdálenosti od nehody.
Další upřesňující informace najdete na www.firebrno.cz
Nabídka cvičení JÓGA
Chcete se k přidat ke cvičení JÓGY? Pokud ano, přijďte v pondělí 3. 10. 2011 v 17.00 hod. do nově opraveného krčku tělocvičny v Kníničkách.
Bližší informace na e-mailu mirka.pospisilova@seznam.cz .
Prázdniny a dovolené
Pracovníci úřadu přejí všem občanům hezké a slunečné prázdniny či dovolenou.

Zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková
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Jste vlastníci psa? Znáte své povinnosti?
Z důvodu opakovaných stížností a upozornění občanů na volný pohyb psů v naší městské části bychom chtěli upozornit na povinnosti majitele psa, které je nutné při jeho chovu dodržovat. Z hlediska občanského zákoníku je pes chápán jako vlastnictví věci. Na jeho majitele se
proto vztahuje povinnost uložená vlastníku věci podle § 127 občanského zákoníku zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 občanského zákoníku je povinen počínat si při výkonu vlastnických práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto norem nese odpovědnost majetkoprávní, tj. hmotnou odpovědnost za vzniklou škodu.
Základní pravidla, při jejichž respektování by majitelé psů neměli mít problémy se strážníky městské policie:
• psa mít přihlášeného na příslušném úřadu dle trvalého bydliště majitele,
• platit poplatek za psa,
• označit psa známkou,
• nevstupovat se psem na dětská hřiště a pískoviště,
• nenechat volně pobíhat psa na veřejné zeleni,
• zabránit obtěžování jiných osob a zvířat,
• uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly,
• dbát na pravidelné očkování proti vzteklině,
• v případě zranění člověka zajistit neprodleně veterinární vyšetření psa.
Majitel psa, pohybující se na území města Brna, je povinen na veřejném prostranství mít psa na vodítku.
Je-li majitel schopen ovládat psa i bez vodítka, postačí ke splnění povinnosti zabezpečit bezpečný pohyb psa na veřejném prostranství,
má-li takový pes nasazený náhubek.
Je nutné dodržovat vyhlášku statutárního města Brna č. 09/2009 Sb., o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
V případě, že pes bude volně sám pobíhat bez náhubku, je možné volat č. 156 na Městskou policii Brno, která provozuje útulek pro opuštěná zvířata.
Zákaz volného pobíhání psů obsahuje dále zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Zde se vztahuje na honitby, které se vyskytují v okrajových
částech města.
Porušení vyhlášky města Brna je sankcionováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Rovněž tak je dle této vyhlášky sankcionováno neodklizení znečištění způsobeného psy, a to až do výše 1000,– Kč.
Martin Žák, starosta

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY, odvirování, instalace, servis PC
Tel.: 728 041 247
www.netmasters.cz
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Vítání občánků v nových prostorách školy
Přesto, že se začalo s přestavbou „krčku“ v říjnu 2010, v červnu letošního roku se zde mohlo konat první vítání devíti nových kníničských
občánků. Vše tu voní novotou, lecco je potřeba ještě dokončit, ale nic to neubralo na slavnostní náladě. V sobotu 11. června přišli do nové
zasedací místnosti šťastné maminky a pyšní tatínkové se svými malými ratolestmi, které přivítal mezi nás pan starosta Bc. Martin Žák a paní
tajemnice Bc. Barbora Dvořáková. Starosta dětem popřál štěstí, zdraví a předal jim malý dárek. Maminky dostaly kytičku. Všem zazpívaly
a zatančily děti pod vedením paní Keprtové. Přejeme dětem, aby se jim v naší obci dobře dařilo a aby to byl pro ně dál „ráj na zemi“, jak se
o obci vyjádřila jedna z maminek, která se nedávno přistěhovala. Tím myslela všude čisto a pořádek, krásné okolí a čistý vzduch, hřiště pro
děti i dospělé a dostupná mateřská škola.
Škoda jen že se někteří rodiče nedostavili, i když byli řádně pozvaní a bylo i pro ně vše nachystáno.

Klub seniorů Kníničky
Odrostly vám děti, vnoučata, a nemáte si s kým povídat? Zlobí vás paměť, soustředění, klouby a nebaví vás jen sedět u televize?
Chcete něco nového a zajímavého prožít, poznat, naučit se? Jeli byste na výlet a nemáte s kým?
Chcete jít do divadla, na koncert, a nestíháte si koupit vstupenku?
Jestli si kladně odpovíte alespoň na jednu otázku, tak čtěte dál.
Městská část připravuje ustavit Klub seniorů Kníničky, o kterém vás chceme informovat a pozvat vás k jeho činnosti. Klub zahájí činnost
v říjnu 2011. Chceme se scházet 2x za měsíc v prostorách nástavby krčku tělocvičny v Kníničkách, besedovat o tom, co nás zajímá, zábavnou
formou procvičovat paměť a soustředění, cvičit mozek luštěním rébusů a hádanek, procvičovat motoriku.
Můžeme se seznamovat se svými koníčky, od ručních prací, zahrádek a třeba vaření, a vzájemně se učit, podle zájmu členů podnikat vycházky do zajímavých míst Brna a okolí, tématické zájezdy. Činnost klubu bude doplněna zajímavými přednáškami s různou tématikou.
Máte-li zájem o členství a spolupráci, dejte o sobě vědět na obci, nebo napište na : jurankova@brno-kninicky.cz Termín a program prvního
setkání bude oznámen v září 2011. Na spolupráci a setkání s Vámi se těší
Hana Juránková

Dětský den
V pátek 3. 6. 2011 se konal na nově vznikajícím sportovním areálu
Dolní louky Dětský den MČ Brno-Kníničky. Ve spolupráci s Policií
ČR a Hasičským záchranným sborem JMK jsme pro Vás připravily
atrakce typu: střelba ze vzduchovky, opičí dráha, rybičky, snímáni
otisků projížďka na koních, prohlídka výbavy policisty i záchranné
vybavení hasiče. Děti si mohly zastříkat z hasičské stříkačky či prohlédnou policejní motorku. Pro hladovějící bylo připraveno drobné
občerstvení v podobě špekáčků.
Úplně nejmenší vyzkoušeli dětské hřiště a starší si otestovali posilovací fittnes prvky, kterými je nově osazen sportovní areál.
Na závěr bych chtěl poděkovat PČR – OO Brno-Bystrc, Hasičskému
záchrannému sboru
Jihomoravského kraje – stanice Přehrada a dobrovolným hasičům
Brno-Komín a dalším kteří se podíleli na přípravě této akce.
Věřím, že se Vám letošní dětský den líbil a příští rok opět na viděnou.
Martin Žák, starosta
Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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Burza sportovních potřeb
a zimního oblečení
Všechny rodiny s dětmi to znají. Děti rostou jako z vody a před zimou, stejně jako na jaře, děsí rodiče pomyšlení na inventuru dětského šatníku a následné zjištění, z čeho všeho vyrostly a co bude
třeba nakoupit. Za šťastnější považuji ty vícedětné rodiny, (už jen
proto, že vícedětné rodiny bývají obvykle šťastnější), které mají
šanci, že zachovalé bundy, kombinézy, sněhule, lyže, brusle a další
zdědí mladší sourozenec po starším. Ale i tak není zaručeno, že všechno klapne, zvláště když Pepíček z pochopitelných důvodů nechce
červené sněhule, natožpak růžovou bundu. Je přirozenou peněženku šetřící tradicí, že se předává a „obchoduje“ mezi širším příbuzenstvem i mezi sousedy, což s sebou sice výjimečně přináší i třenice
mezi minulými a současnými majiteli o přípustnosti nošení „mé oblíbené bundy“ (bez ohledu na to, že už mi byla malá), ale za ty ušetřené peníze to stojí.
Protože jsem byl, pravda, již ve studentských letech, spoluorganizátorem několika takových burz a výše uvedené nakupovací záležitosti se naší rodiny aktuálně dotýkají, napadlo mě, že s pomocí dalších
ochotných rodičů uspořádáme letos na podzim v tělocvičně – pravděpodobně začátkem listopadu (datum bude včas dáno na vědomí)
burzu sportovních potřeb a zimního (sportovního) vybavení pro děti
i dospělé. Tuto akci již bezplatným pronájmem prostor podpořili na
svém březnovém zasedání naši zastupitelé, za což jim chci tímto
poděkovat. Přestože do podzimu je naštěstí ještě daleko a do té
doby nás čeká spousta zábavnějších činností, považuji za správné
informovat o této prodejně-nakupovací možnosti co nejdřív, abyste ji mohli zahrnout do svých plánů. Veškeré potřebné informace
budou sděleny v zářijovém čísle Kníničského zpravodaje, na webové
stránce www.kninicky.eu a informačních tabulích. V případě zájmu
o jakékoli související informace, nebo pokud byste nám chtěli pomoci, obraťte se na mě na tel. č. 723 466 940 nebo e-mail antonin.
filla@seznam.cz. Do té doby přeji všem hezké jaro a léto.
					
Mgr. Antonín Filla
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Plachetnice lodní třídy Cadet již třetí desetiletí brázdí vody našich
rybníků a přehrad, kde svou ojedinělostí vzbuzuje pozornost mnoha turistů v okolí, zvláště malých dětí. Plachetnice Cadet je dvouposádková mládežnická třída pro závodnice a závodníky ve věku od
8 do 17 let.
Plachetnici Cadet ovládají vždy dva členové posádky a to kormidelník a kosatník. Každým rokem se účastní seriálu pohárových závodů,
které vrcholí Mistrovstvím ČR. Vybrané posádky se pak účastní zahraničních závodů, zvláště Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Při závodech se musí členové posádky vypořádat s mnoha nástrahami počasí a řešit složité situace při setkání shluku lodí, při startech
a při objíždění bójek, které se vyskytnou v každém závodě. Děti si
takto nejenom zlepší svoji fyzickou kondici, ale díky řešení mnoha
problémů a nástrah, které se vyskytnou při závodech, si trénují praktickou dovednost a houževnatost, která se jim v životě bude hodit.
Plachetnice lodní třídy Cadet je poměrně stabilní a hodí se pro závodní i rekreační plavbu do větru o síle od 2 m/s do 20 m/s (v silném
větru pouze zkušené posádky). Je poměrně lehká a snadno se přepravuje třeba i za osobním automobilem na různé vodní plochy
u nás i v zahraničí.
TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl, vlastní několik provozuschopných plachetnic lodní třídy Cadet. Mladí začátečníci se mohou na
této plachetnici naučit základy techniky a taktiky jízdy. Na trénincích
se děti seznamují s jachtařskou teorií, kterou ihned zkoušejí v praxi
za doprovodu motoráku.
V zimním období jsou lodě uloženy v loděnici. Mladí jachtaři si udržují svou fyzičku na kondičních trénincích v pronajaté tělocvičně
nebo v pronajatém plaveckém bazénu. Dále pak v průběhu zimní
přestávky opravují a připravují lodě na další jachtařskou sezónu.
PŘIJĎ MEZI NÁS
• Je Ti 8–12 let?
• Chceš zkusit jachting v Brně?
• Nebojíš se vody?
• Umíš plavat?
• Chceš zažít nové dobrodružství s partou nových kamarádů?
ZAČÍNÁME V DUBNU
• tréninky se konají na loděnici na Brněnské přehradě
• pravidelné tréninky jsou ve středu
• individuální trénink bude po dohodě s trenérem ve čtvrtek
• Cadet Team se zúčastní závodů pro veřejnost
• víkendové tréninky (když nejsou závodníci Cadet Team na závodech)
• jiný termín tréninku možný vždy po dohodě s trenérem
KONTAKT CADET TEAM
• Trenér CadetTeamu: Ilona Mayerbergová, telefon: +420 737 913 790,
e-mail: trener@cadetteam.eu
• TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl, Rakovecká 30, 63500 Brno
• WWW: http://www.cadetteam.eu
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PLACHETNICE CADET

ZÁVODY PRO VEŘEJNOST
Termíny závodů: 4. 5. 2011, 18. 5. 2011, 25. 5. 2011, 1. 6. 2011, 8. 6. 2011,
15. 6. 2011, 29. 6. 2011, 31. 8. 2011, 7. 9. 2011, 14. 9. 2011. Místo v posádce je nutné si domluvit předem s trenérem CadetTeamu.
Místo konání závodů a tréninků: loděnice TJ Lodní sporty Brno na
Brněnské přehradě (odkaz na mapy.cz: http://www.mapy.cz/
#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=Rakoveck%C3%A1%2030%2C%20Brno@sss=1@ssp=137911400_132930488_137922680_132942280@
x=137905408@y=132924928@z=12)
Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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Vážení rodiÄe a táborníci!

DÈtské sdružení RADOST Vás zve již 26. rok
na tradiÄní letní tábor „PotoÄná“
Letní stanový tábor PotoÄná poÔádaný DÈtským sdružením RADOST je urÄen pro dÈti ve
vÈku 8 až 15 let a nachází se v oblasti ¤eské Kanady mezi vesnicemi Dobrá Voda a
PotoÄná na NovobystÔicku. Kapacita tábora je 40 dÈtí a turnus je 14 denní (nástupní den
je sobota). S dÈtmi pracují na táboÔe vedoucí a instruktoÔi s bohatými zkušenostmi.

Termín:

16. 7. - 30. 7. 2011

Cena:

Cena tábora je stanovena v rozmezí od 2.600 KÄ do 3.000 KÄ
(viz systém slev na webu) a zahrnuje ubytování, stravování, dopravu,
pojištÈní, kvalifikované personální zajištÈní, odmÈny pro dÈti
a materiální zabezpeÄení. PÔi platbÈ lze využít pÔíspÈvku FKSP.

Stravování:

4x dennÈ, pitný režim zajištÈn bÈhem celého dne (ukázka jídelníÄku
na webu)

Ubytování:

Stany s podsadou, spacáky vlastní, karimatky / molitanová lehátka
vlastní nebo možno zapÕjÄit

Co dÈti Äeká?

Celotáborová hra, písniÄky u táborákÕ, výlety do okolí, sport
(volejbal, softbal, ringo), výuka táborových dovedností, koupání,
soutÈže, kamarádi, ale i služby v kuchyni nebo pÔíprava dÔeva Äi
pumpování vody.

hledáme rodinný dům, pozemek
pro výstavbu domu nebo byt
v novostavbě.
Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o.,
realitní agentura.

Na jaÔe 2011 bude organizován seznamovací táborák pro rodiÄe a potenciální táborníky
s vedoucími. Konkrétní informace bude vÄasTel.:
zveÔejnÈna
táborovém
webu.501
545 na
213
311, 602

388

info@dvl.cz.

PÔihlášky naleznete ke stažení na internetových stránkách, pÔípadnÈ je novým zájemcÕm
po dohodÈ rádi zašleme emailem nebo poštou.

Naléhavě hledám RD v Kníničkách,

Bližší informace: (tel. 736 412 178 - obvykle 19 - 20 hod., e-mail ds.radost@volny.cz)
Více informací naleznete na internetové adrese www.vandr.cz

TÈšíme aseseriózní
na nové táborníky!
do cca 6 mil., rychlé
jednání. Tel.: 775 667 214

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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Výletní hospoda

PRINCEZNA
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SIMPLY CLEVER

VÍTE, ŽE VÁM VISÍ
PENÍZE PŘÍMO
PŘED OČIMA?
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.

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

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

Sekova_knizka_V2_CZ_CLR_685a5103d70548fe80df41aa5cbacf30_indd 1

Po–Čt 1100–2200 / Pá–So 1100–2300 / Ne 1100–2100
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