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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
ráda bych vás touto cestou povzbudila v době, kdy nás na čas opus-
tila epidemie koronaviru, ale drtivě zaútočily důsledky války na 
Ukrajině, ať už v podobě smutných obrázků a zpráv přímo z bojiště, 
ale i několikrát přelepených cenovek za nejběžnější potraviny,  
zvýšených cen za pohonné hmoty, energie a v  podstatě všechny 
další komodity. S  největší pravděpodobností jsou vyhlídky do bu-
doucna ne příliš optimistické, ale pořád máme rodinu, sousedy,  
kamarády a můžeme držet při sobě, navzájem si pomáhat a ulehčo- 
vat si navzájem těžkou situaci. Dovolte mi, abych i já odbočila od 
aktuálních témat a napsala vám, co mi zrovna dělá v Kníničkách radost 
a na co se můžeme v budoucnu všichni těšit. 
Předně bych vás ráda informovala o úspěšně dokončené I. etapě 
pokládky optické metropolitní sítě, díky které se podařilo zabezpečit 
zatím přibližně třiceti rodinným domům pokračování levného tele-
vizního a rozhlasového vysílání. Majitelé těchto domů by v případě 
neuskutečnění akce přišly bez náhrady o televizní a rozhlasové vysí-
lání a musely by tak využít několikanásobně dražších komerčních 
poskytovatelů. Zároveň s dokončením I. etapy metropolitní sítě byly 
dokončeny práce na přeložce nadzemního vedení elektrické energie 
na ulicích K Bukovinám a U Památníku (K dokonalosti jim chybí už jen 
pořádně položená zámková dlažba, kterou však Brněnské komunika-
ce i přes moje upozorňování převzaly s tím, že v příštím roce se na 
těchto ulicích bude realizovat rekonstrukce plynu a součástí této 
velké rekonstrukce bude celoplošné předláždění). Ale i tak tyto ulice, 
i díky rozumné domluvě s jednotlivými vlastníky rodinných domů, 
získaly na kráse a prostornosti bez nevzhledně se pohupujících ka-
belů na stařičkých betonových sloupech. Bylo by hezké, kdyby se 
podobně zachovali i vlastníci rodinných domů v jiných ulicích a celá 
akce tak mohla být dokončena v relativně krátkém čase. Je škoda pro 
nás všechny, že někteří vlastníci rodinných domů pravděpodobně 
z nevědomosti váhají s podpisem smluv, a městská část tak nemůže 
pokračovat v přípravách dalších etap metropolitní sítě a s tím spoje-
ném spuštění vysokorychlostní sítě internetu. Přesto pevně věřím,  
že naši spoluobčané, kteří se projdou po již hotových úhledně vypa-
dajících ulicích, najdou důvod a inspiraci pro přehodnocení svého 

záporného stanoviska. Tyto ulice bez rušivě působících kabelů mě 
navíc inspirovaly k zavěšení truhlíků s petúniemi na vytipované ro-
hové sloupy, aby po rozrostení a rozkvetení dělaly radost nejen 
obyvatelům Kníniček, ale i projíždějícím a procházejícím.

A na co se můžeme těšit?
V tuto chvíli se připravuje projektová dokumentace na citlivou revi-
talizaci parku U Lva. Tento park v  novém kabátě by měl usnadnit 
pořádání kulturních akcí, umožnit výhled na Brněnskou přehradu  
a v případě letního provozu i občerstvit své návštěvníky. Podařilo se 
mi zařídit, že projektová dokumentace bude hrazena z dotace z roz-
počtu statutárního města Brna a následně poté požádáme o dotaci 
na realizaci samotné revizalizace. Náš rozpočet tak touto akcí nebude 
příliš zatížen. Už teď se těším, jak se spolu potkáme v novém parku 
na nějaké kulturní akci … např. na StrážaFESTU NA PRYGLU, na který 
Vás zvu na jiném místě toho zpravodaje.
Již teď také probíhají přípravy na druhý ročník pohodové akce  
„Loučení s  prázdninami.“ Tato akce, která vznikla jako jakási alter- 
nativa dětského dne, který v loňském roce kvůli epidemiologickým 
opatřením nemohl proběhnout, je určena nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Všem, kteří se letos přijdou podívat mohu slíbit ještě větší 
závodní nafukovací překážkovou dráhu, ještě více sportovních disci-
plín a samozřejmě více ukázek rozličné policejní, hasičské a vojenské 
techniky.
Taktéž probíhají přípravy na tradiční „Kníničský advent,“ který se  
snad v letošním roce uskuteční ve svém klasickém formátu, tedy ve 
vší parádě … nadupané adventní dílničky, roztomilé vystoupení dětí 
z  naší mateřské školy, pódiová vystoupení známých interpretů  
a šťavnaté běsnění naší čertovské chásky v čele s roztržitým Luciferem.
Ještě abych nezapomněla … již dnes jsou objednány nové prvky na 
dětské hřiště u cukrárny Anička. Posezení u zákusků a kávičky tak bude 
zpříjemněno jak pro malé neposedy, kteří najdou vyžití na nových 
herních prvcích, tak pro dospělé, kteří budou moci nerušeně klábosit 
a své děti pozorovat při bezpečném rozvíjení jejich pohybových 
dovedností. 
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V  neposlední řadě je třeba zmínit přiblížení realizace cyklostezky 
kolem řeky Svratky v sousední městské části Brně-Bystrci. Konečně 
se podařilo vypořádat majetkoprávní vztahy a začátkem příštího roku 
by se měl záměr zrealizovat. Po realizaci této stavby bude možné 
projet na bruslích, skateboardu, kole po krásném asfaltovém povrchu 
až po tramvajovou zastávku Zoologická zahrada a dále se napojit  
na cyklostezku kolem řeky Svratky až do centra města Brna. 

Co mě těší ze všeho nejvíc?
Nejvíc mě těší, když potkám vás, kteří jste součástí Kníniček a pochvá-
líte, že je konečně vidět, že se něco dělá, že Kníničky kvetou, že se 
něco chystá, že se něco podařilo. Taky mě těší, jak si děti spokojeně 
hrají na nových herních prvcích dětských hřišť pod novými plachta- 
mi, které zabezpečují příjemný stín. Radost mám i z věcí praktických, 
kterých si většina z vás nevšimne, jako např. nově postavený sklad 
židlí a stolů u tělocvičny, který obrovským způsobem zjednodušil 
pořádání kulturních akcí, neboť se židle, stoly a lavice nemusí vyta-
hovat ze sklepa pod školkou, ale jednoduše se na vozíku převezou 
přímo do tělocvičny. A když už jsem u té tělocvičny, vstup do ní již 
není tak nepříjemný, jak býval. Nové žaluzie, nové osvětlení, nové 
obložení a opravená podlaha vytvářejí dojem nové moderní tělo- 
cvičny.

A co mě trápí?
Trápí mě to, že některé věci nejsem schopna ze své pozice ovlivnit. 
Naše městská část je v některých případech závislá na činnosti jiných 
subjektů, a to některé projekty komplikuje a oddaluje. Typickým 
příkladem je několik let slibovaná rekonstrukce Ondrovy ulice, pro 
kterou již byly vyčleněny nemalé finanční prostředky a bylo mi jak 

v loňském roce, tak v letošním roce přislíbeno, že rekonstrukce pro-
běhne. A jak vidíte rekonstrukce stále neproběhla. Ač jsem bojovala 
o okamžité provedení zklidnění ulice Ondrovy a opakovaně jsem 
upozorňovala na žalostný stav povrchu komunikace a neúměrný 
silniční provoz včetně opakujících se nebezpečných dopravních  
nehod, kompetentní osoby měly vždy důvod k tomu, aby byla sa- 
motná realizace odsunuta. Nejdříve neměla peníze Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, teď nemají peníze Brněnské komuni- 
kace a co čert nechtěl, bude na Ondrove probíhat rekonstrukce ply-
nového vedení, tak přece nemá smysl opravovat, když se bude zase 
rozkopávat. Nicméně během léta je domluvena koordinační schůzka 
a bylo mi opětovně přislíbeno, že příští rok už určitě rekonstrukce 
proběhne…
Obdobná situace je s projektem nové školky a domova pro seniory 
na Dolních Loukách. I zde je situace patová, neboť společnost Brněn-
ské komunikace a.s. nesouhlasí s  dopravním řešením, které bylo  
navrženo pro celou lokalitu. I v  tomto případě tahá městská část  
za kratší konec provazu, neboť je tento záměr mimo naše finanční 
možnosti, a navíc na pozemcích, ke kterým nemá městská část žádný 
právní vztah, neboť jsou svěřeny ZOO Brno. Jsme tak plně závislí na 
postupu a finančních možnostech statutárního města Brna.
I přes tyto drobné těžkosti neztrácím naději, že se nám společně 
podaří s již rozpracovanými, ale i s plánovanými projekty a bohatým 
kulturním vyžitím posunout Kníničky na mapě Jihomoravského kra-
je takovým směrem, že budou Kníničky vnímány jako nadčasová 
městská část, ve které se bude nám občanům příjemně žít.

Přeji vám všem krásné prožití léta a těším se na přátelská setkání při 
kulturních akcích.

Lenka Ištvanová, starostka

KULTURA OPĚT ŽIJE!!!
Konečně jsme se dočkali! Všudypřítomná omezení kvůli koro- 
naviru byla zrušená a život se pomalu vrací do starých kolejí. 
Alespoň co se kulturních akcí týče. 

Zatímco country bál a ostatky jsme letos ještě museli oželet, začát- 
kem dubna jsme již naskočili do rozjíždějícího se vlaku s kulturními 
akcemi a to hned novinkou a sice Velikonočními dílničkami. Hojná 
účast nás potěšila. Bohužel hlavní strůjce akce – paní starostka  
Lenka Ištvanová – se mohla zúčastnit pouze přes telefon, protože se 
musela vypořádat právě s covidem-19. Velmi rádi jsme jí poreferovali  
o průběhu akce. Všechny nás potěšilo, že výrobky s  jarními a veli- 
konočními motivy se dětem líbily.
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A potom už šly akce jedna za druhou:

Ukliďme Kníničky 
Koncem dubna se v rámci akce Ukliďme Česko uskutečnila naše lo-
kální akce „Ukliďme Kníničky“. Dvě desítky dobrovolníků věnovali 
svoji volnou sobotu úklidu a sběru odpadků. Nevěřili byste, kolik se 
toho v lese, keřích u cest a parkovištích najde. Sebralo se 12 velkých 
odpadkových pytlů s odpadem všeho druhu. Všem účastníkům dě-
kujeme, díky Vám byl prostor kolem nás alespoň chvilku čistší.

Pálení čarodějnic
Noc ze 30. dubna na 1. května je významným datem. Nachází se  
v kalendáři mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od 
nepaměti jí proto byla připisována magická síla. Také  Keltové   
v tento čas slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine, 
jímž pro ně začínalo kalendářní léto a s ním festival radosti a života.
Beltine znamená jasný, zářivý oheň. Právě oheň byl pro lidi dříve 
velmi tajemnou silou a v určitých okamžicích měl i magickou moc. 
V předvečer tohoto svátku Keltové zhasínali všechny ohně, protože 
věřili, že v nich má skončit vše špatné. Následně pak zapálili ohně 
nové, aby vše mohlo začít čisté, neposkvrněné, nanovo.  V duchu těch-
to starých Keltských zvyků se v dnešní době udržuje tradice „Pálení 
čarodějnic“. Lidé zapalují ohně a v nich symbolicky pálí figurku čaro-
dějnice jako symbolu zla, temna a odcházející zimy. Než se však malí 
i velcí čarodějové a čarodějničky dočkali upálení figurky čarodějnice, 
čekalo je odpoledne plné her a soutěží se závěrečnou sladkou odmě-
nou. Dospělý doprovod vše bedlivě sledoval a posiloval se lahodný-
mi moky, aby se ubránil magickým svodům tajemných sil. 
Věřme, že se sežehnutím naší „čarodějnice“ od nás alespoň částečně 
odešlo zlo a chmury a všichni se můžeme těšit na slunné a plodné 
léto s  jeho radovánkami a příjemným odpočinkem (omlouvám se 
zemědělcům, polní práce nepočkají).

https://zoommagazin.iprima.cz/historie/keltove-pred-2400-lety-dobyli-uplne-znicili-rim-jak-dnes-vypadala-keltska-evropa-bez-rimanu
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Dlouho odkládaná akce Odhalení pamětní desky k uctění památky 
hudebního skladatele, klavíristy pana Jana Nováka, proběhla za krás-
ného jarního počasí v  parku U Lva. Na úvod zahrál Indigo kvartet 
skladbu Jana Nováka. Poté pronesla několik vět místostarostka  
Miroslava Keprtová a iniciátor akce doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Milým zpestřením bylo vystoupení operního pěvce, skladatele, var-
haníka bratrance pana Jana Nováka, pana Richarda Nováka, který 
zavzpomínal na chvíle v dětství, kdy Jan Novák při svých návštěvách 
u nich v rodině s nimi hrával při domácích koncertech, které organi-
zoval tatínek pana Richarda Nováka. 
Na závěr zazněla opět v podání Indigo kvartetu skladba Jana Nováka.

Vítání občánků
Po koronavirové přestávce proběhlo v Kníničkách v sobotu 21. květ-
na vítání nových občánků. Slavnostní vstup do života čekal na  
Veroniku Jelínkovou, Sáru Badinovou a Lukáše Juránka.
Paní starostka společně s paní místostarostkou přivítaly v naší maleb-
né městské části nové občánky, popřály jim šťastný vstup do života 
a mnoho nezapomenutelných chvil strávených v kruhu svých blízkých. 
Slavnostní ráz celého obřadu umocnilo vystoupení dětí z mateřské 
školy Studánka pod vedením paní ředitelky Jany Zrostové.
Na závěr této malé slavnosti se pak rodiče zapsali do Pamětní knihy 
narozených dětí, maminky dostaly květiny, děti drobné dárky a pa-
mětní list. Nechybělo ani společné fotografování
Ještě jednou dětem přejeme šťastný vstup do života a jejich rodičům 
velké množství trpělivosti, lásky a vzájemného porozumění při vý-
chově svých dětí.
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Dětský den rozzářil obličeje našich nejmenších
První červnový den je svátkem dětí, a protože letos vyšel na středu, 
co si budeme nalhávat, lépe se slaví, když ráno nemáme povinnosti, 
proto jsme dětský den v Kníničkách slavili v pátek 3. června. Vzhle- 
dem k  tomu, že hasiče a záchranáře si necháváme na akci Loučení 
s prázdninami, pojali jsme letošní koncept Dětského dne trochu jinak. 
Počasí nám přálo a akce plná zábavy přilákala kolem dvou set lidí, 
kteří se dobře bavili. Děti se nám vyřádily na skákacích hradech  
a povozily na ponících. Během odpoledne se hřiště změnilo v louku 
plnou lesních vil, Supermanů, strašidýlek a zvířátek všeho druhu poté, 

co děti navštívily stánky s malováním na obličej či tetovací salon. Celým 
odpolednem nás provázel se zábavným programem klaun, který 
„lákal“ děti na zvířátka z balonků, různé soutěže a písničky. V jednu 
chvíli se mu podařilo do děje vtáhnout i rodiče a rázem by se dalo říct, 
že jsme neslavili Den dětí, ale pořádali akci „Tančí celé Kníničky“. 
Celé odpoledne umocnilo občerstvení v podobě párků v rohlíku a na 
našich akcích stále oblíbenějších a oblíbenějších vaflí s nutelou nebo 
šlehačkou či marmeládou.. Ani zmrzlina nechyběla. Z  rozzářených 
úsměvů se dá usoudit, že kdo přišel, rozhodně chybu neudělal a akci 
si náležitě užil.
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Podíváme-li se na výčet akcí, které v Knínič-
kách probíhají, musí být všem jasné, že není 
možné, aby vše zorganizovali a uskutečnili  
1–2 lidé. Jsou to desítky pomocníků-dobro-
volníků a desítky hodin jejich volného času, 
které věnují právě pomoci při organizová- 
ní těchto kulturních a společenských akcí. 
Velice dobře si to uvědomujeme a víme,  
že bez jejich pomoci by některé z akcí vůbec 
neproběhly. Proto jsme zorganizovali akci 
Poděkování pomocníkům-dobrovolní-
kům, abychom jim dali najevo, jak si jejich 
pomoci vážíme a děkujeme jim za ni. 

2. 9. 2022  
rodinné odpoledne 
Loučení s prázdninami

17. 9. 2022  
Guláš jako od babičky 

25. 9. 2022  
Sousedský pétanque

Drakiáda – upřesnění termínu 
bude na nástěnkách

Půl roku uběhlo jako voda a už se všichni 
těšíme na zaslouženou dovolenou či prázd-
niny, na léto plné zážitků, výletů, koupání, 
opalování, prostě úžasně strávené dny, kaž-
dý podle svých představ. Ale ještě než se 
rozjedete po krajích českých i cizokrajných, 
přijďte za námi 29. června do parku U Lva, 
kde se bude konat Strážafest (pozvánku 
naleznete dále ve zpravodaji).
První pololetí kulturních akcí vyvrcholí kla-
sicky – Kníničská chasa, z.s. nás opět po dvou 
letech zve na tradiční Mladé hody plné hud- 
by, tance, radosti a potom už hurá na prázd-
niny. I ty ale jednou skončí a všichni se vrátí-
me ke svým povinnostem. 
Abychom resp. abyste se měli na co těšit, 
dejte si do svých kalendářů termíny akcí 
připravovaných na září – prosinec 2022.

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné prožití léta podle Vašich představ, užijte si volna, teplého 
počasí, načerpejte energii do dalších dnů a těšíme se na setkání s Vámi na některé kníničské akci.

ÚMČ Brno-Kníničky, Kníničští čerti, z.s., SOPKa, z.s.,

3. 12. 2022  
Kníničský advent

3. 12. 2022  
Vánoční dílničky

22. 12. 2022  
Předvánoční babinec

31. 12. 2022  
Vítání nového roku
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DUBEN 2022
Usnesení č. 3/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jednací řád 
zastupitelstva dle přílohy. 

Usnesení č. 4/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním 
kulturní akce „Kníničský advent 2022,“ jejíž součástí bude „Řezbářská 
show,“ „Rozsvícení vánočního stromu,“ „Čertovská jízda,“ „Mikuláš,“ 
„Vánoční jarmark,“ a „Vánoční dětské dílničky“ v ceně do 450.000 Kč 
bez DPH, přičemž finanční prostředky získané od sponzorů se do 
této částky nezapočítávají a o jejich výši bude celková cena akce 
navýšena. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje 
starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování 
proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné 
akci. Stránka 2 z 3 Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva  
městské části Brno-Kníničky VIII/29 konaného dne 11. 4. 2022 

Usnesení č. 5/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s výpůjčkou 
optického vlákna Zapsanému spolku vlastníků televizního rozvodu 
TKR Kníničky-Bystrc po dobu tří let, za účelem šíření digitálního 
signálu kabelové televize obyvatelům MČ Brno-Kníničky, a to za 
nájemné ve výši 1 Kč včetně DPH ročně + náklady na elektrickou 
energii spotřebovanou zařízením nájemce ve výši aktuálních  
smluvních tarifů pronajímatele u dodavatele energií. Zastupitelstvo 
městské části Brno-Kníničky souhlasí s přemístěním technologie 
potřebné pro provoz televizního vysílání z prostor Úřadu městské 
části, Nová 11, Brno do sklepních prostor mateřské školy Ondrova 25, 
Brno, a to za podmínek pojištění Zapsaného spolku vlastníků tele-
vizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc za případné škody způsobené 
umístěným zařízením nájemce na majetku pronajímatele. Výše  
pojištění bude sjednána na limit škody ve výši minimálně 10 mil Kč. 
Náklady na pojištění nese nájemce. Zastupitelstvo městské části 
Brno-Kníničky pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 6/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky žádá statutární město 
Brno o výkup pozemků p. č. 3002, p. č. 3003, p. č. 3006, p. č. 3007  
a p.č. 3012 vše v k. ú. Kníničky. 

Usnesení č. 7/29/2022
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem 
prodeje pozemku p. č. 3571 v k.ú. Kníničky. Pozemek se nachází  
mezi komunikací Hrázní a vodní hladinou, které dle „Postupu při 
nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady“ nelze 
odprodat. Městská část Brno-Kníničky trvá na svém stanovisku ze 
dne 6. 11. 2017 do doby, než bude dořešena kompletní infrastruktu-
ra v dané lokalitě, zejména pak realizace rozšíření komunikace 
Hrázní v úseku od parku U Lva po Sokolské koupaliště. 

Usnesení č. 8/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitel-
stvu města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně 
SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s. stavby pro rodinnou 
rekreaci č. e. 13, postavené na pozemku p.č. 961 v k. ú. Kníničky,  
ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 9/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitel-
stvu města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně 
SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s. stavby pro rodinnou 
rekreaci č. e. 131, postavené na pozemku p. č. 850 v k.ú. Kníničky,  
ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 10/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženými 
návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna, na re-
gulaci pyrotechniky, na pořádání kulturních a sportovních podniků 
a o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích doručených 
na ÚMČ Brno-Kníničky dne 1. 3. 2022 pod č.j. MMB/0127709/2022  
ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 11/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženým 
návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, 
o místních poplatcích doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 23. 3. 
2022 pod č.j. MMB/0180944/2022 ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 12/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 6. 4. 2022 pod č.j. 
MMB/0220096/2022 ke schválení zastupitelstvem. Stránka 3 z 3 
Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno- 
Kníničky VIII/29 konaného dne 11.04.2022 

Usnesení č. 13/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obec-
ního systému odpadového hospodářství města Brna doručeným na 
ÚMČ Brno-Kníničky dne 31. 3. 2022 pod č.j. MMB/0197897/2022/DS.

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

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
BRNO-KNÍNIČKY 
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ZELEŇ V NAŠÍ OBCI

TRÁVNÍKY
SEKAT ČI NESEKAT – TO JE OTÁZKA.

kuřátek. Další tématické postavičky se budou během roku střídat, než 
se zase uvolní místo pro betlém. Opět přidáme nějakou dřevěnou 
sochu, zároveň jsme se ale nechali inspirovat krásnou tradicí slámo-
vání v Pozořicích. Zde se parta nadšenců každý rok schází při tvorbě 
slaměného betlému, který neustále rozšiřují. Za ty roky už mají pěknou 
řádku postav tradičních i netradičních. 

S  touto tradicí se bohužel pojí i problematika uskladnění věcí.  
Obecní úložné prostory jsou žalostně malé. Krabice s  dílničkami,  
tábory, ostatními akcemi máme každý doma různě po půdách  
a sklepech. Sochy pro betlém jsou už ale větší a chceme-li v  této 
tradici pokračovat, potřebujeme pro ně najít místo. A tak se obracíme 
na Vás, naše spoluobčany, zda nemáte někdo volný kousek stodoly, 
či jiného vhodného prostoru, kde by mohly zmiňované sochy přečkat 
rok, než zase budou zdobit náš společný veřejný prostor. Disponu- 
jete-li takovým prostorem, ozvěte se nám prosím. Za ochotu mockrát  
děkujeme.

PARK U PAMÁTNÍKU

Tak by nejspíše znělo známé Hamletovo dilema, kdyby byl v pozici 
správce zeleně. Každý obecní úředník, který má údržbu zeleně na 
starosti, Vám určitě potvrdí, jaký problém musí každý rok touto do- 
bou řešit. Pokud se totiž rozhodneme nesekat a dát tak šanci kvě- 
tům, broučkům, udržení vlhkosti, sesype se na nás velké množství 
rozhořčených telefonátů, že není posečeno. Pokud zahájíme sečení 
brzo, opět telefonáty od jiných spoluobčanů, proč se seče. No zavdě-
čit se všem možné není a bohužel ti nespokojení se ozvou vždy, ti 
s pochvalou jen málokdy. U nás prozatím praktikujeme stejně jako 
jiné obce princip mozaikového sečení, kdy část travnaté plochy zů-
stává neposečená a poskytuje tak obživu a úkryt pro hmyz, jiná část 
je posečená a uspokojí tak lidské uživatele, Neuspokojí to všechny 
milovníky anglického trávníku, ale jejich počet se výrazně eliminuje. 

KVĚTINY

VÝZDOBA
Nejeden občan se začátkem jara 
pozastavoval nad tím, proč nám 
po loňském adventu zůstal po-
stavený přístřešek pro betlém.  
Byl to záměr. Přišlo nám škoda 
nevyužít ho i pro další akce bě-
hem roku. Prvním návštěvníkem 
našeho stavení se tak stal veliko-
noční zajíc se slepičkou a partou 

Přestože jsme jednou z nejzelenějších částí města Brna, květin přímo 
v zástavbě není nikdy dost. Proto jsme uvítali možnost spolupráce 
s firmou Technické sítě Brno, která vlastní sloupy veřejného osvět-
lení a umožňuje na ně umístění závěsných nádob s  květinami.  
Bohužel ne všechny sloupy jsou na tyto nádoby vhodné, proto jsme 
vybrali pro tento rok několik zkušebních lamp a uvidíme, jak se nám 
tato místa osvědčí. 

Červen si letos hraje na apríl a tak najít okamžik, kdy stihne záhon 
oschnout, aby se do něj mohlo šlápnout, není lehké. Proto se druhá 
červnová neděle nesla ve znamení výsadby keřů a trvalek do parku 
U památníku. Prostě, když příroda svolí, víkend jde stranou. Zdaleka 
není vše hotové na sto procent, osázená plocha ještě získá skryté 
obrubníky, které usnadní údržbu a volná místa mezi rostlinami za- 
plní štěpka. Ta pomůže udržet v  zemi vláhu a omezí růst plevelů.  
Na podzim navíc mezi rostliny doplníme cibuloviny, a tak se příští rok 
můžeme těšit na plné jarní probuzení. Všechny rostliny by své místo 
nenašly, nebýt ochotné pomoci manželů Pumprlových. Z náhodných 
kolemjdoucích se díky své nabídce pomoci stali plnohodnotní členo-
vé výsadbové čety, a tak se podařilo dostat všechny rostliny na svá 
místa. Mnohokrát děkujeme. Doufáme, že park bude dělat radost 
všem lidem i živočichům.

                 Martina Suchánková
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DISPEČINK BRNĚNSKÝCH VODÁREN
A KANALIZACÍ JE K DISPOZICI NONSTOP 
Přestala vám téci studená voda, má nízký tlak, nebo došlo ke změně 
v kvalitě vody, voda má například jinou barvu? Nezdržujte se pátrá- 
ním po informacích na profilech vašich přátel na sociálních sítích. 
Pokud se informace nedozvíte na webových stránkách vodáren – 
www.bvk.cz, pak volejte Centrální vodohospodářský dispečink  
Brněnských vodáren a kanalizací na čísle 543 212 537. Jeho specia- 
listé zajišťují nepřetržitou 24hodinovou službu jak ve všední dny, tak 
i o sobotách, nedělích, svátcích. Jsou připraveni vám pomoci, pokud 
se problém týká služeb poskytovaných brněnskými vodárnami.  
Rádi vám odpoví na vaše otázky a v případě, že jde o problém posky-
tovaných služeb, jsou schopni podniknout konkrétní kroky pro jeho 
odstranění. Například pokud vám teče doma z kohoutku rezavá voda, 
vyšlou na místo pohotovostní četu, která, pokud je příčina na veřej-
ném vodovodu, zajistí zjednání nápravy. Může však nastat situace,  
že k „zabarvení“ vody dochází až v nemovitosti, ve vnitřních instala-
cích. V takovém případě je potřeba kontaktovat majitele či správce 
nemovitosti. Nezřídka se totiž stává, že pitná voda získá „rezavé za-
barvení“ právě zde. Brněnská pitná voda má ty nejlepší parametry, 
které s přehledem odpovídají všem zákonným normám. Pečlivá 
kontrola její kvality probíhá pravidelně na zdrojích vody, ve veřejné 
vodovodní síti a stejně tak u zákazníků. Společně s akreditovanou 
laboratoří brněnských vodáren ji vyhodnocuje také Krajská hygienic-
ká stanice. Odborná péče expertů brněnských vodáren je průběžně 
věnována monitoringu celé vodovodní sítě. Díky využívání moderních 
technologií a inovacím v této oblasti patří Brněnské vodárny a kana-
lizace dlouhodobě mezi republikové lídry ve snižování ztrát vody.

Poruchy:
Elektřina: EG.D, a.s. (bývalé E.ON Distribuce, a.s.) 800 22 55 77 (po-
ruchy 24 hodin)
Plyn: EG.D, a.s. (bývalé E.ON Distribuce, a.s.) 1239 (poruchy 24 hodin)
Neteče Vám voda, praskl ve Vašem okolí vodovodní řad? Dispe-
čink Brněnských vodáren a kanalizací: 543 212 537
Nesvítí ve Vašem okolí veřejné osvětlení? Technické sítě Brno: 
ZELENÁ LINKA: 800 100 312
Máte poškozenou popelnici, nevyvezený odpad, nebo ve Vašem 
okolí jsou přeplněné kontejnery na tříděný odpad? – SAKO Brno, 
a.s. tel. 800 139 139, emali: sako@sako.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.  
V Kníničkách máme v tuto chvíli registrováno 131 aktivních uživatelů 
a nepropásnou 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 přihlášení 
uživatelé do Mobilního Rozhlasu/MUNIPOLIS dostanou vždy zpravo-
daj 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 abyste 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 
Rozhlasu/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

SERVIS a OPRAVA  
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.  
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.

Bednář, tel. 608 880 107

https://kninicky.munipolis.cz
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Nově vznikající odlehčovací služba bude otevřena 1. 7. 2022 
v prostorách Domova pro seniory Kociánka. 
Jejím posláním je odlehčit pečujícím o své blízké a umožnit jim tak 
odpočinek nebo čas k zajištění nezbytných záležitostí jako je lékařský 
zákrok, služební cesta, nemoc apod. Služba je poskytována s 24ho-
dinovou ošetřovatelskou péčí s kapacitou 24 klientů. Je určena 
i lidem upoutaným na lůžko s potřebou nejvyšší míry dopomoci.
Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší 60 let, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí.
Pro bližší informace, představení služby i případnou prohlídku 
prostoru kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Ladu Kunešovou, 
tel. 724 947 300, e-mail: kunesova@koc.brno.cz. Žádost o poskytová- 
ní odlehčovací služby naleznete taktéž na webu www.koc.brnods.cz. 
Těšíme se na Vás! Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p.o.

V polovině května 2022 vychází časopis SENIOR ŽURNÁL, jehož 
vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis je určen seniorům 
města Brna a jejich rodinným příslušníkům. Vychází každého čtvrt 
roku a je poskytován zdarma. 
Najdete jej v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů měst-
ských částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zaříze- 
ní sociálních služeb i do organizací, které se na seniory zaměřují. 
Můžete jej najít ve vozech Dopravního podniku města Brna. Lze si jej 
i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem září 2022.
Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti sociál- 
ních služeb a sociální péče vůbec, nabízí poučné i zábavné články, ale 
také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek apod. 

NOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA S CELODENNÍ PÉČÍ

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

22 dětí nemohlo být z kapacitních důvodů přijato. I novým dětem  
se budeme snažit vytvořit příjemné zázemí, a být těmi nejlepšími 
průvodci předškolním životem.
Za bezproblémové zvládnutí mimořádně náročného školního roku 
děkuji všem zúčastněných – dětem, studánkovým zaměstnancům, 
rodičům dětí, sponzorům, zřizovateli.
Nejen jim, ale i vám všem přejeme krásné léto prožité ve zdraví a spo- 
kojenosti.

Za kolektiv MŠ Studánka Jana ZROSTOVÁ 
 

Zatímco podzim a zimu jsme ve Studánce prožívali s větším či men- 
ším covidovým omezením, jaro jsem si mohli užít naplno se všemi 
radostmi. Výchovně vzdělávací činnost byla obohacována pestrými 
aktivitami nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 
Přes všechny celoroční zážitky přichází, bohužel, i smutné loučení. 
Letos naši Studánku opustí 21 předškoláčků, kteří v září usednou do 
školních lavic. Doufám, že na svoji Studánku budou vzpomínat  
jen v tom dobrém. Uvolněná místa obsadí 21 dětí nových. Dalších  

ČTVRTLETNÍK PRO BRNĚNSKÉ SENIORY SENIOR ŽURNÁL
Sociální nadační fond, založený 
městem Brnem, při jeho tvorbě 
spolupracuje s městem a Odbo-
rem sociální péče Magistrátu 
města Brna.

www.socialni-nadacni-fond.cz

mailto:kunesova@koc.brno.cz
http://www.koc.brnods.cz
https://www.socialni-nadacni-fond.cz/
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Kníničky jsou plné nejen muzikantů, ale i sportovců, resp. fotbalistů. 
A protože my, jako Bystrčáci jsme na tom alespoň z pohledu toho 
fotbalu podobně, napadlo nás, že si dáme vzájemný špíl. Nejdřív  
to mělo být jen tak neofiko, ale při několikaměsíčním domlouvání 
(samozřejmě u nás v hospodě) a stupňujícím se zájmu, to vygrado-
valo až k celkem velké a ojedinělé události – krásná sobota 4. června, 
fotbálek 11 na 11 na velkém kníničském hřišti, a nakonec i s občerst-
vením (pivo, limo, párek), které využila mimo hráče i celkem početná 
divácká kulisa. K samotné hře… dá se říct, že první půlka byla vyrov-
naná, šance byly na obou stranách a i přes amatérskou úroveň se na 
to dalo dívat. V druhé půlce se ale ukázalo, kdo je na tom fyzicky líp, 
byli to domácí Kníničáci, což se logicky následně projevilo i v pro- 
měňování šancí v góly, a to přes skvělý výkon bystrckého brankáře. 
Neméně skvělý výkon předvedl i brankář Kníničáků, což vlastně  
zásadně ovlivnilo konečný výsledek. Takže Kníničky vs. Bystrc 4:1 
(Shelle, Mittner, Ondrík, Popovič – Havelka I.). Kdo neviděl / nehrál,  
ať nesmutní, už pomalu domlouváme odvetu někdy po prázdninách! 
Díky všem za spolupráci, účast a celkem slušnej mač.

Dan Filippi, Kníničská Pivnice

DOBRÝ DEN, SPORTU ZDAR, FOTBALU ZVLÁŠTĚ!
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
Galerie výrobků

Skončil další ročník rukodělných dílen pro děti i dospělé a musíme s radostí konstatovat, že kreativita účastníků je často obdivuhodná. 
Zvlášť větší děti překvapily svou šikovností, nápaditostí a samostatností. S radostí prezentujeme některé výrobky v naší galerii výrobků.

Děti ze školky si vyráběly obrázky na stěnu, každý z nich je specifický a jedinečný.  
Také si dělaly keramické ježky, které si osázely netřesky, vlčí máky, obrázky – stromy, zvířátka – věšáčky a krásné barevné želvičky.  

Také jsme tvořili šperky a mochomůrky a ptáčky na zapíchnutí na zahradu.
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Školáci se vytáhli modelováním velkých zvířat, plstěnými výrobky, košíky a postavičkami z pediku a nádhernými svíčkami.  
Některé účastnice si dělaly rybí zvonkohru.

S dalším cyklem kroužků budeme pokračovat opět v říjnu. 
Těšíme se s dětmi i dospělými na další tvorbu, děkujeme všem účastníkům kroužků a dílen  

a přejeme jim krásné léto plné inspirativních zážitků.

Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, lenka.jaskova13@seznam.cz

Pořadatelky rukodělných dílen
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Policisté znovu upozorňují na sílící vlnu podvodů, která se odehrává 
ve virtuálním světě. Denně jsou to desítky nových případů, kdy způ-
sob podvodů bývá velmi podobný.

Nejčastější způsoby podvodů na internetu jsou následující:
1) Využívání inzertních portálů, kdy poškozený nabízí na prodej 

nějaké zboží. Zkontaktuje ho pachatel, který má zájem o nabízené 
zboží, nicméně preferuje platbu a doručení zboží prostřednictvím 
přepravní společnosti. Poškozenému je zaslán odkaz. Po kliknutí 
na odkaz je poškozený většinou přesměrován na stránku pro 
zadání přihlašovacích údajů do svého internetového bankovnictví. 
Pokud dojde k přihlášení, pachatel získává přístup do internetového 
bankovnictví poškozeného a provede neoprávněné transakce.

2) Falešná technická podpora – pachatel vydávající se za pracovníka 
technické podpory operačního systému vašeho počítače kon- 
taktuje poškozeného s legendou napadení účtu hackery. Vyžaduje 
po poškozeném vzdálený přístup k jeho soukromému počítači. 
Tento vzdálený přístup umožní pachateli díky některým speciálním 
programům ovládání vašeho počítače. Vše většinou proběhne 
přes kliknutí na nějaký zaslaný odkaz. Další požadavek pachatele 
je vyplnění formuláře, který obsahuje citlivé údaje k  platební  
kartě poškozeného (včetně platnosti karty a CVE kódu). Jakmile 
poškozený sdělí tyto údaje, pachatel provede neoprávněnou 
platbu, zřídí úvěr apod.

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

POLICIE ČR VARUJE – POZOR NA PODVODNÍKY

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

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

3. Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky 
v internetovém bankovnictví.

4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, 
kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situa- 
ce, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy 
musíte udělat další krok pro jejich záchranu. 

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

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

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

8. Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemaž- 
te do doby, než bude zajištěna policejním orgánem.

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

10. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na 
mobilním telefonu.

11. V  případě pochybností vždy kontaktujte svou 
banku či volejte 158.

Odhalíte včas, že na vás útočí online podvodníci? 
Vyzkoušejte si test a poměřte své výsledky s ostatními 
na: www.kybertest.cz.

por. Mgr. Zdeňka Procházková
oddělení tisku a prevence

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

http://www.kybertest.cz
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MLADÉ HODY 2022
HODOVÝ PROGRAM:

pondělí 4.7. úterý 5.7.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

středa 6.7.
Den upálení mistra Jana Husa

K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika K tanci a poslechu hraje dechová hudba 

Slovácko mladší Ištvánci

19.00 hodin

Začátek hodové zábavy
10.00 hodin

19.30 hodin10.30 hodinStavění máje
Moravská beseda v podání dětíMše svatá (u kapličky)14.00 hodin

21.00 hodin11.15 hodinZačátek zvaní na hody
Moravská a Československá besedaNástup krojovaných19.00 hodin

a předání hodového právaZačátek předhodové zábavy

11.30 hodin01.00 hodin

Zatančení Moravské besedy,Konec předhodové zábavy

včetně dětí 02.00 hodin

14.30 hodin Konec hodové zábavy

Začátek průvodu obcí a vyzvedávání 

stárek, zakončen Československou 

besedou

Městská část

Brno - Kníničky

KAREL OHNESORG
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MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
1. ROČNÍK POHODOVÉHO HUDEBNĚ-DIVADELNÍHO FESTIVÁLKU

StrážaFest NA PRYGLU
středa 29. 6. 2022     park „U Lva“

za hrází Brněnské přehrady, vedle restaurace U Lva

PROGRAM

15.30 h Malé velké divadlo l O červené Karkulce
 Maňásková jemně hororová pohádka pro malé i velké.

16.30 h Centrum Kociánka l HUSTEJ ROCK
 Hustej rockovej nářez oblíbené dětské kapely.

17.30 h  Divadlo DNO l Dinosauří pohádka
 Docela malá pohádka o docela malém dinosaurovi. 
 Živě hrají, zpívají a tančí tyranosauři, sopka, přesličky, stegomyši a další.

18.30 h Divadlo Klauniky Brno l „Voličská kampaň Strany 
 mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního“
 Volná improvizační revue na motivy Jaroslava Haška – integrační představení. 
 Představení se koná za finanční podpory statutárního města Brna 
 a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

20.00 h Hazafele
 Hudební skupina plná nehynoucí energie specializující se na maďarské a romské melodie.

21.00 h  Divadlo Klauniky Brno l Don Quijote de la Ancha
 Legendární klaunikyáda v režii Bolka Polívky. Představení, které prodlužuje život.

22.15 h Hledání nejlepší vyhlídky v okolí pro sledování 
 ohňostroje „Ignis Brunensis“ 

ČEK Á VÁS...  PŘÍ JEMNÉ PROSTŘEDÍ,  V ÝBORNÉ OBČERSTVENÍ, 
SPOUSTA SMÍCHU A ZÁBAV Y. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Omezený počet míst k sezení! Dobrou náladu a deku s sebou…


