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Úvodem

Rok 2008 všichni očekávají s napětím. Bude to rok reforem. Změní se výše daní a tím

vzrostou ceny zboží, služeb i energií, začnou se platit poplatky u lékaře, v lékárnách i

v nemocnicích. Změní se způsob vyplácení sociálních příspěvků, vyplácení nemocenské a

zejména poklesne vyplácení mateřské i porodné.

Koncem srpna skončí platnost padesátihaléřových mincí a končí platnost občanských

průkazů vydaných do roku 2003.

Rok 2008 – rok olympiády v Číně.

A co nikdo neočekával, je to rok počínající celosvětové bankovní a hospodářské krize.

Co je nového v naší obci?

Dokončena celková oprava budovy školy a úřadu MČ.

Vybudováno dětské hřiště v lokalitě U Luhu.

Zahájila se stavba nového dětského hřiště u cukrárny Anička.

Proběhla druhá etapa stavby komunikace na ulici K Lesu.

Začala rekonstrukce parku před školou.

Úřad městské části Brno Kníničky se v roce 2008 zapojil do projektu Czech POINT.

Czech POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou, které umožňuje

poskytovat ověřené výpisy z centrálních registrů. V současné době to lze z Obchodního

rejstříku, z Katastru nemovitostí a ze Živnostenského rejstříku.

Je vidět, že nezměněné zastupitelstvo v čele s panem starostou Martinem Žákem plní

to, co slíbilo obyvatelům obce ve volbách v roce 2006 a Kníničky jsou zase krásnější.
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Kníničkách se uskutečnila v prvních dnech nového roku 2008

Koledníci se sešli v tělocvičně

Ing. Martina Staňkova se svými dětmi se zapojila do sbírky.



4 Kronika MČ Brno – Kníničky 2008

Bratry Martina a Tomáše Vojtových a Romana Laburdu doprovázel Ing.Lubomír

Juránek. Díky štědrosti občanů se pro lidi v nouzi vybralo celkem 17290 Kč. To je o2000 Kč

více než loni.

Festival stolních her

Hráčů her se na pozvání Občanského sdružení SOPKa sešla začátkem února plná

tělocvična.  Dospělí si zahráli mariáš, šachy, kostky, člověče nezlob se i sudoku. U dětí byl

největší zájem o hru „Člověče nezlob se“, kostky a dámu. Zahráli si oblíbené pexeso a

piškvorky. Čekající hráči mohli luštit hlavolamy. Celé sobotní dopoledne se všichni zapotili a

soupeřům nic zadarmo nedarovali.

Teď uvedu několik výsledků:

V mariáši nenašel konkurenci pan Zdeněk Rozmahel a pan Jaromír Keprt převálcoval

všechny soupeře v šachu. Ve stolní hře „Člověče nezlob se“ měla nejvíc štěstí Markéta

Staňková. Iva Minářová byla nejlepší v sudoku.
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Že se všichni na festivalu dobře bavili, dokazují tyhle fotografie.
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Maškarní karneval

Kulturní komise zastupitelstva MČ Brno-Kníničky pozvala na 16. 2. 2008 všechny

děti do vyzdobené tělocvičny na tradiční maškarní karneval. S přípravou i organizací tohoto

odpoledne pomohla SOPKa.

V tělocvičně čekala na všechny, kdo si koupil los, bohatá tombola.

Tématem tohoto únorového setkání dětí v maskách byl rej strašidýlek. Zábavu řídili

manželé Trnkovi. Děti od nejmenších až po největší si společně zazpívaly, zatancovaly i

zasoutěžily.

Účast byla menší, protože začínaly jarní prázdniny. Sešlo se více, jak padesát vodníků,

ježibab, hejkalů, zvířátek i princezen a rytířů. Dárky se tentokrát nelosovaly, ale byly určeny

už koupeným losem. Hračku si odnesl každý a na samý závěr byli všichni odměněni

sladkostmi a balónky, které celou dobu tvořily výzdobu tělocvičny.

Rozcházeli se spokojeni a všichni si navzájem slíbili, že se za rok určitě zase sejdou.
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Manželé Trnkovi řídili zábavu s velkým nasazením a děti se rády zapojily.

Bránu zase postavili rodiče.
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Country bál

O měsíc později se sešli v místní tělocvičně tancechtiví dospělí místní i přespolní, aby

se zde společně pobavili a strávili příjemný večer. Pozvalo je Občanské sdružení SOPKa,

které vše připravilo, zorganizovalo a řídilo.

K tanci hrála skupina Zimour. Pro návštěvníky byla nachystaná bohatá tombola.

Tombolu od sponzorů hlídal pan Keprt
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Kníničské lihobraní

„Jste hrdi na svou pálenku?“, takovými slovy vyzval v únorovém zpravodaji pan

Antonín Filla nové soutěžící, aby se nestyděli a přihlásili své pálenky do soutěže o nejlepší

domácí vypálený mok. Mohly to být pálenky z jakéhokoliv ovoce, různého stáří, čisté i

směsky. Sešlo se u něho doma osm vzorků a pan Filla soutěž řídil.

V rohu tělocvičny během Country bálu zasedla porota, která hodnotila vzorky

domácích lihovin přihlášených do soutěže. Měla nelehký úkol a přistupovala k hodnocení

zodpovědně. Zvítězil pan Velecký, jako druhý se umístil pan Vítámvás.

Porota bodovala u každého anonymního vzorku řadu vlastností
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Otvírání studánek

Na pěší výlet kolem přehrady pozvala SOPKa všechny kníničské turisty v půlce

dubna. Na parkoviště před cukrárnou se jich dostavila hrstka, ale byly zastoupeny všechny

věkové kategorie. Kdo přišel, nelitoval. I když počasí nedovolilo dokončit původní

naplánovanou trasu, parník na samý závěr potěšil. A ti nejmenší dostali za svůj výkon

sladkou odměnu. Pochutnali si na čokoládové medaili.

Trasa výletu:Kníničky-Osada-Rozdrojovice-lávka u hradu Veveří-návrat lodí
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První zastávka na sokolském koupališti.

Počasí zatím turistům přeje.
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Jedna ze studánek.

Návrat parníkem, počasí ukázalo jinou tvář.
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Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den se sešly v lesním altánku kníničské děti se svými přáteli na

tradiční akci pálení čarodějnic, aby si zařádily a společně s dospělými i zazpívaly. Malým

čarodějnicím to moc slušelo. Nechybělo ani tradiční pohoštění opékání špekáčků. Dospělí

pokračovali večerním posezením u ohně se zpěvem doprovázeným n ěkolika kytarami, při

kterém si i zatancovali. Nechybělo bohaté pohoštění.

Byla uspořádaná podpisová akce na záchranu lesního altánku. Objevily se snahy

vybudovanou stavbu zrušit, protože leží v ochranném pásmu chráněné lokality. Doufejme, že

k tomu nedojde. Byla by to velká škoda! Těžko by se hledalo, tak pěkné místo uprostřed

přírody pro vzájemná setkávání.
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Dětské hřiště

Během jarních měsíců se pokračovalo v budování dětského hřiště nad obcí. K radosti

místních dětí přibyly skluzavky, houpačky, lezecká stěna, houpací zvířátka i prolézačky. Vše

stojí v písku, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Kolem je vysázena zeleň. Je odtud krásný

rozhled do širokého okolí, který si lze vychutnat na několika lavičkách.

Jen přístup po prudkém kamenitém svahu je obtížný. Jeho úprava se plánuje v příštím

roce.
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Jarní vítání občánků

Kníničky přivítaly v květnu 5 nových občánků. Tato slavnost se konala ve

Společenském centru v Bystrci. Zahájila ji paní tajemnice Barbora Dvořáková. Všechny

přítomné potěšilo vystoupení dětského souboru Slováček. Děti v krásných krojích zahrály,

zazpívaly i zatancovaly kytičku lidových písní a tanců.

Pan starosta přivítal Tomáška Kočího, Verunku Rudickou, Tomáška Rohovského,

Dominika Svobodu a Matyáška Volejníka. Popřál jim i jejich rodičům štěstí, zdraví a

vzájemnou lásku. Maminky dostaly kytičku, děti malý dárek a pamětní knížku.

Tato slavnost se stala krásnou tradicí. Paní tajemnici patří velké poděkování

spokojených rodičů.

Děti ze souboru Slováček
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Pan starosta při uvítacím projevu.

Všichni pozorně naslouchali

Gratulace a předávání dárečků
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Loučení s předškoláky

Koncem května se mateřská škola loučila na vyzdobeném školním hřišti s dětmi, které

nastupují po prázdninách do první třídy.

O zábavu se postarala známá dvojice Tetiny. Bavily se nejen děti, ale i všichni

přihlížející.

Budoucí prvňáčci se loučili pěkně zvesela…

Brno-město uprostřed Evropy

Na přelomu května a června, v rámci festivalu zábavy pod hrady Špilberk a Veveří,

uspořádala naše městská část na Sokolském koupališti čtyři večery s oblíbenou country

kapelou Kompromis. Tím zpříjemnila divákům večerní čekání na velkolepou mezinárodní

soutěžní přehlídku ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS. Soutěžily česká, francouská, japonská a

belgická společnost.
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Dětský den

První pátek v červnu uspořádala Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Policií ČR,

s jejím Obvodním oddělením Bystrc, u příležitosti Mezinárodního dne dětí nejen zábavné, ale

i poučné odpoledne.

Policejní skupina předvedla dětem svoji výzbroj a vybavení. Pomohla při organizování

soutěží. Děti střílely ze vzduchovky, házely na terč, shazovaly pyramidu plechovek, proběhly

označenou trasu v policejní helmě i s dopravním terčíkem, s pendrekem a v policejní

neprůstřelné vestě. Prohlédly si policejní auto i motorku. Vyzkoušely si je. Proběhlo tradiční

skákání v pytli. Odvážné děti se svezly na policejních koních. Všechny vyplnily test znalostí

pravidel silničního provozu, některým pomohli dospělí, protože ještě neuměly psát. Po

zdolání sedmi stanovišť si mohly přijít pro odměnu ve formě upomínkových předmětů

s policejní tematikou.

Zároveň rády využily pohoštění. Opečený špekáček na ohni a točená kofola přišla

vhod. Počasí přálo, a tak se dětské odpoledne s policií opravdu vydařilo. Na hřišti v lese u

altánu bylo příjemně, díky stínu lesních stromů, i díky všem, kteří se dětem to odpoledne

věnovali.

Policejní výzbroj si děti mohly prohlédnout pěkně z blízka.
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Koně čekají na své jezdce.

Odvážná děvčata si zkusila zastřílet ze vzduchovky.
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Policejní motorka byla moc zajímavá pro všechny.

Kolem altánu bylo rušno celé odpoledne.
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„Mladé hody“ a „Sraz rodáků“

Svátek Cyrila a Metoděje oslavila Kníničská chasa tradičně hodovou zábavou.

Tentokrát se slavností zúčastnili i kníničtí rodáci. Pozvalo je zastupitelstvo MČ Brno-

Kníničky při příležitosti 70. výročí zatopení starých Kníniček.

Ve čtvrtek odpoledne se podařilo přivézt májku z komínského pomezí, dlouhou 26

metrů. Dovezli ji dva koně pana Drápala. Tentokrát pomáhalo i malé hříbě. Mládenci však

měli problém se s ní stočit na hřiště. Byla očištěna od kůry, a tak připravena na zdobení. Toho

se ujala děvčata.
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V pátek dopoledne pršelo. Stavění máje se muselo odložit až na polední hodiny.

Třicítka chlap ů a chlapců se zapotila, než ji do přichystané jámy zasadila.

Odpolední zvaní stárků už probíhalo za pěkného počasí. Vydařila se večerní

předhodová zábava s cimbálovou muzikou Slovácko mladší. Byla teplá letní noc a tančilo se

až do ranních hodin. Překvapila velká účast mladých lidí. Občerstvení zajistila cukrárna

Anička.

V sobotu 5. července proběhlo setkání rodáků starých i nových Kníniček. Všichni se

sešli u kaple. Zde je po mši svaté přivítal starosta pan Martin Žák. Na vyzdobeném koni přijel

předat hodové právo, jménem pána z hradu Veveří, historický šermíř Libor Olšan.

Paní Jarmila Kubátová jménem Kulturní komise pozvala rodáky na slavnostní oběd a

odpolední autobusovou projížďku po levém břehu přehrady, aby mohli společně zavzpomínat

na svůj ztracený domov a dětství. Zároveň se seznámili s novou výstavbou v Kníničkách.

Ale to už stárky i stárci netrpělivě čekali až Zlaťanka z Kobylnic zahraje a oni

předvedou Moravskou besedu. Odpoledne se konal průvod obcí a uvádění stárek.
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Večer počasí přálo, a tak hodová zábava při dechovce pokračovala do ranních hodin.

Všechna místa k sezení se zaplnila a stále přicházeli další a další návštěvníci i z okolních

obcí. O letošní hody byl velký zájem. Vstupné bylo 70 Kč.

Pan starosta blahopřeje faráři Vnislavu Fruvirtovi k jeho 85. narozeninám

Účastníci mše svaté
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Bratři Ondrovi a jejich přátelé

Rodáci si měli o čem povídat a tentokrát jejich setkání zaznamenávala i kamera.

Natočené materiály byly použity v televizním dokumentárním seriálu Ztracené světy, které

odvysílala ČT1 i ČT2.
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„Hradní pán“ je připraven předat hodové právo…

a dvanáct krojovaných párů může zahájit hodovou zábavu Moravskou besedou.
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Sportovní den

I přes sychravé počasí, se sešlo víc, jak sto sportovců na sportovním dnu. Pořadatele

potěšil velký zájem dětí. Poprvé se zapojil tým „Horní náplava“, jak se sami nazvali.

Zasoutěžit si přijeli i hosté ze Zámostí, Kameňáku a Bystrce.

V lesním areálu proběhla jen střelba ze vzduchovky. Ostatní disciplíny se přeložily do

tělocvičny, na zahrádku MŠ a na školní hřiště.

Soutěžilo se ve volejbalu, nohejbalu (mládež a dospělí), v minikopané, ve stolním

tenisu (mládež, muži a ženy), v petanqu, ve střelbě ze vzduchovky (mládež a dospělí), v hodu

provázkem (mládež, muži a ženy), a v hodu na cíl (mládež a dospělí).

Celý den na všech sportovištích vládla dobrá nálada, i když se soupeřům nic

nedarovalo. Na závěr se ti nejmenší těšili ze sladkých odměn a vítězové ze sponzorských

dárků.

Sportovní den končil sportovním bálem ve stylu Oldies párty s Alešem Chrastilem.

Soutěže zahájili stolní tenisté
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Velký boj o prvenství volejbalistů…

…i nohejbalistů
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Mládež se taky snažila…

…a měla svého maskota
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U altánu se soutěžilo ve střelbě vzduchovkou

Hod provázkem byl také napínavý
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Nejmenší soutěžili na zahrádce MŠ

Medaile a ceny jsou připraveny
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Drakiáda

V říjnu se na obloze za Kníničkami proháněli draci.

SOPKa lákala děti na pečené brambory. Jak chutnají upečené v popelu z bramborové natě si

mohli vyzkoušet všichni, kdo přišli provětrat své draky. A draků bylo plné nebe!
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Listopadové volby do parlamentu

V listopadu se konaly v naší městské části volby do parlamentu.

Přišlo volit 51,85 % občanů Kníniček. Nejvíce hlasů získala ČSSD. O něco méně získala

Strana zelených a na třetím místě zůstala nečekaně ODS.

Nová nekuřácká restaurace-pizzerie Marina v bývalé hospodě u Novotných...

…láká novým prostředím své první návštěvníky. Nabízí strávníkům i polední menu
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Rekonstrukce parku

Z důvodu zastaralosti a špatného stavu některých dřevin v parku U Památníku se

zastupitelstvo rozhodlo stávající park omladit. Ve spolupráci s firmou Čtyrlístek došlo

k odstranění některých stromů a keřů. Ty budou v příštím roce nahrazeny novou výsadbou.

Vítání občánků v listopadu

Koncem listopadu pan starosta a paní tajemnice našeho Obecního úřadu přivítali

dalších devět nových občánků Kníniček. Pozvání na slavnostní dopoledne přijali rodiče

Marušky Fillové, Leničky Hermannové, Elišky Horké, Jakuba a Vojtěcha Otrubových, Jakuba

Lichtnegera, Radima Rozmahela, Jakuba Rychteckého a Nelinky Švehlové.

S přáním pevného zdraví a štěstí všichni obdrželi Pamětní knížku, plyšovou hračku a

dětské nádobí. Maminkám předal pan starosta kytičku a od Knihovny Jiřího Mahena v Brně

pozvání k registraci budoucího malého čtenáře v kníničské pobočce KJM.

Všechny potěšilo milé vystoupení dětského souboru Slováček.
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Na závěr pěkného sobotního dopoledne společná fotografie
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Brněnská přehrada

Již několik roků trápí návštěvníky přehrady sinice. Proto město Brno ve spolupráci

s krajem zahájilo už v loňském roce projekt obnovy čistoty vody. Na jaře bylo aplikováno 24

tun vápenného hydrátu pomocí speciálních práškovacích letadel. Břehy přehrady se pokryly

bílým práškem. Vše se opakovalo na podzim. Přehrada byla vypuštěna na nejnižší možnou

míru. V příštím roce se počítá s provzdušňováním dna a se změnou skladby ryb. Místo kaprů

budou vysazeny více dravé ryby, které nevíří bahenní dno. Přehrada zůstane po celý příští rok

vypuštěna.

Do roku 2010 by měly mít vybudovány všechny obce kolem Svratky, velikosti nad

2000 obyvatel, nové čističky odpadních vod. Pak bychom se mohli dočkat čisté vody bez

sinic, ve které by se dalo bez obav o zdraví vykoupat. Přehradní nádrž by se opět stala místem

aktivního odpočinku všech Brňanů.

Povápněné břehy vypuštěné přehrady
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Mikulášské odpoledne

Za Kulturní komisi MČ Brno-Kníničky uvítala pí Kubátová s anděly plný sál dětí.

Dětem vysvětlila, jak získají Mikulášovy koruny, aby mohly nakupovat u anděla.

Začíná boj o penízky
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I u čertů lze penízky vyhrát

Soutěží i ti nejmenší a co si „koupíme“? Je z čeho vybírat!



38 Kronika MČ Brno – Kníničky 2008

Kdy už přijde Mikuláš? Už je tu a naděluje za písničku.

A nakonec si společně zatancujeme.
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Mikulášská Oldies párty

Odpolední i večerní zábavu hudbou doprovázel DJ Aleš Chrastil. Pořadatelé

o.s.SOPKa blahopřáli novomanželům Chrastilovým k jejich nedávnému sňatku.

Všichni se při písních 70. až 90.let dobře bavili
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Těšili se na výhru v tombole, byť to byla fůra hnoje. Nebo selátko?

Radost z výhry byla veliká



41 Kronika MČ Brno – Kníničky 2008

Andělské zpívání

Mateřská školka pozvala rodiče a přátele MŠ na vánoční vystoupení do tělocvičny,

aby si zazpívali společně s dětmi koledy. Ve vyzdobené tělocvičně si všichni připomněli

blížící se Vánoce.
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Štědrovečerní koledování

Na Štědrý den se koledníci sešli u cukrárny Anička, aby si zazpívali za doprovodu

harmoniky koledy a navzájem si popřáli krásné svátky,
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Sníh o Vánocích chyběl, zato rozkvetly sakury na zastávce U Luhu

Loučení se starým rokem

Tradiční loučení se starým rokem a přivítání nového roku 2009 proběhlo netradičně na

parkovišti u cukrárny. Tentokrát opět s ohňostrojem a pro děti i dospělé kulturní komise

zajistila malé občerstvení.
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Klub maminek

Každý čtvrtek dopoledne se schází v tělocvičně maminky, které jsou na mateřské

dovolené. Jejich děti si tady navzájem pohrají a „zařádí“. Tělocvična není pro malé děti

vybavená „náčiním“, proto si děti donesou svoje. Nemusí však platit její pronájem.

Kromě klubu maminek, tělocvičnu využívají i ostatní kníničtí sportovci. Cvičí se zde

jednou týdně joga, probíhá tu zdravotní cvičení pro ženy, hraje se nohejbal, volejbal,

basketbal i florbal. Schází se tu hráči badmintonu i stolního tenisu.

Tím je tělocvična po celý týden i v odpoledních a večerních hodinách plně vytížená.

Noční autobusová linka

Dopravní podnik Brna spolu s firmou Kordis ve spolupráci s naší MČ zavedl novou

autobusovou linku číslo 89. Provoz byl zahájen 13. prosince. Je to noční spoj projíždějící

Brnem z Tuřanského letiště přes Černovické terasy, hlavní nádraží, Žabovřesky, Bystrc a

Komín do Kníniček. Ulehčil cestování v nočních hodinách nejen občanům MČ Brno-

Kníničky.
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Rychlostní komunikace R43

Celý rok probíhaly protestní podpisové akce proti výstavbě R43. Vedla je občanská

sdružení, která se snaží dokázat, že mnohem účinnější by bylo vybudovat obchvat Brna, než

vybudování R43 přes hustě osídlenou městskou část Bystrc, v blízkosti Brněnské přehrady a

domů obyvatel Kníniček. Rychlostní komunikace by sem přivedla dálkovou nákladní dopravu

ze severu směrem na jih. Již dnes jsou v Kníničkách i v Jinačovicích překročeny limity

prachu. Doufám, že se podaří všem těmto iniciativám ochránit zdravé životní prostředí naší

obce.

Kníničský zpravodaj

Během celého roku vycházel zpravodaj. Informoval co nového na radnici, co plánují

zastupitelé, jaké akce chystá Sociálně-kulturní komise MČ i Občanské sdružení SOPKa.

Uveřejňuje názory a připomínky občanů. Vyšlo celkem pět čísel. Zpravodaj vyšel v únoru,

v dubnu, v červnu, v listopadu a v prosinci. Koncem roku se změnila redakční rada.

Šéfredaktorku Ivu Saxlovou vystřídala Mirka Keprtová.
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