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Úvodem

Co přinesl rok 2009 Jižní Moravě?

Brno získalo do své správy úrazovou nemocnici.

Z brněnské ZOO se odstěhovala oblíbená lední medvíďata Bill a Tom.

V březnu většinu jižní Moravy ohrožovaly povodně, nakonec nebyly příliš vážné.

Byl slavnostně otevřen justiční areál.

Brno navštívil papež Benedikt XVI.

Z brněnské ZOO už podruhé utekl pavián Heiko.

Začalo očekávané čištění dna Brněnské přehrady.

Co přinesl rok 2009 naší obci?

Je dobudováno hřiště u cukrárny Anička.

Horní dětské hřiště nad obcí dostalo lepší přístupovou cestu.

Započalo se s budováním sportovního hřiště u ulice Dolní louky.

Je zrekonstruovaná ulice K Lesu.

Vybudováno osvětlení kolem řeky až k ulici Přehradní.

Proběhla rekonstrukce parku před školou.

Lávka přes Svratku je opravená.

Začal vycházet čtvrtletník Kníničský zpravodaj v barevném provedení.
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Úřad městské části Brno-Kníničky se už v roce 2008 zapojil do projektu Czech

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

poskytovat ověřené výpisy z centrálních registrů. V roce 2009 byl navíc spuštěn insolvenční

rejstřík, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Tak lze zjistit informace týkající se

dlužníků.

Kníničský úřad byl oceněn jako 2. nejlépe komunikující úřad roku 2009 v kategorii

Úřady městských částí Brno.

Ze zastupitelstva odstoupila paní Vůjtová, byla nahrazena paní Šajgalíkovou.

Zastupitelům a panu starostovi Bc. Martinu Žákovi se daří plnit úkoly, ke kterým se ve

volbách zavázali. V obci přibylo zase několik dalších pěkných míst nejen pro obyvatele

Kníniček, ale i pro přicházející návštěvníky.

Lávka přes řeku dostala“nový kabát“.
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Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou

České republiky se v MČ B r n o-Kníničky uskutečnila ve

dnech 9.a 10.1.2009.

Králové tentokrát byli Valérie Krulová, Eva Mišková, Anežka Staňková, Ludmila

Staňková, Zdeněk Rozmahel, Lukáš Durek, Vojtěch Juránek, Štěpán Juránek a Vojtěch Filko.

Skupinky vedli Ing. Hana Juránková, Ing. Markéta Staňková a Mgr. Ing. Lubomír

Juránek.

V naší městské části se vybrala rekordní částka 22.028,-Kč.

Maškarní karneval

Tradiční karneval pro děti pořádaný MČ BRNO-Kníničky proběhl v únoru na téma

„ Z pohádky do pohádky“. Začal v 15 hodin rejem masek ve vyzdobené tělocvičně školy.

Kouzelníků, čarodějnic, rytířů, karkulek, princezen, vodníků, kočiček i pirátů a jejich rodičů

se sešla plná tělocvična.

Zábavu řídili manželé Trnkovi. Vtáhli děti do tance. Tančilo se japonsky, černošsky,

německy, mexicky, maďarsky, ale i jako medvědi, sloni, opice, čápi a jiná zvířata. Proběhly

soutěže za doprovodu veselých písniček. Nechyběl samozřejmě ani hit „Jede, jede mašinka“.

Na závěr se rozdala tombola a všichni odcházeli vyřáděni a spokojeni. Vydařené odpoledne se

líbilo těm nejmenším mrňatům i větším slečnám a mladým pánům. Samozřejmě

nejspokojenější byli jejich rodiče a pořadatelé při pohledu na rozzářené a usměvavé dětské

tváře.
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Tančilo se s velkou chutí, snažili se všichni.

Princezny chránil statečný rytíř.
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Velcí i malí čekali na losování tomboly.

A bylo z čeho vybírat!
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Festival stolních her

Pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ svolalo Občanské sdružení SOPKa všechny ty, co

si chtějí zahrát hry pro dospělé, mládež, i nejmenší děti. Společně se pobavit nad

nejrůznějšími hrami bohužel nepřišlo mnoho zájemců. Ale ti, co přišli, nelitovali.

Dospělí se věnovali šachům i mariáši a zahráli si dámu. Děti našly zalíbení v kostkách

a piškvorkách. Lámaly si hlavu nad sudokem i nad pexesem. „Člověče, nezlob se“ si zahráli

všichni bez rozdílu věku.

Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet méně známé hry a trénovat logiku nad hlavolamy.
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Country bál

Koncem března se zaplnila místní tělocvična tancechtivými občany nejen z Kníniček,

ale i přespolními. K tanci i poslechu jim hrála skupina Zimour a výuku tanců vedl Ivan

Bartůněk. Někteří tanečníci přišli ve stylovém oblečení a všichni si horlivě kupovali losy, aby

si odnesli nějaký dárek z bohaté tomboly.

Součástí večera bylo už „Třetí kníničské lihobraní“. Osm vzorků domácích lihovin

hodnotily dvě poroty. Laická i odborná komise se shodly na vítězi, kterým byl organizátor

celé akce pan Antonín Filla. Jemu náležela odměna a hlavně obecné uznání spoluobčanů za

nejlepší pálenku.

Občerstvení celý večer zajišťovala Cukrárna Anička.

Country tance pod vedením pana Bartůňka se líbily.
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Není lehké se rozhodnout, která pálenka je lepší.

Paní Alena Tullová z cukrárny prodávala občerstvení a klobouk ji slušel.
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Divadlo

V březnu se uskutečnila společná návštěva divadelního představení My fair lady ze

zelňáku. Občany pozvalo Občanské sdružení SOPKa. To také přispělo všem „kníničákům“

dotací 100Kč na uhrazení vstupenky. Účastníci představení zaplnili celé dvě řady v Městském

divadle Brno. Muzikál v režii Stanislava Moši byl pro všechny pěkným kulturním zážitkem.

Kníničský zpravodaj

Vychází nový zpravodaj v barevném provedení pod vedením redakční rady: Irena

Bubeníková-Baráková, Mirka Keprtová, Jarmila Kubátová, Pavel Mohelský a Martin Žák.

Zpravodaj je čtvrtletník. Uveřejňuje nejen všechny informace určené občanům Městské části

Brno-Kníničky, ale tlumočí jejich připomínky a názory.

Přehrada a její boj se sinicemi

Koncem března žlutá letadla, která startovala na letišti v Medlánkách, rozprášila na

obnažené břehy přehrady více než 100 tun vápenného hydrátu. Ten má zamezit vzniku další

potravy pro sinice tím, že půdu zmineralizuje.

Snižuje se postupně hladina vody až o 10 m. Z nádrže vyvezli rybáři tuny ryb a po

napuštění chtějí nasadit dravé ryby. Stále zůstává velkým problémem stavění čističek

odpadních vod v obcích nad přehradou. Byly postavené jen ve větších obcích s více než 2000

obyvatel. Kolem řeky zůstává bez čističek přes 200 menších obcí. Na jejich vybudování bude

třeba čtyři miliardy korun.

V tomto roce zůstává snížená vodní hladina, a proto nemohou vyplout lodě

Dopravního podniku, ale může začít generální oprava vodní elektrárny pod hrází.
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Nové parkoviště ZOO

Začátkem dubna zastupitelstvo svolalo setkání s občany do tělocvičny školy. Hlavním

tématem je připravovaná změna Územního plánu města Brna, která má řešit nový vstup do

ZOO v lokalitě Dolní louky.

Proti vystupovalo zejména nové občanské sdružení Zdravé Kníničky. Autoři projektu

představili návrh stavby, která počítá s parkovištěm pro 300 parkovacích míst. Ve vstupním

areálu mají být kanceláře, restaurace, prodejna suvenýrů a obří akvárium. Se zoologickou

zahradou je spojí nadzemní lávka přes silnici.

Bouřlivou diskusi nad připomínkami občanů řídil pan starosta. Občané se bojí

negativního vlivu na životní prostředí obce.

Návrh parkoviště s obřím akváriem.
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Ateliér Arch.Design představuje občanům a zastupitelstvu novou stavbu parkoviště.
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Brigáda

Každé jaro je nezbytné uklidit areál lesního altánu. Tento rok byla každoroční akce

SOPKy spojena s pečením selete, které do tomboly na Mikulášské Oldies párty daroval Petr

Juránek. Všem brigádníkům je věnoval jeho výherce.

Nejprve práce…
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Po práci odměna…

Zbyl čas i na sport.
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Čarodějnice

Do uklizeného areálu sice žádná čarodějnice nepřiletěla, ale všem, co se přišli pobavit

při písničkách s kytarou, to vůbec nevadilo. Kytary vydržely hrát až do půlnoci. Občerstvení

bylo zajištěné a hrozící bouře se přehnala, aniž by zapršelo.

Po občerstvení se čeká na „zpívanky“.
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V květnu je uzavřena lávka přes řeku. Celá se opravuje.

29. dubna starosta položil vzpomínkový věnec k Památníku obětem 2. světové války.
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Kouleválení

Na škvárovém fotbalovém hřišti proběhl turnaj jednotlivců. Hrály se kuličky i

pétanque. Za větrného slunečného počasí se sešli velcí i malí. Malí se učili cvrnkat kuličky a

velcí si navíc zkusili hodit bečkou a prokličkovat petláhev s vodou mezi tyčemi pomocí

smetáku.

Bylo to pěkné odpoledne strávené u řeky mezi přáteli plné napínavých bojů. Děti byly

na závěr odměněny nanukem. Slunečné počasí vydrželo, i když výsledky ovlivňoval vítr.
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Který bratr zvítězí?

Filla Zbyněk byl lepší.
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Vítání občánků

V květnu pan starosta přivítal pět nových občánků, kteří se narodili v naší obci. Byli to

Karolína Havlíčková, Filip Jaška, Richard Singr, Patrik Smutný a Dominik Stejskal. Malá

slavnost se konala v bystrckém Společenském centru.

Všechny přítomné potěšilo vystoupení dětského souboru Slováček. Nově narozené

děti dostaly malý dárek a jejich maminky malou kytičku.
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Brno-město uprostřed Evropy

V rámci festivalu zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se konala od 16. 5. do 7. 6.

v Brně Noc kejklířů, Slavnost masek, Dětské dny, Lidová hradní slavnost, Musejní noc,

Veletržní běh Brnem, Balloon jam, Zemědělský jarmark, Zábava pod hradbami, Dopravní

nostalgie-140let městské hromadné dopravy, Český pohár dračích lodí, Sochy v ulicích, Den

dětí v opeře, Veselé sportování na Veselé, Autosalon a IGNIS BRUNENSIS-mezinárodní

soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou. Své umění předvedli čeští ohňostrůjci i účastníci ze

Španělska, Portugalska, Rakouska. Čtyři představení se odehrávala na přehradě, proto bylo

pozastaveno další snižování hladiny.

Kníničský starosta pozval návštěvníky ohňostrojů na Sokolské koupaliště, kde hrála

po všechny soutěžní večery country kapela Kompromis.

Příprava na ohňostroj.
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Pohled na vypuštěnou přehradu od Rakovce. Po ohňostrojích hladina ještě klesne.

Loučení s prvňáčky

V květnu se mateřská škola rozloučila s budoucími prvňáčky na vyzdobeném hřišti.
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Budoucí prvňáčci se neradi loučili s tak krásně vybavenou školkou.
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Nové schodiště

Během května je vybudována nová cesta k dětskému hřišti.
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Nácvik stárek a stárků. Hody se blíží.

Pilně se nacvičuje každou neděli. V sobotu nacvičují ti nejmenší.
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Dětský den

V pátek 5. června uspořádala sociálně kulturní komise MČ Brno-Kníničky spolu

s Policií ČR zajímavý program pro děti. V lese u altánu předvedla policie výcvik psů a svezla

zájemce na koních. Děti si zasoutěžily ve střelbě ze vzduchovky, v hodu na cíl, v běhu

s neprůstřelnou vestou, ve skocích v pytli a ve znalosti dopravních předpisů. Se svým kolem

nebo s koloběžkou si projely slalomovou dráhu. Všichni se dobře bavili a pochutnali si na

připraveném pohoštění.
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Volby do Evropského parlamentu

V Kníničkách byla na těchto volbách zaznamenaná vysoká účast voličů-43% .

Nejvíce hlasů získala ODS, druhá byla ČSSD a třetí KDU.

Volit přišla bývalá starostka paní Kubátová i současný starosta pan Žák.
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Zasedání zastupitelstva

Pohled do zasedací místnosti při jednom zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky.
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Přehrada v červnu

Odkryté pláže Sokolského koupaliště.
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Snížená hladina odkryla pozůstatky starých „Kyniček“.
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Hladina klesla o 10m

Probíhá oprava břehů Svratky

Řeka Svratka v Rokli
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Mladé hody

První červencový víkend patří tradičně kníničské chase, která připravuje hody.

Přípravné práce letos řídili Barbora Lišková s Jiřím Slatinou.

V pátek je potřeba vše vyzdobit a hlavně přivézt a postavit máj.
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Předhodové zvaní proběhlo v sobotu dopoledne. Stárky doprovázela malá muzika.
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Sobotní večer patřil předhodové zábavě s cimbálovou muzikou Kapura. Bylo teplé

letní počasí a hřiště před tělocvičnou se brzy zaplnilo návštěvníky. Většina vydržela tancovat

a zpívat až do rána. Stárci předvedli verbuňk, který všichni přítomní obdivovali a odměnili

potleskem. Trochu vázlo občerstvení, které zajišťovala cukrárna Anička. Pípa špatně tekla, ale

náladu to nepokazilo. Vína bylo dost.
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Nedělní program začal o půl jedenácté u kaple Cyrila a Metoděje mší svatou. Poprvé

došli poutníci z Bystrce. Po mši se uskutečnila sbírka pro Charitu na pomoc postiženým

povodněmi na Moravě. Vynesla  17030kč.

Po předání hodového práva, mohl pan starosta hody zahájit. Chasa mohla zatančit

Moravskou besedu za doprovodu Zlaťanky z Kobylnic. Na své první vystoupení se těšili i

nejmenší, ale vše přerušil prudký déšť. Všichni se přesunuli do tělocvičny a malé stárky

musely zatančit svoji Besedu tam.
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Déšť naštěstí netrval dlouho, a tak se mohlo přistoupit k dalšímu bodu hodového

programu. Tím bylo slavnostní odhalení pamětní desky věnované panu Josefu Ondrovi, který

byl zatčen gestapem a umučen na Pankráci v roce 1944 .

Desku na budově školy odhalil pan místostarosta Ing. Lubomír Juránek.

Rozhovor zpravodajům české televize poskytl starosta obce Bc. Martin Žák.
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.

Účastníci slavnostního odhalení. Druhý zleva stojí syn pana Ondry Josef Ondra.

Odhalení se také zúčastnil mladší syn Blažej Ondra s rodinou.
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Sobotním odpolednem zněla celou obcí dechovka. Stárci uváděli svoje stárky a

Zlaťanka jim vyhrávala do tance i do zpěvu. Šestnáct párů zakončilo průvod u první stárky, a

to bylo u Lišků.

Poslední zkouška „nástupu“ na Moravskou besedu.
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Ty nejmenší tanečnice sledují generálku a čekají na svou příležitost.

Dočkaly se…
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Průvod obcí.

Jedno ze zastavení na ulici U Památníku. Do průvodu přibyla další stárka.
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Je tam stárka? A ne jedna!
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Po tradiční zastávce u cukrárny se jde k Liškům pro první stárku

V
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Večerní zábava začínala v 19 hodin na školním hřišti. Počasí přálo, a tak se všichni

rozešli až nad ránem. V jednadvacet hodin zatančilo šestnáct párů Moravskou besedu. Hned

po ní Československou besedu předvedlo dvanáct párů krojovaných.

Byla slyšet chvála a obdiv nad předvedenými tanci i pěknými nástupy. Hodiny

nácviků každou neděli odpoledne, kdy se všichni scházeli v tělocvičně a pilně nacvičovali,

bylo znát. Přihlížející, kteří za vstupenku zaplatili jen 70Kč, nešetřili chválou.


