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Úvodem

Co přinesl rok 2010 Jižní Moravě?

Zamrzla poprvé za existence přehrady její výpust. Mráz v lednu -28,5st C

Stavbaři propojili první tunel pod Dobrovského ulici v Brně.

Brněnská přehrada je znovu napušt ěna a dostala novou loď Lipsko.

Brno navštívil britský princ Charles.

V Kohoutovicích byl otevřen první akvapark.

Brněnská Fakultní nemocnice dokončila výstavbu traumacentra v Bohunicích.

Květnové parlamentní volby na jižní Moravě vyhrála ČSSD.

Proběhla rozsáhlá oprava Joštovy ulice.

Od léta probíhal právní boj o Slovanskou epopej mezi Mor. Krumlovem a Prahou.

Zahájila stavba mezinárodního centra klinického výzkumu v nemocnici u sv. Anny.

V hale Rondo skončila rekonstrukce.

Jsou postaveny nové hodiny na náměstí Svobody.

V Bohunicích je dokončen nový kampus Masarykovy university.

ZOO otevřela expozici Beringie s kamčatskými medvědy.

V říjnových senátních i komunálních volbách dominuje ČSSD.

K výzvě „Děkujeme, odcházíme“-se připojilo 500 lékařů.

V Brně se zdvojnásobila sazba daně z nemovitosti.
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Co přinesl rok 2010 naší obci?

Koncem roku zahájena nástavba krčku spojující školu a tělocvičnu.

V tělocvičně jsou vyměněna okna.

Pokračuje budování dětského hřiště Dolní louky.

Proběhla rekonstrukce objektu u škvárového hřiště. Slouží jako garáž.

Ulice K Bukovinám a U Luhu jsou znovu propojeny.

Ve spolupráci s Povodím Moravy jsou opraveny břehy Sokolského koupaliště.

Parkoviště U Lomu sokolského koupaliště je přístupné z obou stran.

V říjnových volbách občané zvolili nové zastupitelstvo.

Nad obcí přibyl stožár telekomunikačního zařízení.

Zavedeno veřejné osvětlení kolem řeky a na spojnici ulic U Luhu a Místní.

Dokončena úprava ulice K Lesu.

Nový park u „Lva“
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Tříkrálová sbírka

Při tradiční Tříkrálové sbírce, kterou každoro čně pořádá Charita České republiky, se

v Kníničkách podařilo vybrat celkem 20 949 Kč a koledníkům i kolednicím to slušelo.

Burza vzpomínek

Na odpoledne 23. ledna svolala SOPKa (Sdružení občanů a přátel Kníniček) setkání

nad fotografiemi starých Kníniček. Splnila přání účastníků vycházky na vypuštěné břehy

přehrady, které se uskutečnilo na podzim v roce 2009.

Bylo to příjemné odpoledne nad historickými dokumenty. Tělocvična se zaplnila

zájemci o historii obce. Přišli i občané, kteří stěhování do nově postavené vesnice zažili.

Největší zájem byl o kroniku hasičů, kterou sepsal tehdejší učitel pan Ambrož. Tu převedli

jeho potomci do elektronické podoby a tak byla každému k dispozici. Pamětníci přinesli řadu

fotografií původní obce.
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Úvodní stránka kroniky.
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Ukázka rukopisu.
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Zajímavé jsou jednotlivé názvy pozemků v okolí obce.
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Pohled od pomníku obětem z I. světové války, který stojí nad zatopenou obcí dodnes.

Náves s kapličkou.
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Pohled do obce.
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Stará škola s kovárnou, která stála za řekou Svratkou a její poslední žáci.
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Stavba hráze a doprava první lodě pro vzniklou přehradu.
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Beseda začínala v plně zaplněné tělocvičně presentací starých fotografií.
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Bylo si o čem povídat a bylo možné zavzpomínat nad přinesenými fotografiemi.

Historik Tomáš Janda seznámil občany s historií stavby Německé průchozí dálnice.
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Maškarní karneval

Jedno nedělní odpoledne v únoru patří dětskému karnevalu, který pořádá každý rok

pro naše děti kulturní komise zastupitelstva MČ Brno Kníničky. Celý program řídili herci

divadla Paravánek. Vyzdobená tělocvična se brzy zaplnila dětmi i jejich rodiči. Do tance se

děti pustily s velkým nadšením bez velkého přemlouvání a vydržely tancovat až do samého

závěru.
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Kdo si koupil losy, mohl vyhrát pěkné ceny.
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Na závěr nesměla chybět populární písnička „Jede, jede mašinka“.
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Festival stolních her

V březnu se sešli milovníci stolních her a hlavolamů. Bohužel organizátoři SOPKy byli

zklamáni malým zájmem o tuto akci. Snad příště se najde více hravých spoluobčanů.
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Vítězům náleží odměna.
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Country bál a lihobraní

Závěr měsíce března patřil milovníkům country muziky. Zazpívali a zatancovali si se

skupinou Zimour. Občerstvení bylo zajištěno, tombola čekala na výherce a Ivan Bartůněk se

zájemci nacvičil známé country tance.
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Součástí country bálu je soutěž domácích lihovin, která se koná už čtvrtým rokem.

Letos se Kníničského lihobraní zúčastnilo jen sedm soutěžících. Nejstaršímu bylo 80 let.

Poroty byly dvě. Laická z obecenstva a odborná z místních pálenic. Hodnotily se 4 kategorie.

Vůni, chuti, ovocnému charakteru a harmonii sladěnosti jednotlivých kritérií se udělovaly

body od 1 do 5, kdy pětka byla nejvíce. Degustátoři poznali ve vzorcích slivovici, hruškovici

a meruňkovici. Vítězové byli dva. Stali se jimi pan Štercl a pan Filla, který vyhrál už po třetí.
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Brigáda u altánu

V dubnu je potřeba udělat jarní úklid kolem lesního altánu a připravit areál na Noc

čarodějnic. Přes hrozící déšť se sešlo dostatek ochotných rukou. Po dlouhé zimě, ještě

v březnu byl sníh, bylo třeba vyhrabat listí a upravit hřiště. Všemu dění velel pan Rozmahel,

který je zde od letošního roku správcem.
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Pálení čarodějnic

SOPKa, která zorganizovala tento večer, byla překvapena z velké účasti. Předpověď

počasí hrozila deštěm, ale naštěstí pršelo až nad ránem. Při kytarách se všichni bavili a

hodovali až do rána.

Přehrada slaví sedmdesátiny

Brněnská přehrada byla dostavěna v roce 1940. I přes tehdejší německou okupaci byla

celá přehrada dílem českých vodohospodářů.

V roce 2004 začal projekt Čisté povodí Svratky. V roce 2007 se poprvé při snížení

hladiny vápní její břehy. V dalším roce se toto opakuje a navíc dojde k výlovu ryb. Aerační

věže, jsou nainstalovány v roce 2009. V tomto roce pokračuje vápnění. Hladina zůstane celý

rok snížená a odtěží se část naplavenin. V prvních měsících roku 2010 se v těžbě pokračuje a

aerace-prokysličování probíhá celý rok. Na přítoku je pomoci síranu železitého srážen fosfor.

Toto čištění přehrady už stálo 800 milionů. Nejvíce přispěla Evropská unie z operačního

programu životního prostředí a ministerstvo zemědělství formou dotací. Měření hygieniků

ukazuje, že je přehrada vhodná ke koupání ještě koncem srpna.

Největším problémem zůstávají chybějící čističky v obcích nad přehradou.

V lednu pokračuje těžba naplavenin.
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V dubnu je přehrada znovu napuštěna. Pohled na Sokolské koupaliště.

Pořádají se závody dračích lodí.
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Přehradu brázdí šest lodí. V květnu je pokřtěná nová loď Lipsko.

Turnaj plážového volejbalu na Sokolském koupališti.
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Aerační věže prokysličují vody přehrady a tím snižují množství sinic.

Chataři Lubomíru Strážnickému se povedlo zabránit dokončení stavby billboardu

v blízkosti památníku pana Šikuly, který zde chtělo postavit Povodí Moravy.Billboard měl

informovat o přispění financí Evropské unie na čištění přehrady. Byl přemístěn blíže

přístavišti.
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Na přístavišti byla instalována kotva, která zůstala po návštěvě papeže.

Okolí přehrady je lemováno informačními tabulemi.
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Naučnou stezku s ekologickým zaměřením, která vede od přístaviště do Osady,

instalovalo Nesehnutí. Šest tabulí informuje o historii přehrady a o její fauně a floře.

Naučné tabule instalované Povodím Moravy vedou jednak od přístaviště k Sokolskému

koupališti a také od přístavu na Kozí horku.
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Na krajinné prvky upozorňují tabule magistrátu města Brna.



28 Kronika MČ Brno – Kníničky 2010

Vítání občánků

V květnu se sešli ve Společenském centru v Bystrci rodiče nových občánků Kníniček.

Pan starosta Bc. Martin Žák přivítal Marianu Březíkovou, Matěje Dostalíka, Lucii

Chrastilovou, Jakuba Oulehlu a Tadeáše Popoviče mezi kníničské občany. Popřál jim i

rodičům šťastný a úspěšný budoucí život. Zároveň jim předal malé dárky. Pěknou atmosféru

slavnostního dne navodily děti ze souboru Slováček.
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Někteří přivítaní občánci se ještě chovali,...

…jiní už stáli na vlastních nohou a čile navazovali přátelství.


