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Úvodem

Co přinesl rok 2013 Jižní Moravě a Brnu?

Po novoroční amnestii presidenta V. Klause 339 lidí opustilo jihomoravské věznice

Obyvatelé ČR si poprvé zvolili presidenta. Stal se jím Miloš Zeman.

V únoru přišla vlna mrazů ze Sibiře, při které praskaly koleje

Věstonická Venuše byla zapůjčena na výstavu do Londýna

Sněhová kalamita v březnu napáchala v kraji nejhorší škody za posledních 10 let

Brno zaslalo Ministerstvu financí 1500 žádostí o ukončení provozu heren s automaty

Začaly opravy Židovského hřbitova v Židenicích

Je zpřístupněn AZTower – 111 m vysoký nejvyšší mrakodrap u nás

U nádraží je na místě vyhořelého kasina otevřeno nákupní centrum Letmo

Dokončena rekonstrukce jižního křídla hradu Špilberku

V květnu byla vyvražděna Američanem Dahlgrenem čtyřčlenná rodina v Ivanovicích

Červnové povodně postihly jih Moravy

Zemřel brněnský básník, spisovatel a literární historik Zdeněk Rotrekl

Plavba v Punkevních jeskyních oslavila 80 let

Při svátku Cyrila a Metoděje vyvěsilo Moravskou vlajku už 740 radnic v kraji

V červenci a v srpnu padaly teplotní rekordy

V Pasohlávkách otevřen Aqualand Moravia s dvanácti bazény

ZOO slaví 60 let od otevření

Moravská galerie zpřístupnila zdarma stálé expozice
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Co přinesl rok 2013 naší obci?

Na hřišti „Písečňák“ přibyly lavičky a sloupy pro natažení sítě

V parku U Lva jsou opraveny boží muka, instalovány informační tabule a lavičky

Na hřišti u školy je opraven plot a brány

V mateřské školce je vybudovaná třetí učebna

Je opraven kříž při vjezdu do obce

Provedena modernizace televizního kabelového rozvodu, zaveden optický kabel

Stavba parkoviště u ZOO se odkládá na neurčito. Brno nezískalo dotaci.

Je zastavena stavba vleku na Sokolském koupališti pro vodní lyžování.
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Tříkrálová sbírka

Jak probíhá každým rokem tato sbírka, popsal jeden z organizátorů pan Kučera.

Vážení přátelé.

Již několik let se děti, které při Tříkrálové sbírce představují krále, shromažďují u nás

na Ondrově 38. Zde se ustrojí, ochotní jedinci načerní a odchází spolu s vedoucími skupinek „do ulic“.

Když se k nám 5. 1. 2013 kolem poledne králové postupně vraceli, aby se odstrojili, umyli a vrátili

domů, pozoroval jsem v jejích očích jakousi jiskru. Nevydržel jsem a dětí se zeptal, jak se jim to líbilo.

Spontánní odpověď zněla: „ Dobrýýý! “. Lidé se na nás usmívali a byli hodní.

Děti se pochlubily, že někteří lidé, které navštívily, se k nim připojili při zpěvu koledy a někteří

je i vyzývali ke zpěvu dalších koled. Dokonce se dětí ptali: „Kde jste tak dlouho, už na Vás čekáme.“

Když jsem odcházejícím dětem otvíral dveře, tak se mě ptaly. Můžeme jít příští rok zase?

Chtěl bych poděkovat rodičům koledníků, že se jejich děti Tříkrálové sbírky mohly zúčastnit a

zejména Vám spoluobčanům za vstřícnost, laskavost a pochopení. Tříkrálová sbírka v Kníničkách se již

plnohodnotně začlenila do společenských akcí, které jsou v naší obci konány.

Milan Kučera

Tři králové byli Adélka Blatná, Jeník Toušek, Adámek Bubeník, Tomášek Durek,

Zdenda Rozmahel, Radimek Rozmahel, Tomášek Juránek, Vítek Staněk, Anežka Staňková,

Liduška Staňková, Barunka Grossová, Valďa Krulová, Gábinka Navrátilová, Lucinka Fillová

a Davídek Filla.

Skupinky vedli Markéta Staňková, Pavel Staněk, Petr Neužil, Lubomír Juránek a

Lucie Matulová.

Podařilo se vybrat pro lidi v nouzi celkem 23.720 Kč.
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Prezidentské volby

První kolo přímých prezidentských voleb proběhlo v Kníničkách 12. a 13. ledna.

Nejvíc hlasů 360 získal Karel Schwarzenberg a jen 206 hlasů dostal Miloš Zeman.

Celorepublikově ale zvítězil Miloš Zeman. Ten taky vyhrál druhé kolo, které proběhlo 25. a

26. Ledna. 8. března Miloš Zeman složil prezidentský slib.
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Festival stolních her

Občanské sdružení SOPKa uspořádalo v tělocvičně setkání milovníků stolních her.

Hrály se hry tradiční i úplné novinky. Součásti programu byl i šachový turnaj.
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Zničený altán

V lednu zničili bezdomovci Altán. Spálili zábradlí i stěnu ze dřeva. Případ šetří

policie. Škoda je vyčíslena na 5000Kč.

Ostatky 9. 2. 2013

Ostatky se zařadily mezi pravidelné tradiční svátky pořádané v únoru. Začínají

v sobotu hned po obědě odpoledním průvodem maškar obcí. Letos jich přišlo víc jak čtyřicet

a zvaly na večerní ostatkový ples. Nabízely tradiční pečivo ostatkové koblihy a boží milosti i

něco slaného. Při cestě po obci je k tanci a zpěvu doprovázela vlastní muzika. Dokonce na

ulici Šikulova předvedli stárci tanec „podšable“.
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Od 15 hodin Kníničská chasa spolu s ÚMČ Brno-Kníničky připravila zábavné

odpoledne spojené s karnevalem, tancem a soutěžemi pro děti. Soutěžilo a bylo odměněno

více jak šedesát dětí. I když už začínaly v Brně jarní prázdniny, byla účast nad očekávání

veliká. Všechny dětské masky řádily až do večerních hodin, kdy muselynerady uvolnit

tělocvičnu dospělým.
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Večerní ostatkový ples překvapil připraveným vystoupením. Stárci předvedli tradiční

tanec „podšable“ a děvčata překvapila černobílou choreografií svého tanečního vystoupení.

Až do rána hrála skvělá dechovka Zlaťanka.z Kobylnic.
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Nechybělo ani půlnoční pochování basy. Kněz zhodnotil minulý rok slovy:

Moji milí pozůstalí, opět jsme se sešli, konec světa nenastal, Mayové se sekli.

Tento rok nám přines strasti, bylo toho povíce, v naší krásné milé vlasti, nastala prohibice.
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Počasí

Jižní Moravu letos potrápila extrémně dlouhá zima plná sněhu. Ještě dva dny před

prvním jarním dnem ochromila celý kraj vydatná sněhová kalamita, jedna z nejhorších

v sezoně. V Brně kolabovala hromadná doprava. Večer meteorologové oznámili, že za den

napadlo víc jak  40cm sněhu.
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PING-PONGový turnaj Kníničky-OPEN

KDY?  v sobotu 6. Dubna 2013 v 8,45

KDE?  v kníničské tělocvičně (GPS 49.2359328N, 16.5270914E)

KDO?  muži, ženy i zdatné děti, kteří se do 5.4. přihlásí  na mail pelanek…..

Pořádá ÚMČ Brno-Kníničky

Zahájení proběhlo za přítomnosti pana starosty Martina Žáka a může se začít.

Mezi prvními se utkali pořadatelé - manželé Pelánkovi.
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Bojovalo se o každý míček ve všech kategoriích
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Je těžké si vybrat tu správnou cenu.

U mužů byl výběr cen jednoznačný. Pěkný sportovní den končí a všichni jsou

spokojeni, nejen vítězové.
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Takto zvala SOPKa na tradiční Country bál a lihobraní
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Čarodějnice

V půli dubna už sníh přece roztál. Kníničský úřad nechal opravit altán tak, aby nebyl

lehce přístupný vandalům a SOPKa svolala brigádu na úklid v jeho okolí.

Zábavné odpoledne pro všechny čaroděje a čarodějnice mohlo 30. dubna začít.

Ukázalo se i sluníčko a tak si přišlo vyzkoušet svoji šikovnost na čarodějnické stezce hodně

dětí. Soutěžily až do večera. Nakonec i jednu „čarodějnici“ pan Keprt upálil. Večer si došli

dospělí k ohni poslechnout pár písniček a případně si i zazpívat.
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Velikonoce

Přesto, že bylo velikonoční pondělí až 21. dubna, mrskači v krojích obcházeli stárky

zasněženou obcí. Pohoštění v teple přišlo vhod. V tomto roce jsme si na jarní počasí museli

počkat. Zima se dlouho nevzdávala.
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Vítání nových občánků

18. května přivítal do naší obce pan starosta osm občánků. Na slavnost se dostavili se

svými rodiči: Michal Dostalík, Laura Oulehlová, Anna Chrápavá, Sofie Neumanová,

Veronika Stejskalová, Klára Prokešová, Lukáš Andrš a David Štěpaník.

Vítání zpříjemnil roztomilý kulturní program dětí z Mateřské školky Studánka.

Maminky dostaly kytičku a děti malý dárek jako upomínku na tento slavnostní den.
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Toto slavnostní dopoledne se už konalo v Kníničkách po šesté. Od roku 2011 probíhá

ve vlastních prostorách „krčku“. První tři se uskutečnily ve Společenském centru v Bystrci s

kulturním programem, kde vystupoval dětský soubor Slováček.
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„Koulelo se, koulelo“ aneb Kníničský víceboj

SOPKa připravila 25. května branně orientační závod po vyznačené trase s plněním

úkolů na jednotlivých stanovištích. Ten pro nepřízeň počasí zrušila. Nakonec přece jenom

přestalo pršet. Děti, které se sešly v menším počtu, si zahrály kuličky a pétanque. Perníkovou

medaili si zasloužili všichni.
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Dětský den

Nepřízeň počasí trvá. Proto se zábavné, ale i poučné odpoledne připravené hasiči

společně s policií přesunulo do tělocvičny a na přilehlé hřiště. Přes nepřízeň počasí soutěžilo

více jak sto dětí. Každým rokem je účast na této akci pořádané MČ Brno – Kníničky poslední

pátek v květnu větší a děti si ji opravdu užívají s velkým zájmem.
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Nohejbalový turnaj

První sobotu v červnu proběhl další sportovní den. Tentokrát se utkalo 10 mužských

týmů v nohejbalu. Po dlouhé bitvě zvítězili Miloš Prokeš s Petrem Jelínkem a tím obhájili své

prvenství z minulého roku. Pan starosta Martin Žák jim předal ceny pro vítěze.
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Poplach v mateřské školce

19. června dopoledne děti v mateřské školce překvapil příjezd Hasičského
záchranného sboru před budovu školky. Mateřská škola zažila opravdový požární poplach.
Děti nacvičovaly opuštění budovy. Byl to pro ně velký zážitek.
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Mohly si požární techniku pořádně prohlédnout a zkusit uhasit požár na modelu hradu.
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Loučení s budoucími prvňáčky

Tentýž den odpoledne na děti čekal zábavný program pořádaný MŠ a ÚMČ Brno-

Kníničky. Agentura děti pobavila, pasovala na prvňáčky a paní ředitelka dětem předala

upomínkové dárky. Občerstvení obstarala cukrárna Anička.
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Sousedský pétanque

22. června ÚMČ Brno-Kníničky zval na 2. SOUSEDSKÝ PETANQUE konaný
v odpoledních hodinách na hřišti Dolní louky. Soutěž probíhala ve dvojčlenných družstvech.
Z osmi týmů zvítězili Katka Ištvánová a Václav Hrnčíř ml. Druzí skončili Pumprlovi.
Počasí přálo a občerstvení také nechybělo.
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IGNIS BRUNENSIS
Přehlídka ohňostrojů s hudbou byla od 24. 5. do 16. 6. Čtyři ze šesti ohňostrojů byly

odpáleny na brněnské přehradě. Odborná porota vyhodnotila nejlépe švýcarskou skupinu
SUGYP. Přehlídku vidělo přes půl milionů diváků. Městská část Brno-Kníničky zajistila
hudební doprovod a koncert na pódiu Sokolského koupaliště.

Sochy v ulicích
Třináct domácích a zahraničních umělců instalovalo v prostorách města své artefakty

komentující důležité okamžiky města Brna. Pražský tvůrce Jiří Kovanda vytvořil dvě
rozhledny. Jedna je na Baštách pod Petrovem a připomíná hrdinský čin hrázného Františka
Šikuly, který v posledních dnech 2. světové války sabotoval snahu gestapa na podmiňování
Brněnské přehrady. Tato nenápadná rozhledna nabízí vyhlídku na m ěsto, které tím zachránil.

Druhá je u přehradní hráze v Kníničkách. Stejně obyčejná jako hrázného život:…ráno
do práce a odpoledne s krátkou přestávkou na cigaretu nad klidnou vodní hladinou…

On a bystrcký občan Ladislav Dolníček upozornili sovětské vojáky, kteří už dorazili
do Bystrce, na Němci podminovanou silnici vedoucí přes hráz. Tím zabránili její roztržení a
zaplavení Brna. Panu Šikulovi ( 1894-1971 ) byla u hráze v roce 1976 odhalena pamětní
deska.
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10. výročí MLADÉ HODY

Co psal konkurenční bystrčník ?

Byla nebyla…vlastně spíš nebyla než byla…v Kníničkách chasa. Kde se vzala? Kluci z Kníniček, co si
spolu odmalička hráli na písku, jezdili spolu na kole a hráli fotbal, si jednoho dne všimli, že jsou na
písek a kyblíčky už moc velcí, že by to chtělo novou zábavu. A protože to nejsou žádní lenoši bez
fantazie, vymysleli si rovnou hody. Rozhodli se obnovit v Kníničkách po šestnáctileté pauze hodovou
tradici. Nepochybně hlavně díky tomu, že jsou to pěkní sympaťáci, bylo brzy i dostatek dívek, a tak
vznikla hodová chasa.

No jó, ale ono to není jenom tak, vymyslet si, že budou hody. Na to nestačí jenom chasa, na to je
potřeba spousta vína, kapela, kroje, mája a spousta dalších věcí k zařizování. Na to ale několik
nezkušených puberťáků samotných nestačilo. I zavolali si na pomoc celou dědinu, včetně zastupitelstva
a paní starostky. Tak zatím co se celá ČR připravovala na vstup do EU, celé Kníničky se chystaly na své
první „nové“ Mladé hody. Každý přiložil ruku k dílu a tak se stalo, díky úsilí spousty lidí, které není
radno všechny jmenovat, protože by se na někoho určitě zapomnělo a bylo by mu to pak líto, že v
neděli 4. července 2004 na každé dveře v Kníničkách zaklepali stárci naparádění v krojích a druhý den
prošel celou dědinou průvod s veselou kapelou a pod májou zatančili Moravskou besedu.

To byla tehdy veliká sláva, co vína se vypilo, koláčů a špeku pojedlo a krků ochraptělo. Slavilo se ještě
další dny na poněkud živelných akcích, maskovaně nazvaných „dopíjení“.

Co psaly stránky Kníničské chasy?

Mladé hody v Kníničkách byly obnoveny po šestnáctileté přestávce v roce 2004. Jsou spojeny se
svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Patří k nejvýznamnějším akcím, které se na území městské části Brno -
Kníničky konají a stále se prohlubuje jejich významné postavení. Jsou spojujícím článkem všech generací
žijících v naší městské části. Organizaci hodů zajišťuje občanské sdružení Kníničská chasa. Každým
rokem nechybí tradiční zvyky, které jsou neustále doplňovány o nové a zajímavé nápady. I v letošním
roce se můžete těšit na některé novinky.

Jak vše probíhalo?

Nácviky už začaly hned po Novém roce. S těmi nejmenšími pracovaly Mirka a Martina
Keprtovy už od září 2012.
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Nacvičovali tentokrát i stárci „senioři“. Tedy celkem šestnáct párů!
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Rozdaly se kroje.

Dovezla se z komínských lesů mája.
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Dívky ji nazdobily a silní mládenci postavili.
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Proběhla generálka s kapelou.
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A je potřeba pozvat všechny občany na předhodovou zábavu.

Večer začíná zábava předvedením „skočných“. Tanečníky doprovázela cimbálová

muzika Slovácko mladší, která hrála ke zpěvu a k tanci až do ranních hodin.
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Páteční hodový program 5. července začíná mší svatou před kaplí Cyrila a Metoděje,
které předchází pěší pouť věřících z Bystrce od kostela sv. Janů do Kníniček. Mši sloužili
farář Vnislav Fruvirt a vikář Pavel Fatěna. Ten uložil v kapli prsť z rodného města Cyrila a
Metoděje Soluni. Letos je 1150. výročí jejich příchodu na Moravu. Pan starosta poblahopřál
faráři k 90. narozeninám, pak předal stárkům hodové právo a ti mohli předvést besedu.
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Odpoledne začíná průvod a stárci si chodí za doprovodu kapely pro stárky. Nejvíc jich

našli u Keprtů, kde byl hlavní stárek Jan s těmi nejmenšími a u Pumprlů. Tam byla hlavní

stárka Alena její dvě sestry.
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Po průvodu chasa zatančila Československou besedu.
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Večerní zábavu zahájily děti Moravskou besedou a později velcí předvedli Moravskou

i Československou. Všichni obdivovali nástup šestnácti párů dospělých i vystoupení těch

nejmenších
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Po hodech čeká chasu velký úklid.

Příměstský tábor

Regina Bohmová pořádá pod hlavičkou TOM Rokytná pro děti příměstský tábor v

tělocvičně a v přilehlých místnostech krčku. Celý rok vede turistický kroužek a o prázdninách

odjíždí s dětmi do stanového tábora.
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Turistický kroužek se zúčastní závodů a získává zlaté medaile. Během roku TOM

Rokytná nabízí kroužky nejen pro děti, ale i pro rodiče.


