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Nejvýznamnější události roku 2018 v České republice
•

12. a 13. ledna se prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo celkem
devět kandidátů: Mirek Topolánek, Michal Horáček, Pavel Fischer, Jiří
Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek, Marek Hilšer společně s
úspěšnými Milošem Zemanem (38,56 %) a Jiřím Drahošem (26,6 %).

•

26. a 27. ledna v druhém kole vyhrál Miloš Zeman (51,36 %).

•

Ze zimních olympijských her v Jižní Koreji přivezla Ester Ledecká hned
dvě zlaté medaile. Výhru v superobřím slalomu o týden později
doplnila o první místo ve snowboardu. Takový výkon řadí Ledeckou
mezi nejlepší sportovkyně světa.

•

8. března byl prezident republiky Miloš Zeman inaugurován do funkce
prezidenta na druhé funkční období.

•

22. března si výbuch v chemičce Synthos v Kralupech nad Vltavou
vyžádal 6 mrtvých a 2 zraněné. Chemička patří společnosti Unipetrol.

•

29. března zahájila Česká televize digitální televizní vysílání ve
standardu DVB-T2.

•

23. dubna byl sarkofág s ostatky kardinála Josefa Berana uložen v kapli
sv. Anežky katedrály sv. Víta.

•

V některých obcích je tak málo podzemní vody, že ji musí dovážet
v cisternách. V letě, na podzim i v zimě. V pražském Klementinu
zaznamenali letní průměrnou teplotu 22,7 °C a maximální 37,9 °C. Oba
údaje jsou nejvyšší za celých 244 let, kdy se v Klementinu teplota měří.

•

27. června jmenoval Miloš Zeman druhou vládu Andreje Babiše.

•

1. července začaly úřady povinně a zdarma vydávat elektronické
občanské průkazy splňující podmínky nařízení eIDAS.

•

1. až 7. července se v Praze konal 16. všesokolský slet k uctění
100. výročí vzniku Československa.

•

Rolling Stones vystoupili v Česku po 11 letech. V pražských Letňanech
hráli pro 50 tisíc fanoušků.
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5. srpna padli v Afghanistánu 3 čeští vojáci. Martin Marcina, Kamil
Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli při útoku sebevražedného atentátníka
poblíž základny Bagrám. Češi jen během srpna poslali více než osm
milionů korun jejich rodinám. Vojáky in memoriam vyznamenal
28. října prezident Miloš Zeman.

•

22. října zahynul při útoku v Afghanistánu na základně Šindánd
kynolog, rotný Tomáš Procházka při převozu svého psa.

•

8. a 9. září se konal Kontinentální pohár v atletice v Ostravě.

•

5. a 6. října proběhlo 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky 2018 a Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2018.

•

12. a 13. října se uskutečnilo 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky 2018.

•

27. října u příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla po
rekonstrukci otevřena historická budova Národního muzea.

•

28. října jsme oslavili 100. výročí od založení Československé republiky
i sté výročí od konce první světové války. Tato výročí jsme uctili
speciálními

dvacetikorunovými

mincemi,

kulturními

akcemi,

přehlídkami, výsadbou líp a novou emisí státních dluhopisů.
•

12. listopadu přinesla Televize Seznam svědectví Andreje Babiše
mladšího ohledně jeho možného únosu na Ukrajinu a jeho roli v kauze
Čapí hnízdo. To vyvolalo hlasování o vyjádření nedůvěry vládě
Andreje Babiše. Koalice ANO a socialistů s podporou komunistů
hlasování nakonec ustála.

•

20. prosince si výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku
vyžádal 13 mrtvých a 3 vážně zraněné horníky.

•

Novou skupinu potenciálně protirakovinných látek navrhla laboratoř
profesora Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu. Jedna z těchto
látek, takzvaný tamoxifen, je velmi účinná i proti obtížně léčitelným
typům nádorů prsu. Tato látka je nyní v první fázi klinického testování.
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Jihomoravský kraj a Brno v roce 2018
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu se letošní rok stal
absolutně nejteplejším rokem ČR od roku 1775. Průměrná roční teplota
vzduchu v ČR dosáhla 9,6 °C, v Jihomoravském kraji dokonce 10,8 °C.
Letošní rok byl rovněž pokračováním suchého období a spolu s rokem
2015 se stal jeho dosavadním vrcholem. Průměrný roční úhrn srážek pro
Jihomoravský kraj byl 450 mm, tedy podnormální s 80 % normálového úhrnu
srážek.
Podle Českého statistického úřadu žilo v roce 2018 na území
Jihomoravského kraje 1 187 667 obyvatel, tedy o 4 460 lidí více. V našem kraji
bylo letos uzavřeno 6 156 sňatků, rozvedeno bylo 2 683 manželství, z toho
1 582 s dětmi. Narodilo se 4 749 dětí a 4 236 lidí zemřelo. Přistěhovalo se
12 649 osob, tedy o 618 osob více než v roce 2017. Z ostatních krajů ČR se
přistěhovalo 53,3 % a ze zahraničí 46,7 %.
Téměř tři čtvrtiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna. Podle
státního občanství bylo mezi přistěhovalými z ciziny nejvíce osob z Ukrajiny
(1 553), Slovenska (973) a Ruska (483). Počet přistěhovalých z ciziny převýšil
počet vystěhovalých do ciziny o 3 215 osob. Z jiných krajů se přistěhovalo
o 193 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo.
V Brně bydlí 380 681 občanů, jejich průměrný věk je 42,8 let.
Dlouhodobě máme nejvyšší podíl žen, a to 51,65 % z celkového počtu
obyvatel.
Průměrná brněnská mzda činí 35 715 Kč a ženy stále vydělávají o jednu
čtvrtinu méně než muži. Nezaměstnanost činí 4,25 %, přičemž výkonnost
hospodářství se drží vysoko nad průměrem EU. Bytů se staví velmi málo,
letos jen 1 158. V Brně je 75 % podlahové plochy využito pro administrativu,
komerci a veřejnou vybavenost a pouze zbývajících 25 % pro bydlení.
Nákupní centra koncentrují 27 % celkové prodejní plochy města.
Zatímco počet obyvatel v Brně městě klesl o 2,7 %, v jeho zázemí
narostl o 5,4 %. Celých 8 % Brňanů má nahlášeno své trvalé bydliště na tzv.
úředních adresách. Většinou se jedná o občany, kteří se mimo jiné pokouší
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vyhnout exekucím. Bezdomovců je kolem 2 000. V Brně studuje 63 054
studentů, každý z nich utratí průměrně 10 000 Kč měsíčně.
Koncem března zemřel významný brněnský architekt Ivan Ruller (†91).
Byl autorem nejslavnějších moderních staveb – Janáčkovy opery, haly Rondo
nebo pavilonu E na výstavišti. Brno přišlo o jednu z největších osobností
moderní poválečné doby.
17. listopadu se, po roce provozu v provizorních prostorách, opera
vrátila na domovskou scénu v opraveném Janáčkově divadle. Slavnostní
otevření divadla je současně zahájením 6. ročníku festivalu Janáček Brno.
Stejně jako v roce 1965, když se divadlo otevíralo, se jako první na jeviště
podívala Janáčkova mazaná liška z bílovických lesů.
Program 6. festivalu Janáček Brno 2018 byl věnován 100. výročí vzniku
Československé republiky. Bylo uvedeno kompletní jevištní dílo Leoše
Janáčka v inscenacích světových tvůrců, jakými jsou Ivo van Hove, Robert
Carsen, Kornél Mundruczó nebo Alvis Hermanis. Dvacet tři představení
festivalu bylo zcela vyprodáno. 13 278 platících diváků z více než 30 zemí
světa představuje více než 95 % prodaných vstupenek. Letošní festival získal
jako vůbec první z České republiky mezinárodní ocenění za nejlepší operní
festival v prestižní The International Opera Awards, jejímž vítězem se stal.
Na jedenáctku vítězných projektů v akci „Dáme na Vás!“ bylo
rozděleno 30 milionů Kč. Třemi nejlepšími projekty jsou: „Za zdravější a lepší
vodu v Brně“, jehož výsledkem má být studie se zcela konkrétními kroky
technologického charakteru a srozumitelným závěrem pro laiky, „Sál pro
komunitní centrum Lerchova“ a „Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu“.
Kníničkám nejblíže je pátý projekt „Snadný a bezpečný přístup
k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků“
a předposlední projekt „Pumptrack, univerzální sportoviště vhodné pro
širokou veřejnost“. V lokalitě mezi ulicí Štouračovou a přírodní rezervací
Pekárna má navázat na vybudovaný dirtpark Bystrc a rozšířit jeho využití
pro všechny sportovce od malých dětí až po zdatné borce.
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16. tříkrálová sbírka v Kníničkách
Tradiční sbírka pořádaná Charitou České republiky u nás proběhla
v sobotu 6. ledna. Termín pořádání sbírky se v letošním roce shodoval
s kalendářním svátkem Tří králů.
V Kníničkách sbírku tradičně organizuje pan Milan Kučera s jeho
dcerou Markétou Staňkovou. Napsali i článek pro zpravodaj, z kterého volně
přejímám:
Koledníky byli Tomáš Juránek, Ondřej Rörig, Jakub Otruba, Adéla
Blatná, Tomáš Blatný, Adam Bubeník, Vít Staněk, Jan Dobrovolný,
Magdaléna Veselá, Vítězslav Veselý, Jan Popelka, Michal Jiřík, Vít Jiřík a
Zuzana Šajgalíková.
Vedoucími skupinek byli Hana Jiříková, Markéta Staňková, Ludmila
Staňková, Pavlína Veselá a Petr Neužil.
Pořadatelé dále uvádí: „Letos jsme vybrali 30 889 Kč, které budou
využity na projekty k udržení, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných
sociálních služeb pro lidi v těžké životní situaci na Brněnsku.
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Zejména se jedná o:
•

rekonstrukci budovy na ulici Bratislavská, pro středisko Celsuz, které
nabízí poradenství a pomoc lidem dlouhodobě nezaměstnaných,
cizincům nebo lidem s duševním onemocněním

•

rekonstrukci Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a
autismem na ulici Žabovřeská

•

rozvoj domácí hospicové péče v Brně

•

projekt Charitní záchranné sítě v Brně pro lidi v nouzi, kteří propadli
sítí státní pomoci nebo žijí pod hranicí důstojného života.
Organizátor sbírky, nezisková humanitární organizace Charita, je

největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České
republice s více jak stoletou historií.
Tříkrálová sbírka je pak největší dobrovolnickou akcí v České
republice, které se účastní více než 50 000 dobrovolníků rozdělených
přibližně do 14 tisíc kolednických skupinek. Koledníci přináší lidem
radostnou zvěst o narození Božího syna a koledují do pokladniček ve
prospěch těch, kteří si sami nedokáží pomoci.
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Mnoho

našich

spoluobčanů,

které

koledníci navštívili, si přálo, aby jim
byl na domovní dveře proveden nápis
K+M+B+2018. Tento nápis neznamená
počáteční

písmena

jmen

králů

Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se
někteří domnívali, ale v překladu zní
„Bůh

žehnej

tomuto

domu“.

Jednotlivé křížky jsou pak symbolem
požehnání“.
„Děkujeme Vám občanům za finanční
příspěvky

do

kasičky

a

štědré

obdarovávání koledníků. Děkujeme i
našim koledníkům“.
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Vzpomínky pamětníka historie Vědeckovýzkumného
ústavu vodního stavitelství a hospodařství VUT v
Brně-Kníničkách
Loni v prosinci jsem si vyjel na invalidním
vozíku v doprovodu manželky na okraj Kníniček,
abych se podíval na bourání budov v bývalém
areálu ústavu, jehož jsem byl 37 let zaměstnancem.
Několik mohutných strojů, připomínajících bájné
stvůry, konalo v hustém prachu a řevu motorů
svými

ocelovými

čelistmi

své

dílo

zkázy.

S rozmachem byly bourány nejen budovy, ale i
venkovní výzkumná zařízení, z nichž některá jsem
sám navrhoval, budoval a provozoval. Ničen byl
kus mého života, místo, kde jsem prožíval pracovní nadšení, ale i mnoho zklamání.
Tam jsem se ale také seznámil se svou budoucí manželkou Marií, rozenou Burešovou.
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Z nostalgických vzpomínek
mne

vyrušila

Tullová,

paní

majitelka

Alenka
protější

cukrárny. Přišla s myšlenkou, že
bych měl, jako snad poslední žijící
pamětník, napsat své vzpomínky
na bouraný ústav, který byl po
dlouhá léta nedílnou součástí naší
obce.
Když

jsem

o

návrhu

uvažoval, zjistil jsem, že nemaje
možnost opírat se při psaní
memoárů o archivní prameny,
musel bych se spoléhat výlučně na
svou paměť, což by v mém věku
téměř 90 let bylo velmi odvážné.
Ale jak říká latinské přísloví Audes fortuna juvat – odvážným štěstí přeje. Tak do
toho.

Nezbývá než konstatovat, že se dílo zdařilo. Pamětník, pan Doc. Ing.
Klaudius Kasprzak CSc. ve svém pojednání zdařile popisuje:

• vznik výzkumného areálu VUT
• reorganizaci a vznik jednotného Vědeckovýzkumného ústavu
vodního stavitelství a hospodářství VUT v Brně-Kníničkách
• hodnocení vědeckovýzkumné práce ústavu a jejich výsledků
• ukončení činnosti a zrušení ústavu
Popis historie VVÚVSH, který je rozdělen do čtyř shora uvedených
kapitol, najdete v příloze této kroniky.
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Country bál a tradiční kníničské lihobraní
13. ledna vyhrávala v místní tělocvičně skupina Zimour a kromě zpěvu
a tance zde rovněž probíhala i výuka country tanců. Součástí veselého bálu
bylo 12. kníničské lihobraní.
Vítězi kategorie nejlepší pálenka:
1.místo Evžen Štelcl – meruňkovice
2.místo Zdeněk Krejčí – meruňkovice
3.místo Miroslav Vymyslický - trnkovice
Vítězi kategorie nejlepší tlamolep:
1.místo Jaromír Keprt – višňovice
2.místo Evžen Štelcl – vzorek Mystery
3.místo OKOSPOL – vzorek Okovánek
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Přímá volba prezidenta České republiky
proběhla v lednu 2018. Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo 12. a 13.
ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident
Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole
26. a 27. ledna pak o 152 184 hlasů zvítězil Miloš Zeman. Své druhé funkční
období zahájil 8. března.
Volební účast v Kníničkách: 76,66%
Miloš Zeman:

37,62 % hlasů, 234 hlasů celkem

Jiří Drahoš:

62,38 % hlasů, 388 hlasů celkem

Volební účast v Brně:

65,66 %

Miloš Zeman:

42,42 % hlasů, 85 221 hlasů celkem

Jiří Drahoš:

57,58 % hlasů, 115 663 hlasů celkem

Volební účast v ČR:

66,6%

Miloš Zeman:

51,36 % hlasů, 2 853 390 hlasů celkem

Jiří Drahoš:

48,63 % hlasů, 2 701 206 hlasů celkem
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Ostatky
„Vážení pozůstalí, střízliví i vožralí“, začal kněz svůj ostatkový proslov.
V sobotu 10. února sloužil zádušní mši za basu. Již 7. ostatkové zábavy i
celodenního programu se zúčastnilo několik desítek dospělých i dětí
v rozmanitých maskách.

Masky vyrazily do kníničských ulic už dopoledne a tak na večerní zábavu
zvali kníničské občany jeptiška, vodník s kapříkem nebo třeba Karkulka
s vlkem a babičkou. V doprovodu dalších masek lidem nabízeli kořalku, boží
milosti a koblihy. Ani letos se průvod neobešel bez hudebního doprovodu
harmoniky a houslí.

13

Kronika MČ Brno-Kníničky 2018

Průvod skončil po poledni v cukrárně Aničce. Chasa vyhlásila i nejlepší
masku. Kdo byl v průvodu, jistě ví, že titul získala posádka tanku, která po
celou cestu zajišťovala bezpečí a bavila přihlížející.
Odpolední zábava patřila dětem, které se shromáždily v tělocvičně.
Zábavným karnevalem je tam provedl klaun.
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Dospělí v doprovodu DH Svatobořáci protančili večer i část noci.
O půlnoci navíc průvod masek vyprovodil basu k věčnému odpočinku.
„Hříchy, které zde byly čteny, jsou i zčásti vymyšleny. Proto doufám milí
drazí, že se nikdo neurazí“, zakončil svůj proslov kněz. Pozůstalí po mši
oslavovali až do rána.
„Všem, kteří nás podpořili
ať už finančně, či pomocí
při přípravách, zdobení a
následném úklidu, i těm,
kteří se zúčastnili, moc
děku-jeme.

Poděkování

také patří ÚMČ Kníničky
za spolupráci. Těšíme se
na Vás v příštím roce.“
Kníničská chasa

Vítězné masky:
1. Tankisté
2. Malý princ a liška
3. Čarodějnice Hannah
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Dětský maškarní ples
Odpolední zábava
v tělocvičně patřila
dětem. Zábavným
karnevalem je provedl klaun, který si
pro děti připravil
bohatý

program.

Nechyběly

veselé

hry, soutěže, ani
tvarování balónků.

Vítězné masky: vodníček, Japonečka a kočičky
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Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 24. března se konal další ročník tradičního kníničského
pingpongového turnaje. Letos se turnaje účastnilo 19 soutěžících.

Výsledky turnaje:
1. místo:

Tomáš Keprt

2. místo:

Tomáš Hrdlička

3. místo:

Petr Zátrapa

Organizátor turnaje, starosta Martin Žák, děkuje všem za účast a těší se na
viděnou na dalším ročníku!
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Velikonoce
K našim nejdůležitějším
křesťanským

svátkům

patří Velikonoce, které
se slaví v neděli jako
uctění

zmrtvýchvstání

Ježíše Krista.
Velikonoční pondělí je
pohanským
jara,

dnem

zábavy.

svátkem
veselí

a
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Uctění hrdinských činů hrázného Františka Šikuly,
Ladislava Dolníčka a jejich spolubojovníků
Na přehradní hrázi se již
tradičně sešli členové Klubu
českých turistů 1. Brněnská.
Položili kytici a připomněli si
okolnosti

záchrany

hráze

před zničením fašistickými
vojsky 27. dubna 1945.

Na následnou akci pana Lubomíra Strážnického přišla i atašé
Generálního konzulátu Ruské federace v Brně, paní Karina Sultanova.
Z jejího projevu uvádím:
Je pro mě velkou ctí připomenout si spolu s Vámi šedesáté sedmé výročí
osvobození města Brna a slavné brněnské hrdiny pana Šikuly a pana Dolníčka.
My nerozlišujeme hrdiny podle národností nebo náboženství, vždyť každý
z nich byl velkým vlastencem a nedovolil si zůstat stranou boje proti fašismu. Ať už
to byl pan Šikula nebo pan Dolníček, ať to byli rudoarmějci, kteří nasadili své životy
a zůstali navždy tady na Jižní Moravě,
ať to byli čeští a slovenští partizáni
nebo

vojáci

Rumunské

královské

armády. Všude jsou hroby osvoboditelů.
Je důležité, že jsme společně
bojovali za osvobození a proti krutostem
války. Musíme si to pamatovat, aby se
nezopakovaly hrůzy bojů, lidské smrti,
koncentrační tábory a dětský pláč.
Čest hrdinům a jejich památce

19

Kronika MČ Brno-Kníničky 2018

Filipojakubská noc
Tento svátek oslavuje příchod jara, tepla a zrození. Slaví se jako
protipól Svátku zesnulých – těsně po půl roce.
Kníničské oslavy této magické noci 30. dubna byly tradičně rozděleny
do dvou částí – v sedmnáct hodin se konala dětská oslava, v devatenáct
hodin začal večer pro dospělé.
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Den dětí
MČ

Brno-Kníničky

uspořádala

dětský den stejně jako v minulých
letech ve spolupráci s Policií ČR,
obvodním oddělením Brno Bystrc a
Hasičským

záchranným

Jihomoravského

kraje

sborem

– stanice

Přehrada.
V posledních letech jsme měli štěstí
na počasí, ale letošní rok se téměř
po startu změnil v deštníkovou
párty.
I tak se akce zúčastnilo
téměř 70 dětí navlečených
v pláštěnkách,
spousta

kterým

vody

ta

vůbec

nevadila. Atrakcí bylo i
letos hodně: koně, motorky,
služební auta, požární auta,
skákací hrad atd. Požár
makety
hasila

obytného
voda

z

z hadice současně.

domu
nebe

i
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Zastínění dětského hřiště Dolní louky a nové
dřevěné prvky pro park U Lva
Nedávné

vylepšení dětského hřiště

Dolní louky určitě neušlo Vaší
pozornosti. Děti chrání před sluncem
a částečně i před deštěm 5 kusů
nových velkých plachet, vyrobených
z

hojně

HDPE,

používaného
polyethylenu

materiálu
s

vysokou

hustotou. Plachty jsou uchyceny do
akátové frézované kulatiny a zapadají
do koncepce celého sportoviště.
V parku U Lva jsme doplnili tři
nové prvky, konkrétně dubovou
sochu ležícího lva, akátové hmyzí
domky a akátový pocitový chodník,
tzv. „stezku na boso“.
Doplníme další interaktivní prvky
a zeleň. Park se bude i nadále
zlepšovat.
Martin Žák, starosta
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Sousedský pétanque
Šestý ročník Sousedského pétanque, který se konal v sobotu 16. června na
hřišti na Dolních loukách popisuje realizační tým Lenka Ištvanová a
Václav Hrnčíř:
„Hráči turnaje v Sousedském pétanque se řídí tímto heslem: Smyslem je
dobře si zahrát a pobavit se, případně přát úspěch soupeřům. I letos byla účast
hojná. Devět týmů po dvou hráčích se do soutěžní tabulky zapsalo pod neobvyklými
přezdívkami. K vidění tak byl souboj mezi Beruškami a Zelenými tygry a utkali se
tam i Kebabové s Hrochy. A ti co nehráli, alespoň fandili. Také počasí bylo i tentokrát
přímo ukázkové. Během slunečného odpoledne se hráči i fandové mohli občerstvit
dobrou kávou, limonádou a nechyběly ani pochoutky z grilu. Do finále se nakonec
probojovaly tři týmy.“
„Bronzovou medaili si odnesl
Dream team v podání sourozenců
Ištvanových,

Katky

Druhý

skončil

tvořený

Tomášem

a

Davida.

tým

Hrnčířů,

a

Václavem.

Nakonec – přestože nebo možná
právě proto, že je soupeři pro jejich
přezdívku podhodnocovali – se do
cíle probojovali jako první Pajdaví
klokani – Irena a Martin Pelánkovi!“
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Slunovrat

v

Kníničkách

s kníničskou chasou.
Pan Jiří Slatina, hlavní organizátor kníničského hudebního festivalu hovoří již o
8. ročníku festivalu Slunovrat.
Statutární město Brno, primátor Ing. Petr Vokřál převzal záštitu nad tímto 8. ročníkem.
Jsem rád, že jsem na to letos nebyl sám, protože každý festival si žádá spoustu energie,
financí a pravidel, podle kterých se akce odehrává.
Hlavní moto Slunovratu 2018 byla hudba, děti a jejich rodiče. Osobně jsem to neplánoval,
kolega Vincenc byl v tomto ohledu prozíravější a ony libůstky pro malé lidičky zařídil.
Skákající hrad, koně, klaun – super záležitosti, které by se do příště daly promyslet a
posunout dál. Jsem moc rád, že jsme si letos mohli dovolit kvalitní pódium s parádním
ozvučením, kvalitním zvukařem a osvětlovačem. Bylo to velice příjemné jak pro účinkující,
tak pro posluchače. Také jsem rád za stan, ve kterém se dalo schovat před sluncem a
deštěm.

Kapely nás letos parádně provedly večerem. I když hudba není jejich denním chlebem, tak
si myslím, že to zvládly s profesionálním přístupem a mohli jsme si vychutnat jejich
kvalitní hudbu plnou parádních harmonií a rytmů. Samozřejmě toto tvrzení není úplně
absolutní. Pár profesionálů muzikantů se našlo. Pokud navštěvujete brněnskou jazzovou,
funkovou nebo alternativní scénu, tak víte o koho se jedná. Pokud ne a hudební styl se Vám
zamlouval, doporučuji navštívit. Zkusím nějakým způsobem upozornit.
První kapela byla malé překvapení. Pod názvem TlakoVlak dvojka vystoupila sestava
muzikantů ve složení: kytara, klávesy, bicí, zpěv. Nestandardní jazz, který jste mohli
slyšet, pocházel víceméně z latinské Ameriky a Ameriky jako takové. Druhá kapela byla
čistě hudební. Název kapely Prvního Čtvrtý s experimomentálním hudebním stylem
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vzbudil v posluchačích úžas a překvapení. Kapelu Prvního Čtvrtý jsme si vychutnali ve
složení kytara + zpěv, basa + kontrabas, bicí, perkuse a elektrosound. Třetí kapela se nesla
ve stylu RnB, acid jazzu, funku a rytmického groov. Název Basement Weirdos vystihuje
jejich hudební píli, která bývá jako u většiny kapel za zavřenými dveřmi zkušebny.
Na pódiu jsme mohli vidět basu, bicí,
kytaru, klávesy a parádně zvládnutý zpěv
v kontrastu s osobní elegancí. Čtvrtým
článkem

programu

byla

kapela

Funkshmakers, snad nejpodstatnější článek
všech předchozích ročníků Slunovratu, který
se letos mohl pochlubit 8letou tradicí. Jejich
motto: zednické funky těžká práce – lehká
hudba – pivo je tak skvělej nápoj –
v montérkách je stejně nejvíc místa – Jendo,
je to jedno – dvacet prstů, deset rukou, pět
chlapců, jedna cihla – Mikulov přece není tak
daleko a ha – žádná věda brouci – nasadíš
kecky, oblečeš trenky. Složení: Zajíc – kytara,
Kopča – kytara a zpěv, Sergei – perkuse a
zpěv, Washut – basa, Smeták – bicí, Smékoš
– saxofón. Pátým účinkujícím byla kapela NaMars! ve složení Igor Jedounek – zpěv a
kytara, Pavel Varta – saxofon, vokál a perkuse Lukáš Fridrich – basa, Tomáš Valůšek –
basa, Honza Shanny Fňukal – klávesy. Hráli nám parádní svěží mix funky groovu, rocku a
popu s českými texty. Jsem rád, že se celá akce obešla téměř bez problémů. Městská policie
přijela na místo po lehkém, zhruba desetiminutovém překročení nočního klidu, který v době
ohňostrojů začíná až o půlnoci. Chválím profesionální přístup policie, ačkoli není
profesionální přerušit kapelu v půlce písničky. Omlouvám se všem, kterým jsme narušili
noční klid. Při ranním úklidu louky byl nepořádek minimální, vážím si pořádnost
účastníků. Speciální poděkování patří všem, kteří přidali ruku k dílu – při chystání i
uklízení. Nejvíce to byli stárci z řad Kníničské chasy a další jim podobní. Děkuji i
sponozorům, kterými byli SAKO, město Brno, VAŠSTAV, KPC, GastroForm, StylPro,
Strapping.
Děkuji, byla to parádní akce a pevně doufám, že se nám podaří i příští ročník.
Jiří Slatina
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58 140 kg papíru za 18 let
nasbírala MŠ spolu s rodiči dětí a ÚMČ Brno-Kníničky, což znamená, že se
nám společně podařilo zachránit malý lesík. Výtěžek ze sběru papíru školka
využívá na zájmové aktivity dětí, část také putuje do místní ZOO, kde je
adoptován klokánek. Sběr papíru probíhá v rámci ekologického projektu
„Sbíráme s panem Popelou“.

Loučení s předškoláky
Letošní školní rok se MŠ Studánka rozloučila pouze s 12 předškoláky,
v loňském školním roce jich bylo 26. Stejný počet dětí, tedy 12 jsme přijali
pro příští školní rok. Jedná se především o děti z Kníniček, které podaly
včas přihlášku, jsou řádně očkovány a starší 3 let. Bohužel, dalších 35 dětí
– především z Bystrce a blízkého okolí nemohlo být z kapacitních důvodů
přijato.
Jana Zrostová, ředitelka školy
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Sezónní vstup do ZOO
V průběhu neformálního setkání z 26. června primátora Vokřála
s občany byl jedním z bodů programu i vstup do ZOO. Setkání se těšilo dobré
návštěvnosti a hosty byli mimo jiné ředitel Paracentra Fenix Ing. Odstrčil a
také ředitel brněnské ZOO MVDr. Hovorka. Ing. Vokřál je nejen primátorem
města Brna, ale i kníničským občanem z Dolních luk. Starosta, Bc. Žák
v zářijovém zpravodaji uvedl (kráceno):
Samozřejmě si všichni všimli, že v bývalém areálu VUT byla vytvořena
odstavná plocha pro automobily návštěvníků ZOO o velikosti cca 2 500 m 2. Dva dny
po zmiňované schůzce s občany, které byl přítomen také ředitel ZOO Ing. Hovorka,
vznikl i nový sezónní vstup do zoologické zahrady. Na schůzce však o tom nebyl
nikdo informován, a tak se většina z nás dozvěděla o této novince až z tisku či
z nového nápisu.
Na projektové práce nového vstupu do ZOO proběhlo i výběrové řízení.
Žádná studie nám však prozatím představena nebyla. Vzhledem k předešlým
zkušenostem s vedením ZOO Brno, které není vstřícné k poskytování relevantních
informací, a v podstatných záležitostech týkajících se území Kníniček jedná i bez
našeho vědomí, se mohu jen opakovaně vedení ZOO dotazovat na stav zpracování
této studie.
Další body programu tohoto setkání pojednávám v kronice začátkem
září, kdy už bylo rozhodnuto.
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7. ročník seniorklubu Kníničky
v podání jeho vedoucí, Mgr. Danuše Dundáčkové:
Školní rok se chýlí ke konci. Stejně tak i 7. ročník kníničského seniorklubu. Pro mě to
byl druhý rok zkušeností s vedením klubu místo Ing. Věry Kubíkové. Po 5 letech
obětavé práce se Věrka na vlastní přání stala řadovou členkou. Vedení kroniky jsem
po domluvě předala Ing. Ireně Bubeníkové, která je už dlouho autorku většiny článků
Kníničského zpravodaje. Vytvořila jsem si tak prostor pro nové aktivity.
Setkání v krčku jsme omezily pouze na jedenkrát měsíčně a více chodíme za kulturou.
Jsme aktivní, poznáváme nová místa a prožíváme spoustu krásných zážitků. Jako
skupina jsme aktivnější a radostnější. V tomto školním roce jsme shlédli několik
divadelních představení a v kině Lucerna Svěrákův film „Po strništi bos.“ Zúčastnili
jsme se komentované vyhlídkové jízdy Brnem, navštívili koncert Kollárovců, výstavu
minerálů, Slovanskou epopej Alfonse Muchy a zaplavali si ve vyhřívaných
termálních bazénech hotelu Maximus. Naše paní knihovnice Libuše Pelánová pro nás
uspořádala hned dvě vycházky po brněnských památkách. Odborný výklad její sestry,
paní PhDr.Hockeové byl velmi poutavý a plný různých zajímavostí.
Notoricky známá místa mezi
Pálavou a Macochou, mezi
Podyjím a Bílými Karpaty,
mezi nebem a podzemím
jsme poznávali v brněnském
planetáriu
„Morava

ve
360

neuvěřitelný

filmu
–

můj

kraj“.

Díky

záběrům dronů a speciální
technologii, která umožňuje
natáčet s velmi vysokým
rozlišením a extrémně širokým zorným úhlem, se film stal unikátním dokumentem.
Při promítání se plně využil potenciál digitálního planetária a obraz nás doslova
obklopil ze všech stran. Autorem celé koncepce byl vizuální kouzelník Pavel Karas,
příběhy spojené s krajinou vyprávěl Bolek Polívka. Film se promítal od února do
května a byl téměř vždy vyprodaný předem.
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Exkurze do Jarošova válcového mlýna
byla pro některé z nás premiérou. Tato
kulturní památka stojí na břehu Bílého
potoka

ve

Veverské

Bítýšce.

Své

návštěvníky seznámí s mletím obilí a
navíc je přenese do časů, kdy k mlýnu
putovali „krajánci“ a mlynářský vodník
Bonifác měl na jezu a u vodního náhonu
plno práce. Před námi jsou zasloužené
prázdniny, jejichž velkou část strávíme
péčí o vnoučata. Sejdeme se hned 6. září,
jako obvykle, vždy první čtvrtek v měsíci,
v 10 hodin v krčku. Nové členy srdečně
vítáme! Tento rok se k nám
sporadicky přidávali i muži!
Doufejme,
přibývat.

že
Na

jich

bude

konci

tohoto

ohlédnutí chci za nás všechny
srdečně

poděkovat

ÚMČ

Kníničky. Již třetím rokem pro
nás

organizují

pravidelná

úterní cvičení. Poslední dva
roky nás podporují i finančně.
Každoroční

dotace

ve

výši

30 000 Kč nám svým způsobem
dává křídla. Nemusíme přemýšlet,
zdali si ten či onen zážitek můžeme
dopřát. Děkujeme moc. Jsme rádi,
že jste na nás nezapomněli.
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TOM Rokytná 409 od února do června
V únoru jsme se zúčastnili Olympijského festivalu v Brně. Celých
17 dní jsme představovali náš turistický závod. Dodatečně děkuji všem dětem
a rodičům. Na provozu našeho stánku se podílelo 64 lidí a to jak dětí, tak
dospělých. Děkujeme i zastupitelům Kníniček, kteří nám umožnili nákup
reprezentačních triček. S rozjezdem stánku nám vypomohly další oddíly a to
TOM Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou, Tom Stopaři Mikulášovice,
TOM Šikulové Kralovice a TOM Tuláci Frýdek Místek. Byla to krásná dřina a
pro děti obrovská zkušenost. Naším stánkem prošlo přes 10 000 návštěvníků
a více než 4 tisíce z nich si náš závod vyzkoušelo. V dubnu pro nás začala
závodní sezóna. Letos se závody konaly na velmi pěkných místech naší
republiky, v Rapšachu u Třeboně a v Otrokovicích. Po Českých pohárech
jsme měli čtyři postupy na Mistrovství České republiky.
Naši stálici Aleně Fojtíčkové, Veronice Böhmové a Marii Filové se
podařilo vyběhnout si postup na Mezinárodní mistrovství TZ. Také Jan
Jelínek a Soňa Kouřilová, která nakonec pro zranění nemohla závod běžet. O
Alence Fojtíčkové natočila Česká televize medailon, který byl odvysílán
v programu Lvíčata na ČTD.
A konečně červen, samé zábavné věci. Tradiční výsadek, který spočívá
v tom, že družstva vždy pod vedením dospělého, jsou odvezena neznámo
kam a za pomoci slepé mapy se musí dostat do cíle. Vtip je v tom, že jsme
vysazováni navečer, takže se do cíle dostáváme mnohdy velmi pozdě.
Letošní výsadek patřil k těm náročnějším. Naši klubovou činnost jsme
zakončili tradiční závěrečnou na Dolních loukách. -- Regina Böhmová
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Velká změna v malé chase
Paní Markéta Audy ze Žebětína a
kníničská slečna Jana Hlaváčková
vedly malou chasu 4 roky.
Paní Audy, jak se to všechno sebělo?
Můj manžel, který pochází ze staré
Bystrce poblíž ZOO, prožíval své dětství i
v Kníničkách. Naše dcera Lucie začala
tancovat v kníničské malé chase jako
čtyřletá a když trochu dorostl i syn Jirka, přidal se také. V té době obě paní Keprtovi
chtěly skončit nácviky kvůli mateřství Martiny a hledalo se, kdo by je zastoupil. Já
sama jsem tancovala od 7 let v souboru Jánošíček. Slovenský folklór jsem si
zamilovala pro jeho úžasný temperament. Později jsem tančila ve Vysokoškolském
souboru písní a tanců Poľana. Zrušit malé stárky by byla velká škoda a tak jsem se
přihlásila.
Přihlásila se i slečna Jana Hlaváčková, byla to prima spolupráce. Jana zvládla
cvičit s dětmi v malé chase a ještě tancovat s velkou. Moravskou besedu uměla lépe
než já.
Nyní nácviky pod Vaším vedením skončily. Malou chasu přebírají zpět Mirka
a Martina Keprtovi. Ano, mé děti už mají i jiné koníčky a časově bychom vše těžko
zvládaly. Pěkně to vyšlo, Martině děti dorostly a mně již odrostly. Letos se přijdu
podívat pouze jako divák :-)
Kolik hodin nácviku proběhne, než si děti Moravskou besedu zatančí před
obcí?
Dost :-). 1 hodina týdně od února do začátku července. Děti se neučily jenom
besedu, ale i lidové písně, melodii a texty. Cvičily jsme s nimi i na předhodovou
zábavu u cimbálu, kde děti odtančily různé druhy tanců z oblasti Jižní Moravy,
Valašska i mého oblíbeného Slovenska. Vzpomínám si, děti jsem skutečně obdivovala.
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Kolik dětí tancovalo a v jakém věku?
První sezonu jsme měly 26 dětí, v následujících kolem 18. Děti začínaly od
čtyř let a zůstávaly tak do deseti. Na co budete vzpomínat? Zažily jste asi krásné i
méně krásné chvíle...
Děti jsou zlaté a bylo nám s nimi moc fajn. Problémem byly úrazy a nemoci
nebo naopak určit, kdo bude náhradník. Kolonu besedy tvoří vždy 8 tanečníků a
většinou jsme se s Janou snažily mít ke každé koloně jednoho náhradníka. Kdo ale
chce být náhradníkem?
Orientovaly jsme se podle docházky a snahy. Náhradníky jsme alespoň
prostřídaly. Jeden tančil dopoledne a druhý večer. Přesto to tyto děti moc mrzelo, což
je pochopitelné. Paradoxní situace byla loni, když pár dní před vystoupením
onemocnělo jedno děvčátko a náhradníka jsme neměly. Obvolávaly jsme narychlo
odrostlejší děti, které besedu uměly z minulých let. Povedlo se, ale byl to nervák :)
Zůstává mi však velmi milý pocit. Rodinná atmosféra Kníniček je moc pěkná.
Snad je to dáno i velikostí obce. Velká chasa má můj obdiv. Jsou mladí a jejich
vrstevníci obyčejně nežijí folklórem. Přesto se schází, nacvičují, berou na sebe spoustu
organizační práce. Udržují se zde tradice.
Měla jste dojem, že si Vaší práce a práce slečny Hlaváčkové v Kníničkách
opravdu vážíme?
Určitě. Rodiče byli moc milí, dokonce ze své dobré vůle organizovali mezi
sebou sbírky, aby nás odměnili a potěšili. Největší odměnou ale byly spokojené
tvářičky a úsměvy dětí. Děti za námi po vystoupení přiběhly a skočily nám šťastné
kolem krku – větší odměnu si člověk nemůže přát.
Slečno Jano, jak to bylo s Vámi?
Moc ráda pracuji s dětmi a tak když se Mirka ve
velké chase poptávala, byla jsem pro, pokud
nezůstanu sama. Markétu Audy jsem poznala až
den před nácvikem.
První nácviky nám Mirka i Martina vypomohly.
jim to kdykoli vrátím a pomůžu na oplátku :-)
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Vy jste začala tancovat v patnácti a vydrželo Vám to 8 let. A teď ?
Zrovna teď se snažím stíhat pracovní úvazek jako učitelka a školní asistent
v MŠ na Lesné a současně absolvuji magisterské studium na Vysoké pedagogické
škole. Když děti loni naposledy odtančily, začaly jsme s Markétou brečet jako želvy.
Rozloučily jsme se s rodiči, dětem jsme rozdaly bonbóny a šly jsme na panáka :-)
Bylo tam hodně dětí, které tancovaly i pět let. Pomáhaly nám s těmi malými.
Aby se nenudily, zařadily jsme ty tance u cimbálu. Mrzelo nás taky, že by po půl roce
nácviků vystupovaly jen dvakrát. Na děti jsme byly hrdé, tancovaly a zpívaly moc
hezky, tance u cimbálu nakonec zvládly i ty malé. Chválím však nejen děti, ale i
rodiče. Někdy tancovali v koloně místo nemocných a díky této zkušenosti mohli o to
víc ocenit výkony svých dětí.
Mirko, letos je comeback Vás obou. Byly jste u novodobých hodů od jejich
začátku?
V době, kdy začala éra „novodobých Mladých hodů“ jsme ještě v Kníničkách
nebydlely. Rodák Luboš Juránek má na začátky hodů úsměvnou vzpomínku: „Na
počátku nových hodů, jak už to tak bývá, bylo furiantství spojené se sázkou. Tehdy
jsem se vsadil s Petrem Vrzalem, Petrem Depiakem a Bohuslavem Mrtvým o flašku
fernetu, že neuspořádají příští rok hody. V té době sice probíhalo Vítání léta, ale hody
v pravém slova smyslu to nebyly. „Otcové zakladatelé“ však získali maximální
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podporu z obce a především od Jarky Kubátové. Sázku jsem prohrál, ale nikdy mě
prohra netěšila tak jako tenkrát, v roce 2004.“
My dvě jsme začaly s nácviky Moravské besedy malých dětí v roce 2009.
Začátky nebyly jednoduché. Velká chasa se bála, že jim drobotina bude jejich
vystoupení kazit a nechtěla, aby děti vystupovaly současně s nimi. Naštěstí se
ukázalo, že obavy velké chasy byly zbytečné. Dnes už snad velcí berou malou chasu
jako trvalou část „Mladých hodů“. Trošku nás mrzí menší zájem o nácviky. Zatímco
v roce 2016 a 2017 nacvičovalo 18 dětí, tak letos je to polovina. Ale když vidím, jak
děti našich dětí – děti bývalých stárek a stárků – dorůstají, tak jsem přesvědčená, že o
budoucnost „Mladých hodů“ nemusíme mít strach.
Na článku spolupracovaly: Markéta Audy, Jana Hlaváčková, Martina a
Mirka Keprtovy, Irena Bubeníková
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Cyrilometodějské hody
Patnácté mladé hody připadly jako
obvykle na 4. a 5. července. Na
předhodové zábavě hrála cimbálová
muzika

Slovácko

mladší,

chasa

tančila cimbálové tance – skočné,
hucké,

sedlácké,

stráňanské.

V

Den

boršické

a

slovanských

věrozvěstů Cyrila a Metoděje pak
hrála

dechová

hudba

Ištvánci.

U kapličky bylo předáno hodové právo a velká chasa, skládající se tento rok
ze dvou kolon, zatančila spolu s malou chasou tradiční Moravskou besedu.
Večerní zábavu zahájila Moravská
beseda

v

následovala

podání

dětí.

Moravská

a

Později
Česko-

slovenská beseda v podání velké
chasy. Tančilo se až do pozdních
ranních hodin.
Fotozdroj: Ing. Irena Bubeníková
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Bytové domy Hluboček

Na severním konci Ondrové, v prudce klesajícím svahu k lesu, má být
vybudován stavební komplex sestávající ze tří částí:
•

severní bytový dům s 33 byty o velikosti 1+kk až 4+kk, 52 vnitřních
parkovacích stání

•

jižní bytový dům s 32 byty o velikosti 1+kk až 4+kk, 51 vnitřních
parkovacích stání

•

objekt občanské vybavenosti. V objektu bude cca 200 m2 vyhrazeno
pro komerci a zdravotnictví, k objektu náleží 6 vnitřních a
14 venkovních parkovacích míst. Jeden ze sjezdů k občanské
vybavenosti slouží pro vjezd do dvou podzemních podlaží obou
bytových domů. Domy jsou propojeny mezi sebou podzemní rampou
pod úrovní terénu. Jen v této části je umístěno přibližně 50 vnitřních
stání z celkového počtu již uváděných vnitřních stání obou bytových
domů. Norma předepisuje minimálně 110 parkovacích stání, v projektu
je navrženo 117.

Paní zastupitelky Ištvanové se ptám na její názor, ale i její činy k projektu:
„Podle mého paneláky do Kníniček nepatří. Nicméně před 12 lety
zastupitelstvo navýšilo index podlahové plochy a z tehdejšího rozhodnutí je nutné
vycházet. VDH předneslo své návrhy, které se nesetkaly s naší odezvou. Jsem však
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přesvědčená, že mluvení obou stran přinese vždy lepší výsledky než „zákopová
válka“. Proto jsme s panem Hrnčířem navštívili řadu občanů z horní části Kníniček a
zjišťovali jsme jejich námitky vůči stavbě. Ptali jsme se, jak by je výstavba mohla
negativně ovlivnit a toto jsme následně projednávali s developerem. Pro občany jsem
zorganizovala schůzku se zástupci VDH. Ačkoli původní projekt splňoval právní
předpisy, vzájemné rozhovory a snaha investora vyhovět obyvatelům městské části
vedla k mnoha kompromisům. Navrhla jsem odstranění horních pater, to byl asi
největší problém. Ačkoli jednání byla velmi konstruktivní a vždy se nakonec našel
společný průsečík, snížit obě budovy o jedno patro pan jednatel zpočátku skutečně
nechtěl. Jednání trvala přes dva měsíce, během kterých jsme dospěli k následujícím
kompromisům:
•

výšku budovy investor o jedno patro opravdu snížil, čímž se připravil o větší
byty pro rodiny

•

střechy severního a jižního bytového domu nebude využívat jako
komunikativní prostor, ten bude dole ve svahu pod domy

•

problém s parkováním vyřešil investor tím, že se zavázal 20 parkovacích stání
neprodat, ale uvolnit je pro obsluhu objektu občanské vybavenosti, stejně i pro
příležitostné návštěvy všech obyvatel Kníniček – tedy pro veřejnost, nicméně
pouze ke krátkodobému parkování

•

tlak vody v horní části Kníniček investor posílí dodatečným tlakovým
zařízením

•

chodník kolem bytových domů prodlouží do místa neoficiální cyklostezky na
severní straně a ke stávajícímu RD na straně jižní

•

hluk z domů zmírní odpovídající výsadbou zeleně.
Naši občané si přáli keře, podle investora však mají keře menší účinnost a větší

potřebu údržby. Proto bych ve shodě s VDH doporučila zohlednit odborný názor
zahradního projektanta. Osobně bych uvítala skupinu lidí, můžeme je nazvat třeba
zmocněnci, kteří by s VDH probírali otevřené body. Mluvili jsme také o silničním
provozu. Vůbec nejlepším řešením bývá obvykle radar. Brzdící semafor, retardér a
podobné nástroje mají na chování řidičů mnohem menší účinnost“.
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Pro naše čtenáře jsme poprosili o stanovisko i jednatele společnosti, pana
Ing. Knapce osobně. Na schůzku přišel s projektantem, Ing. Radimem
Kolářem, Ph.D. Pane jednateli, přirozeně nás zajímají přibližné termíny
zahájení a ukončení stavby.
„V současné době máme vydané územní rozhodnutí a předpokládáme, že
stavba bude zahájena v polovině roku 2019. S dokončením počítáme předběžně na
podzim 2021, tedy přibližně za 2 roky po zahájení. Naše firma patří do skupiny
akciové společnosti REKO, která má bohaté zkušenosti s realizací developerských
projektů. O všechny etapy díla se staráme sami, ať už jde o výkup pozemků, o vydání
územního a stavebního rozhodnutí, o výstavbu nebo prodej bytů. Naše společnost
VDH s.r.o. je vlastníkem dotčených pozemků, stavbu zrealizujeme vlastními silami,
pouze na ojedinělé specializované dodávky přizveme ke spolupráci některé osvědčené
firmy. Domy postavíme z keramického broušeného bloku lepeného na pěnu. Dům
bude v lepším standardu, s přihlédnutím k přáním klienta. Všechny byty budou mít
terasy nebo lodžie, okna budou mít izolační trojskla, střechy budou ploché“.
Kdy začnete nabízet byty zájemcům?
„Zahájení výstavby je současně i momentem, kdy s prodejem bytů začínáme.
Zákazník si tak může s časovým předstihem určovat materiály: obklady, podlahy,
vybrat si kuchyňskou linku, vybavení koupelny, typ dveří a podobně. Zákazník si
může určit i vnitřní dispozice bytu, příčky a body k napojení instalací pro kuchyňské
linky a koupelny. Neměnné jsou samozřejmě velikosti bytů“.
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Pane projektante, počítáte s novými technologiemi?
„Počítáme hlavně s vyzkoušenými a osvědčenými postupy. Nicméně ano, nové
technologie jsou rovněž součástí projektu. Pro snížení hluku v okolí, zejména hluku
ze silnice, jsme zvolili zvukově pohltivou fasádu. U takové fasády se oproti standardní
fasádě více hluku pohltí, než odrazí.
Rozhodli jsme se použít pro větrání rekuperaci vzduchu a pro vytápění tepelné
čerpadlo na principu voda-vzduch. Tepelné čerpadlo je řazeno mezi obnovitelné zdroje
energie. Dodáním 1 kWh elektrické energie do tepelného čerpadla získáme v podobě
tepla okolo 3 kWh, podle teploty přiváděného vzduchu.
Nechali jsme zhotovit hlukovou studii a rovněž se budeme opírat o výsledky
hydrogeologických průzkumů. Na pozemku kolem domů uplatníme hloubkové
vsakování dešťových vod, protože klasické vsakování díky nevhodnému podloží není
možné. Při hloubkovém vsakování se dostaneme do hloubky 10 m pod úrovní terénu.
Hloubkové vsakování do štěrkového podloží je založeno na výsledcích HG průzkumu
a je schváleno příslušným odborem magistrátu města. Přesto zůstává pár otevřených
bodů. Patří k ním nejen otázka zeleně, ale i objekt občanské vybavenosti. Ve dvou
podzemních podlažích by zůstaly byty a v 1. NP prostory určené pro komerci a
zdravotnictví. Bližší určení probereme se zastupiteli, případně se zmocněnci. Zatím
máme dost času“.

Na článku spolupracovali:
Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Knapec, Ing. Radim Kolář, Ing. Irena Bubeníková
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Nové fotbalové hřiště u zelené lávky
Fotbalový klub Dosta Bystrc-Kníničky ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kníničky
dořešil obnovu fotbalového hřiště. Starosta Bc. Martin Žák popisuje
v následujících řádkách vzájemnou spolupráci a pravidla společného užívání:
„V rámci tohoto projektu byl vyměřen terén, hřiště bylo znovu srovnáno, nově
oseto, byla doplněna závlaha a nové oplocení. Byly vyrobeny nové velké i malé
branky. Veškeré náklady na tuto akci převzal FC Dosta Bystrc-Kníničky. Naše MČ
dodala místním fotbalistům prozatím branky na malou kopanou a lajnovačku, které se
pak opět vrátí zpět na travnatou plochu na Dolní louky. Vzhledem k oplocení se
mnozí ptali, zda budou i nadále moci hřiště využívat. Určitě ano, lednové
zastupitelstvo Kníniček souhlasilo se záměrem oplocení sportovní plochy pouze při
dodržení řady podmínek. Zásadní podmínky jsou tyto:
•

Hřiště musí mít 3 vstupní branky a branka ve směru ke Kníničkám zůstane
neuzamčená, aby hřiště mohly bezplatně využívat i nadále všechny zájmové
skupiny.

•

FC Dosta bude využívat hřiště zejména v odpoledních hodinách ve všední den,
v době sezóny se tu mohou v sobotu nebo v neděli odehrávat zápasy. Bude
doplněn harmonogram tréninků klubu s kontaktem na správce a ve zbylém
čase je hřiště volné pro místní za předpokladu dodržování provozního řádu.

Věřím, že se hřiště znovu stane místem přátelských zápasů místních fotbalistů“.

43

Kronika MČ Brno-Kníničky 2018

Tábor SOPKa, z.s. – Dračí vršek
Sdružení SOPKa pořádá společenské,
kulturní a sportovní akce pro děti i
dospělé

libovolného

věku.

Jednou

z velmi oblíbených akcí kníničských
dětí je i letní tábor. Paní zastupitelka
Miroslava Keprtová zhodnotila letošní
tábor:
V tomto roce jsme změnili tábořiště. Tábor
byl umístěn ve Vojtěchově – malebném
zákoutí Českomoravské vysočiny nedaleko
Nového Města na Moravě. Téma znělo
téměř hrozivě „Kdo přežije“, ale děti si
pobyt plný her, soutěží a zábavy velmi
užily a přežili úplně všichni, včetně
vedoucích.
Každý den byl připraven táborový oheň s písničkami. Nejstarší děti několik nocí spaly
v příbytcích v lese, které si samy postavily. Počasí vyšlo úžasně, takže už se těšíme na
další tábor – Dračí vršek 2019.
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Nalezená munice
Pro děti z TOM Rokytná 409 připravili organizátoři letní stanový tábor na
Věchnově a příměstský tábor v Kníničkách. Kníničský tábor začal velmi
zajímavým zážitkem. Děti našly v lese v Hlubočku granát z minometu.

„Takové

nebezpečné

nálezy lze pořád ještě
v okolních lesích najít“,
varuje jejich vedoucí
Regina

Böhmová.

„My jsme ihned volali
policii a ta pak následně
pyrotechniky.
odpálili

na

Medlánek.“

Granát
poli

u
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Expedice Skotsko
jsou zážitky dětí z TOM
Rokytná 409 Brno. V našem
zpravodaji
pokračování

vycházely
ve

na

čtyřech

dílech. V naší kronice jsem
zachytila druhý díl autorky
článků a vedoucí dětí paní
Reginy Böhmové.
Jak jsem zmínila naše další cesta vedla k jezeru Loch Lomond. Je to největší jezero ve
Skotsku. Cestou se stavujeme v infocentru v městečku Balloch. Je tam velmi vstřícná
paní, která nám jednak poskytla cenné informace ale také nabídla dětem na
ochutnávku místní karamelky. A tím spustila lavinu. Karamelky byly opravdu
výborné a tak je děti kupovaly i nadále po celou dobu našeho pobytu.
Pak už pokračujeme do kempu, kde máme zamluvené ubytování. Navzdory
domluvě máme problém s příjezdem autobusu po úzké silnici. Nakonec v kempu
zůstáváme pouze my a věci, ale autobus musí parkovat šest kilometrů od našeho
kempu. Toto nám trochu kříží plány a proto jsme se rozhodli, že zde budeme pouze
jednu noc a dál pokračujeme do jiného kempu. Ovšem vyvstává nám problém, jak
dostat naše věci, kterých není málo: stany, batohy, jídlo, vařiče do autobusu. Druhý
den ráno snažíme domluvit s obsluhou v kempu. Marně. Ale všude se najdou dobří
lidé a to i ve Skotsku. A tak nám jeden manželský pár nabídl, že nám věci odveze.
Do osobního auta jsme dali, co se tam vešlo. Zbylé batohy jsme si rozebrali a
vyrazili podél břehu jezera za naším autobusem. Po šťastném shledání, pokračujeme
do krásného historického městěčka Luss. Odtud vyrážíme na plavbu po jezeře Loch
Lomond. Je zde pár ostrovů, většinou soukromých a na jednom dokonce žijí klokani.
Jsme zvědaví, jestli nějakého nezahlédneme. Klokany se nám vidět nepodařilo, ale za
to jsme měli štěstí a viděli jsem orlovce.
Ke konci plavby jsme byli ještě svědky záchranné akce, když záchranáři
vytahovali dívku, které nezvládla jízdu na kajaku. Po plavbě si procházíme městečko
Luss. A jedeme do nového kempu. Zde jsou lidé vstřícnější a hlavně tam může
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parkovat náš obrovský autobus. Po večeři vyrážíme ještě na další vycházku po břehu
jezera. Stmívá se, cestu lemují kamenné zídky, tak jak je to v Anglii běžné, nad
hlavami se vám sklání staré duby a nikde není ani živáčka. Úžasná atmosféra! Další
den nás dostihl déšť. Ale nám to nevadí, jednak jsem na tuto variantu velmi dobře
připraveni a máme za cíl mořské akvárium. Nejdřív ale vyrážíme zdolat místní horu
Conic hill. Jdu se pro jistotu přeptat, jak dlouho nám cesta nahoru a dolu bude trvat.
Pán mně odpovídá, že když poběžíme, tak asi něco přes hodinu. Divím se, proč
bychom měli běžet? A pak mně došlo, že máme všichni na hlavě naše čepice
z olympijského parku, kde je napsáno „outdoor runing“. Tak jsem pánovi vysvětlila,
že rozhodně nepoběžíme. Nicméně měl pravdu, i bez běhu jsme to šli přes hodinu.
Cestou se pásly ovce a nahoře tak foukalo, že ti nejmenší byli rádi, že je to neodfouklo.
Ale výhledy na jezero stály za tu námahu. Odpoledne pak jdeme do slíbeného akvária
v městečku Baloch. Akvárium je menší, ale pěkné, zvlášť vydry se dětem líbily. Poté
už jedeme do kempu na večeři. A zítra vyrážíme na ostrov Mull!
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Prodej kníničských pozemků
K schválení budoucího prodeje kníničských pozemků došlo 4. září.
Tomuto předcházela řada momentů. Například 26. června proběhlo
neformální setkání primátora Ing. Vokřála s občany.
Podstatné události pro Kníničky vybírám a upravuji z článku starosty
Bc. Žáka v zářijovém zpravodaji.
•

Bytový odbor Magistrátu města Brna vypsal výběrové řízení na domov pro
seniory a architekt začíná kreslit studie plánovaného objektu. Studie bude
podkladem pro finální projektovou dokumentaci na stavební povolení.

•

Také Odbor školství Magistrátu města Brna vybral projektanta na zpracování
projektové dokumentace k nové školce.

•

Paracentrum Fenix již podalo na stavební úřad zpracovanou dokumentaci.
Zatím bez stanoviska ani vyjádření dotčených orgánů, takže řízení se
stavebním úřadem nebylo zahájeno.
Během setkání se občané ptali, zda město prodá kníničský pozemek

soukromému investorovi. Vedení města Brna veřejně přislíbilo, že pozemek zůstane
v našem vlastnictví a soukromému investorovi bude pouze pronajat. Já osobně jsem
zdůraznil, že naše zastupitelstvo městské části doporučilo pronájem pozemků, a to i
proto, že dotační titul, který bude z větší části hradit tuto výstavbu, umožňuje právě i
pronájem. Prodej pozemků by nepochybně nebyl v zájmu Kníniček, které by tak
nenávratně ztratily část svého území.
I přes můj nesouhlas, podpořený zastupitelstvem Kníniček, Rada města Brna
dne 1. srpna jednohlasně prodej pozemku pod Paracentrem odsouhlasila. Nechal jsem
si zpracovat svůj znalecký posudek na tržní cenu pozemku. Výsledkem byla tržní
cena prodávaného pozemku činí 4000 Kč/m2.
Na zasedání zastupitelstva města Brna konaném dne 4. září byl pod bodem 286
schválen budoucí prodej pozemků o velikosti 2 654 m2 za částku 3 500 Kč/m2. Ještě
před jednáním zastupitelstva města Brna jsem všem brněnským zastupitelům zaslal
dopis s žádostí o stažení bodu s argumentací, že dle našeho znaleckého posudku je
cena pozemku výrazně vyšší a že pronájmu nic nebrání. Vše bez úspěchu. Rozhodnutí
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zastupitelstva města mohu sice napadnout žalobou u příslušného soudu, je to však jen
formální možnost, protože k takovému kroku potřebuji souhlas vedení města Brna,
které samo o prodeji pozemku rozhodlo a takový krok posvětilo.
Z pozice starosty mohu jen formálně konstatovat, že je to za toto volební
období již třetí prodej/směna pozemků, kterou město Brno realizovalo i přes výslovný
nesouhlas naší městské části.

