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Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Sokolské koupaliště
Oblast Brněnské přehrady je nejvýznamnějším rekreačním územím města
Brna a Sokolské koupaliště je největší pláž, která je volně přístupná na
našem katastru.
V tomto roce dojde v rámci projektu zatraktivnění brněnské přehrady
k několika zlepšením, které zpříjemní pobyt rekreantů v této lokalitě. Jedná
se zejména o vybudování veřejných sprch, které se zde již snažím prosadit
několik let, dále pak budou postaveny nové převlékárny, hřiště na pétanque
a stávající herní prvky budou doplněny o stoly na stolní tenis.
Během měsíce března, pokud nám počasí bude přát, tak by měly začít
udržovací práce na opravě mola. V opačném případě budou práce provedeny
až na podzim, jakmile klesne hladina vody před zimní sezónou. Věřme, že se
vše podaří a na novou letní sezónu si tak již zaskáčete z opraveného mola.
Ale ne vše je v této lokalitě pozitivní a ku prospěchu. Celou tuto práci za
zatraktivněním Sokolského koupaliště může zkazit realizace vleku pro
vodní lyžování, které omezí hlavně plavce. Jedná se o cca 80% plochy, kde
bude znemožněn pohyb plavců. Jinými slovy plavat můžete v blízkosti
mola, ale v další části můžete jít do vody “po kolena“. Veřejná pláž bude
zachována, ale o plavce se již nikdo nestará. Proto se i nadále MČ Kníničky
snaží bojovat proti umístění vleku pro vodní lyžování na Sokoláku. Naší
snahou je přemístění tohoto jistě zajímavého záměru do jiné lokality, která
by nenarušila chod veřejných pláží.
Když už se povedlo přehradu vyčistit, tak je naším cílem, aby byly pláže
i vodní hladina veřejně přístupné a rekreanti zde mohli v klidu odpočívat.

Koncem února oslavil krásné
jubileum 90 let pan Josef Vrzal
Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost.

V naší obci se každoročně koná řada sportovních a kulturních akcí.
V roce 2013 se budou konat, či se již konaly tyto akce:
Předpokládaný termín
Únor
Březen
Duben–Květen
Květen–Červen
Červen
Červenec
Září/Říjen
Říjen
Listopad
Prosinec

Akce
Masopust/Maškarní karneval
Turnaj ve stolním tenise
Nohejbalový turnaj
Pétanque turnaj
Dětský den
Kníničské hody
Dětský sportovní den a Florballový turnaj
Badmintonový turnaj
Strašidýlková cesta
Mikulášská zábava
Předvánoční babinec
Vítání nového roku

Místo
tělocvična
tělocvična
tělocvična, školní hřiště
sportovní areál Dolní Louky
sportovní areál Dolní Louky
školní hřiště/tělocvična
školní hřiště, sportovní areál Dolní louky
tělocvična, školní hřiště
břehy okolo řeky Svratky
tělocvična
tělocvična, učebna Krček
parkoviště u cukrárny Anička

Fotky z těchto akcí najdete ve fotogalerii na www.kninicky.eu.
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Termíny svozu velkokapacitních kontejnerů
V 1. pololetí se sběrové dny budou konat v sobotu 13. 4. 2013
a 1. 6. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07
(např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí,
zelenina, objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 50 cm), a to výhradně od občanů – fyzických osob
nepodnikajících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny
obsluhy kontejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných
odpadů či úklid odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner
bude zajištěn a určen pro železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC,
lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné žárovky, stavební odpady (např. „stavební suť“, sádrokarton,
dveře, okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev,
barvy, tiskařské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla,
fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo,
papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/

Placení poplatků ze psů pro rok 2013

Termíny pro rok 2013 blokového čištění
a čištění Zákosu
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového
materiálu: 18. 3. 2013
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 15. 4. 2013
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 7. 6. a 14. 6. 2013
2. kolo 18. 10. a 25. 10. 2013
Čištění komunikací vnější Zákos: 10. 7. 2013

Řidičské průkazy – povinná výměna
Upozorňujeme občany, že řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2013.
Další informace na www.brno.cz .

Vítání občánků
V sobotu 18. 5. 2013 proběhne v
Kníničkách další Vítání občánku.
Prosím, proto rodiče, aby děti přihlašovali na úřadě co nejdříve. Stačí poslat e-mail se jménem dítěte
a kontaktem na rodiče na tajemnik@brno-kninicky.cz. Děti, které byly zařazeny na podzimní „Vítání“
budou automaticky znovu pozvány. Děkuji.

Upozorňujeme občany, že poplatky za psa měly
být zaplaceny do 31. 3. 2013. Poplatek lze zaplatit
na pokladně úřadu nebo lze posílat na účet číslo
19-17721621/0100, VS 1341, SS číslo známky a do poznámky uveďte jméno majitele.

CVČ Bystrouška Brno-Bystrc, Fleischnerova 1a, 543 215 652
Vás zve na

Velikonoční dílny
na Zelený čtvrtek 28. března 2013 v 9–12 hod.
Určeno pro rodiče s dětmi a školní děti
S sebou: přezůvky, vyfouknutá vajíčka. Cena: 80 Kč na dítě
Co Vás čeká: pletení pomlázek, zdobení vajíček, pečení jidášků,
velikonoční tvoření, možnost pohladit si zvířátka, na závěr
divadlo. Na akci není nutno děti předem hlásit.
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MILÍ SPOLUOBČANÉ
Dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost místního poplatku
za komunální odpad, která je 31. 5. 2013.
Stejně jako předchozí roky jsou od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013 otevřeny
pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadále zůstávají v provozu
celoroční pokladny na ulici Šumavská 33.
Poplatek můžete uhradit
1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3
a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte – prosíme – pokladní hodiny! (po, st: 8.00–12.00 a 13.00–17.00; út: 8.00–12.00
a 13.00–14.30, čt: 8.00–12.00 a 13.00–14.00, pá: 8.00–12.00)
2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka),
která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol je rodné
číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také
specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME
Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok.

4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.
Poplatníci pod body 2–4 mají ohlašovací povinnost.
Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího
podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti,
atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.
Děkujeme
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro

Poplatníkem je:
1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba – vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není
hlášena k pobytu fyzická osoba,
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Vaše cesty k bezpečí
Jak se chránit před napadením:
Jedete-li autem:
– před nástupem do vozu se rozhlédněte, není-li nikdo podezřelý
v blízkosti (hrozí krádež vozu),
– po nástupu do vozu zamkněte zevnitř všechny dveře,
– jedete-li sami, zejména v noci, nezastavujte na opuštěných a temných místech,
– při tankování nebo např. při opravě defektu pneumatiky vždy zamkněte vůz, abyste zamezili krádeži cenností,
– nezastavujte podezřele vypadajícím stopařům.
Jedete-li hromadnou dopravou:
– pozorujte své okolí a všímejte si svých spolucestujících,
– při jízdě tramvají v nočních hodinách nastupujte vždy do prvního vozu,
– při jízdě vlakem nezůstávejte (zejména v noci) sami v kupé,
– při nočním cestování se snažte neusnout, zvláště když cestujete sám.
Jdete-li pěšky:
– opět si všímejte svého okolí včetně možných podezřelých osob,
– máte-li pocit, že Vás někdo sleduje, vyhledejte přítomnost lidí
nebo pomoc u nebližšího domu, pokud to není možné zavolejte
někomu blízkému nebo to alespoň předstírejte,
– nechoďte temnými průchody, buďte opatrní při cestě neosvětlenýmikamenictviHajek-A6.ai
místy,
1 10.1.2013 18:08:02

JARNÍ AKCE
SLEVA 15% Z CENY
akce platí do 15.4.2013
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– nezkracujte si cestu přes neosvětlené parky a temná místa,
– zvyšte svoji opatrnost pokud procházíte kolem zaparkovaného
vozu s posádkou,
– buďte ostražití při vstupu do domu a do výtahu,
– nepřijímejte doprovod či odvoz od neznámých lidí,
– v nočních hodinách se vyhněte čekání na opuštěných zastávkách,
raději si zavolejte taxi, nebo si domluvte odvoz s někým blízkým,
– své šperky zbytečně nevystavujte, ale raději ukryjte pod oděvem,
– pokud chodíte často v noci sám, zvažte možnost absolvovat kurz
sebeobrany nebo si pořiďte prostředky k zastrašení útočníka
např. pepřový sprej, slzný plyn apod.
Co dělat jste-li obětí přepadení:
– má-li útočník zbraň, neodporujte mu a odevzdejte mu požadované cennosti – Váš život je cennější,
– nemá-li útočník zbraň, zvažte své schopnosti a snažte se bránit
nebo utéct,
– k obraně použijte např. kabelku, svazek klíčů, deštník, písek, lak
na vlasy,
– zkuste hlasitě vykřiknout, aby jste útočníka zastrašili,
– nemáte-li šanci se ubránit, v žádném případě nevyhrožujte útočníkovi, že vše nahlásíte policii,
– vždy si všímejte vzhledu útočníka kvůli pozdější identifikaci,
– i v případě pouhého pokusu o přepadení volejte policii 158 nebo
se zastavte na nejbližším místním oddělení policie,
– v případě znásilnění počkejte s očistou až do doby kdy Vás prohlédne lékař, aby nedošlo ke zničení důležitých důkazů,
– svěřte se někomu blízkému nebo psychologovi.
Možné finty k odvrácení činu či zastrašení pachatele:
– udělat něco neočekávaného – např. začněte křičet „Hoří“,
– snažte se zdržovat, dělejte, že nerozumíte,
– předstírejte mdloby, nevolnost, hysterický záchvat,
– mějte u sebe píšťalku a začněte hlasitě pískat,
– zkuste pachateli jeho čin rozmluvit.
Jste-li svědkem přepadení či jiného násilí:
– nebuďte lhostejní a pomozte poškozenému, je-li to ve vašich silách,
– volejte tísňovou linku 158,
– všímejte si detailů pro pozdější svědeckou výpověď,
– pokuste se situaci vyfotit mobilním telefonem,
– spolupracujte jako svědek s policií.
Více informací naleznete na www.firebrno.cz.
Zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková
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VÝROBA POMNÍKģ A OPRAVY POMNÍKģ
POMNÍKOVÉ DOPLĕKY A VÁZY
LAMPY A URNY
VÝROBA KUCHYĕSKÝCH DESEK
VÝROBA SCHODģ, OBKLADģ A DLAŽEB
KAMENICTVÍ HÁJEK s.r.o.
Drdy 581/68
641 00 Brno
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Bystrc Údolí oddechu
Nekuřácká hospůdka s krbem.
Výborná domácí kuchyně
Uspořádáme svatby, oslavy, rauty, školení
Tel. 723 504 713 . www.penzionpohoda.net

tel.: 777 145 338
e-mail: ales@kamenictvihajek.com
internet: www.kamenictvihajek.com
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Kdo to byl?
V naší obci jsou tři ulice pojmenované po osobnostech jako výraz uznání zásluh o obec. Chci připomenout, čím se tito lidé vyznamenali.

A slevy máte v kapse

Šeková knížka – Váš klíč k úsporám v servisu
Nejmladší pojmenovanou ulicí je nová ulice Ambrožova. Pan Jaroslav
Ambrož byl učitelem ve starých Kyničkách. V té době sepisoval kroniku Paměti hasičského sboru, která vypovídá o životě v naší obci
po I.světové válce. Staral se o kulturní i sportovní slavnosti jako starosta hasičského sboru. V roce 1938 přešel do nově postavené školy jako řídící učitel. V těžké době německé okupace zároveň vykonával starostu v Nových Kníničkách a pomáhal občanům při jednání s protektorátními úřady. Ředitelem školy byl až do odchodu do
důchodu v roce 1961. Vedl školní i obecní kroniku. Zemřel v roce 1963.

Máte vůz starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo
výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro
Vás. Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena u Vašeho
autorizovaného servisního partnera ŠKODA.
ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno - Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

zal ruským vojákům, kde jsou uloženy miny. Tím byla přehrada za11/17/2012 1:14:51 AM
chráněna. Na hrázi je jeho pamětní deska.
Nejdelší ulice v Kníničkách nese od roku 1960 jméno Ondrova. Pan
Josef Ondra dostal Československý válečný kříž 1939 IN MEMORIAM
udělen prezidentem ČSR dne 20. října 1945 za uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Československé republiky.
Byl členem odbojové skupiny, která vznikla ve Zbrojovce Brno.
Spolu s Františkem Burešem vyvezli z továrny zbraně a Josef Ondra
je doma zakopal. V roce 1943 byli prozrazeni a gestapo je zatklo.
Byli vězněni v brněnských Kounicových kolejích. Oba odsoudili
k trestu smrti a i když údajně dostali později milost, Josef Ondra se
k rodině nevrátil. Byl umučen v roce 1944 ve věznici na Pankráci.
Vdova Helena Ondrová vychovala sama dva syny. Pamětní deska na
jeho památku je umístěna na budově mateřské školy.

SekovaKnizka_V2_CZ_DYN_ad217ac4101445f49d7d10c1da519401_indd 1

Po ulici Šikulova se dostanete do blízkosti přehradní hráze. Pan František Šikula byl první hrázný Kníničské přehrady. Spolu se zaměstnanci zachránil tuto zeď před zničením. V dubnu 1945 ustupující němečtí vojáci se usadili v budově přehradní správy a zaminovali silnici vedoucí přes hráz. Byl to jediný přechod přes řeku, který zůstal.
Rusové už dorazili do Bystrce a bylo potřeba je upozornit na nebezpečí. Pan Šikula se rozhodl projít štolou na druhý břeh a předat
po panu Dolníčkovi z Bystrce vzkaz. Chtěl sám počkat na ruské vojáky, ale byl postřelen a musel se stáhnout do elektrárny. 29. dubna
1945 přijely ruské tanky ke hrázi. Němci se stáhli a pan Šikula uká-
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Ostatky 2013 v Kníničkách
Rok se s rokem sešel a máme za sebou další tradiční slavnost, kterou
jsme minulý rok v naší obci obnovili, a to ostatky, nebo chcete-li masopust či fašaňk. Letos nám bohužel termín těchto bujarých oslav
připadl na jarní prázdniny. I přesto byla účast velmi hojná, a to jak
už na dětském karnevalu, tak i na večerním maškarním plese.
Období masopustu začíná svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Posledním
dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek
půstu. Počátky ostatků vychází z předkřesťanského kultu zimního
slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky. Původní antické slavnosti, tzv. saturnálie, se slavily na zimní slunovrat k poctě Saturnově
a byly to jedny z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství. Dá se tedy předpokládat, že karneval zřejmě
souvisí s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara.
Datum Popeleční středy se vypočte takto: v kalendáři se vyhledá,
kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen).
Velikonoce potom začínají vždy v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Od pondělka tohoto týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. Název
Popeleční středa je od tzv. „udílení popelce“. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Tento popel pak maže farář lidem na čelo, symbolizuje tak pokání.
Vážení pozůstalí,
střízliví i vožralí,
umřela nám naša basa,
co zpívala s ňó cela chasa.
Naša basa, skoro nová,
Za svobodna Vrzalová.
Fidlal na ňu jenom Vacha,
Nedával si vůbec bacha.
Vo hodech až do rána,
Pokoj nedal, propána!
Na krčku ju mačká
Na spodku ju sméká
Basa chudák nevěděla
Co ju ještě čeká
A teď, než se basa bude dívat na macešky
vodspoda,
Vzpomeneme co loni chasa, úřad aj naša
hospoda.

strana 3	

Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé
poloviny třináctého století. Ač nemá příliš společného s liturgií, je
plně podřízen církevnímu kalendáři. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může připadnout na období od 1. února až do
7. března. Dříve se slavíval v pondělí a v úterý před Popeleční středou.
U nás probíhaly oslavy masopustu podobně jako loňský rok. Opět
jsme se sešli v sobotu 9. února v jednu hodinu po poledni před místní tělocvičnou a průvod více než 30 maškar vyrazil obcí. Kdo byl doma
a otevřel nám, mohl ochutnat domácí čerstvě nasmažené koblihy,
boží milosti i jiné napečené dobroty. Nechyběla také pálenka, bez
které se žádný masopustní průvod v tuhé zimě neobejde. Od tří hodin jsme potom opět připravili, za spoluúčasti ÚMČ Brno-Kníničky,
dětský karneval. Soutěžilo se i tancovalo, mlsaly se dobroty, které
děti dostaly za úspěšné zvládnutí úkolů.
Večer nás potom všechny čekal opravdový ostatkový bál s dechovou
kapelou. Letos nás po dlouhé době poctila svou návštěvou Zlaťanka z Kobylnic, kterou si budou někteří pamatovat z předešlých
ročníků hodů. Za vystoupení jim děkujeme, i díky skvělé muzice
se večer opravdu vydařil. Kulturního programu jsme se i my zhostili o něco zodpovědněji a tak jste měli možnost zhlédnout tradiční
vystoupení tance ,,podšable“, ale i méně tradiční, a o to možná zábavnější, holčičí taneční vystoupení. Nechyběla volba nejlepší masky spojená s losováním o ceny. Na závěr večera nám pochovávání
basy připomnělo, co se u nás v obci minulý rok událo:

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.
Kdo si myslel, že je namol
ztrácel soudnost, ba i zrak,
zatím skolil ho methanol,
škytnul, štěknul, mňouk a kvák.
Otrava to byla strašná,
jak si všichni mohli všimnout,
i největší ochlastové
nemohli si ani líznout!
V létě, to se děly věci,
korupce už bylo dost,

doktor Rath je stále v kleci,
všem občanům pro radost.
Spoustu nových reality
bylo tady zas,
Talent, Hlas i přímá volba,
pobavily nás.
Avatar, Čech, Švýcar, Žid,
chtěli vládnout zemi,
nakonec to vyhrál Miloš,
první mezi všemi.
V chase letos událo se
a nebylo toho málo,
vzrůšo bylo jako prase
kácení se nekonalo.
Rezervace stolů, židlí,
bez ohledu na kolorit
ode dneška předpovídá
počasí jen meteorit.
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Na čarodky bylo živo,
místo ďábla vyhánění,
Keprtlandu jenom zbylo
pěkné trestní oznámení.
Ať si kdo chce co chce čmárá
s vápnem úspěch není jistý,
čtenost, úspěch, vážnost, pravdu
poskytnou Kníničské listy.

Nyní následují litányje za basu:

Všichni: prosíme tě, vyslyš nás.

Bože dej, ať naša basa v klidu odpočívá
a na Velikonoce ať je zase jako živá.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.
Bože dej, ať úřad místo předražených židlí,
naši vášeň pro folklorní akce sdílí.
Všichni: prosíme tě, vyslyš nás.

Bože dej, ať výroční desáté hody
nenadělají moc ostudy.
Všichni: prosíme tě, vyslyš nás.

V Marině nám po celý rok
vždycky dobře vaří,
co pak pro nás vždycky je šok,
že mění se kuchaři.

Bože dej ať se do novýho dňa probouzíme bez
kocoviny
a nemusíme se stydět za svoje voloviny.
Všichni: prosíme tě vyslyš nás.

Altánek nám v lednu v noci
zapálili bezdomovci.

Bože dej, ať celý další volební období
Miloš žádný amnestie nerobí.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošní ostatkové zábavy, všem
kteří přispěli ať už finančně nebo svou přítomností k dobré náladě.
Dále děkujeme za spolupráci ÚMČ Brno-Kníničky.
Pokud se vám něco nelíbilo a přáli byste si změnu v příštím roce, napište nám své připomínky na e-mail kninicskehody@email.cz. Budeme se snažit vám vyhovět.
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Bože dej, ať letošní stárek hlavní
nechová se jak úd pohlavní
Všichni: prosíme tě vyslyš nás
Baso odpočívej v pokoji, ať se tu na hody zas
všichni sejdem,
a proti sobě blbýma kecama nikdy nejdem.
skrze Krista, našeho pána,
in nomine patris et fílí et spiritus sancti methanol omnibus amen.

Letos nás také čekají výroční 10. Mladé hody v Kníničkách. Tradičně dne
4. 7. 2013 projdeme obcí a pozveme vás na hody, večer nás pak čeká
předhodová zábava s cimbálovou muzikou Slovácko z Mikulčic. Mše
svatá, předání hodového práva, krojovaný průvod obcí a hlavní hodová zábava, tentokrát s dechovou hudbou Ištvánci, proběhne 5. 7. 2013.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na milé setkáním hodech.
Kníničská chasa
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Klub seniorů Kníničky
Schůzky se konají vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.
V Krčku tělocvičny v Knínických, od 10 do 12 hodin.
Co chystáme v roce 2013
Datum
10. ledna
24. ledna
14. února
28. února
14. března
28. března
11. dubna
25. dubna
9. května
23. května
13. června

Téma schůzky
Co víme ( a nevíme ) o Brně
Exkurze do Moravského zemského archivu
Co rádi čteme, beseda a autorské čtení
Šikovné ruce – příprava pletení z papírových ruliček
Výroba velikonoční dekorace
Zajímavá místa pro vycházky kolem Brna
Zahrádky, co rádi pěstujeme, výměna zkušeností
Návštěva výstavy
Domácí mazlíčci
Hrajeme si s papírem – základy Origami
Senioři a dovolená

Bližší informace k činnosti klubu podá Věra Kubíková, tel. 774 120 641

Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu
tel: 724 118 862. Zn. Po nás se neuklízí.
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sociální poradenství
Ke všem službám poskytujeme sociální po
radenství, které nabízí pomoc a podporu
při řešení konkrétních problémů, včetně
zprostředkování dalších navazujících služeb.
pracovní poradenství
podpora při hledání či návratu do
zaměstnání, telefonické oslovení zaměst
navatele, vyhledávání nabídek zaměstnání,
práce s internetem, pomoc při psaní
životopisu, motivačních dopisů a jiných for
málních dokumentů
pomoc při hledání ubytování
dluhové a právní poradenství
jednání s úřady a institucemi
informace
o poskytování sociálních dávek, zdravot
ního pojištění, atd.

tvořivé dílny
volný čas
Lidem, kteří se léčí, nebo absolvovali léčbu
závislosti na alkoholu či hazardních hrách
nabízíme možnosti aktivního trávení volného
času. Navázání nových sociálních kontaktů
s lidmi, kteří také mají zkušenost se závis
lostí. Dílny mohou navštěvovat i rodiny
s dětmi, nebo páry.
výtvarné dílny
keramika, malování a kreslení, textilní tisk,
malování triček, malování na sklo, tvorba
náušnic a šperků, origami
neformální setkávání
čítárna, ﬁlmové večery, setkávání u ohně či
grilu, šipky, hudební večery (poslech, nebo
jam session)

SENIOR SERVIS

…. nejen pro seniory!!!
Terapeutické
centrum
Rokycanova
Jsme obecně prospěšná společnost posky
tující pomoc a podporu osobám závislým na
alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně
pomoci jejich rodinám a blízkým. Naše služby
jsou poskytovány bezplatně a jsou založeny
na principu respektu vůči našim klientům.
Služby poskytujeme v Brně.

pohybové aktivity
relaxační cvičení, břišní tance

www.akluby.cz
rokycanova@akluby.cz
Rokycanova 48, Brno 615 00

548 211 860

Služby jsou realizovány v rámci projektu „Následná péče pro závislé na alkoholu“ ﬁnancovaného z
ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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NÁKUP
VYZVEDNUTÍ  LÉKŮ 
ÚKLID
OSTATNÍ POTŘEBY DLE 
DOMLUVY
NABÍZÍM 
PRAVIDELNÉ 
I JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY.
JSEM MAMINKA NA 
MATEŘSKÉ DOVOLENÉ.
KONTAKT 603 380 951
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Maximus Resort
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Uprostřed krásné přírody u Brněnské přehrady
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Tennis Club Maximus

Svatby

W LIN G

› 3 tenisové kurty - celoroční provoz
› výhodné členství v tenisovém klubu
› ﬁremní turnaje
› pronájmy prostor

› svatební palouk
› vnitřní kapacity až 150 osob
› restaurace při svatebním
uspořádání 45 osob
› možnost venkovní svatební hostiny

Bowling Maximus

Wellness & spa centrum
Infinit Maximus

› 4 bowlingové dráhy
› příjemný bar
› kapacita až 60 osob
› prostor vhodný pro ﬁremní akce
a večírky

› 12 metrový bazén | vířivka
› 4 typy saun | Kneippův chodník
› venkovní ochlazovací bazének
› privátní whirlpool
› privátní koupele | masáže

Adresa: Maximus Resort | Hrázní 4a, Brno 635 00 | www.maximus-resort.cz | www.facebook.com/maximus.resort
Tel. +420 546 221 035 | Fax: +420 546 215 817 | Mobil: +420 774 750 002 | recepce@maximus-resort.cz

Kníničský zpravodaj
dostupný v Digibookse
S veľkým potešením oznamujem že v digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks (www.digibooks.sk)
spravovaná občianskym združením Infoblind so
sídlom v Bratislave bola úspešne zavŕšená etapa
sprístupnenia miestneho periodika Kníničský zpravodaj pre slabozrakých vo formáte PDF. Aktuálne
sa aktívne komunikuje ohľadom poskytovania verzie čísel vo forme DOC súborov článkov – každý samostatný článok dostupný v jednoduchom doc
resp. docx formáte pre nevidiacich. Aj touto cestou
sa obraciame s návrhom dobrovoľníckej spolupráce občanom mestskej časti s ochotu napomôcť pri
prevádzaní stávajúcich čísel do formy ľahko čitateľnej pre nevidiacich. Každá pomoc a ochota od
Vás je vítaná. Napomáhať k zlepšovaniu prístupu
a dostupnosti regionálnej miestnej tlače pre ťažko
zrakovo postihnutých občanov je práca v prospech
vašej mestskej časti, medziľudskou pomocou pre
lepší život pre ťažko zrakovo postihnutých. Pre záujemcov kontakt – Infoblind@nextra.sk.
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Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Vyzkoušejte si ji mezi prvními a vyhrajte některý z jedinečných zážitků.
Zažijte jako první novou generaci vozu, který se stal měřítkem pro všechny ostatní. Objednejte si svou testovací jízdu
přímo u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz a nová ŠKODA Octavia vám předvede, že vás stále umí překvapit. Navíc
můžete vyhrát některý z nezapomenutelných zážitků!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 603 511 838
www.autosalonhora.cz
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