Březen 2015
Tak jsme oslavili v Kníničkách již čtvrté ostatky, které tentokrát připadly na valentýnskou sobotu 14. února 2015. Součástí oslav masopustu byl průvod, ve kterém bylo opět více masek než v minulých
letech. Letos vyrážel průvod o něco dříve, a to už v půl jedné.
Děvčata z chasy nabízela boží milosti, koblihy, koláčky, buchty,
Červená karkulka dokonce bábovku. Chlapci zase tradičně posilňovali sebe i občany, kteří nám prozřetelně otevřeli, meruňkovicí
a slivovicí. Poprvé chasu doprovázel i alegorický vůz. Medvědář vezl
klec s medvědy a bečkou piva. Aby v obci nebylo smutné ticho,
chasa zpívala a hrála, doprovázely nás housle, harmonika i klarinet.
Nechyběl ani dětský karneval, na kterém letos přibyla opičí dráha
nebo skákací panák. Zúčastnilo se přes 75 dětí, a to i přesto, že den
předtím pořádala karneval místní školka. Děti měly splnit 5 úkolů
na stanovištích, aby dostaly razítka a mohly si tak přijít pro odměnu.
Tou byl diplom a malý balíček se sladkostmi. Soutěž o nejlepší
masky letos vyhráli Červená karkulka a vlk, indiáni a kovbojka.
Večer se konala tradiční zábava pro dospělé, na které nám poprvé
zahrála dechová hudba Svatobořáci. A myslíme si, že se osvědčili.
Kromě plného baru se tentokrát venku na hřišti rožnilo sele.
Tančilo se, jedlo a pilo až do pozdních ranních hodin. Ani na této
zábavě nechybělo vyhlášení nejlepších masek, kterými se staly
Maková panenka s motýlem Emanuelem, rádci X a Y, a medvědář
s medvědy. Součástí zábavy bylo i tradiční pochovávání basy
a kulturní vložka v podobě Hříšného tance.
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Video i fotky naleznete na stránkách Kníničské chasy www.hodykninicky.cz nebo ve fotogalerii na stránkách MČ www.kninicky.eu.
Děkujeme těm, kteří nás finančně nebo osobní pomocí podpořili,
i těm, kteří se ostatků zúčastnili. Poděkování také patří ÚMČ Kníničky za spolupráci. Těšíme se na Vás opět v příštím roce.
Kníničská chasa

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

březen 2015
rubrika
Vážení pozůstalí,
střízliví i vožralí,
umřela nám naša basa,
co zpívala s ňó cela chasa.
Naša basa, skoro nová,
Za svobodna Vrzalová.
Že na každém šprochu bývá pravdy
trochu,
netvařte se kysele naši milí přátelé,
nad tím co zde budem číst,
my se můžem i trochu splíst.
Óremus – hříchy které zde budou čteny
jsou i zčásti vymyšleny,
proto doufám milí drazí,
že se nikdo neurazí.
Nových dětí jako smetí
Čapí hejno už sem letí
„Nejspíš nějaká nákaza“
Asi vzduchem se to šíří
Záleží, kdo jak míří.
Svatby jsou s tím spojené
Na lásce jsou kojené
Nějaké byly – nějaké budou
Snad i manželství jim pudou
Z mrtvých vstáti Musil

I Suchec to s Marťou zkusil
Pár dalších nás ještě čeká
A prozatím bez šklíbáka.
Na lásku se v Kníničkách dohlíží
I když se vztahy rozklíží
Sláťa ženu vyměnil
Zatím se však neženil.
Fill si s Peťou spolu cestu razí
Hlavně, když jsou při tom nazí
Další telenovelu potřebujem
I my se pro to obětujem
Aby bylo příště o čem psát
A mohli jste se tomu smát.

V říjnu boje volební
Naplnily mnoho dní
Nejen dny ale i schránky
Přicházely pomlouvačné články
No a pak i malůvky
Smrděly od hnojůvky
Boban byl na každým kroku
Koblich od ANO máš plnou ruku.

Mladé hody byly zase
Všichni ožrali se jako prase
Stala se nám nemilá
Toaletní nehoda
Hrdinové naši milí
Zapojili všechny síly
Hip hap hop teď o úklid
Snad už letos bude klid

Bože dej, ať Kníničky neskolí ta
prezidentská viróza.
A naše játra nenapadne cirhóza.
Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.

Alkoholismus tu není jediný hřích
Zloději stáli lidem ve dveřích
Jen v cukrárně to vzali oknem
Cigára odnesli i s šuplem.

Marína je opět v krizi
A my máme kladnou vizi,
Že tu bude brzy
Sedět u piva nejen Vrzy.

Baso odpočívej v pokoji, ať se tu na
velikonoce 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.

PATNÁCTÁ CELOSTÁTNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY ČR V KNÍNIČKÁCH
Počátkem ledna tradičně vychází do
ulic koledníci. Ačkoli koledníkem může
být úplně každý, zvykli jsme si vídat
v převlečení za tři bájné mudrce z východu zejména děti. V doprovodu vedoucího skupinky zazpívají koledu,
popřejí vše nejlepší, přidají cukřík a na
dveře napíší zkratky K+B+M s číslem
nového roku. Podle motta „Miluj svého
bližního jako sám sebe. (MT 22,39) koledníci současně poprosí o finanční dar
do zapečetěné pokladničky. Finanční
dary pak pomáhají tam, kde je třeba.

K čemu se Vaše peníze použijí?
V Brně se finanční prostředky použijí
zejména na rekonstrukci denního stacionáře Effeta pro lidi mentálně postižené a lidi s autismem. Část výtěžku
bude použita na podporu charitních
služeb pro brněnské bezdomovce.
V dalších částech brněnské diecéze
peníze zafinancují ubytování lidí v krizové situaci a hospicovou péči v domácnostech. Z Vašich peněz se také
zaplatí nákup obědů chudým dětem,
nákup kojenecké stravy, podpoří se projekt osobních asistentů pomáhajících
seniorům v domácnostech, či činnost
mateřských center a Nízkoprahového
klubu Čas pro děti a mládež. Desetina
výnosů pomůže lidem v zahraničí.

Kolika penězi jsme v Kníničkách
přispěli?
V Kníničkách jsme vložili pěti skupinkám koledníků do jejich kasiček celkem
26 963 koruny, téměř o tisíc korun více
než v minulém roce. Ve městě Brně
se vybralo přibližně 1 986 000 korun,
v brněnské diecézi téměř 21 milionů,
v republice 88 551 250 korun. Každoročně pořádaný Tříkrálový koncert na ČT1
přispěl díky DMS částkou 765 000 korun, čímž celková částka sbírky dosáhla
výše 89 316 247 Kč. (Pro srovnání – v roce 2013 se vybralo téměř 77 milionů
a v roce 2014 téměř 83 milionů korun).
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Irena Bubeníková

Poděkování

Milí Kníničáci, díky za Vaše dary do kasiček, díky však
i za sladké dárky malým koledníkům. Radost dětí je
veliká, dokonce i dělení úžasné výslužky probíhá do2010
cela hladce.

Děkuji všem občanům, kteří přispěli
potřebným, a ukázali tak, že jim osud
druhých není lhostejný.
Martin Žák, starosta
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SBĚROVÝ DEN
V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2015
V 1. pololetí se budou sběrové dny konat v

BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
V BRNĚ-KNÍNIČKÁCH
V ROCE 2015

sobotu 24. března 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
sobotu 13. června 2015 od 8.00 do 12.00 hod.

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu:
23. 3. 2015

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 50cm), 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
určen pro železný odpad.

Blokové čištění místních komunikací a
chodníků po ukončení zimního období:
20. 4. 2015

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/

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění
Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství
zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do
8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

VOLNÉ VSTUPENKY DO HVĚZDÁRNY
A PLANETÁRIA BRNO

PŘIHLÁŠENÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve spolupráci s HC Kometa Brno jsem získal vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno. Vstupenky je možné využít do 31. 3. 2015. Pokud
máte zájem navštívit některý z astronomických pořadů hvězdárny,
pak neváhejte a přijďte si pro vstupenky na Úřad MČ Brno-Kníničky.
Počet vstupenek je omezen.				
				
Martin Žák, starosta

Blokové čištění místních komunikací,
chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 22. 6. a 29. 6. 2015
2. kolo 12. 10. a 19. 10. 2015
Čištění komunikací vnější Zákos: 2. 7. 2015
Oznámení blokového čištění
Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných
dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů
před tímto čištěním.

Sankce
Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech,
lze uložit sankci podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst. 6 zákona
č. 13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení blokového
čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

Prosím rodiče, kteří se chtějí letošního vítání zúčastnit, aby svá děťátka
přihlašovali na úřadě co nejdříve. Stačí poslat e-mail se jménem
dítěte a kontaktem na rodiče na email starosta@brno-kninicky.cz.
Děkuji.

Martin Žák, starosta

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
PRO NAŠE SENIORY ZDARMA
Na přání našich občanů otevíráme od března lekce pohybových
cvičení, která slouží k udržování tělesné aktivity seniorů. Cvičení
bude probíhat pravidelně každou středu od 16–17 hod. První hodina se uskuteční již 11. 3. 2015. Pokud máte zájem zlepšit si svou
fyzickou kondičku, kontaktujte mne na tel. 724 150 602 nebo nás
navštivte na úřadě, kde získáte všechny potřebné informace.
								
		
Martin Žák, starosta
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MALÉ HODY UŽ ZAČALY
Nejmenší chasa se pustila do nácviků moravské besedy pod vedením Markéty Audyové a Jany Hlaváčkové. Nacvičují každou středu od
17.30 hodin prozatím v „krčku“. Od dubna budou nácviky zase v tělocvičně jako v minulých letech. Podle velkého zájmu dětí bude mít
kníničská chasa dostatek následovníků a obnovená tradice hodů může dál pokračovat.
Danuše Dundáčková, d.dunda@email.cz

SLOVO KRONIKÁŘKY – VZPOMÍNKA
NA KNÍNIČSKÉ DIVADLO
Jen co se kníničští obyvatelé nastěhovali do nových domovů a byla
vysvěcena 28. srpna 1938 nová „Jubilejní obecná škola presidenta
Osvoboditele“ se 49 žáky, byla vyhlášena 24. září 1938 všeobecná
mobilizace. Za půl roku obsadila říšskoněmecká vojska území Čech a
Moravy a na rozkaz Adolfa Hitlera vznikl Protektorát Čechy a Morava.
Tehdejší řídící té školy pan Ambrož zapsal: „Tato doba patří mezi
nejchmurnější a nejhroznější doby v dějinách českého a slovenského národa. Byla to doba utrpení tělesného a duševního, doba hořkých slz a prolité krve, doba barbarství a temna.“
Přesto, že byly zakázány hody a jiné zábavy, mohlo se hrát divadlo.
A to byla příležitost! Hrálo se v lese Hluboček ( ještě je tam dodnes
patrné podium) nebo v sále hospody. Němci schválili Strakonického
dudáka i Lucernu.
Klub seniorů se rozhodl uspořádat besedu s pamětníky. Ráda bych
mezi nás pozvala ty, kteří (i tak se mi to nelíbí) si pamatují tato představení nebo mají doma fotografie a znají vše jen z vyprávění rodičů.
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Přijďte mezi nás zavzpomínat si a předat budoucím obraz doby!
Beseda se uskuteční 23. dubna 2015 v 10 hodin v „krčku“ školy.
Na setkání se těší kronikářka
Danuše Dundáčková, d.dunda@email.cz
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CHVÁLA TVOŘIVOSTI
Tvořivost patří bezesporu k jedné ze základních lidských přirozeností. Její projevy můžeme vidět všude okolo, někdy nás ohromí
svou krásou a nápaditostí, někdy nás pohnou k zamyšlení nebo nás
i zarazí, ale vždy jsou vyjádřením vlastního já člověka a nesou informaci o jeho vnímání světa, přáních a snech. Pomocí tvořivosti se
můžeme navzájem více poznat, pochopit a třeba i respektovat
a tolerovat.
V naší městské části vidím tvořivost zdejších obyvatel téměř všude,
kam se podívám.
Třeba při procházce obcí – kolik je tu různě upravených zahrádek
a předzahrádek. Nabízejí pastvu pro oči v každém ročním období.
Každá je jiná a přesto má každá své kouzlo.
Naše mládež hýří tvořivostí při každoročních akcích kníničské chasy,
jako jsou hody, velikonoce, ostatky a podobně, kde se spájí tradice
s vlastními představami mladé generace. Mnozí si vyrábějí vlastní
kroje, vymýšlejí různá představení pro pobavení, rozšiřují repertoár
tanců a písní, jejichž výrazem jsou i naši hudci, kteří svým hraním
při průvodech obcí i na akcích samých potěší mnohá srdce. A do
tvořivosti se dá jistě zahrnout i dění při pochodu obcí, kde se mohou
hospodyně a hospodáři předvést vlastnoručně vyrobeným cukrovím,
občerstvením, pálenkou. Zvláštní příležitostí je pak oslava ostatků,
do vytváření masek se zapojují nejen mladí a děti, ale i dospělí.
Mnohé z nich jsou kouzelné a plné fantazie a ty nejhezčí jsou vždy
výsledkem vlastní výroby.
Jednou z významných oblastí tvořivosti v posledních letech jsou
určitě i naše rukodělné dílny, které neustále získávají nové příznivce
a účastníky. Počet žen a dětí s touhou vyzkoušet si nové věci roste
a tato činnost se stala nedílnou součástí našeho života. Prostě si
hrajeme a máme z toho radost. Vždyť už jsme vyzkoušely tolik technik a různých materiálů a stále je co nového zkoušet. Vyrábíme
z hlíny, kovu, skla, rouna, proutí, dřeva, papíru, vosku a dalších materiálů, dokonce i v rámci recyklace třeba z různobarevných „pet“
lahví, a zdobíme a vybavujeme své domy, šatníky a šperkovnice,
tvoříme užitkové předměty i dekorace. A časem možná při procházce někde na kopci narazíte na postavu u malířského stojanu, snažící se zachytit obraz okolí některou z malířských technik, které jsme
se učily v našich dílnách.
A děti? Keramický kroužek pro děti ze školky a pro školáčky přináší
radost nejen jim, a určitě i jejich rodičům, ale i lektorům – děti jsou
strašně šikovné a jejich kreativita je ohromná, jejich pojetí barev
a tvarů nás mnohdy naplňuje úžasem.
Vlastní vyrábění se však neomezuje jen na naše dílny, už tradicí se
stalo například i společné předvánoční vyrábění dekorací ke svátečnímu stolu.
Zkrátka je vidět, že tvořivost se v naší obci utěšeně rozvíjí a to je
dobře. Je rozmanitá a v této rozmanitosti je krása. Jsme malá městská část a tato skutečnost nám umožňuje vystoupit z anonymity
a být si navzájem blíž, obohacovat se, pomáhat si. Byla by škoda
nevyužít této příležitosti. Proto podporujme se navzájem a buďme
rádi za každou příležitost k setkání, spolupráci, radosti a vzájemnosti.
Takže vážení, jen tak dál a vy, kteří se ještě ostýcháte se zapojit,
v některé ze zmíněných oblastí nebo třeba i přijít s něčím úplně
novým, směle do toho! Vždyť je to radost.
Zina Lišková
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RUKODĚLNÉ DÍLNY
– PRŮZKUM ZÁJMU
Vzhledem k tomu, že zájem o účast v našich rukodělných dílnách
stále roste, v mnoha případech už máme naplněnou kapacitu
a nevejdou se další zájemci, uvažujeme o otevření druhé skupiny
dílen pro dospělé. Druhá skupina by se konala od podzimu pravděpodobně ve čtvrtek od 18 do 21 hodin, ale termín je zatím předběžný – je možné ho upravit podle zájmu a možností účastníků.
Prosíme ty, kteří by se k nám rádi přidali, ozvěte se nám, ať víme,
jestli bychom tuto druhou skupinu alespoň částečně naplnily
a zda máme rezervovat prostory v krčku školy. Je to zatím předběžné a nezávazné.
Ing. Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Ing. Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz

KERAMICKÝ KROUŽEK PRO ŠKOLÁKY
– PRŮZKUM ZÁJMU
I do keramického kroužku pro školáky se nám hlásí čím dál tím více
dětí a už teď je jasné, že budeme muset od podzimu udělat druhou
skupinu, aby děti měly potřebný prostor pro práci. Prosíme případné další zájemce, aby se nám ozvali, ať víme, kolik nás asi bude
a v kterou dobu by asi děti mohly chodit, abychom mohly rezervovat prostory v krčku školy. Je to zatím předběžné a nezávazné.
Ing. Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Ing. Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, lenka.jaskova13@seznam.cz

KROUŽEK PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍ
– PRŮZKUM ZÁJMU
Uvažujeme dále o otevření kroužku pletení a háčkování, pro děti
i dospělé. Měl by někdo o tuto činnost zájem? Pokud ano, ozvěte se
nám. I tento kroužek by probíhal od podzimu.
Ing. Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Ing. Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
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Ahoj holky a kluci !

SOPKa, o.s. pro Vás v termínu 25.7.2015 – 1.8.2015 opět pořádá
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Jak někteří možná víte, vozím tam již druhým rokem své dvě
eru. Zájemci přihlaste se co nejdříve na mailu nebo telefonním čísle:
dcerky Kateřinku a Nikolku. Do konce roku 2014 bylo chráZina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
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Zkušení
kuchaři
Vám
připraví
5x denně
chutnou a pestrou stravu v polní kuchyni.
www.sopka-kninicky.cz
Vaše příspěvky můžete darovat na akcích pořádaných
O zajímavý program se budou starat vedoucí s mnoholetými zkušenostmi
z dětských táborů
SOPKa, o.s. (do označené pokladničky), také v cukrárně
obdobného charakteru.
Anička a nebo přímo na účet Doubravice – Emanuel KB
čú.15635631/0100 VS 216, k účtu napište slovo KLIENT.
Taktéž Vám budeme vděčni za pánské ponožky, spodní
prádlo, trika, sportovní tepláky, mikiny, bundy – vše
Těší se: na Vás kolektiv vedoucích tábora.
ášky Vám poskytneme na adrese
prosím ještě funkční a nositelné v dnešní době. Klienti jsou již
35 00 Brno – Kníničky, tel. 602519387
dospělí různých rozměrů.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytnemePokud
na adrese
byste: měli doma starší stavebnice, hry, korále,
m.cz; nebo keprtova@qualiform.cz;
korálky,
které již nepotřebujete, klienti je rádi užijí.
SOPKa,o.s.,
Rekreační
7h,
635
00
Brno
–
Kníničky,
tel.
602519387
akci pořádané SOPKa, o.s.
Tyto věci můžete donést 20. 3. 2015 v době 10–13 hod. na
e-mail:
keprtj@qualiform.cz;
nebo
keprtova@qualiform.cz;
opka-kninicky.cz
16 nebo Rekreační 7h, vše v pořádku předáme.
nebo na nejbližší akci pořádané SOPKa,Přehradní
o.s.
Prosím
dobře
zvažujte, zda je funkčnost věcí ještě ku prospěwww.sopka-kninicky.cz
chu.
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Těší se na Vás kolektiv vedoucích tábora.

ližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese :
a,o.s., Rekreační 7h, 635 00 Brno – Kníničky, tel. 602519387
mail: keprtj@qualiform.cz; nebo keprtova@qualiform.cz;
nebo na nejbližší akci pořádané SOPKa, o.s.
www.sopka-kninicky.cz

olektiv vedoucích tábora.

Tímto Vám všem velice děkuji za pomoc. Věřte, že ani koruna
nebude zneužita, veškeré prostředky půjdou ve prospěch
celého zařízení. Pokud by se našla firma, která by mohla a byla
ochotna přispívat dlouhodobě, či větší částkou peněz, ráda
podám kontakty na vedoucí Emanuelu, která vše potřebné
zařídí.
Velice děkuji SOPCE a Vám všem za ochotu a podporu potřebným.
Eva Novotná, máma Katky a Nikolky Novotných
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o krajský územní plán – ZÚR?

ské ságy jsou známy tím, jak se dlouho vlečou. Přestože nezažíváme dlouhé polární noci a
ch vyplnění si nepotřebujeme vykládat dlouhé ságy, zdá se, že historie tvorby krajského
ního plánu takovou ságou je.

tníci si vzpomenou, že už to bude skoro deset let, co byly zahájeny práce na krajském územním
, tzv. Zásadách územního rozvoje, nebo krátce ZÚR. Od té doby již běží třetí dějství tohoto
su, třetí pokus o získání ZÚR.

březen 2015

rubrika

moravský kraj je jediným krajem republiky, který ZÚR nemá. Má to naprosto zásadní důsledky
diska rozvoje kraje. Za období 2007 – 2014 se takto nepodařilo získat ani korunu z evropských
í na potřebnou páteřní silniční infrastrukturu kraje.

A CO KRAJSKÝ ÚZEMNÍ PLÁN – ZÚR?

ÚZEMNÍ PLÁN BRNA
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Každé město potřebuje dobrý územní plán. Bez plánu se nemůže
vykládat dlouhé ságy, zdá se, že historie tvorby krajského územního
město rozvíjet. Pořizování územního plánu je vysoce odpovědná
ý pokus oplánu
ZÚR takovou
skočil po ságou
dalším rozsudku
soudu, kde mezi zhruba 30 žalobci bylo i 15 obcí
je.
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brněnskéžeaglomerace
seskoro
jednalodeset
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R43,cotak
i o zaR52 a tzv.
vzpomenou,
už to bude
byly
pak nemá moc šancí na přežití. To zjistilo už mnoho měst a vesnic.
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V Praze před časem zastavili pořizování územního plánu a přistourozvoje,
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krátce ZÚR.
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jší o několik desítek miliard korun (a tedy i rychleji realizovatelné).
Zatím
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z roku 1994, který byl po dlouhá léta měněn každý rok soubose bude projednávat
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takto
nepodařilo
ani korunu
z evropských
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První
o ZÚR
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správního
oblasti nedořešit
vedení páteřní silniční
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oddaluje možnostdoplněno v roce 2007 o povinnost zpracovat územní plán města
proti Jihomoravskému
kraji,infrastruktury.
kdy obce z Tedy
jihu kraj
kraje
protestovaly
ení výstavby
Je z toho jasně
cítit obavu
vedení„Hitlerovy
kraje z dalšího
fiaska,Vídeň
které –
by při také
další ve variantě bez R43.
protisilnic.
nesmyslnému
vedení
jižní části
dálnice“
e u souduVratislav.
mohl zkomplikovat dnešnímu vedení kraje jejich pozici v nadcházejících krajských
Následně občané Bystrce, Bosonoh a Kníniček dosáhli spravedlnosch.
ti v tom, že koridor R43byl rozsudkem Nejvyššího správního soudu
zrušen, protože se jednalo o koridor, který nebyl nikdy závazně
schválen. Tímto se potvrdilo, že po dlouhá léta úředníci postupovali chybně a uváděli v omyl dokonce i zastupitele města Brna.
Nastalo nebezpečí, že Brno bude úplně bez územního plánu. V roce
2009 vznikla dobrá myšlenka zmodernizovat / aktualizovat územní
plán Brna. Bohužel opět úředníci postupovali chybně a muselo zasáhnout Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak se zadání „Aktualizace“
v roce 2011 muselo schvalovat znova.
Co z dobré myšlenky „Aktualizace“ za poslední 4 roky vzniklo, bylo
prostě otřesné. Tento krátký článeček nemá šanci objasnit detaily,
ale i u nás v Kníničkách se „děly věci“. Regulační pravidla byla bez
řádného odůvodnění měněna, tzv. funkční plochy vymezené stávajícím územním plánem byly bez odůvodnění spojovány a nazývány
jinak, mizely plochy zeleně, objevily se plochy určené k vyvlastnění
(mj. i dělící pozemky občanů na kusy), atd. Jak se dalo očekávat, opět
se objevil pokus o magické triky jak prosadit obří parkoviště v Kníničkách.
Kníničky protestovaly na mnoha úrovních. Úplnou ostudou bylo to,
c. Petr Firbas, předseda Spolku za kvalitu bydlení v Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
a náměstek primátora odpovědný za územní plánování,
co bývalý
Druhý pokus o ZÚR skočil po dalším rozsudku soudu, kde
meziMČ Kníničky.
zastupitel
Ladislav Macek, předvedl při organizaci tzv. dohodovacího řízení,
zhruba 30 žalobci bylo i 15 obcí chránících své občany. V prostoru
kdy město mělo s městskou částí diskutovat sporné body. Papír ani
brněnské aglomerace se jednalo jak o R43, tak i o R52 a tzv. „tangensnad nesnese popis této ostudy. Byla to prostě fraška.
ty města Brna“. Jedním z problémů bylo, že územní plánovači navrPřitom mezi body k projednání byly i námitky proti postupu ve věci
hovali další zatahování dálkové dopravy do hustě obydlených obproblematické stavby vlastněné rodinou náměstka primátora na
lastí, kde lidé dlouhodobě trpí překročenými zákonnými limity
Osadě na Brněnské přehradě. Aktualizace územního plánu zde doznečištění ovzduší a hlučnosti. Přitom kraj se odmítl zabývat autokonce nově měnila tuto plochu na plochu, kde je povoleno komerčrizovaným expertním řešením, které by vedlo k vedení dálkové
ní využití.
tranzitní dopravy po dopravně vhodnějších trasách a které je levTak dobrá myšlenka aktualizovat územní plán města Brna skončila
nější o několik desítek miliard korun (a tedy i rychleji realizovatelné).
úplně jinde, než by se očekávalo. Nespokojenost se zvedla na celém
Nyní se bude projednávat třetí pokus o ZÚR. Již však první dostupúzemí Brna a kauza „Aktualizace“ skončila rozsudkem krajského
né informace jsou alarmující. Není zde žádná snaha o nápravu
soudu, který toto problematické „dílko“, které stálo řadu milionů
oproti předchozím dvěma zhavarovaným pokusům. Naopak. Připokorun, zrušil.
jený obrázek ukazuje kraj s velkou červenou plochou v centru kraje.
Lze jen doufat, že další generace územních plánovačů si tuto lekci
Je šokující, že kraj nyní navrhuje v této oblasti nedořešit vedení
vezme k srdci a územní plán bude měněn podle zákona a pomůže
páteřní silniční infrastruktury. Tedy kraj sám oddaluje možnost
rozvoji města.
zahájení výstavby silnic. Je z toho jasně cítit obavu vedení kraje
doc. Petr Firbas,
z dalšího fiaska, které by při další prohře u soudu mohl zkomplikopředseda Spolku za kvalitu bydlení v Kníničkách,
vat dnešnímu vedení kraje jejich pozici v nadcházejících krajských
Rozdrojovicích a Jinačovicích a zastupitel MČ Kníničky
volbách.
doc. Petr Firbas,
předseda Spolku za kvalitu bydlení v Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích a zastupitel MČ Kníničky
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PRODEJ KOMPOSTÉRŮ
I v průběhu letošního roku mohou občané města Brna kupovat
dotované kompostéry. Brno je svým obyvatelům nabízí za poloviční cenu. Chce totiž snižovat množství bioodpadu.
Nabídku koupit si kompostér za nižší cenu využilo již přes 350 občanů. Na internetových stránkách www.miniwaste.cz vyplnili webový formulář. Na té samé adrese zjistili, kdy se koná školení. Zúčastnili se ho a dozvěděli se tam, jak si mohou vyrobit kvalitní kompost.
Po absolvování školení, které proběhlo v areálu brněnské spalovny,
zaplatili v hotovosti 790 korun za kompostér o objemu 400 litrů
a odvezli si ho domů.
Žádat o dotovaný kompostér může jen fyzická osoba starší 18 let,
která má hlášen trvalý pobyt ve městě Brně. Žádost lze podat buď
formou výše zmíněného webového formuláře nebo telefonicky
prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
na čísle 542 174 552. Obdržená nádoba pak musí být umístěna
u nemovitosti v Brně.

VÁLKA VO BUDULÍNKOVI
Na bódě u Pryglu lajfčili raskeni s malým šropem Budulínkem.
Byli v duchně a starali se tak vo rósňáka svý dcery, kerá si ho
kdysi uštrykovala cestó z disky na Faválu. Ani moc dobře negómala, gdo je vlastně jeho tata. Znáte to, když vám cirkula ufikne
kolek, taky negómete, které zub to byl.
Havaj lajfčila sólobugy bez šropa na Lesné. Každé den klapala
do hokny a protože v mateřský pro datla neměli nikde žádné
volné tympl, mázla ho ke starém medvědům na Prygl.
Jednó se takhle oldmutra s dódó rychtovali do valdny na gample. Mladýmu se moc nechcelo a že rači bude házet doma sicnu
a čučku do bedny.
„Tak se kóké a přitem můžeš klidně dochálovat ten gulin na šporheltu, sténě ubóchnu na chálku praženicu. A hlavně nikemu za žádnó
cenu nevotvíré,“ kladla mu na hercnu babka mezi futrama.
Kalósek slíbil, že nebude dělat vlny a fakt celý dopoledne čuměl
na Dobrý ráno ze štatlu a jiný výživný války. Pak dostal módr
a vrhnul se na gulin.
Dal pár hltů, když něgdo vysadil těžké buchec na futra. Byla to
liška a hned vařila:
„Budulajs, buď kema, šábni se se mnó. Vod rána sem nelapla ani
mausnu, ani žádnýho zajocha a v žaludku mně z teho kručí jak
blbec. Já tě pak za odměnu povozím na hrbu.“
„Jeď pali, šelmo rezatá,“ vaří na ňu Budulajs, „gulinu mám málo
a mimoto mám sténě na návštěvy vod raskenů vystavenó stopku.“
„Nebudeš litovat, zavezu tě na nudáča, tam si můžeš spravit augle
na nahatéch kocórech a pak tě zase hodím na kér.“
To byl silné argument. Mladýmu sice ještě ani nazačaly fachčit
hormony, ale byl těžce zvědavé na mladý koc. Na domášově
raskeni totiž vždycky večer sjížděli péčko na satelitu a Budulínka před tem zahnali do betle. A sám si to pustit negómal, páč
staří měli na saťáku ubóchló erotickó pojistku pro kindoše.
Tak pustil Bystróšku dovnitř a dal jí koštnót gulinu. Když dochálovala, hókla mu, aby jí vyhópnul na hrb, a valili. Ale místo na
pláž buzuluků to nabrala rovnó do liščí nory!
„Kurňa, tadyk negómu žádný koc na volnoběh, jaks mi hlásila ze
startu. Co to má znamenat?“ vaří vylekané Budulín.
„Kóké zklidnit hormon,“ vaří mu rezavá podraznica. „Ber to tak,
že seš v gébišu. Mám tady novodurový tři šropy. Zatím tě budó mít
na hraní a až přestanu kojit, budeš jejich premiérová chálka.“
Mezitem doklapali Budulínkovi prarodiče na domášov a hned ve
futrech zgómli, že je datel pali. Chvílu skenovali kér, až si staré
všimnul rezavéch chlupů, kerý zůstaly přihevtnutý na sicně.
„No to je jasná válka,“ vaří rasken, „ta hůlka si sem pustila lišku
podšitó!“

Kompostování přispívá k ochraně životního
prostředí.
Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke
snižování emisí skleníkových plynů,
protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.
Kompostér K400
objem 400 litrů, výška 82 cm,
rozměry základny 82 x 82 cm
barva zelená, hmotnost 12,5 kg
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Dali s oldmutró karfiole do holpecu a začli fachčit na Bystróšku
podělávku.
Lapli ve sklepě pytloš, buben a trubku a vyrazili do valdeca,
vymáknót, gde liška kempuje.
Cestó vzpomínali, jak před dvaceti jařinama přesně s tímhle
škopkem a tróbeló klapávali s vlajkonošama na stadec za Augec
fandit Flintůvce, kerá ten jár dokonca lapla ve fusecové lize
goldnovó šprušlu.
To už ale dosmykovali valdnó k lochně do liščího kéru.
Dóda začal mlátit do škopku a jeho stařka vrazila tróbelu do
nory a zavařila na plné vál.
Bystróšce v ten moment zalehly ovary a za chvilu ji z teho kraválu začala rumplovat dózna. Hókla na svoju mladó, aby vylítla
navrch nahlásit tý sajtně, že nemajó dělat bordel ve valdně, že
rušijó fšecku havěť v okolí deseti kilců.
Jen mladá vystrčila dóznu z lochny, hned ju rasken lapl a vrazil
do pytloša. A pak začal se stařkó vařit dál, jako kdysi na stadecu
za Lužánkama v Blekfíldu. Stará liška už byla pěkně vyštajfčená
a poslala druhý lišče. I to se okamžitě stěhovalo do zamachlovanýho pytloša. A sténě to dopadlo i s posledním mládětem.
„Kurňa, co si neubóchneš sám, to nemáš,“ murovala si liška pod fíku
a vyrazila sama hodit čučku, keré trotl tam venku dělá takové
kravál.
Je jasné vál, že se hned stala další obyvatelkó pytloša.
Potom raskeni vytáhli z lochny aus Budulínka. Ten natahoval
moldánky a vařil těžkó slibotechnu, že už nikemu za celé svůj
lajf nevotevře bez dovolení kér.
Ve finálce dóda ulomil ze stromu haluzu a vysadil liškám v pytlošu pořádnó mlatu. Pak pytloš rozvázal a lišky nabraly pilu do
valdny směrem na Rozdrojovice.
Budulajs vod tý doby seká latinu a jestli nezakalil, tak poslušně
háže sicnu zamachlované na kéru dofčil.
Honza Hlaváček
Slovíčka
Blekfíld – Černá Pole
Favál – diskotéka Favorit
Flintůvka – Zbrojovka
fusec – fotbal
gample – houby
gulin na šporheltu – guláš na sporáku
jeď pali – jdi pryč
lajfčila sólobugy – žila sama
módr – hlad
nudáč – nudapláž
premiérová chálka – první jídlo
raskeni – staří lidé
skenovali kér – prohledávali byt
šrop, datel, rósňák – dítě
valdna – les
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