Zpravodaj městské
městské části Brno-Kníničky
Zpravodaj
Brno-Kníničky

Březen 2019

DALŠÍ POKUS O DÁLNICI PŘES KNÍNIČKY,
TENTOKRÁT S MIMOÚROVŇOVOU KŘIŽOVATKOU A S DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM
Vážení spoluobčané.
Jak řada z Vás ví, v roce 2016 se podařilo, aby
kraj konečně uznal, že existuje realizovatelná varianta dálnice D43, která by mohla
vytvořit plnohodnotný obchvat celého
Brna, a tedy vést zcela mimo Kníničky
a Bystrc. Do krajského územního plánu,
tzv. „Zásad územního rozvoje“ (ZÚR) se tak
dostaly dvě rovnocenné územní rezervy
pro koridor dálnice D43, a to vedle rezervy
pro krajem dlouhodobě prosazovanou
„Hitlerovu dálnici“ i rezerva pro tzv. trasu
„Optimalizovanou“ vyprojektovanou v roce

2009. Rozhodnutí o výběru, která varianta
bude konečná, však kraj v roce 2016 odložil
do Aktualizace ZÚR, která se má nyní pořizovat a měla by podle harmonogramu kraje
být schválena v září 2020.
Jak si možná vzpomenete, v roce 2012 Nejvyšší správní soud zrušil předchozí verzi
ZÚR, kde byla D43 v „Hitlerově“ trase. Jedním z důvodů rozsudku proti kraji bylo, že
kraj řádně neposoudil vlivy na zdraví obyvatel.
Poslední dva roky kraj pořizoval tzv. územní
studii, která měla pomoci rozhodnout
o trase D43. Tato studie byla dokončena na
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konci minulého roku se silně překvapivým
závěrem, že trasou s nejmenším dopadem
na obyvatele je trasa „Německá/Bystrcká“.
Na přiložených dvou schématických obrázcích si můžete porovnat trasu „Německou/
Bystrckou“ a trasu Optimalizovanou a sami
posoudit jak je tento závěr nesmysluplný.
Zelené symboly jsou tam, kde je trasováním
„43“ situace zlepšena, červené symboly jsou
tam, kde vznikne závažný dopad na obyvatele. Všechny tyto závažné problémy
vznikají díky malé vzdálenosti „Hitlerovky“
a na ni navázaného jižního obchvatu Kuřimi
od obytných oblastí.

OBLAST OD DÁLNICE D1 PO KUŘIM
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Shrnutí je s orientačními údaji obsaženo v níže uvedené tabulce:

Lokalita

Koridor Hitlerovy/německé varianty
– tj. varianta doporučená územní
studií

Malá Lhota

cca 150 m od nové obytné zástavby

Lokalita

Koridor Optimalizované
(vyhledávací studie objednaná
MŽP v roce 2009 a doplněná
v letech 2014–2016)

Na první pohled
je výhodnější

Malá Lhota

Za lesem, 0,5–2 km od obce

Var. Optimalizovaná
Var. Optimalizovaná

Všechovice /
Skalička

cca 150–300 m od nové obytné
zástavby

Lažany

cca 500 m od obytné zástavby,
částečně v lese, částečně
v hlubokém zářezu

Malhostovice /
Drásov

i jen pouhé desítky metrů
od obytné zástavby

Malhostovice
(Nuzířov) /
Lipůvka

Téměř 1 km od obou obydlených
lokalit

Var. Optimalizovaná

Moravské Knínice

cca 200 m od obytné zástavby

Moravské
Knínice

cca 450 m od obytné zástavby,
za terénní vlnou

Var. Optimalizovaná

Kuřim
– jižní obchvat

cca 150 m od obytné zástavby,
navíc na estakádě

Kuřim
– severní obchvat

Mimo obytná území, částečně
za průmyslovou zónou, částečně
za kopcem Zborov

Severní obchvat
Kuřimi tvořený var.
Optimalizovanou

Jinačovice

cca 350 m od obytné zástavby

Chudčice

Bez kontaktu s obcí – tunel

Rozdrojovice

cca 250 m od obytné zástavby

Veverská Bítýška

cca 700 m od obytné výstavby,
za terénní vlnou

MČ Brno-Kníničky

cca 150 m od obytné zástavby

Hvozdec

cca 700 m od obytné výstavby

Nástupní oblast
Brněnské přehrady

Koridor oblast přímo protíná

Veverské Knínice

cca 1500 m od obytné výstavby

MČ Brno-Bystrc

cca 100 m od obytné zástavby

–

MČ Brno-Bosonohy cca 100 m od obytné zástavby

–

cca 150 m od obytné zástavby

–

Troubsko

Studie nám navíc do Kníniček navrhuje mimoúrovňovou křižovatku napojenou na
ulici Ondrovu.

Takto nelze vyloučit, že Ondrova by se mohla stát „dálničním přivaděčem“. Opačná
představa, že by vozidla přijíždějící od Jinačovic a Rozdrojovic naopak na této křižovatce uhnula z trasy do Brna, přejela řeku po
D43 a pak hned sjela na další mimoúrovňové křižovatce do Bystrce a jela po Obvodové k tramvajové/autobusové zastávce

u mostu (terminálu ZOO) a dále do Brna je
nepochybně nejen představa poněkud nereálná, ale i kdyby se měla realizovat, tak
by se tato další zátěž cca 5–7 tis. vozidel
denně hned vedle obytných domů a komplexu škol na Heyrovského asi jen stěží líbila obyvatelům Bystrce.
Absurditu návrhu trasování D43 přes Kníničky dokládá už jen výsledek hlukového
modelování z předmětné studie, kde bylo
zjištěno, že v celých Kníničkách by byly výrazně překročeny zákonné limity hlučnosti.
Z tohoto důvodu byl v hlukovém modelování testován i tunel okolo Kníniček a výsledky jsou naprosto neuspokojivé. I v této
nereálné verzi, neb cena navrhovaného
tunelu se pohybuje mezi 1–2 miliardami
korun, by velmi významný nárůst hluku
nastal jak v dolní části Kníniček a zasáhl
i celé Dolní Louky a část ulice Rekreační,
tak nastal i v celé horní části Kníniček, kde
by byl nejvýznamnější pro ulice Ambrožova a Hluboček. Na ulici Přehradní a v části
Dolních Luk by se podle modelování zřejmě jednalo pro noční období o nárůst v řádu desítek decibelů, v prostoru nad řekou
by tento hluk i noci mohl dosahovat cca
65 decibelů. Toto vše by bylo naprosto devastační pro naši městskou část.

Var. Optimalizovaná

Smysluplným řešením tedy může být jen D43
jako plnohodnotný obchvat celého města
Brna trasovaný v tzv. „Boskovické brázdě“
a napojený na D1 u Kývalky a specificky pro
Kníničky nově navržený lokální obchvat
Kníniček a Bystrce-Zámostí vedený až za
ZOO a napojený na křižovatku u UNIHOBBY,
tak jak jsme to rozpracovali v minulém volebním období.
Bude tedy nutné se i nadále bránit proti naprosto nepřijatelným územně plánovacím
postupům aplikovaným v situaci, kdy jsou
projekčně zpracovány a jako reálné vyhodnoceny trasy jak obchvatu celého města Brna
(tedy komunikace odvádějící tranzitní dopravu ve prospěch celého Brna a obcí Brněnské
aglomerace severně od D1), tak i trasa obchvatu Kníniček a Bystrce-Zámostí s možností napojení kvalitního parkoviště pro ZOO.
Děkuji všem občanům Kníniček, kteří spojili
své síly a podpořili vytvoření zástupce veřejnosti, kde dali svůj hlas jak mně, tak paní
Janě Pálkové z Bystrce. Toto nám všem dává
větší právní sílu, ale není to samospasitelné.
Aktivní účast co největšího počtu z nás je
i nadále potřebná a lze očekávat, že další kolo
našich připomínek bude potřebné v srpnu/
září 2019, kdy by kraj měl zveřejnit první
grafický návrh Aktualizace ZÚR.
doc. Petr Firbas
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY
KONANÝCH 17. 12. 2018, 21. 1. 2019, 11. 2. 2019, 4. 3. 2019
V první části zasedání zastupitelstvo přijímá usnesení o zapisovateli, ověřovatelech zápisu, programu právě probíhajícího zasedání
a zápisů a usnesení z minulého zasedání.
Řádné zasedání 17. 12. 2018
Během zasedání byla přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
● Požadavek aktualizace schváleného investičního záměru rekonstrukce ulice Hrázní, tak aby byla akceptována varianta B v předpokládaném nákladu 78 mil. Kč s DPH, dle původního zadání,
bez zapracování jednosměrné komunikace doplněné o obousměrný pruh pro cyklisty. Potřebný pruh pro cyklisty je možné řešit
novým IZ na rozšíření účelové komunikaci mezi vodní hladinou
a komunikací Hrázní v úseku od hráze – po parkoviště U Šuláka.
● Prodej částí pozemků parc. č. 320, 322, 324 a 326 vše k.ú. Kníničky dle přiloženého geometrického plánu za tržní cenu a za předpokladu prodeje celé linie pozemků.
● Nesouhlas s využitím předkupního práva k nemovitosti – stavbě
určené k rodinné rekreaci č.e. 96 umístěné na p.č. 919 v k.ú. Kníničky.
● Svěření pozemku parc. č. 3471 v k.ú. Kníničky ve vlastnictví statutárního města Brna do správy městské části Brno-Kníničky.
● Vypsání výzvy k podání nabídky včetně zadávacích podmínek
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Stavební úpravy s nástavbou a novostavbou přístřešku, Objekt údržby Kníničky umístěné na parc. č. 308/1 a 308/2 k.ú. Kníničky“ po zapracování připomínek (upravený článek č. 11 – návrh smlouvy o dílo).
● Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Brna č. 11/2017
s požadavkem o doplnění pro rok 2019:
Stanovené
případy

Termín
Vymezení doby
v noci z–na nočního klidu

Mladé hody 4.–5. 7. 2019
v Kníničkách 5.–6. 7. 2019
6.–7. 7. 2019
7.–8. 7. 2019

Určené území,
na kterém je doba
nočního klidu
vymezena odlišně
od zákonné úpravy

od 2.00 do 6.00 h území městské části
od 2.00 do 6.00 h Brno-Kníničky
od 2.00 do 6.00 h
od 2.00 do 6.00 h

● Dokumenty „Provozní řád tělocvičny a místností pro volnočasové aktivity“ a „Ceník pronájmu tělocvičny a místností pro volnočasové aktivity“, dle přílohy.
● Stanovení odměn členů zastupitelstva v souladu s ust. § 72 a ust.
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstva ÚSC, s účinností od 17. 12. 2018.
● Poskytnutí dotací z rozpočtu městské části BrnoKníničky a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve stanovených
částkách subjektům dle přílohy.
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● Vyrovnaný rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2019
s objemem příjmů ve výši 13 000 tis. Kč a objemem výdajů ve výši
13 000 tis. Kč dle přílohy.
● Likvidační komise ve složení: Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek,
Ing. Lukáš Bezděk
Řádné zasedání 21. 1. 2019
Během zasedání byla přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
● Vyrovnaný rozpočet MŠ Studánka na rok 2019 s objemem příjmů
ve výši 4 940 tis. Kč a objemem výdajů ve výši 4 940 tis. Kč dle
přílohy.
● Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Studánka na období 2020–2021
dle přílohy.
● Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011 o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku bez připomínek.
● Pronájem parc. č. 383/14 k.ú. Kníničky včetně stavby č. ev. 774
žadatelce.
Mimořádné zasedání 11. 2. 2019
Během zasedání bylo přijato toto usnesení s kladným stanoviskem:
● Připojení připomínek k Návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK
a pověření starosty, aby přiložený dopis s přílohou (vyhledávací
studií) bezodkladně odeslal jak na Krajský úřad (Odbor územního
plánování a stavebního řádu), tak v kopii uvedeným náměstkům
hejtmana, primátorce města Brna, uvedeným náměstkům primátorky a radním města Brna a řediteli Kanceláře architekta města.
Řádné zasedání 4. 3. 2019
Během zasedání byla přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
● Souhlas s připojeným návrhem dopisu s dopracovanými připomínkami návrhu řešení křižovatky u UNIHOBBY a pověřením
starosty, aby přiložený dopis doplněný o připomínky bezodkladně odeslal.
● Pověření starosty přípravou a podepsáním dohody o započtení
vzájemných pohledávek se společností Zemako s.r.o. za pozdní
předání díla o 45 dnů dle SOD se společnostní.
● Jednací řád zastupitelstva se zapracovanými připomínkami.
● Pronájem části pozemků parc. č. 737/1, 739/1 a pozemku parc.
č. 738 vše k.ú. Kníničky a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
s doplněním všech pozemků vč. grafického zákresu.
● Stanovení odměn členů zastupitelstva v souladu s ust. § 72 a ust.
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstva ÚSC, s účinností od 1. 4. 2019.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.
Hana Juránková
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V BRNĚ KNÍNIČKÁCH V ROCE 2019
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového
materiálu: 25. 3. 2019
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 26. 4. 2019
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 25. 6. a 26. 6. 2019
2. kolo 16. 10. a 23. 10. 2019
Čištění komunikací vnější Zákos: 9. 7. 2019
Oznámení blokového čištění
Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných
dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů
před tímto čištěním.

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.
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.
								
Martin Žák, starosta

Vážení spoluobčané, i v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny
přistavení kontejneru jsou stanoveny od března do listopadu, kdy bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám.
Dále jsme rozšířili přistavení kontejneru o 2 další stanoviště, a to na ulici U Památníku
a ulici Místní, která se budou střídat. Mapy stanovišť nalezne na druhé straně.
Místní
X

U památníku
X

X
X
X
X
X
X
X

U Památníku

U Kaple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Co do bioodpadu patří: Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových
plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny. Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel,
košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

Místní

Stanoviště
23.–24. března
6.–7. dubna
20.–21. dubna
4.–5. května
18.–19. května
1.–2. června
15.–16. června
29.–30. června
13.–14. července
10.–11. srpna
31. srpna–1. září
14.–15. září
28.–29. září
12.–13. října
26.–27. října
9.–10. listopadu

U Kaple

SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2019

Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:
• duben–říjen		
každý den mimo neděli od 8.00 do 19.00 hodin
• listopad–březen
každý den mimo neděli od 8.00 do 16.00 hodin
Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444
Děkujeme, že při likvidaci vašeho zahradního odpadu nezamořujete své okolí
kouřem!
V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na 724 150 602,
starosta@brno-kninicky.cz
Martin Žák, starosta
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SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2019
V 1. pololetí se budou sběrové dny konat v:
sobotu 16. března od 8.00 do 12.00 hodin
sobotu 4. května od 8.00 do 12.00 hodin
sobotu 22. června od 8.00 do 12.00 hodin
Místo: křižovatka ulic U Kaple x K Bukovinám

(řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid
odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro
železný odpad.

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

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/
Martin Žák, starosta

SENIORSKÁ OBÁLKA
Pokud žije člověk sám a ocitne
se v ohrožení života, může mu
rychlý zásah zdravotníků pomoci. Ale ti by měli vědět, zda
mu podáním určitého léku neublíží. Právě pro takové situace
je určena novinka – seniorská
obálka. Lidé si do ní zapíšou
nemoci, léky i kontakty na své
blízké.
Naše městská část se zapojila
do projektu seniorské obálky.
Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma.
Do obálky vyplníte, jaké berete
léky, jaké máte alergie a nemoci a další informace, jako kontakty na své blízké.
Na Seniorské obálce spolupracovali odborníci z ministerstva
práce a sociálních věcí, města
Brna, Jihomoravského kraje,
zdravotnické záchranné služby
a tísňové služby Girasole.

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

Projekt: Implementace
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./
/15_017/0006207
Udělena záštita
v Jihomoravském kraji:
Milan Vojta, M.A., M.B.A.,
člen rady za oblast
zdravotnictví.
tísňová čísla:

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie čR
156 Městská policie
tento
© tiskopis
vytvořila

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře,
jimiž složky záchranného systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen
v případě podání informace o odvozu
nemocného, ale i v případě, že je třeba
postarat se o domácího mazlíčka.
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi,
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět
o Vaší situaci.

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže při zjištění
dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci Vaši blízcí nebo
praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů,
které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži
Vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“ na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
• Novinkou je mini trezorek na náhradní klíč z venkovní
strany dveří, kdy číselný kód hesla znáte pouze Vy,
Vaši příbuzní nebo například tísňová péče.
Kolektiv autorů
Přejeme Seniorské obálce, aby zdomácněla zvláště tam,
kde žijí senioři osamoceně, a napomáhala v těch
důležitých, život ohrožujících situacích urychlit čas
a rozhodování při záchraně života!
Život ve stáří je dar, kéž jej můžeme všichni smysluplně
prožít a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

další informace a formulář ke stažení zde:

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Obálku doporučujeme všem seniorům a osaměle žijícím lidem,
u kterých je někdy těžké rychle identifikovat všechna rizika, která
by mohla záchranným složkám ztížit záchranu života při zásahu.
Obálku si můžete vyzvednout na ÚMČ Brno-Kníničky na podatelně v úředních hodinách, případně nám dejte vědět a obálku Vám
doručíme až do schránky domů.
Martin Žák, starosta
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Dětský bál byl prima jako vždy, o veselou zábavu se postarali dva klauni. Tím nejkrásnějším však byly děti samy. Jejich veselé dovádění
a nadšení z tance potěšilo všechny rodiče a prarodiče. Na závěr byly děti odměněny za své přestrojení sladkým balíčkem. Výběr tří nejhezčích masek byl velmi nesnadný. Tento rok vyhrála dvojice španělských tanečnic, kuchař a ovečka.
Foto a text Irena Bubeníková
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OSTATKY 2019
V sobotu 9. března započalo ostatkové veselí průvodem masek s již osmiletou tradicí.
Kvůli nepřízni počasí se akce odehrála ve
skromnějším počtu, avšak účastníky to neodradilo od bujarých oslav a zpěvu za doprovodu harmoniky a houslí. Děvčata nabízela koblihy, koláče, nebo boží milosti,
chlapci zase rozlévali slivovici, meruňkovici
a další pálenky, aby se v chladném počasí
zahřáli. Mohli jste vidět originální kostýmy
jako kadibudku, horkovzdušný balón nebo
kostku lega, ale i tradiční medvědy, smrtku
či jeptišku s knězem. Po průvodu proběhl
karneval pro děti, kde se hlavní atrakcí stala

dvojice klaunů. Na večerní zábavě zahrála
skupina Melodikum, která na parket přilákala spoustu tanečních párů. Nechyběla ani
tradiční soutěž o nejlepší masku, kterou
letos vyhrála skupinová maska půvabných
dívek reprezentující čtvero ročních dob.
V jedenáct hodin pak chasa společně s ostatními maskami pochovala basu a společně
si připomněla události uplynulého roku
a pomodlila se za ten nadcházející.
Všem, kteří nás podpořili ať už finančně,
organizačně, nebo svou účastí děkujeme.
Poděkování také patří ÚMČ Kníničky za spolupráci. Těšíme se na Vás při dalším setkání.
Kníničská chasa
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ Kníničky, jsou trvale navštěvovány řadou šikovných dětí i dospělých z řad obyvatel naší městské části.
Abychom alespoň trochu ocenily a podpořily tvůrčí atmosféru a kreativitu účastníků,
rozhodly jsme se v rámci kníničského zpravodaje zřídit pravidelné okénko neboli

Menší školáci se inspirovali oblíbeným kresleným seriálem o dracích a každý si z keramiky vyrobil svého draka.

GALERII VÝROBKŮ
Zde bychom rády pravidelně uveřejňovaly
alespoň některé z výrobků našich kreativních dětí a dospělých a představily je tímto
způsobem i vám ostatním. Zahajujeme tedy
výrobky, které byly teď aktuálně vytvořeny
v našich dílnách.

V dílnách dospělých jsme se letos mimo jiné
zabývali dřevořezbou. Každý měl možnost
sám si vymyslet vyřezávaný výrobek a ten
potom s pomocí lektora z předchystaného
materiálu vydlabat.

Děti z mateřské školy se chystají na velikonoční svátky i velikonoční dekoraci výrobou
keramických oveček – zvonečků. Výsledek
je překvapivý a roztomilý. Posuďte sami:

Větší školáci se v tomto roce věnovali mimo
jiné figurální tvorbě. Vytvářeli sošky šašků
kombinovanou technikou. Z keramiky si
zhotovili hlavy a nohy, někteří i ruce šašků,
tělo jim dělali z kusů látek, napuštěných
tekutou látkou powertex, a ty připevnili na
drátěnou vnitřní konstrukci, kterou si také
sami zhotovili. Látkové obleky působením
powertexu ztuhly do pevné formy a vytvořily tak celistvou sochu.

Děkujeme všem účastníkům – dětem i dospělým a přejeme jim hodně dobrých nápadů a hlavně radosti při jejich dalším tvoření.
Pořadatelky rukodělných dílen

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V CUKRÁRNĚ ANIČKA
Sotva jsme oslavili novodobý Den svatého Valentýna, zaklepal na dveře náš tradiční
Mezinárodní den žen. Počasí bylo nevlídné, ale na akci paní Tullové "MDŽ v cukrárně"
hosté přišli. Kdysi tak populární svátek svůj věhlas ještě docela neztratil.
Irena Bubeníková
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Klub českých turistů, odbor 1. brněnská
pořádá

40. ročník

vzpomínkové akce na osvobození města Brna
a jeho uchránění před zatopením

… cestami hrázného Františka Šikuly

Datum konání:
Zahájení:
Program:
Přístupové trasy:
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sobota 27. 4. 2019
v 10:00 krátká vzpomínka a položení květin k
pomníčku Františka Šikuly (na hrázi Brněnské
přehrady)
po ukončení vzpomínky vycházky pro pěší a
vyjížďky pro cyklisty v okolí přehrady dle vlastního
programu
od zast. MHD Zoo po žluté turistické značce
na přehradní hráz
od zast. MHD Přístaviště po silnici na přehradní hráz
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EXPEDICE SKOTSKO – TOM ROKYTNÁ 409 BRNO
Po návštěvě Loch Lomond a Edinburghu se konečně blíží to, proč
jsme vážili cestu až do Skotska. Ostrov Mull. Čím nás tento ostrov
tak nalákal, že jsem chtěli zrovna sem?
Je to možnost pozorování velryb, delfínů. V jeho blízkosti se nachází ostrov Staffa, kde hnízdí papuchálci. Tato fakta rozhodla o našem
výběru.
Přijíždíme do přístavu Oban. Čekání na trajekt si krátíme návštěvou
občerstvení a kupujeme si fish and chips. Jaké je naše překavapení,
když na nás slečna, která obsluhuje, mluví česky.
Po výborném jídle nasedáme na trajekt. Cesta ubíhá rychle a obloha je zatažená. Přijíždíme na ostov Mull. Náš kemp se nachází v blízosti přístavu. Volně se zde pohybují králíci. Při rezervaci míst
v tomto kempu jsem byla překvapená, protože jsem musela vyplňovat rozměry stanů. Tady jsem pochopila. Plácky pro stany
jsou podsypané štěrkem a je na nich umělý trávník. Tento ostrov je
velmi děštivý a normální trávník by stany neudržel. Je také nutné
stany dobře zabezpečit kolíky. Není to jak u nás doma, kde skoro
nefouká. To byly zásadní rozdíly. Máme krásná místa pro stany s výhledem na Atlanský oceán.
Ráno vyrážíme místním autobusem do městečka Tobermory.
Ostrov je nádherný, vše je krásně zelené a teplota je 16 stupňů.
Městečko Tobermory je proslulé svýmy barvami. Každý dům na hlavní kolonádě má jinou barvu. Snad je to tak pestře vybarvené, aby to
v tomto deštivém světě trochu prosvítilo. Jako vždy se nejdříve
jdeme podívat do vistors centra. Tam se dozvídáme zdrcující zprávu. Všechny plavby tento týden jsou zrušené kvůli nepřízni počasí.
Snažíme se trochu pozvednout náladu. Opouštíme městečko a jdeme
se projít k místnímu majáku. Vede k němu úzká stezka. Máme čas,
a tak se děti rozbíhají kolem majáku, aby prozkoumaly okolí. Nachází

3. ČÁST

mrtvého tuleně a nějaké medůzy. Zevlujeme na pobřeží a málem už
odcházíme, když někdo zakříčí: „ Hele delfíni!“ Opravdu, šest delfínů
připlulo k nám, abychom nebyli smutní, že nemůžeme na plavby.
A dělají nám představení, předbíhají se ve skocích. Je to úžasná podívaná a naše nadšení nezná mezí. Měli jsme zkrátka štěstí.
Druhý den ráno nás budí divný zvuk. Když vykoukneme ze stanu,
zjišťujeme, že drzý racek se dostal holkám do stanu a vytáhl sáček
se sladkostmi. Vyházel je ven a ulétl s pytlíkem bonbónů. Ale zloděje jsme dohnali na druhém konci kempu a bonbóny jsme mu vzali.
Stejně nedokázal bonbóny rozbalit.

Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek
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Náš autobus si plní povinnou dvoudenní odstávku, vyrážíme pěšky k hradu Duart castle.
Opět prší a je chladno. Naštěstí jsme všichni
dobře vybavení, a tak nás počasí nemůže
překvapit. K hradu jdeme po silnici, což není
zajímavé, ale okolí hradu je opět velmi pěkné.
Krásná zelená tráva, ohrady s ovcemi, které
jsou všudy přítomné. Zpět od hradu jdeme
podél pobřeží. Je odliv a tak si cestu zkracujeme více méně vodou. Za normálních okolností by tudy cesta nebyla možná, až k moři
jsou soukromé pozemky. Děti sbírají mušle,

pozorujeme racky, také jsou všude medůzy.
A zahlédli jsme vydru. (Doteď o tom sice vedeme spor, protože někteří tvrdí, že to vydra
nebyla ). Výlet byl pěkný a večer sušíme
všem boty. Ale jestli si myslíte, že večer děti
zalezly do sucha, tak to se mýlíte. Večery
patřily různým hrám venku a nejlépe přímo
na pobřeží. Déšť jsme zkrátka přijali jako
normální věc.
A o čem vám budeme povídat příště? O dvou
ostrůvcích, které byly tak úžasné, že si zaslouží samostatné povídání. Ostrovy Staffa a Iona.

VÝSTAVA A VEŘEJNÉ SETKÁNÍ DÁME NA VÁS!
Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se v Brně
do dějin Dáme na vás. Až do 15. května můžete podávat své nápady pomocí online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Čím
dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho
realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého
listopadového finále.
Inspiraci můžete najít na výstavě Dáme na vás, která bude k vidění od 18. dubna do 31. května 2019 v Urban centru na Mečové 5,
vernisáž k výstavě se uskuteční 17. 4. od 17.30 hodin. „Návštěvníci na výstavě uvidí průřez dvěma předchozími ročníky, k nahlédnutí bude např. projektová dokumentace vítězného projektu z roku
2017 Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro
pěší i cyklisty nebo projektové dokumentace dalších projektů,
navíc se návštěvníci budou moci podrobně seznámit s vítěznými
projekty roku 2018“, říká koordinátorka participace Klára Drápalová.
Ve středu 17. dubna od 18.00 hodin proběhne v rámci vernisáže
výstavy veřejné setkání, kde budou moci návštěvníci tvořit projekty společně, zeptat se na cokoliv, co je o participativním rozpočtu zajímá, nebo diskutovat nad svými návrhy pro letošní rok
a nad vítěznými projekty z loňských ročníků. „Na veřejném setkání
budeme mluvit především o tom, jak podat projekt a na co si dát
pozor, aby projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Navíc
s pomocí koordinátorek se rovnou na místě můžete pustit do spostrana 311

lečné přípravy projektů“, přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.
Podrobnější informace najdete na www.damenavas.brno.cz nebo
na facebookové stránce Dáme na vás.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

Výstava v Urban centru
Dáme na vás
18. 4. – 31. 5. 2019
vernisáž 17. 4. v 17.30 hodin

Dáme na vás
Participativní rozpočet

Otevřeno
po - pá 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

damenavas.brno.cz

Brno_inz_urban centrum_89x50.indd 1
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BRIGÁDA A VZPOMÍNKA NA EMILA
přijďte na brigádu uklidit lesní altán 13. 4. 2019 od 10 h
s vlastními pracovními nástroji
(hrabě, lopaty, kolečka, košťata, kladivo, hřebíky apod.)
Večer cca od 19 h – Vzpomínka na Emila Bartoně
(s sebou hudební nástroje)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SOPKa, z.s. Vás srdečně zve
na akci „Pálení čarodějnic“,
která se již tradičně koná
30. 4. 2019 od 17 hod.
v lesním altánu.

Program:
od 17 h – Hry a žertovné soutěže pro děti
od 19 h – Hudba, zpěv, přátelské tlachání
Občerstvení zajištěno. Těší se na Vás SOPKa, z.s.

MLADÉ HODY 2019
Ahoj holky a kluci. Je ti letos 6 roků a více? Tancuješ
rád(a) polku, valčík, u cimbálu nebo se to chceš naučit?

PŘIJĎ NA NÁCVIKY DĚTÍ.
ZAČÍNAJÍ 20. 3. 2019 A TANCOVAT BUDEME
KAŽDOU STŘEDU OD 17.30 DO 18.30 H
V TĚLOCVIČNĚ NA ONDROVÉ 25
V KNÍNIČKÁCH.
Těší se na Vás Martina Suchánková a Mirka Keprtová

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR – DRAČÍ VRŠEK
SOPKa, z.s. pro Vás v termínu 11. 8. – 18. 8. 2019 opět pořádá Letní dětský tábor – Dračí vršek – letošní téma „Kolonizace Severní Ameriky“. Tábor je umístěn ve Vojtěchově
– malebném zákoutí Českomoravské vysočiny nedaleko
Nového Města na Moravě. Zažijete spoustu dobrodružství,
her, soutěží a zábavy.
Každý den bude připraven táborový oheň s písničkami.
Ubytováni budete po dvou ve stanech s podsadami. Zkušení
kuchaři Vám připraví 5x denně chutnou a pestrou stravu.
Bude zde dostatek tekutin pro zajištění pitného režimu.
Účastnický poplatek činí 2.100 Kč. Na tábor přispívá SOPKa,
z.s. a MČ Brno- Kníničky.
O zajímavý program se budou starat vedoucí s mnoholetými
zkušenostmi z dětských táborů obdobného charakteru.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese https://
tabordracivrsek.webnode.cz/. Najdete nás i na Facebooku.

Zpravodaj městské
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BĚŽCI CRAFT BRNĚNSKÉHO PŮLMARATONU
DESÍTKY OPĚT PODPOŘÍ DĚTI S POSTIŽENÍM ZRAKU

JAK SEM SE UVEDL
NA PLESŮFCE V PRÁGLU
Honza Hlaváček
z knihy Trapasy v hantecu

V neděli 14. 4. 2019 proběhne v Brně jedna
z hlavních tradičních sportovních událostí:
běžecký závod CRAFT Brněnský půlmaraton | desítka. Organizátoři běhu opět
dávají běhu charitativní přesah: už třetím
rokem spolupracují se Střediskem rané péče
Brno, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením zraku. V rámci programu závodu
startuje v 10.00 hod. na nám. Svobody už
2. ročník „Minidesítky pro ranou péči“, symbolického běhu centrem města, jehož trasa
dlouhá 1 055 m je bezbariérová a zvládne ji
každý. Záštitu nad Minidesítkou převzali
primátorka statutárního města Brna JUDr.
Markéta Vaňková a starosta městské části
Brno-střed Ing. Arch. Vojtěch Mencl.
Raná péče je bezplatná sociální služba pro
rodiny vychovávající doma děti s postižením
ve věku od narození do sedmi let. Středisko

rané péče Brno se specializuje na děti s postižením zraku, jeho poradkyně jezdí domů
do rodin na pravidelné návštěvy a ukazují
rodičům, jak mohou sami dětem stimulovat
zrak a vůbec je celkově rozvíjet. Zároveň
pomáhají rodičům náročnou péči o dítě
zvládnout. Ačkoliv v Česku funguje už téměř
30 let, je služba rané péče mezi veřejností
stále málo známá. Středisko chce tedy prostřednictvím „Minidesítky“ na tuto službu
a její přínos pro rodiny upozornit. Startovné
na Minidesítku je dobrovolné, zúčastnit se
mohou jednotlivci i celé rodiny. Lidé se mohou Minidesítky zapojit i na dálku zakoupením virtuálního startovného, zcela transparentně přes portál darujme.cz: více na https://
www.darujme.cz/projekt/1201628.
Na službu rané péče mohou přispět i účastníci závodních běhů, pokud při registraci zvolí
dobrovolný příspěvek 50 nebo 100 Kč. A je
vidět, že osudy dětí s postižením jim nejsou
lhostejné: od otevření registrace do 28. 2. už
běžci přispěli 17 400 Kč. Výtěžek ze všech
dobrovolných příspěvků použije středisko
rané péče na vzdělávací víkendový pobyt
pro klientské rodiny. Pobyt bude organizovat
už čtvrtým rokem a jeho cílem je propojit
klientské rodiny a ukázat rodičům nové způsoby, jak mohou se svými dětmi pracovat.
Všichni zúčastnění se tak podílejí na tom, aby
děti s postižením měli do života lepší start.
Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Jelínková, MSc.
Fundraising & PR. Tel. 770 126 000
irena.jelinkova@ranapece.cz
www.ranapece.cz
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Před pár jařinama sem bóchal jako správcovské sítě počitadel v jedné poliklinice
v Brnisku. Sóčástí teho baráku byl taky
šaškecové stacík pro šropály. Teda psychiatrický stacionář. Tam byl dycky těžké
lochec. Aby ty kukačky doktoři zabavili,
kópili jim jednó keramickýho pecmena.
Pacoši stacika vařili z keramický pece
těžké radovanec. Furt matlali kolkama
z hlíniska roztodivný předměty, ale névětší špica byly keramický dlaždice.
Ty výrobky pak doktorský prodávali na
různéch charitativních společenskéch
akcách a za utržený love kópili pak svém
intelektuálně nesmělém pacošům něco
špica na kelcnu.
Jednó sem takhle dosmykoval do Práglu,
békat na hoch nóbl doktorskó plesůvku.
Samý smokále, havaje dlóhý róby, těžká
snobárna. A hned v předsálí na mě hóká
pořadatelka primářka, ať hodím čučku,
že tam majó pojízdnó výstavku keramickéch šméček, že si můžu kaufnót něco
špicovýho do kéru.
Moja stařka na mě vždy na domášově
hóká, že pré nédřív melduju různý hlášky
do placu a teprvá pak nad tem gómu,
většinó, když už je průser na světě. No
rychtyk.
Tenkrát v Práglu sem taky hned hókl do
placu špica hlášku. Vařím: „Tohleto já
gómu, to je jasný. Tu keramiku patlajó
gramlavéma kolkama pakýni ze šaškecu a vy to tady buchnete zbohatlíkům
a za utržený love pak kópíte těm postiženém děckám lízatka, že?“
Nastalo ticho jak v hrobě. Fšim sem si, jak
ten bořík, keré stál těsně vedle tech keramickéch válek, silně znejistěl a jakoby se
začal smrskávat, jak vodnické Volšoveček.
„No to nedělali pacoši ze šaškecu,“ nahlásila do placu náčelnice plesůvky. „Musím
vám představit autora prodejní výstavy,
akademickýho sochařa, profesora Kódla
Jelínka z Vysoký uměleckoprůmyslový
bódy v Práglu...“
Slovíčka pro ty, co negómó:
šaškecové stacík – psychiatrický stacionář
šaškec – blázinec
keramické pecmen – keramická pec
něco špica na kelcnu – něco dobrého na zub
ticho jak na krchně – ticho jak na hřbitově
vysoká bóda – vysoká škola

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
DIVOKÉ JEDLÉ ROSTLINY A JEDLÉ KVĚTY
Na začátku mého článku bych ráda upozornila na skutečnost, že v mém předchozím
článku v září 2018 o bylinách na zahrádce byly při grafickém zpracování bez
mého vědomí a souhlasu vyměněny fotografie k uvedeným bylinám. Chci upozornit na to, že zaměněné fotografie nezobrazovaly zcela jasně charakter uvedených rostlin, stěžejní je tedy popis v textu.
Jako kritickou vnímám situaci u šalvěje
lékařské, kde došlo k výměně za fotografii
jiné rostliny. Pro nápravu tedy správnou
fotografii uveřejňuji zde.

Bršlice roste od jara do podzimu, je možné
ji sbírat kdykoliv. Je to velmi vytrvalá a
velmi vitální rostlina, její hojný růst je obrazem hojnosti látek potřebných pro naše
tělo. Vyhledává úrodnější vlhčí půdy.

A nyní již k divokým jedlým rostlinám
a jedlým květům. Divoké rostliny, tedy ty,
které neprošly procesem šlechtění a genové manipulace, jsou v dnešní době významným zdrojem přirozených vitamínů a dalších
důležitých látek pro naše zdraví i obživu.
Jsou velmi příznivě přijímány naším organismem a jejich množství, potřebné pro
získání nezbytných živin, je mnohem menší, než u šlechtěných rostlin. Jejich využití je především v kuchyni,
i když mnohé z těchto rostlin mají i výrazné léčebné účinky.
Jsou to především divoce rostoucí rostliny v našich lesích a na lukách.
Jednou z nejhojněji se vyskytujících rostlin v našem kníničském
lese je bršlice kozí noha.
Jedná se o plevelnou rostlinu, rozrůstající se plazivými oddenky
a kořeny, s členitými zelenými listy a drobnými bílými květy typu
mrkvovitých rostlin na vysokém stonku. Mladé lístky mají velmi
příjemnou jemně pikantní chuť a jsou vhodné jako čerstvé do
různých salátů, včetně bramborových nebo vaječných, do polévek
a pomazánek. Starší listy včetně řapíků využijeme při přípravě
špenátů nebo zapékaných jídel.
Bršlice kromě své výživné hodnoty a bohatého obsahu vitamínů
a minerálů, zejména vitamínu A a C, vápníku, hořčíku a železa,
pomáhá pročistit organismus, čaj z bršlice i obklady z listů uleví
při bolestech kloubů.

Šalvěj lékařská

Další jedlou divokou rostlinou, rostoucí
v našem lese, je česnáček lékařský. Je to
vyšší rostlina, s růžicí přízemních srdčitých
listů s dlouhými řapíky a vysokou lodyhou
s vejčitými listy a drobnými bílými květy,
která výrazně voní a chutná po česneku.
Česnáček používáme především čerstvý,
mladé listy a vrcholky stonků můžeme přidat jako koření do salátů, polévek, pomazánek nebo tvarohu, dresinků, omáček, pesta,
bylinkového másla, ale i do karbanátků,
bramboráků, nádivek, do špenátua zapékaných pokrmů.
Pro vysoký obsah vitamínů, zejména vitamínů A a C, působí proti jarní únavě. Pomáhá také proti různým nákazám, průjmům,

Česnáček lékařský
nachlazení. Je významným zdrojem vápníku, fosforu a železa.
Česnáček můžeme sbírat rovněž od jara do podzimu. Roste na
okrajích lesa, na mezích kolem lesních cest a křovinatých porostů.

Bršlice kozí noha
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

Merlík bílý je plevel, který jako první osídluje úhory a rumiště,
roste na polích, zahradách, na cestách. Má vysokou, jemně rýhovanou lodyhu s oválnými listy, shora tmavozelenými, na spodní
straně světlejšími, na okrajích zubatými. Má skládaná klasovitá
květenství s drobnými zelenými květy. Celá rostlina vypadá, jako
by byla pomoučená.
Používají se listy a špičky výhonků, které jsou vhodné do pokrmů jako
špenátu podobná zelenina nebo na polévku, dají se přidat do nádivky nebo bramborové kaše. Mladé syrové listy se hodí do salátu.
Merlík obsahuje množství rostlinných bílkovin, železo, vápník a vitamíny A a C.
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Rostlinu sbíráme od jara do
podzimu. Pročišťuje krev,
působí mírně projímavě. Pro
vyšší obsah kyseliny šťavelové není vhodný při ledvinových potížích a při dně.
V dávných dobách se ze semen vyráběla mouka, pomletá spolu s žitem se dá
použít k přípravě chleba.
Blízce příbuzný je merlík
všedobr, který má podobné využití a působí na choroby kůže.
Stejné využití je možné i u
jiných druhů merlíku a lebedy. Druhy, které nejsou
vhodné do pokrmů, poznáme tak, že při rozemnutí
listu v ruce silně páchnou.
Merlík bílý
Tyto rostliny jsou obrazem
toho, že i zdánlivě nepotřebný plevel nám může být velmi užitečný
a blahodárný pro náš zdravý život.
Jetel luční roste na loukách, na polích a na zahradách, často mezi
ostatním travním porostem.
Je to vyšší rostlina s hranatým stonkem, trojvejčitými listy a kulovitými květy růžové až purpurové barvy.
Mladé listy, chutí připomínající mladý hrášek, jsou vhodné do zeleninových jídel, do polévek, salátů. Obsahují velmi mnoho bílkovin.
Květy používáme pro aromatizování pokrmů nebo nápojů, dají se
ale také osmažit nebo upéci s jinými rostlinami. Sušené květy se dají
semlít na moučku a přidávat třeba do koláčů. Jetel můžeme rovněž
přidat do bylinných čajů.
Výluh z jetele pomáhá při
potížích v klimakteriu a při
zánětech horních dýchacích cest, obklady zase při
vstřebávání otoků. Ovlivňuje žaludeční činnost, zvlhčuje kašel, působí na jaterní
činnost, uvolňuje křeče.
Jetel luční >

Sbírá se po celou vegetační dobu. Rostlina je indikací bohatství živin
v půdě, láká čmeláky. Podobné využití má i jetel plazivý.
Mochna husí je další rostlinou, kterou lze velmi dobře využít v kuchyni. Je to nízká plazivá bylina s členitými lístky, na líci zelenými
a na rubu stříbřitě bíle chlupatými, se žlutými květy. Roste na okrajích
cest, na březích, na úhorech, polích a zahradách, ve výživných
a vlhkých půdách. Mladé lístky a květy se používají na saláty, polévky
a zeleninová jídla. Jsou rovněž vhodné na čaj, bylina pomáhá při žaludečních potížích a proti křečím, léčí záněty dásní a porodontozu.
Na podzim je možné využít i kořeny, které chutí připomínají pastiňák
a které lze kombinovat s jinou kořenovou zeleninou. Sušené oddenky
se dají pomlet na mouku a dělat z nich kaši nebo třeba placky, které
mají příjemnou oříškovou chuť.

Mochna husí
To byly alespoň některé druhy jedlých divokých rostlin, které
můžeme najít v naší lokalitě. K ostatním se vrátím v některém
z dalších čísel.
Divoké jedlé rostliny jsou málo známé, ale velmi chutné a výživné
a mohou velmi obohatit náš jídelníček. Všichni známe plody některých
divokých rostlin, jako maliny a ostružiny, a rádi je v přírodě ojídáme,
ale můžeme přece rozšířit své chuťové zážitky i o další byliny. Kdo se
nebojí a zkusí je zahrnout do své kuchyně, určitě toho nebude litovat.
Vždyť třeba i na procházce lesem nebo okolím přehrady nám mohou
zabezpečit voňavou čerstvou svačinku, nebo můžeme jen tak mlsat
a cestou ochutnávat mladé lístky nebo kvítky.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM RECEPT
Krémová polévka z bršlice: Listy bršlice nahrubo nakrájíme, osmahneme na tuku, zalejeme vodou, osolíme a povaříme. Uvařené rozmixujeme, můžeme přidat trochu zeleninového vývaru, přidáme
koření podle chuti (např. kmín, pepř, bylinky) polévku mírně zahustíme moukou nebo zásmažkou, přidáme smetanu a dochutíme.
Podáváme s opraženou houskou.

Jetel plazivý
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V příštím čísle bych se ráda zabývala dalšími letními léčivými
bylinami v našem okolí.
Přeji všem krásné jarní dny a ať vás byliny inspirují. Dobrou chuť.
								
			
Zina Lišková
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
Na začátku letošního roku se v Kníničkách uskutečnila tradiční
Tříkrálová sbírka. Těší mě, že tato sbírka si získala vaši důvěru a rádi
do ní přispíváte. Často koledníky vyhlížíte, jste rádi, že vám zazpívají, odměníte je nějakou sladkostí, ovocem a bývají to milá a příjemná setkání. Děti chodí koledovat opakovaně a mě jejich zájem
těší. Proto jsem si dovolila jim položit pár otázek, jak ony samy
Tříkrálovou sbírku vnímají.
Kolikrát jsi se zúčastnil(a) Tříkrálové sbírky v Kníničkách?
Adam: Už jsem byl posedmé.
Zuzka: Potřetí.
Míša a Vítek: Potřetí.
Víťa: Asi podesáté.
Většina z vás chodí koledovat opakovaně. Předpokládám, že
chodíte rádi a zajímalo by mě, z čeho máte největší radost.
Adam: Mám rád, když mi lidi dají nějakou sladkost a taky mě těší, že
pomáhám lidem, kteří to potřebují.
Zuzka: Ze zpívání.
Míša: Z toho, že jsme vykoledovali do sbírky hodně peněz.
Vítek: Z těch dobrot, co jsme dostali.
Víťa: Z toho, že se potkám s kamarády a potěší mě dobroty.
Jaké bývají reakce lidí, když zazvoníte,
zazpíváte a popřejete do nového roku?
Adam: Pokud je zrovna nevzbudíme, tak jsou rádi.
Zuzka: Šťastné.
Míša: Dobré, usmívali se a neodporovali a dali nám velký příspěvek.

Vítek: Někteří přišli, některé jsme vzbudili,
někteří se smáli.
Víťa: Pozitivní.
Co bys vzkázal kamarádům, kteří váhají,
jestli se Tříkrálové sbírky zúčastnit?
Adam: Je to prima.
Zuzka: Je to super! Pojďte.
Míša: Je to dobrý, a někdy dostanete sladkosti.
Vítek: Když budete mít fušku a bude vám třeba zima, můžete se jít
k někomu zahřát.
Víťa: Nebojte se, zkuste to
Tomík s maminkou Tříkrálovou sbírku zhodnotili takto:
Tomášek si myslím, že letos šel po páté. Vždy na sbírku chodí rád,
protože ví, že peníze které vykoledují jdou potřebným a nebo nemocným lidem, aby se jim lépe žilo. První roky koledování vím od
vedoucího skupinky, který s klukama chodil, že někteří lidé ani
neotevřeli i když byli doma nebo řekli, že nemají zájem nebo čas
a spěchají aniž by přispěli. Ale poslední dobou od kluků vím, že
osvěta je dobrá a lidé sbírce věří. Dokonce po zazvonění u domu
lidé říkají, že už na koledníky čekají, aby mohli přispět. Všem novým
koledníkům Tomík vzkazuje, ať se nebojí a přijdou pomoci dobré
věci.
V letošním roce bylo darováno 30 532 Kč.
Jménem organizátorů děkujeme Vám všem za vlídné přijímání koledníků, úsměvy a štědrost.
		
Markéta Staňková
Foto: Irena Bubeníková
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