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Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Vážení spoluobčané,
blíží se svátek sv. Cyrila a Metoděje a sním jako tradičně každý rok Mladé hody.
Letos se tak stane v neděli 5.července. Kníničská chasa se na hody pilně připravuje. Funkce hlavních stárků se
ujali Jiří Slatina a Barbora Lišková.
Jak je již dlouholetým zvykem, prosíme převážně naše spoluobčanky
o přinesení malého pohoštění, které můžete nabídnout přítomným
hostům po skončení mše svaté a předání hodového práva.
Po zatančení Moravské Besedy staršími stárky, přijde na řadu vystoupení nejmenších. Malí stárci, si pro Vás připravili krátké vystoupení,
které se Vám jistě bude líbit a poté si Vás dovoluji pozvat na slavnostní
znovuodhalení pamětní desky věnované Josefu Ondrovi.
Program hodů bude dále pokračovat hodovou zábavou v areálu školy,
která začne v19 hodin . K tanci a poslechu bude hrát kapela Zlaťanka
z Kobylnic.
Kníničská chasa a zastupitelstvo MČ Kníničky si Vás všechny co nejsrdečněji dovolují pozvat na letošní „Kníničské mladé hody“ a těšíme
se na vaši účast.

Na závěr chci poděkovat těm, kteří se na pořádání mladých hodů
podílejí svou účastí. Velký dík patří těmto: kníničské chase, občanům,
kteří se podílejí na chodu hodů, městské policii a v neposlední řadě
nesmím zapomenout na sponzory, kterým patří velké díky.
Jmenovitě to jsou:
Autodoprava Oldřich Havlíček, Cukrárna Anička s.r.o., Fersto, spol. s r.o.,
GASTROFORM, s.r.o., IZOLAČNÍ SKLA, a.s., KRED spol. s r.o., LIGHTHOUSE ESTATES BRNO, Maximus Resort, a.s., NOMIPLAST s.r.o., Projekční
kancelář Ing. Petr Liška, Rusín a spol., spol. s r.o., Stylpro Marek Pařil,
Z@JelNET a MČ Brno-Kníničky.
Doufám, že se v následujících letech najdou další, kteří se do příprav
zapojí a že se uvidíme znovu na Mladých hodech i v příštím roce.
Martin Žák, starosta

Městská část Brno-Kníničky a kníničská chasa
si Vás dovolují pozvat na

Mladé hody

které se konají v Kníničkách v areálu místní školy
dne 4.-5. července 2009
Sobota 4.7.2009
16:00 - 19:00
20:00 - 24:00

Předhodové zvání stárků a stárek
PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA – hraje cimbálová muzika „KAPURA“

Neděle 5.7.2009
10:30
11:30
11:45
12:00
12:15
14:00
18:00
19:00 - 2:00
21:00

MŠE SVATÁ v kapli Cyrila a Metoděje v Kníničkách
Předání hodového práva
Zatančení MORAVSKÉ BESEDY u kaple v Kníničkách
Zatančení dětské besedy
Slavnostní odhalení pamětní desky věnované Josefu Ondrovi
PRŮVOD OBCÍ s kapelou – uvádění stárek
Zatančení ČESKOSLOVENSKÉ BESEDY – škola Kníničky
HODOVÁ ZÁBAVA k tanci a poslechu hraje kapela ZLAŤANKA Z KOBYLNIC
Zatančení MORAVSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ BESEDY

Vstupné na večerní zábavu – 80,- Kč.
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Informace úřadu pro občany MČ Brno-Kníničky:
Nová služba na CzechPOINT - Insolvenční rejstřík
Dne 16.4.2009 byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o výpis
z insolvenčního rejstříku, který je dalším
informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně
přístupný rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat totožnost žadatele.
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identiﬁkačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se bude řídit
zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou
následující 50 Kč.
Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy.
Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím
insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informací
naleznete na http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html

Vážení rodiče, milé děti,
jak možná někteří víte funguje v naší MČ od ledna letošního roku
turistický oddíl mládeže TOM-Rokytná. V Kníničkách máme jednu
družinku rodiče a předškoláky. Scházíme se jednou týdně vždy ve
čtvrtek od 17-18h v místní tělocvičně, kde si děti zahrají spoustu
her a užijí legrace přitom se dozvědí něco málo o přírodě. A jednou měsíčně jezdíme na výlety. Jaro jsme uvítali na Šmelcovně, v
Chroustovském údolí vařili na ohni guláš a poslední naší akcí byl
výlet na pohádkovu plavbu na Baťovy kanály.
Pro děti starší 6let budeme dělat v září nábor. Schůzky pro větší děti probíhají v komínské klubovně. Kde kromě her se děti učí
morseovku,uzly,topograﬁcké značky a pod. Také se mohou účastnit turistických závodů.
Jako každý rok tak i letos pořádáme letní stanový tábor na Vysočině na našem tábořišti nedaleko obce Věchnov.
Pokud by jste měli zájem účastnit se některých našich akcí kontaktujte nás. Potřebné informace najdete na www.blog409.cz
Rádi vás uvítáme. Přeji vám hezké prázdniny ať už s námi
nebo bez nás. Regina Böhmová

Na úřadě můžete nyní aktuálně získat výpis z Živnostenského
rejstříku, Rejstříku trestů, Registru živnostenského podnikání pro
fyzickou i právnickou osobu, Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Insolvenčního rejstříku, Informačního systému odpadového hospodářství, Informačního systému o veřejných zakázkách
a Centrálního registru řidičů.

O ověřené výpisy si můžete zažádat v úřední dny: v pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hod. Pokud potřebujete výpis v jiný den než úřední,
můžete si termín objednat přímo u tajemnice úřadu na tel čísle: 546 220
550 nebo e –mail: tajemnik@brno-kninicky.cz, info@brno-kninicky.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MČ BRNO-KNÍNIČKY
V květnu 2009 proběhlo letošní první „Vítání občánků“ naší stále se
rozrůstající městské části. Prosím, maminky, které se budou chtít této
akce účastnit, aby se nám samy nahlásily na úřadě. Bohužel nemáme
možnost aktuálně sami zjistit narození nových spoluobčánků.
Aby mohlo být děťátko přivítané v naší městské části Brno-Kníničky,
musí být alespoň jeden z rodičů dítěte trvale hlášen v městské části
Brno-Kníničky. Další „Vítání občánků“ proběhne na podzim 2009.

OCENĚNÍ ÚŘADU MČ BRNO-KNÍNIČKY
Úřad městské části Brno-Kníničky byl oceněn jako 2. Nejlépe komunikující úřad roku 2009 v kategorii Úřady městských částí Brno.
Zpracovala: Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice úřadu
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Kníničské (koule)válení
za pěkného, i když větrného počasí si přišli
v sobotu 23.5.2009 velcí i malí „zakouleválet“
na škvárové hřiště u řeky. Cvrnkaly se kuličky,
házelo se bečkou, hrál se pétanque a nakonec
se zjišťovalo, kdo jak ovládá práci se smetákem – o nejlepšího uklízeče –
slalom, při kterém se závodník snažil prokličkovat mezi tyčemi, přičemž
smetákem šťouchal do petlahve naplněné napůl vodou. Nálada byla
výborná, účast hojná.

A tady jsou výsledky:

Hod bečkou:
Děti:

1. místo Taccori Denisa
2. místo Rozmahel Zdeněk
3. místo Juránek Štěpán

Muži:

1.místo Filla Zbyněk
2. místo Keprt Jan
3. místo Rozmahel Zdeněk

Ženy

1. místo Keprtová Mirka
2. místo Náprstková Radka
3. místo Pumprlová Petra

Kuličky:
Dospělí 1. místo Keprt Jaromír
2. místo Rozmahel Zdeněk
3. místo Juránek Lubomír
Pumprla Václav
Děti

1. místo Taccori Denisa
2. místo Eliška Prachařová
3. místo Němečková Karolína

Petanque:
Dospělí: 1. místo Sýsová Dana
2. místo Keprt Jan
3. místo Pumprla Václav
Rozmahel Zdeněk

Slalom (nejlepší uklízeč)
Děti:

1. místo Aujezdský Marek
2. místo Taccori Denisa
3. místo Fillová Lucka

Dospělí: 1. místo Juránek Lubomír

Sponzory akce byly i paní Ištvanová a paní Ambrožová, které darovaly
na akci kuličky. Velmi děkujeme.
Přeji Vám krásné prožití léta
a nashledanou na některé akci SOPKa, o.s.
se těší Mirka Keprtová
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Úspěchy a problémy Kníniček – Obří parkoviště, Stožár a R43
Stále více se potvrzuje, že je třeba starat se i o naše nejbližší okolí a je třeba se starat včas a ne až jsou „pohromy“ na spadnutí. Kníničky
mají být především oblast klidného bydlení a naší devízou je krásné okolí přehrady. Toto chceme zachovat nejen pro sebe, ale i pro naše
děti a vnuky.
V posledním období se kromě R43 objevil zásadní problém obřího parkoviště v Kníničkách a problém mimořádně velkého stožáru.

Nový vstup do ZOO a obří parkoviště v Kníničkách
Všichni víme, že vstup do ZOO a parkování jeho návštěvníků je zásadní
problém. Toto ale nelze řešit tak, že hned vedle nových domů na Dolních Loukách vznikne obří parkoviště, kde bude prostor pro parkování
mnoha zájezdních autobusů a 300 osobních aut. Plocha území, která
by byla ovlivněna takovýmto obřím parkovištěm, novým vstupním
objektem do ZOO a přemostěním ulice Ondrovy, by byla více než 30
000 m2. Porovnejte si to s velikostí své zahrádky a uvidíte o jakou monstrózní akci se jedná. Přidáte-li si k tomu to, že parkoviště i jen na části
této plochy představuje nejen obrovskou vyasfaltovanou plochu, ale
také možné útočiště pro noční parkování kamiónů, pak se nepochybně
začnete ptát, zda taková plocha patří těsně za zahrádky nové výstavby
a zda dolní část Kníniček nebude jen „přívěskem“ parkoviště.

odmítlo. Tím však věc jistě pro ZOO a zainteresované strany neskončila.
Ve hře je příliš mnoho peněz. Podle informací, které nám byly podány,
jde o stovky milionů korun.
Nyní lze očekávat, že bude vyhlášeno veřejné projednávání tohoto návrhu změny územního plánu. Protože každý nemůže sledovat úřední
desku je teď na naší radnici, aby nás všechny zavčas informovala, aby se
občané mohli bránit a podat zavčas svoje námitky.
Lze jen dodat, že měla být posouzena i reálná alternativa se vstupem do
ZOO z druhé strany areálu ZOO, což by bylo nepochybně uvítáno staršími i mladšími návštěvníky ZOO, že by se nemuseli vláčet od pokladen
do prudkého kopce, ale mohli si lépe užít návštěvu ZOO.

Nic není ale zatím rozhodnuto. Proběhl pouze první krok, kdy Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem změny územního plánu. Tuto změnu
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Stožár – Nová dominanta oblasti Kníniček?
Jako kostlivec ze skříně vypadla starší věc, pokus vystavět telekomunikační stožár nad Kníničkami. Jak velký stožár? Asi jako dvanáctipatrový dům. Kde? Přímo nad ulicí K Bukovinám a na kopci v prodloužení ulice Nové.
Umístit takový „dvanáctipatrový“ obr pro
dálkový telekomunikační spoj nad hustě
obydlenou oblast a těsně vedle chat, tj. do
rekreační oblasti, se nejeví jako zrovna dobrý
nápad. Jistě lze najít řešení, že se takový obr
umístí někam dále od obce. Zastupitelstvo
to investorovi nabídlo, ale ten už má smlouvu
s jedním občanem z Kníniček …
S hrůzou jsme zjistili, že žadatelům dala
„požehnání“ odborná studie, která tvrdí,
že krajinný ráz nebude poškozen. Jak to autoři studie zdůvodnili? Prý stožár bude částečně zacloněn dřevinami. To se jeden skutečné
diví, ale papír asi snese všechno. Stromy srovnatelné s výškou dvanáctipatrových budov jsou někde v Austrálii nebo
v národních parcích v USA, ale určitě ne na brněnské přehradě.

zastupitelstvo vyslechlo občany a podalo
oﬁciální připomínky za městskou část. Nemůže tuto stavbu ale přímo zakázat a tak je na
občanech, aby se také účinně bránili. Řada
občanů protestovala písemně i do protokolu
na veřejném projednání na stavebním odboru v Bystrci. Věc teď mají v rukou právníci
a můžeme doufat, že se jim podaří věc vrátit
k novému projednání.
Poučení pro budoucnost je ale jasné. Jednat
je třeba zavčas a nečekat, že to snad „vyhnije“,
„nebude tak špatné“ nebo „že to zařídí někdo
jiný“. Hlas každého občana je důležitý.

Řada občanů se začala bouřit a mají pravdu.
Bohužel je to ukázka věci, která se neměla stát a kdy se občané o věci
měli dozvědět již před několika lety, kdy úřední řízení začalo. Nové

Lidická 77, 602 00 Brno, tel.: 533 339 111, rs@realspektrum.cz
Bystrc, ul. Adamcova

RSBk 2559

- novější DB o velikosti
2+kk
- prostorná terasa se
vstupem z obou pokojů
- v blízkosti nákupního
střediska, MŠ, ZŠ
- k nastěhování 1/2010
Cena: 2 150 000 Kč

Bystrc, ul. Šemberova

RSBk 4548

- výběr z bytů 1+kk – 3+1
- dva pětipodlažní domy
- možnost dokoupení GS
- poblíž Brněnské
přehrady a ZOO
- dokončení podzim 2009
Cena: od 1 999 000 Kč

800 800 099 www.realspektrum.cz
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Transevropská rychlostní silnice R43
Jak jsme Vás informovali na konci minulého roku a letákem do Vašich poštovních
schránek, podařilo se dosáhnout řady
významných úspěchů. Mnoho let trvající
a občany unavující řízení o vlivech R43
na životní prostředí (tzv. EIA) bylo zastaveno. Nyní se tedy musí najít celá trasa
R43 od severu, od plánované silnice R35
Hradec Králové – Olomouc, až po napojení na dálnici D1. V novém posouzení
v budoucnu se konečně bude muset zahrnout i vliv na obyvatelstvo.
Poslední naše aktivity potvrdily, že lze nalézt takovou trasu této komunikace, která
bude nejkratší spojnicí od Boskovic k Brnu
a přitom bude plnohodnotným obchvatem
Lažan, obchvatem Lipůvky, obchvatem Kuřimi, obchvatem Moravských Knínic a obejde Chudčice tunelem (lépe navrženým než
ve studii objednané Jihomoravským krajem
v roce 2004) a takto se R43 stane i plnohodnotným obchvatem celé brněnské aglome-
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race, kudy bude vedena zejména tranzitní doprava. Detail nad Kuřimí
je na obrázku v vlevo.
V roce 2004 Jihomoravský kraj objednal Generel dopravy, který doložil, že po takovémto obchvatu by jelo prakticky 20 tisíc vozidel denně.
To je obrovské množství, když si uvědomíme, že prakticky 5 000 z nich
by byla těžká nákladní doprava, kdy každý náklaďák vydá za několik
osobáků, a tedy odpovídající počet tzv. „jednotkových vozidel“ na R43
v Boskovické brázdě je circa 30 tisíc denně.
Pokud Brno nemá takový obchvat, pak tyto tisíce a desetitisíce vozidel
musí jet přes Brno.

Protože ale kraj tyto závažné informace zatím nerespektuje, lze očekávat že v blízké budoucnosti bude občanům předložen návrh nového
územního plánu pro kraj (tzv. Zásady územního rozvoje) opět s R43
přes Kníničky. Pak bude potřeba naše věcné a závažné argumenty opět
předložit a hlas každého občana bude důležitý.
Doc. Petr Firbas,
předseda Občanského sdružení
za kvalitu bydlení v Kníničkách,
Jinačovicích a Rozdrojovicích
(email: petrﬁrbas@yahoo.com).

Pět let od roku 2004 kraj ztratil v neplodném argumentování s občany místo toho, aby obchvat Brna řádně plánoval. Tak kraji „ujel vlak“
a Ministerstvo dopravy muselo vyhovět Bruselu a R43 v problematické
trase vypadla ze seznamu pro ﬁnancování z evropských fondů. Miliardy,
které mohly dobře posloužit asi už neuvidíme.
Město Brno pracuje na tzv. třetí variantě územního plánu, kde by R43
vedla mimo Brno. Kraj to ale zatím nemíní vzít na vědomí. V některém
z příštích článků Vám poskytneme informaci, proč podle zákonů naší
republiky nelze „bystrckou“ trasu R43 vůbec postavit.

strana 7

PRÁCE NA PC
www.internetjob.cz/kov

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

cerven 2009
rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

strana 8

