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Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Otevření nové třídy
MŠ a přesun Knihovny
Jiřího Mahena
V pondělí dne 2. 9. 2013 se otevřely dveře
nové třídy pro 15 dalších dětí, které byly přijaty do nově vybudovaných prostor v naší
MŠ. Splnilo se tedy to o čem jsem informoval
před prázdninami a nová třída se povedla

Pozvánka do klubu seniorů
Kníničky

zrealizovat ještě před začátkem školního roku. Třída vznikla na místo stávající místnosti knihovny Jiřího Mahena, která byla dočasně
uzavřena. Paní ředitelka Zrostová se ujala vybavení nových prostor,
které zvolila do zelené barvy a od toho vznikl i název této třídy – Žabičky. Místnost byla kompletně vybavena novým nábytkem a doplněna galerií pro spaní, čímž se zvětšil prostor pro denní výuku dětí.
Myslím si, že se záměr rozšířit školku povedl. Stávající kapacita byla
navýšena prozatím na 64 dětí a nyní jednáme o získání výjimky pro
další 4 děti. Pokud se vše podaří, bude kapacita školky rozšířena
o další děti již konce tohoto roku.
Knihovna Jiřího Mahena, kterou jsme plánovali přemístit do horních
prosto spojovacího krčku, bude nakonec realizována v předsálí tělocvičny. Důvodem tohoto přemístění je doporučení statika, který
vyhodnotil horní prostory jako staticky nevhodné pro umístění
knihovny.
Nový prostor pro knihovnu o velikosti cca 30 m2 vznikne zrušením
nářaďovny a přesunutím příčky směrem do předsálí.
Samotná realizace proběhne po získání potřebných povolení, pravděpodobně koncem měsíce října.
starosta Martin Žák
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Prázdniny skončily a tak se zase budeme scházet na svých pravidelných schůzkách v učebně krčku tělocvičny v Kníničkách, vždy v každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, v deset hodin.
První již proběhla dne 26. září.
Co se v klubu dělá? Povídáme si o zajímavých věcech, něco luštíme,
trochu trénujeme paměť, také cvičíme a něco pěkného pro radost
vyrábíme, chodíme na zajímavé exurze.
Náš klub je určen pro všechny „starší dorostence“, kteří chtějí žít aktivně, seznámit se s novými přáteli a hlavně nesedět doma. Proto
zveme všechny zájemce.
Podrobnější informace na tel. 774 120 641, nebo na internetové adrese: verakubik@seznam.cz. Program klubu bude vyvěšen na stránkách městské části Kníničky a na nástěnce ve vstupu do krčku.
Na všechny se moc těší Věra Kubíková
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Upozornění na změnu právní ochrany dřevin
Dnem 15. 7. 2013 vstoupila v platnost zcela nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška přináší zásadní změnu v přístupu ke
kácení dřevin v soukromých zahradách, pro které již nebude třeba
povolení. Naopak přísnější ochrany se dočkají stromy, které jsou
součástí stromořadí.
Novou vyhláškou č. 189/2013 Sb. se provádějí ustanovení § 8 odst.
3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška
v prvé řadě zpřísňuje a posiluje ochranu stromořadí a tzv. zapojených
porostů. Stromořadí je vyhláškou definováno jako souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, a to i v případě,
že v této souvislé řadě některý strom chybí. Stromořadí mohou tvořit i stromy, které nedosahují obvodu 80 cm. Za stromořadí se nepovažují ovocné stromy a plantážní dřeviny. Zapojeným porostem
je pak myšlen soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají a obvod
kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. Za zapojené porosty se nepovažují právě stromořadí. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje výše uvedené
rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.
Pro pokácení dřeviny ze stromořadí nebo ze zapojeného porostu
o ploše nad 40 m2 bude vždy požadováno povolení orgánu ochrany přírody, protože tyto dřeviny podléhají zvýšené ochraně.
Naopak povolení již nebude třeba pro zahrady. Zahrada je ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. definována jako pozemek u bytového domu
nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, přičemž všechny tyto
znaky musí zahrada splňovat současně. Za stavební oplocení se
nepovažuje živý plot. Podmínky nesplňují také pozemky v zahrádkářských osadách a koloniích, protože nejde o pozemky související
se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona.
Splňuje-li zahrada všechny uvedené podmínky, může její majitel
nově bez povolení pokácet své vlastní stromy. Nově tak bude více
respektováno soukromé vlastnictví. Kácení se předpokládá v době
vegetačního klidu.
Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného
krajinného prvku,
či stromořadí, nebo
jsou vyhlášeny jako
památný strom.
Vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, dále
uvádí, co všechno
musí vedle obecných n á l e ž i tos tí
obsahovat žádost
o povolení ke kácení dřevin či oznámení o kácení dřevin.
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
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Informace o způsobu hlasování na území
České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných ve dnech
25. a 26. října 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Je-li na
území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce,
které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní
úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním
obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách
na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování a prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve
dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské
části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek,
kam se volič dostavil.
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Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana,
politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech
volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič
obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registrace rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro
tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že
se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává
hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické
strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se
však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková
  

MČ Brno-Kníničky nabízí
pronájem prostor
Ve volných termínech nabízíme pronájem 2 učeben pro různé pravidelné i nepravidelné aktivity.
Učebna č. 1 – jedná se o místnost o velikosti 34 m2 ,
místnost není vybavena.
Učebna č. 2 – jedná se o místnost o velikosti 35 m2 ,
místnost je vybavena stoly a židlemi.
Pro obě učebny je k dispozici sociální zázemí.
Cena nájmu činí 200 Kč/h.
V případě zájmu se informujte na tel. čísle 546 221 550, nebo mailu:
info@brno-kninicky.cz
Dále pro (nejen)sportovní zájemce nabízíme ve volných termínech
pronájem tělocvičny pro různé pravidelné i nepravidelné aktivity.
Víceúčelová tělocvična je vhodná pro sportovní aktivity jako jsou
florbal, házená, volejbal, badminton, basketbal, ping pong ale i pro
aerobic, taneční tréninky, jógu a jiné aktivity.
TĚLOCVIČNA NENÍ URČENA PRO HRANÍ FOTBALU A FUTSALU!!
Rozměry tělocvičny jsou: 18,3 x 11,4 m, výška 5,5 m a k dispozici jsou
Vám branky, sítě, volejbalové míče, basketbalové koše a ping pongové stoly.
Cena nájmu činí 200 Kč/h.
Seznam volných termínů naleznete na www.kninicky.eu v rubrice
Občan ->Vzdělávání a volný čas.
V případě zájmu se informujte na tel. čísle 546 221 550, nebo mailu:
info@brno-kninicky.cz .
Martin Žák, starosta

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
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Podmínky pálení rostlinného
odpadu na otevřených ohništích
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých materiálů ve statutárním městě
Brně, povoluje v MČ Brno-Kníničky pálení takto:
duben – říjen
každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 19.00 hod.
listopad – březen
každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo
546 214 444.
Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích
zařízení lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemickými látkami.
Při pálení je třeba se chovat v souladu s Občanským zákoníkem  
a neobtěžovat sousedy kouřem.
Spalovat jiný než rostlinný odpad je zakázán. Ostatní odpad odevzdávejte ve sběrných střediscích nebo na sběrných místech
v městské části (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).
Martin Žák, starosta

E-box lidem usnadní třídění
drobných elektrozařízení
E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení. MČ Kníničky, ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. E-BOX je umístěn v budově úřadu MČ, Nová 11.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elekměstské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
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trospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu,
který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje
a životní prostředí. Rozsah sběru veškerá drobná elektrozařízení
z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např. nefunkční
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany,
MP3 přehrávače a další. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Martin Žák, starosta

BÝT VIDĚT – SPRÁVNÁ VOLBA
K podzimnímu období neodmyslitelně patří klesající teplota a brzké stmívání. Rok co rok se objevuje nespočet varování a opakovaně
je kladen důraz na dodržování pravidla bezpečného pohybu vidět
a být viděn. Přesto statistiky stále evidují případy svědčící o tom, že
mnozí účastníci silničního provozu taková doporučení podceňují.
Oděv s reflexními materiály přitom může zachránit život.
Nadcházející dny a s nimi spojené sychravé počasí a mlhy výrazně
sníží viditelnost chodců či cyklistů, což může mít za následek, že
řidič motorového vozidla zareaguje na poslední chvíli a na úhybný
manévr už je pozdě. Následky takových střetů bývají tragické.
Zbytečně.
Pokud vyrážíte do ulic či mimo obec, určitě si nezapomeňte vzít
dobře viditelné oblečení a oděv bez ohledu na svůj věk označte reflexní prvky.
Chcete-li aktivně přispět ke zvýšení vlastní bezpečnosti, navštivte
v těchto dnech Poradenské centrum Městské policie Brno, ve kterém je připravena monotematická výstava nazvaná BÝT VIDĚT –
SPRÁVNÁ VOLBA. Na ní jsou k vidění dostupné reflexní prvky, které nemusejí využívat jen chodci a cyklisté, ale třeba i in-line bruslaři. Příchozí mohou strážníky požádat nejen o užitečné rady, ale
i o reflexní samolepky zdarma. Ty se dají připevnit na oblečení,
aktovky, jízdní kola i přilby. Ocení je ale bezesporu i lidé, kteří používají jako oporu při chození hole či berle. Výstava potrvá do konce října.
Poradenské centrum sídlí v Křenové ulici 4 a je otevřené každý den
od 7.30 hodin. V pondělí, úterý a ve čtvrtek zavírá v 17 hodin, ve
středu ještě o hodinu později a v pátek je možné strážníky Odboru
prevence navštívit do půl třetí odpoledne.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

DRUHÝ BADMINTON KNÍNIČKY OPEN
Pod záštitou MČ Brno-Kníničky.
Dne 19. 10. 2013 se bude konat již 2. turnaj badmintonu ve smíšené
čtyřhře Druhý badminton Kníničky open.
Turnaj bude probíhat v tělocvičně v Kníničkách, počet hrajících párů
je omezen.
Termín přihlášení – do 17. 10. 2013
Registrace – 19. 10. 2013 v 8.30 hodin na místě
Kontaktní osoba – Hana Juránková, 776 099 619
Přihlášky s kontaktem na Vás posílejte na mail adresu , hanajuranek
@volny.cz, nebo do schránky – Juránkovi, K Bukovinám 17, Kníničky.
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Pravidla badmintonu
Hřiště pro čtyřhru

Počítání
Hraje se bez ztrát, na dva vítězné sety do 21 bodů. Za stavu 20:20
se uplatní pravidlo, kdy vítěz musí získat o dva body více než
poražený. Za stavu 29:29 vyhrává ten, kdo první dosáhne 30. bodu.
Hráči mění strany po skončení prvního setu, před začátkem třetího
setu (pokud se hraje) a ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé
dosáhne 11 bodů. Mezi 1. a 2. setem stejně jako mezi 2. a 3. setem
je přestávka v délce 120 s. V každém setu je přestávka 60 s, když je
dosaženo 11 bodů.
Podání
Podávající i přijímací stojí uvnitř příčně protilehlých polí pro podání.
Míč musí být udeřen pod úrovní pasu. Strana, která získala podání,
servíruje tak dlouho, dokud vítězí ve výměnách.
Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím
setu jako první.

JSTE MAJITELEM PSA?
ZNÁTE SVÉ POVINNOSTI?
Z důvodu opakovaných stížností a upozornění občanů na volný pohyb psů v naší městské části bychom chtěli upozornit na povinnosti majitele psa, které je nutné při jeho chovu dodržovat. Z hlediska
občanského zákoníku je pes chápán jako vlastnictví věci. Na jeho
majitele se proto vztahuje povinnost uložená vlastníku věci podle
§ 127 občanského zákoníku (OZ) zdržet se všeho, čím by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 OZ je povinen počínat si při výkonu vlastnických práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto
norem nese odpovědnost majetkoprávní, tj. hmotnou odpovědnost
za vzniklou škodu. Základní pravidla, při jejichž respektování by majitelé psů neměli mít problémy se strážníky městské policie:
• přihlásit psa na příslušném úřadu dle trvalého bydliště majitele
• platit poplatek za psa
• označit psa známkou
• nevstupovat se psem na dětská hřiště a pískoviště
• nenechat volně pobíhat psa na veřejné zeleni
• zabránit obtěžování jiných osob a zvířat
• uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly
• dbát na pravidelné očkování proti vzteklině
• v případě zranění člověka zajistit neprodleně veterinární
vyšetření psa
Majitel psa, pohybující se na území města Brna, je povinen na veřejném prostranství mít psa na vodítku. Je-li majitel schopen ovládat psa i bez vodítka, postačí ke splnění povinnosti zabezpečit bezpečný pohyb psa na veřejném prostranství, má-li takový pes nasazený náhubek. Je nutné dodržovat vyhlášku statutárního města Brna
č. 13/2006 Sb., o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. V případě, že pes bude volně sám pobíhat bez náhubku,
je možné volat na č. 156 – Městská policie Brno, která provozuje
útulek pro opuštěná zvířata. Zákaz volného pobíhání psů obsahuje
dále zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Zde se vztahuje na honitby,
které se vyskytují v okrajových částech města. Porušení vyhlášky
města Brna je sankcionováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Rovněž tak je dle této vyhlášky sankcionováno neodklizení znečištění způsobeného psy, a to až do výše 1000 Kč.

Z pravé strany se podává vždy na začátku. Při zisku sudém počtu
dosažených bodů podává hráč stojící vpravo. Při lichém počtu
dosažených bodů podává hráč stojící vlevo.
Stejný hráč podává, dokud podávající strana neudělá chybu, pak
podává druhá strana. Každá strana má jen jedno podání.
Chyby
Podání není správně provedeno (letí mimo vyznačené pole pro
podání, míč je udeřen nad pasem).
Míč letí mimo hřiště – aut.
Míč projde sítí nebo pod sítí.
Míč letí do sítě.
Míč se dotkne těla hráče.
Míč je udeřen na straně protihráče.
Hráč se dotkne sítě tělem nebo raketou.
Hráč se dotkne míče dvakrát za sebou.
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Letošní výroční 10. hody máme úspěšně za sebou a událost to byla velkolepá. Počasí nás opět nenechalo na holičkách, stejně jako hojná
účast návštěvníků. Na parketu bylo plno, zpívalo se a tančilo, pilo a jedlo tak, jak to má správně na hodech vypadat. Děkujeme tedy všem,
kdo se jakkoliv podílel na konání této oblíbené tradice. Vaší pomoci i účasti si velmi ceníme. Velké díky patří jak již tradičně městské části
Brno-Kníničky, a také sponzorům, jak těm věrným po celé roky, tak i těm novým, kteří byli ochotni nás podpořit. A ať už se jedná o pomoc
finanční nebo pomoc při stavění máje či chystání stolů, jen díky tomu se může tato akce každoročně opakovat. A nebyla to jediná kulturní
událost v tomto roce, kterou jsme pro vás připravili. Jak jsme slíbili, snažíme se pro vás uskutečňovat i jiné akce. Doufáme tedy, že jste si
nenechali ujít Ostatky, slavené v únoru, ale ani Kácení máje, které proběhlo druhý víkend v září a poprvé s velkou parádou. Zahrála nám zde
cimbálová muzika Mládí z Čejče, u které jsme si osvěžili znalost lidových písniček a tanců. Pro ty, co ještě nebyli dostatečně zmoženi zpěvem
a vínem pokračovala zábava i do pozdních nočních hodin formou reprodukované hudby. Pokácená mája se úspěšně vydražila a pro ty co
vydrželi, bylo připravené i předpůlnoční vystoupení v podání Kníničské chasy. Nově máme i webové stránky http://www.hodykninicky.cz/,
kde si můžete přečíst články, prohlídnout fotogalerii, shlédnout videa z našich vystoupení. Hode bele, hode bodó, juchjuchjuch…
Kníničská chasa
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TRIEXPERT Vokolo
príglu 2013 se koná
druhou říjnovou
sobotu 12. 10. 2013
Dne 12.10.2013 se bude na Brněnské přehradě konat již 4. ročník běžeckého závodu
„Triexpert Vokolo príglu“. Jedná se o největší
běžecký závod v Brně a jeden z největších
v ČR. Díky profesionální přípravě, zázemí,
skvělé práci dobrovolníků a atraktivní lokalitě již získal několik ocenění. Za rok 2012
byl Magistrátem města Brna vyhlášen jako
4. nejúspěšnější sportovní akce v Brně a Českým atletickým svazem byl zařazen mezi
TOP 10 běžeckých závodů v ČR. Pro velký zájem byla letos kapacita závodu již naplněna,
posledních pár desítek startovních čísel rozdává svým zákazníkům hlavní partner závodu, společnost Triexpert. Konečný počet
závodníků tak organizátoři odhadují na
1900, což je dvojnásobný počet oproti premiérovému ročníku v roce 2010.
Závod s mezinárodní účastí je určen pro
všechny výkonnostní a věkové kategorie.
Že se věhlas tohoto závodu rychle šíří dokazuje i loňská účast tria keňských běžců,
z nichž si dva stoupli na bednu vítězů. Trať
závodu dlouhá 14,1 km startuje nad loděnicí Lodních sportů Brno na ulici Rakovecká
a vede směrem na Veverskou Bítýšku až
k lávce u hradu Veveří, kde závodníci přeběhnou na druhý břeh. Přes Skalky a Rokli
se pak dostanou na Sokolák a dále přes hráz
proběhnou kolem hotelu Santon, kde se trať
stáčí kolem parkoviště a pokračuje přes Rakovec zpátky k loděnici TJ lodní sporty Brno.
Vzhledem k velkému počtu závodníků, diváků a pořadatelů, kteří se budou po trati
pohybovat, je se závodem spojeno nutné
dopravní omezení. Dne 12. 10. 2013 bude
proto od 10.30 do 11.45 hod. silnice Rakovecká uzavřena v obou směrech, a to v úseku Rakovec (Rybářská bašta – Hrad Veveří).
V témže úseku bude od 11.45 do 14.00 hod.
doprava svedena do jednoho pruhu a řešena pomocí semaforů – kyvadlově. Na druhém břehu přehrady bude v obou směrech
uzavřen úsek od restaurace U Lva až k hotelu Santon, a to v době od 11.15 do 13.00 hod.
Rádi bychom tímto pozvali všechny fandy
a obyvatele Kníniček, aby se přišli v hojném
počtu podívat na tento vyjímečný závod
a pomohli vytvořit pro všechny běžce skvělou atmosféru, tak jako v minulých ročnících.
Za organizátory Petr Božek,
ředitel závodu
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Prosba rukodělek pro naše spoluobčany
Pro rukodělnou dílnu „mozajkové květináče a nádoby“ bychom potřebovaly větší množství
různých kachliček a dlaždic, i rozbitých nebo menších úlomků. Prosíme, pokud máte doma
nějaké nepotřebné zbytky nebo jste právě měnili doma kachličky nebo dlažbu a zatím jste
ty staré vybourané nevyhodili, dejte nám vědět – moc by se nám hodily. Děkujeme.
Ing. Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Ing. Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Zpravodaj městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

A slevy máte v kapse

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

kovaKnizka_V2_CZ_DYN_ad217ac4101445f49d7d10c1da519401_indd 1
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Kvalitní palivové dřevo
do krbu, kamen a kotlů
Tvrdé palivové dřevo (dub a buk)
– 1.200 Kč/*PRMS
Měkké palivové dřevo (smrk a borovice)
– 1.100 Kč/*PRMS
*PRMS = prostorový metr sypaný. Dodací lhůta dle dohody.
Dřevo je rozřezané na ideální rozměr 30–35 cm.
Cena dopravy Kníničky a okolí 300 Kč.
Na přání vyskládáme do dřevníku 130 Kč/hod./osoba.

Neváhejte a využijte naši akci,
odeberte dřevo do 15. 11. 2013 a získejte
kapesní led svítilnu zdarma

Ceny inzerce ve zpravodaji
celostránkový inzerát A4 – 1.000 Kč bez DPH
inzerát na ½ strany A5 – 500 Kč bez DPH
inzerát na ¼ strany A6 – 250 Kč bez DPH
řádková inzerce max. 200 znaků – 100 Kč bez DPH
Inzerci lze uhradit osobně v hotovosti nebo poslat
na účet městském části: č.ú. 19-17721621/0100, VS 2111.
Reklamu pro zpravodaj vyřizuje:
ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno tel./fax: 546 221 550
mobil: 725 112 409 e-mail: info@brno-kninicky.cz
Plošné inzeráty dodávejte v kvalitních předlohách,
dostatečné velikosti a rozlišení.
Obrázky s nižším rozlišením mohu mít při tisku zhoršenou
kvalitu.
Zájemci o inzerci v Kníničském zpravodaji najdou veškeré
informace na webových stránkách www.kninicky.eu/ –
Kultura a sport – Kníničský zpravodaj.
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