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Vážení spoluobčané, 
zanedlouho končí mé funkční období starosty Kníniček, proto mi 
dovolte, abych se právě v tuto dobu ohlédl a zhodnotil své úspěchy, 
kterých jsem společně s ostatními zastupiteli ve své pozici starosty 
dosáhl za uplynulé 4 roky.
Závěrečné hodnocení mého „starostování“ a práce zastupitelstva 
však ponechávám na Vás, voličích, kteří nejlépe ví, jak se Kníničky 
změnily za poslední čtyři roky a zda to bylo v jejich prospěch.
Za sebe mohu říci, že jsem se snažil po celou dobu vykonávat svoji 
funkci, jak jsem nejlépe dovedl, hospodařit co nejúčelněji tak, aby 
využití finančních prostředků bylo směřováno vždy ve prospěch 
městské části a všech jejich občanů. Závěrečný stav našeho účtu in-
vestic mluví za své. Za mé funkční období se nám podařilo ušet-
řit necelých 9 mil. korun, které budou v příštích letech využity 
na další investiční akce, zejména na rekonstrukci a zateplení 
naší tělocvičny včetně přístavby nové nářaďovny, na opravu 
střechy a vybudování podkroví v budově mateřské školy, na 
nová opatření na zklidnění ulice Ondrova (nový přechod,  
inteligentní semafory) a vybudování nové restaurace Hříbek 
na Sokolském koupališti. (Přípravné práce na tyto akce jsou již 
v běhu a nic je nezastaví). Jsem rád, že závěry zastupitelstva vždy 
směřovaly ve prospěch občanů Kníniček, i když názory jednotlivých 
zastupitelů nebyly vždy jednotné.

a Co se náM poDaŘIlo usKuTečnIT?
Areál mateřské školy a tělocvičny
Zrekonstruovali jsme spojovací krček mezi tělocvičnou a budovou 
mateřské školy včetně předsálí tělocvičny. Stavebními úpravami zís-
kala tělocvična nové oddělené šatny, sprchy a WC. Nad spojovacím 
krčkem jsme vybudovali dvě nové učebny, novou zasedací míst-
nost a sociální zázemí, což umožnilo další sociální a kulturní roz-
voj obce. V nových prostorách našlo útočiště několik zájmových 
uskupení pro kníničské obyvatele pod záštitou naší městské části 
– rukodělný kroužek, klub seniorů, keramický kroužek. Jedna 
místnost je zároveň využívána jako klubovna pro naše nejmenší 
 občánky (Tom Rokytná). 

Podařilo se nám zřídit novou třídu mateřské školy. V původních 
prostorách knihovny vznikla nová třída „Žabičky“ vybavená dětským 
sociálním zázemím a galerií pro odpočinek dětí. V současnosti jsme 
tak jedna z mála městských částí, která má dostatečnou kapacitu ma-
teřské školy pro umístění všech svých dětí. V souvislosti se zvýšením 
počtu dětí v mateřské škole bylo nutné rozšířit kapacitu kuchyně  
a dovybavit ji finančně nákladným kuchyňským vybavením. 
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Díky naší finanční podpoře se podařilo zabránit zrušení místní 
knihovny, které Knihovna Jiřího Mahena v Brně plánovala kvůli ne-
dostatku financí. Knihovna byla přesunuta do nově opravených pro-
stor předsálí tělocvičny.
V zrekonstruovaném předsálí tělocvičny vznikl také nový bar, kte-
rý slouží pro pořádání Mladých hodů, turnajů a pro potřeby dalších 
kulturních akcí.

Naše hřiště
Vybudovali jsme sportovní areál na Dolních Loukách. Pro aktivní 
sportovce jsme na sportovním areálu postavili největší venkovní 
volně přístupnou lezeckou stěnu tzv. boulder, která bude příští mě-
síc rozšířena o nové lezecké prvky – kostku a převis. Pro seniory jsme 
zde umístili venkovní posilovací stroje a pro naše nejmenší jsme 
do dětského hřiště osadili hrací prvky – centrální hrací soustavu, 
pyramidu, velkou houpačku (hnízdo), otočný bagr, balanční uli-
tu.... Areál Dolních Luk byl doplněn o dřevěný altán, nové lavičky, 
piknik stoly a vzrostlou zeleň.

Na konci ulice U Luhu jsme vybudovali úplně nové hřiště na badminton a floorbal. 
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řidiče zpomalit na povolenou rychlost. V případě, že jede vozidlo po-
volenou rychlostí, svítí na semaforu zelená a řidič projede obcí ply-
nule. Toto zařízení funguje zároveň na tlačítko pro chodce.
Řešení dopravní situace v naší obci není tak jednoduché, jak by se 
mohlo na první pohled zdát, a jak jsem si původně představoval. 
Jedná se o jednu z hlavních dopravních tepen vedoucí z Brna a ja-
kékoli zpomalení dopravy je tak blokováno ze strany dotčených  
orgánů města a správce komunikace. Z tohoto důvodu je třeba ce-
lou věc posuzovat komplexně a nedělat dílčí unáhlené kroky, které 
by v konečném důsledku nebyly ku prospěchu věci.

Restaurační zařízení Hříbek
Velmi mě mrzí, že do zastupitelstva Kníniček kandidují také volební 
strany, které bez znalosti věci kritizují rozhodnutí současného za-
stupitelstva – zrekonstruovat (nově vybudovat) restaurační za-
řízení Hříbek. Dovolte mi tedy, abych těm, kteří se nezúčastňují ve-
řejného jednání zastupitelstva, a kteří neví, proč tak zastupitelstvo 
rozhodlo, vysvětlil důvody našeho rozhodnutí.
Budova restaurace hříbek, kterou mají Kníničky ve svém vlastnictví, 
je v současné době v dezolátním stavu a je bezpodmínečně nutné ji 
opravit, jinak do budoucna hrozí její zřícení. Zastupitelé městské čás-
ti tedy stáli před rozhodnutím, zda budovu opravit nebo prodat sou-
kromé osobě. Soukromých zájemců bylo několik, zejména z řad in-
vestorů, kteří zde díky benevolenci územního plánu ve skutečnosti 
chtěli postavit lukrativní apartmány. Cílem zastupitelů Kníniček bylo 
vždy upřednostňovat veřejný zájem a zájem svých občanů nad zá-
jmy jednotlivců. V tomto případě tedy šlo o to, zda občanům ponechat 
možnost občerstvení na vůbec nejvytíženější pláži Kníniček (Sokol-
ském koupališti) nebo objekt poskytnout developerům, kteří by se 
zaručili provozovat nadále občerstvení, ale při nabytí do vlastnictví 
by objekt upravili k nejvýnosnějšímu a celoročnímu provozu, tedy 
k poskytování residenčního bydlení přímo u vodní hladiny. Jak jsme 
tomu bohužel svědky u nynější proměny lokality nad Sokolským kou-
palištěm, kde vznikají residenční viladomy. Rozhodování zastupitelů 
bylo tedy jednoduché a dokonce to byla jedna z mála věcí, na které 
se zastupitelstvo shodlo jednomyslně – zachovat restauraci pro ob-
čany, ponechat objekt v našem vlastnictví a dál rozhodovat o jeho 
osudu. Nikdo ze zastupitelů nenavrhoval riskantní řešení objekt pro-
dat a čekat na to, kolikatipatrová budova na jeho místě vyroste.

Dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy a tělocvičny
Zastupitelstvo městské části rozhodlo o dokončení započaté re-
konstrukce budovy mateřské školy a tělocvičny a vyčlenilo z měst-
ského rozpočtu finanční prostředky na její realizaci. V současné době 
probíhá na našem úřadě stavební řízení na přístavbu nové nářaďov-
ny, která bude umístěna na severní straně objektu směrem ke kap-
li. Pokud nám to počasí dovolí, bude s realizací nové přístavby za-
počato ještě letos. V příštím volebním období se začne s celkovou 
opravou a zateplením tělocvičny, opravou střechy mateřské školy  
a vybuduje se zde podkroví, kde vzniknou další prostory pro so- 
ciální a kulturní akce kníničských občanů.

ZMĚnY na naŠeM ÚŘaDĚ
Jak jistě víte, personální obsazení našeho úřadu se zásadně změnilo. 
Ještě minulý rok bylo na našem úřadě zaměstnáno 6 osob, a to: 
paní tajemnice, účetní, dva úředníci stavebního úřadu, uklízeč bu-
dovy úřadu (placený na 6 hodin denně) a archivářka (zaměstnaná na 
poloviční úvazek).
Po odchodu tajemnice, v listopadu loňského roku, jsem v čele úřa-
du stanul já, což mi umožnilo ovlivnit personální složení úřadu. Jako 

Veřejná prostranství
Zrealizovali jsme spojovací chodník pro pěší mezi ulicemi K Bu-
kovinám a U Luhu a doplnili jsme ho o veřejné osvětlení. Přemístili 
jsme kříž původně umístěný přímo u vozovky na důstojné místo  
a zrekonstruovali památkově chráněný objekt božích muk v par-
ku U Lva. Na základě Vašich stížností jsme zabezpečili lesní altán 
pod Mniší Horou mřížemi tak, aby zde nedocházelo k nekontrolo-
vatelnému pohybu nežádoucích osob a s tím spojeného rušení noč-
ního klidu a pořádku v obci. Veřejné prostranství obce jsme doplni-
li o nové lavičky a současně jsme opravili ty stávající, které byly ve 
špatném stavu.

Brněnská přehrada
Díky mé osobní iniciativě zůstal zachován přístup k vodě v loka-
litě u sjezdu a byla zde výrazným způsobem rozšířena pláž. Sou-
časně jsem se s Povodím Moravy domluvil, že v dalším roce dojde 
k ještě většímu rozšíření pláže.

na Co se MŮžeTe TĚŠIT  
V pŘíŠTíM VolebníM oboDbí. 
Co Je už V bĚHu, na Co pRáVĚ 
pRobíHaJí pŘípRaVné pRáCe?
Zklidnění dopravy na ulici Ondrova
Mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsem v posledních několika 
letech strávil na Magistrátu města Brna kvůli této věci spoustu času 
a napsal nespočet mailů. Mé úsilí a snaha se nakonec vyplatily a já 
Vás ke dnešnímu dni mohu informovat, že je v současné době zpra-
covávána Odborem dopravy Magistrátu města Brna studie na zklid-
nění dopravy na ulici Ondrova. Tato studie bude podkladem pro 
zcela zásadní a rozsáhlou rekonstrukci celého průtahu tak, aby již 
nedocházelo k překračování rychlosti projíždějících automobilů  
a k častým nehodám v nebezpečných zatáčkách. Nové dopravní ře-
šení by mělo garantovat klidné využívání chodníků, nekonfliktní 
průjezd automobilů a cyklistů, bezpečné přecházení přes vozovku 
a možná i vznik nových parkovacích stání pro osobní automobily.
Rozsáhlá rekonstrukce celého průtahu obcí bude finančně velmi ná-
ročná – v řádech desítek milionů korun. Není proto v možnostech 
městské části, aby tuto rekonstrukci hradila ze svých prostředků 
sama a urychlila tak datum zahájení stavby. 
Z tohoto důvodu budou zatím provedena dílčí opatření, která po-
vedou ke zpomalení dopravy a zlepšení bezpečnosti chodců. Na sto-
le už mám hotovou projektovou dokumentaci na umístění nového 
osvětleného přechodu v horní části ulice Ondrovy. V současné době 
se čeká na povolení silničního úřadu, aby se mohl přechod realizovat. 
Nyní s dopravním projektantem také vytipovávám místa pro umís-
tění inteligentních semaforů na přechodech pro chodce. Tato za-
řízení umí změřit rychlost přijíždějícího vozidla. Pokud vozidlo pře-
kročí povolenou rychlost, semafor přepne na červenou a donutí  
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vedoucí úřadu jsem se rozhodl provést zásadní personální změny 
– zrušil jsem pracovní pozici uklízeče (úklid budovy 4+1 je pro naše 
potřeby dostatečný v rozsahu 4 hodin týdně) a pracovní úvazek 
účetní jsem z plného úvazku snížil na poloviční. Již téměř rok tak 
na úřadě pracují jen 4 osoby (2 na plný úvazek a dvě osoby na po-
loviční). Přesto jsou veškeré činnosti úřadu zajištěny tak, jak tomu 
bylo před tím. Touto personální změnou ušetříme na platech za-
městnanců � 280 000 Kč ročně, což představuje 50 % z nákladů 
na platy zaměstnanců úřadu. Následným logickým krokem tedy 
pro mne bylo, abych na uvolněnou pozici tajemníka jmenoval ně-
koho z úřadu a dále už nezvyšoval počet zaměstnanců. Rozhodl jsem 
se, že v čele úřadu stane stávající úředník – Ing. Lukáš Bezděk, kte-
rému tak k jeho práci úředníka stavebního úřadu přibude další po-
vinnost, vést náš malý úřad. A co s ušetřenými penězi? Díky zefek-
tivnění našeho úřadu a výraznému ušetření na platech se nám otevřel 
prostor pro to, abychom převzali zbylé úřední agendy (sociální 
péči, životní prostředí a dopravu) od úřadů v Bystrci a Žebětíně, 
které je pro nás vykonávají, a stali se tak plně soběstačnými. 
Nic již nebrání tomu, abychom dosáhli změny Statutu města Brna  
a převzali zbylé činnosti na náš úřad. Věřím, že již příští rok budou 
kníničští občané vyřizovat vše potřebné na našem úřadě, a to bez 
toho, aniž bychom museli zvyšovat náklady na chod úřadu.

ZáVĚReM

Výsledky tohoto čtyřletého období jsou obrazem nás všech. Chtěl 
bych tímto poděkovat všem zastupitelům, členům výborů a komisí, 
za práci, kterou odvedli v tomto volebním období, a především pak 
Těm, kteří mi byli nápomocni v realizaci našich společných záměrů. 
Zvláště děkuji také všem občanům, kteří se zajímají o dění v obci, 
informují mě o něm, navštěvují jednání zastupitelstva a svými pod-
něty nám pomáhají vylepšit naši městskou část.
Za několik dní dostaneme opět příležitost rozhodovat o osudu naší 
městské části. Věřím, že stejně aktivně, jako jste se po čtyři roky tě-
šili z budování a zlepšení MČ Brno - Kníničky, přistoupíte 10. a 11. říj-
na k volebním urnám. Využijte svého volebního práva a zvolte 
kandidáty, o nichž jste jednak přesvědčeni, že je v jejich silách 
dobře spravovat naši městskou část, ale také věříte, že jsou to 
lidé, kteří se skutečně zajímají o dění v naší městské části, něco 
pro ní udělali, a na našich Kníničkách jim záleží více než na osob-
ních ambicích a kariéře.
Současně vyzývám občany, aby respektovali volební kampaň, i způ-
sob, jakým na sebe jednotliví kandidáti upoutávají pozornost, a ne-
ničili plakáty jednotlivých kandidátů.

Starosta Bc. Martin Žák

VolbY Do ZasTupITelsTeV obCí

InfoRMaCe o ZpŮsobu HlasoVání

ve volbách do zastupitelstev obcí které se konají 
v pátek �0. října 20�4 od �4.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu ��. října 20�4 od 8.00 hodin do �4.00 hodin,
volební okrsek č.�000� se sídlem Ondrova 25 
(vchod od kaple)

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České re-
publiky nebo o státního občana členských států Evropské unie, 
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají prá-
vo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

HlASOVáNí

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky. Jde-li o cizince prokáže po příchodu 
do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České re-
publiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neproká-
že-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn 
hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno!
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z do-
datku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové vo-
lební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným 
razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hla-
sovací lístek označený nápisem „vzor”, prohlášení kandidáta 
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidá-
ta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; 
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro ta-
kového kandidáta nepřihlíží.

HlASOVACí líSTeK

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vy-
tištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Pozn.: Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na spo-
lečném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, 
a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných ved-
le sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují 
sloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasova-
cího lístku. 
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Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich 
koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí 
a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kan-
didát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jed-
notlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnu-
tích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů 
budou na zadní straně informace doručované voličům společně 
s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního 
úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb (7. října 2014).
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o ji-
ný hlasovací lístek.
 
ÚPRAVA HlASOVACíHO líSTKu

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu 
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hla-
sovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

�. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v po-
čtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v ob-
ci volen. 
Pozn.: Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna 
volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno. 
Pozn.: Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je 
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tím-
to způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by ta-
kový hlas neplatný.

�. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stra-
nu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupi-
telstva obce. 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, urče-
né pro volby do zastupitelstev obcí. 
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky,  
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hla-
sovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, 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 a vlo-
žit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hla-
suje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.

HlASOVáNí V ÚZeMNě ČleNěNýCH STATuTáRNíCH 
MěSTeCH

Volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně 
členěného statutárního města a hlasovací lístek pro volby do za-
stupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné 
úřední obálky.

HlASOVáNí DO PřeNOSNé VOleBNí 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, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena.
Pozn.: V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Členové okrs-
kových volebních komisí se vždy při příchodu k voliči prokáží prů-
kazkou člena okrskové volební komise.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů 
vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České 
republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné bez  
předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
příslušným zastupitelským úřadem obecnímu úřadu, popř. v den 
voleb okrskové volební komisi.

upozornění:
Voličský průkaz se pro komunální volby 20�4 nevydává!
Pro komunální volby 20�4 platí, že nelze volit mimo svůj vo-
lební okrsek.
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KnínIčsKé MlaDé HoDY
V červenci proběhly již 11. Kníničské mladé hody, které se opět tě-
šily veliké přízni návštěvníků z řad místních obyvatel, ale také z řad 
ostatních Brňáků, obyvatel okolních obcí, obcí vzdálenějších a do-
konce i několika zahraničních hostů. Jako vždy se rozlévalo víno,  
tančilo se a zpívalo, a letos poprvé se i šermovalo. Rádi bychom tedy 
poděkovali městské části Brno-Kníničky za veškerou podporu, kte-
rou nám poskytla. Velké díky patří všem sponzorům, ať už dlouho-
letým, nebo těm, kteří letos přibyli a také panu starostovi, který  
zajistil největší sponzorský dar a zároveň se stejně jako každý rok  
aktivně zapojil do příprav. Všem děkujeme nejen za pomoc finanční, 
ale i za podporu při samotném chystání akce a následném poklízení 
a také za Vaši účast. V letošním roce jsme dále pokračovali v nově na-
stolené tradici slavení Ostatků, které letos připadly na březen a také 
Kácení máje, které proběhlo první zářijový víkend. Oběma akcím  
vévodila lidová hudba a doprovodilo je i půlnoční překvapení,  
které například na Kácení máje proběhlo formou skvělé UV show.  
Podrobněji si o našich akcích můžete přečíst na našich stránkách 
http://www.hodykninicky.cz/, kde si také můžete prohlédnout foto-
galerii a videozáznamy půlnočních vystoupení. Ještě jednou děku-
jeme za Vaši podporu a těšíme se na příští akci ve Vaší společnosti.

Kníničská chasa

VíTání občánKŮ
Letošní „Vítání občánků“ proběhne v sobotu 18. 10. 2014. K dneš-
nímu dni mám nahlášených již 5 děti. 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 rodi-
če na email starosta@brno-kninicky.cz. 
Děkuji. starosta Martin Žák

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 do �9.00 hod.
• listopad – březen – každý den mimo neděli od 8.00 do �6.00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 
546 214 444. Na otevřených ohništích, zahradních krbech a ote-
vřených grilovacích zařízení lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné ma-
teriály 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 ode-
vzdávejte ve sběrných střediscích nebo na sběrných místech v měst-
ské části (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).
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sbĚRoVý Den V Mč bRno-KnínIčKY 
V RoCe 2014
V 2. pololetí se budou sběrové dny konat v:
sobotu 6. září 20�4 od 8.00 do �2.00 hod.
sobotu �8. října 20�4 od 8.00 do �2.00 hod. 

S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.,  
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné zno-
vu 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, dět-
ské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitel-
ného 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 ne-
podnikajících! 
Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů 
(řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid od-
padů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro 
železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NelZe ODeBíRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, led-
nice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné 

Tábor 26
602 00 Brno-Žabovřesky

E-mail: elektro@eimelektro.cz 
Web: www.eimelektro.cz
Tel.: 541 212 560
Fax: 541 211 015
GSM: 725 801 011

Otevírací doba
Po–Pá 7.30–17.30 hod.

 

P R O D E J  E L E K T R O I N S T A L A Č N Í H O  M A T E R I Á L U

P O R A D E N S T V Í  –  C E N O V É  N A B Í D K Y

R O Z V A D Ě Č E  N A  Z A K Á Z K U

Z Á S O B O V Á N Í  F I R E M

Z Á K A Z N I C K É  V Ý H O D Y

R O Z V O Z  N A  S T A V B Y

baterie GP, Panasonic, Energizer,

autobaterie Akuma,

klasické žárovky, halogenové žárovky, úsporné žárovky, 
výbojky, zářivky, LED zdroje,

osvětlovací tělesa do kuchyňských linek, stolní lampičky 
a lampy, lustry, bodová svítidla, stavební svítidla, venkov-
ní lampy, ruční svítilny, průmyslová svítidla,

pohybová čidla, požární hlásiče drátové i bezdrátové 
(bateriové), dálková ovládání, senzory,

transformátory, jističe, pojistky, proudové a napěťové 
chrániče, stykače,

elektroinstalační materiál, svorkovnice, rozvodnice, 
domovní a rozvodné skříně, pojistkové skříně, žlaby, 
trubky, lišty,

vypínače, zásuvky, rozdvojky,

materiál na instalaci vzduchotechniky, ventilátory, 
odsavače, potrubí, krycí mřížky,

přímotopná topidla, akumulační kamna, infrazářiče, 
topné kabely, topné spirály, termostaty, sálavé topné 
panely, systémy regulace,

kabely mnoha výrobců, prodlužovací kabely

domácí telefony, elektrická dálková ovládání a oteví-
rače, zvonky,

vruty, montážní materiál, tmely, lepidla, mazadla, sádra, 
montážní pěny,

materiál na hromosvody, zemnící tyče (hliníkové i mě-
děné),

elektoinstalační nářadí, brusné kotouče, zkoušečky, měřící 
přístroje,

výroba patentních i dózických klíčů.

M O Ž N O S T  P A R K O V Á N Í  P Ř Í M O  
P Ř E D  P R O D E J N O U

T Ě Š Í M E  S E  N A  
V A Š I  N Á V Š T Ě V U

O B C H O D N Í  Č I N N O S T  V  O B O R U  E L E K T R O

1 8 L E T Á  T R A D I C E

C O  N E M Á M E ,  O B J E D N Á M E  
–  K R Á T K É  D O D A C Í  L H Ů T Y

N A V Š T I V T E  N A Š E  
W W W . E I M E L E K T R O . C Z

žárovky, stavební odpady (např. “stavební suť”, sádrokarton, dveře, 
okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární za-
řízení, IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, 
tiskařské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla, fotochemi-
kálie, 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
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tak začátkem srpna čekaly, jak se o ně vče-
lař postará. Ten měl v srpnu velmi napilno. 
Musel včelám upravit plodiště, aby tam měly 
jen takové dílo, které jim vyhovuje, musel 
se postarat o doplnění zimních zásob (cca 
20 kg cukru na včelstvo) a nesměl zanedbat 
ani preventivní opatření proti chorobám  
a nákazám včel. 
A jaký ten včelařský rok byl? Odpověď na 
tuto otázku není letos nijak veselá. I když 
přezimování včel bylo u nás víc než uspo-
kojivé – úhyny byly malé, mor jsme k nám 
nepustili a napadení broukem Varroa de-
structor – tedy varoázu zvládla většina na-
šich včelařů velmi úspěšně, medný výnos 
byl letos hluboce podprůměrný. A proto- 
že náklady na krmení i ošetřování včel mají 
včelaři v důsledku mírné inflace opět o něco 
vyšší, nezbývá včelařům, než aby poněkud 
zvýšili cenu medu. 

A zde může být kámen úrazu. Již v minulých 
letech jsme upozorňovali na šizunky, kteří 
parazitují na včelařích výrobou falešných 
„medů“. Letos, kdy je medu méně se dá 
předpokládat, že šizunkvé budou ještě agre-
sivnější. Jak se bránit proti falešným medům 
a jak lépe porozumět nejen včelaření, ale  
i včelám se občan bude moci opět dozvědět 
na našich přednáškách – POVíDáNí O VČe-

oHléDnuTí Za VčelaŘsKýM RoKeM 
2013/2014
Nástup žní byl pro včelaře znamením, že včelařský rok je u konce  
a včely i včelaři se již koncem července začali připravovat na rok ná-
sledující. Stále platí staré včelařské přísloví „Ženci na pole, včely 
z pole“ a včelaři je respektují. Ono nám také nic jiného ani nezbývá. 
Na polích již nic kloudně nekvete, mšice letos spláchly deště, takže 
ani „spadek“ (sladké kapičky, které padají ze stromů na naše auta) 
není, včely se již zbavily většiny trubců , mají založenou zimní ge-
neraci včel a protože jim včelař odebral všechen přebytečný med, 

láCH, VČelAřeNí A VČelíCH PRODuKTeCH, které již čtvrtým ro-
kem budeme pořádat ve společenských místnostech na našich měst-
ských částech. 
O těchto setkáních vás budeme na stránkách vašeho zpravodaje 
pravidelně informovat. Ale již nyní vás na tato setkání srdečně zve

    
  Děda včelař  (Ing. Ant. Pavlíček)

    
A ještě upozornění – včelařský kroužek budeme mít letos pouze je-
den, a to na ZŠ Vejrostova. 
Scházet se budeme v úterý od 14.00 do 16.00 hodin. Přihlásit děti 
můžete buď na sekretariátu ZŠ Vejrostova, nebo u mne (604 506 344), 
nebo mailem na adrese: antonin.pavlicek@seznam.cz
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Héra hantýrovala, že z něho ufachčí véšku a balikářa, Pallas Athéna 
by z něho pré zase ubóchla ajnštajna a těžký víajpíčko. Afrodita to 
však vymákla nélíp. Gómala, že je Pari veliké hormonální štvanec,  
a tak mu nakukala, že když zvolí ausgerechnet ju, helfne mu s tem, 
že bude štond vykropit hrobku tý nejláčovější koc na hródě. Tím se 
tak bezpečně nasomrovala na tympl historicky první miss. Paris brzo 
vařil těžké radovanec z kocóra v tróbě, ale levingston byl v tem, že 
láčová Heluš byla tak trochu gólová se sparťanským kingem. A tak 
bylo skrz volební šméčko na trójskó mlatu zaděláno.
Zkrátka, s volební válkó to není žádné laláč. Asi nélepčí je vysadit hla-
sovačku někemu, vo kerým tuty gómu, že je rovné kolík a nevaří žád-
ný serpentýny. Ale někdy se i z kamoša může časem vylópnót levé 
kořeň, zvlášť když mu privilegovaná sicna a love stópnó do dózny.

Volební VálKa poJeDe!
Už vod oltecovéch járů je jasné vál, že většina volebních válek skon-
čí ve finálce levanduló.
Třeba taková testovačka nejbetelnějšího kocóra kdysi u Řeků. Jejich 
velcí kilošové se handrkovali, kerá koc bude pomyslnó misskó. Teh-
dá ještě Míla Zapletalůj, kerej založil a bačoval našu sótěž, nelajfčil, 
a tak řeckém kilošům nebyl štond vysadit helfku. Ti proto hókli mla-
dýmu Paridovi, aby nahodil testovačku tlačenkovéch kocórů. Byl to 
mladé láčové kalósek, furt se mu z každý hajfy plašila jahoda a fšech-
ny kocny si z něho těžce rvaly mošny. Tři óbržhavka kandidátky mu 
začly hned chcat na vanilky a nahodily těžký slibotechny.

Takže z volební války mám lehký fedry. Aby 
to nedopadlo, jak v tem hlodu o kingovi  
a Žankovi s pustevnó v řepě. Žanek si měl 
vybrat z kingovéch dcer tu nélepčí. Vybíral 
dlóho, až to kingál nevydržel, a hókl mu do 
placu:
„Je úplně buřt, Žany, s keró se vogóluješ. 
Sténě só fšechny šmetyny!“

Honza Hlaváček

Slovíčka:
volební válka – volby
oltecový járy – staré časy
velcí kilošové – božstvo
tlačenkový kocóři – protekční dívky
splašená jahoda – erekce
kocór v tróbě, vykropit hrobku – pohl. styk
chcat na vanilky – balamutit
tympl – místo
gólová – vdaná
trójská mlata – trójská válka
šmetyna – prostitutka vulg. 
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Tomáš Neužil
Váš kandidát na starostu Kníniček

Moji milí Kníničtí, nyní je čas na změnu….

Celý dosavadní pracovní život jsem zvyklý pomáhat lidem 
a zajímat se o věci, které je trápí. Komunální politik musí 
dělat totéž, pouze ve větším. Jsem tu pro Vás.

Dovoluji si Vás oslovit jako Váš kandidát na starostu za polickou stranu TOP 09 
společně s jejich nezávislými kandidáty.

Náš volební program je postaven na transparentnosti a otevřenosti 
vůči Vám voličům, ale hlavně na rozvoji a tradicích „Našich Kníniček“, tak aby 
zůstaly jednou z nejkvalitnějších lokalit v Brně, ve které nepovede dálnice, ale 
turistické trasy, kde kvalitní životní prostředí není fráze, ale skutečnost a kde 
bezezbytku bude platit „Kníničky = výborná adresa“.

Bližší informace o volebním programu, jehož cíle chceme v nastávají-
cím volebním období realizovat, našich kandidátech a setkání s nimi, nalez-
nete nejen ve Vašich schránkách, ale především na našem webovém portálu 
www.kandidatnastarostu.cz

      Tomáš Neužil
                      Váš kandidát na starostu Kníniček

www.kandidatnastarostu.cz
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Vašek
Vincenc

Petr
Vokřál 

Pozitivní komunální 
politika v Kníničkách

Jsme součástí Brna a v zájmu celého Brna je řešit naše potřeby a problémy na stejné 
úrovni, jako  v jiných městských částech. Nepostáváme na okraji, ale plně jsme se 
zapojili do komunální politiky Brna pro lepší Kníničky.

ANO to jsou lepší Kníničky 2014
Tady Brno 

10. - 11. 
října

2014

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

Máte dobré nápady či dotazy? Potkejme se!
Na besedě ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 18 hod. v tělocvičně v Kníničkách, učebna Krček.

U snídaně s ANO. KDE: u zastávky MHD U Památníku.  KDY: středy 17. a 24. 9., 1. a 8. 10.
www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip

mo.kninicky@anobudelip.cz

bRno Má 
neJMoDeRnĚJŠí 
plnICí sTanICI CnG 
Ve sTŘeDní eVRopĚ
Město Brno vstoupilo v roce 2014 do nové 
éry, když zahájilo významný projekt plynofi-
kace autobusového vozového parku Do-
pravního podniku města Brna. Dva hlavní  
pilíře projektu jsou pořízení stovky autobusů 
na stlačený zemní plyn (CNG) a vybudování 
velkokapacitní plnicí stanice, která je z hle-

v rámci střední Evropy, svědčí několik tech-
nických údajů. Plnička je schopna v nepřetr-
žitém provozu naplnit deset vozů za hodinu 
(plnění zcela prázdných lahví jednoho auto-
busu trvá 5 až 6 minut). Zásobní kapacitu CNG 
tvoří svazek tlakových lahví o objemu 5 600 
litrů, pro pracovní tlak 250 bar. 
Pro plnění vozidel budou využívány tři vý-
dejní stojany. Dva jsou osazeny dvěma plni-
cími pistolemi pro plnění nákladních vozidel, 
respektive autobusů, třetí stojan má jednu 
plnicí pistoli pro nákladní vozidla a jednu pis-
toli pro plnění osobních a malých užitkových 
vozidel. Toto řešení umožňuje využití plnicí 
stanice jak pro plnění autobusů a nákladních 
vozidel, tak plnění osobních nebo malých 
užitkových vozidel v nepřetržitém provozu.
„Jsme první dopravní podnik v České republice, 
který má takto vysoce kapacitní plnicí stanici 
na stlačený zemní plyn. Navíc je jako jediná v 
České Republice napojena na distribuční vy-
sokotlakou plynárenskou soustavu,“ řekl Miloš 
Havránek, generální ředitel DPMB.
Hlavním zdrojem elektrické energie pro plni-
cí stanici je nově vybudovaná trafostanice. 
Zrekonstruována byla také stávající trafosta-
nice. V případě kompletního výpadku elek-
trické energie bude automaticky uveden do 
provozu mobilní náhradní zdroj s dieselovým 
pohonem, který je navržen pro pohon celé 
plnicí stanice. Přípojka zemního plynu je sou-
částí distribuční soustavy jednoho z páteř-
ních vysokotlakých plynovodů zásobujících 
město Brno. 
Zkušební provoz dvanácti autobusů na CNG 
začal v srpnu. Projekt plynofikace autobuso-
vého vozového parku DPMB získal významnou 
dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí – DPMB uhradil z vlastních zdrojů ná-
kup prvních 12 autobusů (cca 72 milionů Kč) 
a výstavbu plnicí stanice (cca 50 milionů Kč). 
Dotace na pořízení 88 autobusů a úpravu hal 
pro údržbu je 394 milionů korun.
Zajímavé technické údaje o plnicí stanici 
CNG:
– naplní až deset vozů za hodinu, plnění jed-
noho autobusu trvá 5–6 minut (množství ply-
nu na jeden vůz je 200–250 Nm3) 
– pracovní tlak na výstupu z výdejní pistole 
je 200–250 bar
– je vybavena třemi vzduchem chlazenými 
kompresorovými jednotkami kanadské vý-
roby IMW COMPACT dodané z Vancouveru
– zásobní kapacitu CNG tvoří svazek tlako-
vých lahví o objemu 5 600 litrů, pro pracovní 
tlak 250 bar
– použitý plynoměr je jediný svého druhu 
v České republice, váží 250 kilogramů

linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB, a.s.

lhailichova@dpmb.cz, 60� 88� 0�8

diska svých technických parametrů a velikos-
tí ojedinělou stavbou ve střední Evropě.  
Plnicí stanice ve vozovně Slatina byla slav-
nostně uvedena do provozu ve čtvrtek 11. 9. 
„S přípravou projektu plynofikace jsme začali 
v loňském roce a jsem rád, že se nám podařilo 
dosáhnout tak dobrých výsledků v poměrně 
krátkém čase. Dvanáct autobusů na zemní plyn 
již jezdí a v provozu je nejmodernější plnicí sta-
nice v České republice. Za pár měsíců bude již 
třetina autobusů v Brně jezdit na CNG, což by 
se mělo pozitivně projevit na kvalitě ovzduší,“ 
uvedl při oficiálním spuštění plnicí stanice 
Roman Onderka, primátor města Brna.
O tom, že je plnicí stanice DPMB jedinečnou 
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Sdružení nezávislých kandidátů

ZA KNíNIČKy
(kandidátka č. 1)

Naši práci vidíte 
kolem sebe 

DOVOlTe NáM DOKONČIT, CO JSMe ZAČAlI:

• nové přechody a inteligentní semafory na ulici Ondrova
V současné době máme hotovou dokumentaci nového osvětleného 
přechodu s inteligentním semaforem, který donutí řidiče zpomalit na 
povolenou rychlost – zrealizujeme ho a společně s ním ještě další.

• velká rekonstrukce ulice Ondrova
Už žádné dílčí kroky! Nechali jsme zpracovat dopravní studii, která kom-
plexně řeší klidné využívání chodníků, nekonfliktní průjezd automo-
bilů a cyklistů, bezpečné přecházení přes vozovku a možná i vznik  
nových parkovacích stání pro osobní automobily – zasadíme se o její 
realizaci.

• optimalizace chodu úřadu
Zefektivnili jsme chod úřadu, ušetřili jsme 50% na platech zaměstnan-
ců – nyní rozšíříme úřad o  zbylé úřední agendy (sociální péči, životní 
prostředí a dopravu) tak, aby Kníničtí občané mohli vše vyřídit u nás 
na úřadě.

• rekonstrukce mateřské školy a tělocvičny
Zrekonstruovali jsme spojovací krček mezi tělocvičnou a mateřskou 
školou – nyní opravíme vnitřní vybavení tělocvičny, zateplíme ji a při-
stavíme nářaďovnu, opravíme střechu školky a pod ní vybudujeme 
podkroví na další volnočasové aktivity občanů.

• sociálně-kulturní rozvoj  městské části
Jsou to právě naši kandidáti, kteří založili a vedou keramický kroužek, 
rukodělné dílny, klub seniorů, pořádají Mladé hody, Ostatky, Kácení 
máje –  v současné době připravujeme rehabilitační cvičení pro se- 
niory a rukodělné dílny pro náctileté.

Podpořte nás u voleb, všichni společně ZA KNÍNIČKY!

TRIeXpeRT VoKolo pRíGlu 2014 
se Koná DRuHou ŘíJnoVou 
soboTu 11. 10. 2014
 
Dne 11. 10. 2014 se bude na Brněnské přehradě konat již 5. 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  
u brněnské přehrady již získal několik ocenění. Za rok 2013 byl  
Magistrátem města Brna vyhlášen jako 5. nejlepší sportovní akce  
v Brně a Českým atletickým svazem byl opět zařazen mezi TOP 10 
běžeckých závodů v ČR. Letos organizátoři odhadují účast 2000  
závodníků.

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 11. 10. 2014 bude proto od 10.30 do 11.45 hodin sil-
nice Rakovecká uzavřena v obou směrech, a to v úseku (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. Dále bude na levém břehu uzavřen úsek (restaurace  
U Lva – hotel Santon), a to v době 11.15–13.30 hod.
Rádi bychom tímto pozvali všechny fandy a obyvatele Kníniček, aby 
se přišli v hojném počtu podívat na tento vyjímečný závod a po-
mohli vytvořit pro všechny běžce skvělou atmosféru, tak jako v mi-
nulých ročnících.      Za organizátory Petr Božek, ředitel závodu

Martin Žák, starosta MČ Kníničky


