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NOVÁ KNIHOVNICE
PANÍ VĚRA PÍŽOVÁ
TÝDEN KNIHOVEN
Po 11 letech předala paní Petrová naši
knihovnu nové knihovnici paní Pížové.
Pan starosta Martin Žák poděkoval a rozloučil se s odcházející paní knihovnicí a současně přivítal novou.
Paní Pížová se na nás čtenáře velmi těší
a ráda nám pomůže s výběrem z 2347 knih
nejrůznějších žánrů. Vybrat si můžete detektivku, román, sci-fi, příběhy, povídky nebo
naučnou literaturu z různých oborů. Vybírat si můžete i časopisy: Zahrádkář, Praktik,
21. století, Květy, Vlasta, ABC, Čtyřlístek.
Do stálého fondu patří 1095 knih, výměnný
fond tvoří 1252 knih, 1x měsíčně se fond
doplňuje o novinky. Navíc existuje možnost
zámluvy konkrétní knihy z fondu Knihovny
Jiřího Mahena.

Květinové loučení a vítání
Paní Marie Petrová, pan starosta Martin Žák a paní Věra Pížová
V naší pobočce KJM slouží čtenářům a široké veřejnosti i počítač s internetovým připojením a tiskárnou.
Paní Pížová informuje čtenáře o Týdnu
knihoven, který Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlásil na týden
5.–11. října. Po celém Brně probíhají na pobočkách KJM různé akce. Autorská čtení,
tréninky paměti, dny kávy nebo i registrace
dětí a mládeže do 18 let zdarma. Toto zvýhodnění platí pro nové, dosud neregistrované čtenáře s cílem podpořit rozvoj emocionálního zdraví dětí, rozvoj jejich paměti
a myšlení. Dětský psycholog Václav Mertin
zdůrazňuje význam předčítání i pro utváření pevného pouta mezi rodičem a dítětem.
Stačí dvacet minut denně :-)
Otevírací doba naší knihovny zůstává stejná,
každý čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod. a my
srdečně přejeme nové paní knihovnici Věře
Pížové, ať se jí s námi a u nás líbí.

Předávání knihovny
Obě knihovnice a čtenářka paní Zdenka Laburdová
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DORUČOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁSILEK
PROSTŘEDNICTVÍM KURÝRA
SEZNAMTE SE
Vážení občané,
tímto Vás chceme informovat
o novém doručování úředních
zásilek kurýrní službou.
Stavební úřad rozesílá po Kníničkách přibližně 40 dopisů měsíčně a za jejich doručení zaplatí České poště nemalou částku
24 000 Kč ročně. Pošta doručuje zásilky v dopoledních hodinách, kdy jsou lidé v zaměstnání a zásilky nemohou přebrat.
Po návratu domů zjistí, že musí
na poštu do Bystrce.
Z těchto důvodů jsme se obrátili na paní Ing. Irenu Bubeníkovou,
která nyní bude úřední zásilky doručovat v době od 16.00 do 19.00
hod. V případě, že Vás nezastihne doma, pokusí se o nové doručení.
V případě neúspěšnosti druhého pokusu Vás bude písemně informovat o uložení zásilky na úřadě, kde si ji budete moci vyzvednout.
Paní inženýrku Bubeníkovou znáte již léta z redakční rady a jejich
článků pro Kníničský zpravodaj, z výuky NJ a ANJ Vás nebo Vašich
dětí, možná jste ji potkali jako tlumočnici němčiny na různých akcích.
Přesto však uveřejňujeme její fotografii, abyste si byli jistí, komu
otevíráte dveře svých příbytků. Případné dotazy k doručení zásilek
můžete směrovat na její telefonní číslo 777 93 06 93.

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Vážení občané,
potřebujete složit stavební materiál, postavit kontejner nebo vykopat výkop?
Musíte použít veřejné prostranství – trávník, chodník, vozovku?
V tomto případě potřebujete Rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace a Přihlášku k zvláštnímu žívání.
Zábor této plochy musí být schválen a zaplacen předem, s časovým předstihem alespoň 14 dní!
Nejdříve je nutné navštívit ÚMČ Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, pana Mráze, který Vás celým správním řízením
spolehlivě provede. Ty z Vás, kteří bydlí na ulici, po níž projíždí MHD,
nasměruje na Magistrát města Brna, nás ostatní na Brněnské komunikace. Rozhodnutí získáte na dobu 10 dnů nebo půl roku, podle
Vaší potřeby.
Následně na úřadě naší městské části vyplníte jednoduchý tiskopis
Přihláška k zvláštnímu užívání veřejného prostranství – úhrada
místních poplatků, připojíte Rozhodnutí a plánek s označením
záboru a zaplatíte poplatek. Jeho výše se odvíjí od přílohy č. 1
(sazebníku) vyhlášky města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
a od skutečného počtu dnů záboru, činí 2 Kč za 1 m2 a den. Většinou
se jedná o nízký obnos, přesto lze peníze zaslat i na účet. 2010
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Přihlášku si můžete také stáhnout na webové stránce www.kninicky.
eu. Najdete ji v kolonce Potřebuji vyřídit – zvláštní užívání veřejného prostranství, kód 220.
Žádáme občany o dodržení tohoto postupu, v opačném případě je
možné vyměřit pokuty.
Kontaktní osoby pro tuto záležitost:
Jaroslav Mráz, ÚMČ Bystrc, tel. 546 125 152, e-mail: mraz@bystrc.cz
Bc. Jakub Dočekal, ÚMČ Kníničky, tel. 546 210 216, e-mail: financni@
brno-kninicky.cz

NOVÁ
PIETNÍ DESKA
Vážení občané,
jistě jste si povšimli nápadné změny nedaleko autobusové zastávky. Na důstojném místě, v bezprostřední
blízkosti kaple a mohutné
lípy, vybudovala naše městská část novou pietní desku. Téměř 4 metry vysoký
drevěný sloup je spirálovitě
seříznutý a nese černou
tabuli k vyvěšování parte
našich drahých zesnulých.
Druhý nižší sloup vedle něho slouží k umístění svíce.
Její bezpečné uchycení je
zajištěno kovovým prstencem. Vysloužilá pietní deska, která navíc sousedila
s informační tabulí obce
a sloupem na plakáty, je již
překonanou minulostí.
Během podzimu se dočkáme zbudování chodníčku,
který zvýrazní charakter
nové stavby.
Martin Žák

VÝZVA CHATAŘŮM
ÚMČ má záměr vybudovat ve svém katastru dodávací schrány. Jedna schrána obsahuje 3–8 bloků, jeden blok slouží jednomu příjemci pro doručení jeho poštovních listovních zásilek. Příjemce obdrží
ke svému bloku klíč.
Tímto žádáme Vás občany, kteří často nebo trvale pobýváte na své
chatě a chcete tuto adresu používat jako kontaktní v rámci poštovního styku, nahlaste svůj zájem panu Dočekalovi.
Právě Vaše odezva přispěje k rozhodnutí, kam se sloupy se schránami postaví a kolika boxy budou vybaveny. Za Vaši reakci předem
děkujeme.
Kontakt:
Bc. Jakub Dočekal, tel. 546 210 216, e-mail: financni@brno-kninicky.cz
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SPORTOVNÍ AREÁL DOLNÍ LOUKY
Život naší městské části příjemně ovlivňuje její okrajová poloha,
rekreační charakter a spousta zeleně. Sportovní areál pod širým
nebem s velkorysým dětským hřištěm navštěvují místní i přespolní.
Ke dvěma hřištím pro petanque přibyly loni i dva dřevěné stolky na
zápis výsledku utkání.

STRUČNÝ PŘEHLED PRŮBĚHŮ
ZASEDÁNÍ A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY
KONANÝCH V ČERVNU AŽ ZÁŘÍ 2015
Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná po případných
úpravách přijetím pravidelných usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minulého zasedání a programu právě probíhajícího zasedání.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 15. 6. 2015

Letos získala svoji konečnou podobu tréninková horolezecká stěna.
I větší děti tak mají o zábavu postaráno. Lezení zády k zemi a obličejem k nebi není zrovna snadné, je to výzva.
K radosti a užitku sportujících jsme vybudovali záchytnou síť pro míče.
Použitý materiál – dřevo a zelená síť nenásilně splývají s okolím. Síť
je vysoká 5 metrů a lemuje hřiště po celé šířce. Tím končí rychlý pohyb
míče přes cestu pro chodce a častý výlov míče ze Svratky.
Pro kola jsme postavili dva originální stojany. Různě vysoké, pro malé
a běžné velikosti kol. Nezvyklým řešením je závěs kol za jejich sedla.
Cedule umístěné na stojanech zobrazují způsob závěsu a vybízejí
zcela jednoznačně: „Kola věšte, koně uvazujte“.

V první půlce zasedání byly na programu body ohledně vyjádření
k prodeji, směně a svěření několika pozemků nacházejících se na
katastrálním území Kníničky.
Zastupitelé odsouhlasili využití předkupního práva k nemovitosti
(stavba určená k rodinné rekreaci) v bezprostřední blízkosti pláže
u přehrady. Pozemek bude vyčištěn a zpřístupněn široké veřejnosti.
Další bod se týkal novostavby rodinného domu, zde si zastupitelé
vyžádali doplňující stanovisko správce přilehlé komunikace.
Kladné stanovisko zastupitelstvo vydalo ve věci návrhu „Terénní
úpravy chodníku pro pěší Zouvalka“, který lemuje Kníničský břeh
přehrady až k lávce pod hradem Veveří.
Schválen byl finanční příspěvek pro „malé stárky“, nákup mulčovacího traktoru pro potřebu údržby, nákup a osazení nových laviček
na stezku kolem řeky, zvýšení oplocení u řeky na hřišti Dolní Louky.
Schváleny byly účetní uzávěrka MŠ Studánka a závěrečný účet
a účetní závěrky MČ Kníničky za rok 2014.
Po mnohých diskuzích byla schválena podoba nového restauračního zařízení „Hříbek“ a návrh smlouvy se zhotovitelem projektové
dokumentace.
Dále byly schváleny připomínky MČ Kníničky k Návrhu změny Územního plánu města Brna – územní rezerva pro R43 a následné odeslání dopisu s těmito připomínkami.
V závěru zasedání v rámci Dotazů, připomínek a podnětů byli zastupitelé hostem informováni mimo jiné o obtěžující prašnosti na
ul. Ondrova a bylo přislíbeno pokropení této lokality v nejbližším
možném termínu.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 14. 9. 2015

Vysloužilé lavičky kolem cest nahradilo šestnáct nových, další tři
přibyly na nových místech. Průběžně se renovují ponechané a nevyměněné lavičky, stejně jako většina herních prvků dětského hřiště. Odstraňuje se starý lak a nanáší nový.
Horké dny léta pominuly, ale nabídka širokého sportovního vyžití
zůstává stále aktuální. Tímto srdečně zvu k rekreaci a k tolik potřebnému pohybu nás všechny, děti, rodiče a prarodiče.
Martin Žák, starosta
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V první části zasedání zastupitelé odsouhlasili požadavek o zjednosměrnění ulice Hrázní a o podání žádosti příslušným úřadům
o celkové řešení dopravní obsluhy levého břehu přehrady.
Dále bylo na programu vyjádření zastupitelů k novelizacím vyhlášek
města Brna, o komunálním odpadu, místních poplatcích a o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a vyhlášce o změně
statutu města Brna.
K bodu Vyjádření k výstavbě nového vstupního areálu do ZOO Brno
zastupitelé nesouhlasí s předloženým záměrem, který je beze změny prezentován již 6 let.
Mezi dalšími body zasedání bylo vyjádření zastupitelů k dokumentaci navrhovaných terasových domů, vyžádali si doplnění podkladů
o vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení o povolení této
stavby.
Dále bylo odsouhlaseno navýšení rozpočtu Mateřské škole Studánka a poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených.
Schváleny byly záležitosti ohledně rozpočtu MČ Brno-Kníničky.
Po cenové rozvaze bylo schváleno bourání restaurace Hříbek zaměstnanci městské části pod vedením odborného dozoru.
Zpravodaj městské
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V poslední části zasedání byli zastupitelé informováni o podstatných
jednáních s účastí pana starosty a o důležitých skutečnostech,
které se týkají naší městské části.
Dále byl řešen způsob organizování akcí pro obyvatele Kníniček
ohledně pronájmů prostor tělocvičny a krčku. Výsledkem diskuze
je, že nekomerční akce organizované občanem Kníniček pro její
obyvatele, které budou zahrnuty mezi Kulturní, společenské
a sportovní akce městské části, budou mít pronájem dotčených
prostor zdarma, za předpokladu nevybírání vstupného.
Záměry takovýchto akcí směřujte ke Kulturní komisi ÚMČ Kníničky,
nebo k panu starostovi.
V závěru zasedání v rámci Dotazů, připomínek a podnětů byl mimo
jiné vznesen podnět o zjištění možnosti přidání schodů do vody na
Sokolské pláži přehrady, dosypání pláže u budovy povodí Moravy
u Kníniček kulatými oblázky.
Oznámení obyvatelům:
Záměr vydávání obědů z kuchyně mateřské školy Studánka bylo ze
strany Hygieny zamítnuto z technických důvodů. Vyžaduje zvláštní
výdejní místnost.
V parku U Lva byla instalována tabla s historií Kníniček na dvou
infotabulích.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.
místostarostka

PŘIJĎTE SI OPĚT PINKNOUT
ČTVRTÝ BADMINTON KNÍNIČKY OPEN
Pod záštitou MČ Brno-Kníničky.
Dne 31. 10. 2015 se bude konat již 4. turnaj v badmintonu ve smíšené čtyřhře Čtvrtý badminton Kníničky open.
Turnaj bude probíhat v tělocvičně v Kníničkách.
Termín přihlášení – do 28. 10. 2015

Registrace – 31. 10. 2015 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 poštovní schránky – Juránkovi, K Bukovinám 17,
Kníničky.
Pravidla badmintonu
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.
Z pravé strany se podává vždy na začátku. Při zisku sudého 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.

ŠKOLKA V NOVÉM
ŠKOLNÍM ROCE
Nového školního roku a další nově
zrekonstruované třídy se nemohly
dočkat děti z MŠ STUDÁNKA, kterou
v letošním školním roce navštěvuje
66 především kníničských dětí.
Díky zastupitelům MČ Kníničky
může MŠ opět zajišťovat provoz
od 6.30 až do 16.30 hodin ve třídách
Rybiček, Sluníček, Berušek a Žabek.
Kromě každodenního bohatého
programu, které připravují „studánkové učitelky“,mohou rodiče pro
své děti také vybírat z mnoha nabízených zájmových kroužků – sportovní, taneční, plavání, solná jeskyně,
keramika, angličtina a logopedie.
Jana Zrostová, ředitelka
Zpravodaj městské
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Díky velké ochotě mnoha lidí z Kníniček zapůjčit fotografie
ze soukromých archívů se podařilo shromáždit velkou
spoustu snímků ze života obyvatel starých Kníniček.
Některé nebyly doposud publikované.
Dovoluji si Vás tímto pozvat na

POSEZENÍ NAD STAROU FOTOGRAFIÍ

neděle 22. 11. 2015 od 17.00 hod. v tělocvičně v Kníničkách
Přijďte poznat historii své „vesnice“, zavzpomínat,
nebo prostě jen tak poklábosit. Občerstvení zajištěno

dé jaro vysazuje nové květiny. Letošní suché léto si také vyžádalo
skoro každodenní zalévání záhonu. Toto vše činí na vlastní náklady,
bez jakéhokoliv požadavku o odměnu.
Letošní rok je rokem stého výročí od začátku 1. světové války. K tomuto výročí pan Strážnický, jako velký fanda legionářů a historie vůbec,
doplnil památník vlajkou České republiky.
Také se rozhodl pro uctění památky padlým k celkovému vyčištění
kamenů osazených kolem sochy i kamenů zídky se smírčím kamenem
pod památníkem. Po odstranění hrubých nečistot natřel zídku vápenným mlékem za účelem likvidace zbytku mechů, desifekce a vybělení kamenů. Po době účinného působení měl nátěr smýt déšť. Bohužel potřebná doba aplikace vápenného čistícího nátěru byla zkrácena
a pan Strážnický byl okolnostmi donucen jej okartáčovat a umýt.
Chci mu touto cestou poděkovat za příkladnou práci pro naši městskou část a obracím se na obyvatele Kníniček s prosbou o případnou
nabídku pomoci při péči o po celém Brnu známého Lva. Pana Strážnického najdete někde nedaleko.
Děkuji Hana Juránková

UPLYNULÝ ROK KNÍNIČSKÉ CHASY

100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY –
POMNÍK JEJÍM OBĚTEM V KNÍNIČKÁCH
Pomník obětem 1. světové války se smírčím kamenem patří mezi
hrstku památek na staré Kníničky, které byly zatopeny Brněnskou
přehradou. Patří k historii naší městské části. Byly doby, kdy se
o sochu lva, přilehlý květinový záhon s nízkým plůtkem a kamennou
podezdívkou nikdo nestaral. Naštěstí existují lidé, kterým nebyl
lhostejný osud této, byť drobné, ale víceméně jediné památky vybudované lidmi ze starých Kníniček. Po domluvě s Úřadem naší
městské části se pan Lubomír Strážnický, ačkoliv nemá v Kníničkách
trvalé bydliště, začal o sochu Lva a její nejbližší okolí starat. Opravil
plůtek, opatřil ho novým nátěrem podle dobových fotografií, kaž-
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Jak je již zvykem, tak i tento rok proběhly 4. a 5. července v pořadí
již dvanácté Mladé hody v Kníničkách. Letošní rok se nesl ve znamení tropického počasí, ale i přesto vysoké teploty neodradily návštěvníky a Mladé hody se těšily jejich hojné účasti. Tímto bychom
rádi poděkovali nejen Vám, hostům, kteří se podílíte na jejich
přátelské atmosféře, ale především městské části Brno-Kníničky
a sponzorům. Jak těm věrným, tak i těm novým, kteří byli ochotni
nás tento rok podpořit. Letošní Mladé hody přinesly mimo jiné
i postupnou generační obměnu stárek a stárků, a tímto zveme do
budoucna i nově příchozí, kteří mají o tančení na hodech zájem.
Pomalou tradicí se stávají také již Ostatky, které se úspěšně rozšiřují jak o návštěvníky, tak o atraktivní masky. Proto není překvapením,
že se po našich ulicích prohání medvědi, vlci a pohádkové bytosti.
Ukončením hodového roku bylo kácení máje, které proběhlo za
zvuku cimbálové muziky Kyničan z nedalekých Moravských Knínic
a nechyběla ani každoroční dražba, pro tento rok dvaceti sedmi
metrové máje.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou na následující nejbližší akci, kterou budou Ostatky roku 2016. Fotografie z uplynulých
akcí a informace o těch následujících si můžete prohlédnout na
našich internetových stránkách www.hodykninicky.cz.
Kniničská chasa
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OZVĚNY VÝSTAVY DĚTSKÉ
KERAMIKY A ŘEMESLNÉHO
JARMARKU V KNÍNIČKÁCH
Jak jistě mnozí z vás vědí, na začátku prázdnin v rámci mladých hodů v Kníničkách se
konala výstava dětské keramiky a první řemeslný jarmark pro kníničské občany. Obě
akce probíhaly během hlavního hodového
dne v tělocvičně naší školy a účast vystavujících byla reprezentativní.
Výstavy se zúčastnila většina dětí, které
k nám chodily do keramických kroužků –
školáků i dětí ze školky. Defilé jejich výrobků
bylo kouzelné – výstavní stoly hýřily barvami a při pohledu na ně nás naplňovala opravdová radost nad kreativitou a šikovností kníničských dětí, z nichž každé prokázalo svůj
jedinečný pohled a talent. I návštěvníků výstavy bylo celkem dost
a ohlasy, které se k nám donesly, byly veskrze pozitivní. Je jenom
škoda, že tak málo návštěvníků nám napsalo svůj názor do návštěvní knihy. Ale i za těch několik příspěvků děkujeme, dětem je přečteme a jsme přesvědčeni, že to pro ně bude jak ocenění, tak i motivace k dalšímu snažení.
Součástí výstavy byly i výrobky některých kníničských seniorek,
které nám zapůjčily vzorky své tvorby v rámci klubu seniorů. I za ně

moc děkujeme, rozhodně bylo na co se dívat, je vidět, že v Kníničkách
jsou šikovné a kreativní nejen děti, ale i starší občané.
Součástí této akce byl řemeslný jarmark pro občany Kníniček a hosty. Měly jsme v úmyslu představit co nejvíce místních tvůrců, pracujících v různých výtvarných a rukodělných oblastech, abychom
o nich věděli a abychom se navzájem seznámili a podpořili se.
Jarmarku se zúčastnilo několik kníničských žen se svými výrobky
vyráběnými mimo naše rukodělné dílny – háčkovaní medvídci, různé
šperky, ručně tkané výrobky, plstěné postavičky i keramika. Kouzelná
byla tvorba naší lektorky na drátování, která se zúčastnila jako host
– drátované mísy, šperky, různé dekorace. A opravdu úchvatní byli
umělečtí kováři – jejich výrobky měly opravdu vysokou výtvarnou
úroveň a jsme rády, že jsme je mohly občanům Kníniček představit.
Součástí byl i stánek nadace Zerafa, kterou provozuje pár děvčat
z kníničské a bystrcké mládeže. Jejich náplní je výroba drobných
předmětů z recyklovaných materiálů a výtěžek z prodeje těchto
výrobků jde na podporu různých zařízení pro seniory a děti. Na
jarmarku měly krásné šperky z pet lahví a dekorativní přáníčka.
Tento jarmark jsme koncipovaly jako zaváděcí ročník, abychom
představily první odvážlivce a ukázaly možnosti ostatním občanům,
možná trošku prolomily stydlivost. Na příštím ročníku bychom moc
rády viděly i další účastníky z řad kníničských – aby to opravdu bylo
pod mottem „kníničáci kníničákům“.
Zina Lišková
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
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ÚMČ KNÍNIČKY POŘÁDÁ DALŠÍ ROČNÍK
DĚTSKÝCH KERAMICKÝCH KROUŽKŮ
Práce s dětmi je vždycky zajímavá a inspirující, jejich vnímání světa,
tvarů a barev je ještě nespoutané konvencemi a otevřené netradičním pojetím. O tom jsme se přesvědčily minulý školní rok v našich
keramických kroužcích, které jsme pořádaly pro kníničské školáčky
a děti ze školky.
Zdá se, že naše kroužky bavily nejen nás, ale hlavně samotné děti
– o tom svědčí jejich zájem navštěvovat keramiku i v tomto školním
roce. Zájem dětí je opravdu velký, hlásí se nám znovu nejen školáci,
kteří k nám před prázdninami chodili, ale chtějí pokračovat i děti,
které již vyšly školku a přihlásili se i někteří noví adepti na keramickou tvorbu z řad školní mládeže. Takže pokud jim máme vyjít vstříc,
musíme naše kroužky rozšířit.
Od října tedy znovu začínáme, a to s rozšířenou nabídkou.
Školáci, kteří k nám už loni chodili a jsou pokročilejší, budou s kroužkem pokračovat ve stejném termínu jako před prázdninami, tj.
v pondělí od 17 do 18.30 hodin. Tyto děti jsou už starší a mohly by
zvládnout i některé jiné techniky, než jen keramiku. Po domluvě
s nimi a s rodiči tedy bude jejich kroužek kombinací keramiky a jiných
technik, jako např. keramika v kombinaci s pletením z pediku, plstění, háčkování, smalt, malba na sklo atd. Které techniky zařadíme
a v jakém pořadí bude záviset na šikovnosti dětí, uvidíme, jak jim
to půjde a podle toho program během roku upravíme a doplníme.
Druhá skupina školáků, kam jsme zařadily mladší děti, začátečníky
a ty, které k nám před prázdninami chodily v rámci kroužku pořádaného školkou jako předškoláci, se bude specializovat zatím jenom
na keramiku a bude probíhat ve středu od 16 do 17.30 hodin.
V tomto kroužku jsou ještě volná poslední místa.
Kromě těchto kroužků bude dále pokračovat i keramika v rámci
školky, která se nám také rozšířila, a to na tři skupiny. Většina účastníků jsou předškoláci, máme zařazeny ale i menší děti, které měly
opravdový zájem, a byla by škoda jejich nadšení nepodpořit.
Začínat budeme v pondělí 5. října a ve středu 7. října.
Děkujeme dětem za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim
a moc se na ně těšíme.
Zina Lišková, Hana Juránková, Lenka Jašková
Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, lenka.jaskova13@seznam.cz

VELKÝ ÚSPĚCH TOM 409 ROKYTNÁ
– BRNO
Náš oddíl se pravidelně účastní turistických závodů. Běháme je
s dětmi už pár let a dostavují se výsledky.
Po absolvování Českých pohárů, které se už pro některé stávají rutinou, naše děti postoupily dál. Zazářila Alenka Fojtíčková, která se
umístila na 3. pozici v Českém poháru a tím si vybojovala účast na
Mistrovství ČR spolu s Verčou Böhmovou. Tam si obě holky odbyly
svoji velkou premiéru, nutno dodat, že nervozita na nich byla znát.
Přesto podaly pěkný výkon, na základě kterého se Alenka probojovala dokonce na Mezinárodní mistrovství!
I mezi ostatními máme ale velké naděje. Nejlépe našlápnuto má
z mladších žáků Marek Filla, kterému účast na MČR unikla opravdu
jen o kousek, za nejmladší žáky pak Honza Seifried.
Mezinárodním mistrovstvím byla ukončená jedna sezóna a tak už
v říjnu začínáme sezónu novou. Doufám, že postupujících dětí ještě
přibude.
Regina Böhmová

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DŘÍVE
NAROZENÉ
Paní Lucie Masopustová Vám pomůže rozhýbat celý pohybový
aparát. Jistě oceníte její profesionální a lidský přístup. Rozšiřte naše
řady každý čtvrtek v 15.45–16.45 hod. Pro seniory bezplatně.
Srdečně zveme, tělocvična je velká a místa je tu dost!

KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY
Skončily prázdniny, vnoučata jsou ve škole a babičky mají trochu času věnovat se své „školičce“.
V Klubu seniorů se scházíme vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 10 hod., v Krčku tělocvičny.
Plán schůzek:
24. září – Jak jsme prožili léto
8. října – Vyměníme si zajímavé recepty
22. října – Exkurze – prohlídka Vlaku legionářů z 1. světové války (www.legiovlak.cz)
12. a 26. listopadu – Budeme připravovat vánoční dárky a ozdoby (keramika a j.)
10. prosince – Předvánoční posezení
Po Novém roce se sejdeme 14. ledna.
Pokud máte zájem o naši činnost a chcete si občas s někým popovídat a třeba se něco nového dozvědět, nebo se jen trochu pobavit, přidejte se k nám, budeme mít radost.
Věra Kubíková
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ŘEPKA BUDIŽ POCHVÁLENA
Vážení Kníničáci, dovolte, abych se vrátila zpět časem do letošního extrémního léta. Extrémní bylo nejen
z důvodu pro naši zeměpisnou šířku atypickou vlnou veder, ale také díky, pro naši ekonomiku jistě nezbytné,
řepce olejné. Letošní léto jsme si této plodiny užili věru dostatečně. Nejen, že Kníničky byly žlutými květy
obklíčeny ze všech stran, ale možná právě díky způsobu letošního léta. V době kvetení se z každého na
slunci sušeného prádla vyklepával žlutý prach a podlahy v domech v bezprostřední blízkosti polí se stávaly
díky kuličkám pylu klouzačkami. Když řepka odkvetla, vypadalo to, že ji už můžeme přestat vnímat, ale to
nikdo netušil, co teploty nad 35 °C udělají se zrajícími rostlinami. Nevím, jak to nyní napsat, abych se nedotkla
citlivých duší, ale Kníničky prostě a jednoduše páchly. Návštěvníci Brna přijíždějící z Vysočiny (a že jich letos
z důvodu uzavření Kuřimi přibylo) možná byli trošku překvapeni kamže to vlastně jedou, také návštěvníci
skutečně čisté Brněnské přehrady, kteří šli procházkou ze Sokoláku do cukrárny, možná byli překvapeni
odérem, který k posezení se zmrzlinou dostali přídavkem a zdarma.
Sečetlo se několik faktorů, letošní léto skutečně bylo mimořádné (je otázkou zda nás taková léta nečekají
každým rokem), ale řepky bylo přehršel.
Upřímně si vážím práce lidí obdělávajících dotčená pole, jsem moc ráda, že žijeme v městské části, která je
jedinečná i právě tím, že jako obyvatelé velkého města jsme v kontaktu se zemědělskou výrobou, ale nešlo by
příště tuto plodinu pěstovat kousek dál od obytných částí, nebo alespoň ne všude okolo Kníniček?
									
Hana Juránková

HICNA JE PALI
Léto je už zase v gébišu a já mám těžký tušimice, že i když fšici
chmuřili, jaká že to byla letos šílená teplotechna a že už se těšijó na
zimu, tak až Martin na tý bílý hajtře dohrne, bude to zase levandula.
Pravda, letos byl rekordní počet tropickéch dní i nocí, sem tam z té
hicny někomu i zarumplovala hercna, ale lidi prostě chcó většinó to,
co zrovna néni. Kdyby Oskar nad pryglem nezarumploval a my se
nemohli vylepit na Sokec, Monte Cap nebo na nudinu alias buzuluk
plac, nemohl by bét vo správným létě
vůbec žádné hantec.
Fčil teda nastává čas, kdy zbévá něco přes
dva metry do Velkýho radovanca, humus
počágro a klendra jak sviňa. Jinak taky
temu hókajó, že startovačku háže topná
sezóna. Nám ve familce teda startuje sezónní špíl – přetahovačka vo regulátor
kérovýho vytápění. Vzhledem k temu, že
mám doma samý kocóry, tak jsem u teho
hůlka. Furt jim hlásím, že zbytečně fajrujó
Velkýmu kilošovi do fenstrů, ale je to marný. Plyn valí na plné vál, fukéř v patrontašce a hajfiska imrvére klepó kosu. Ten jejich
podrbané cenrálhajcung – to platí u babáčů obecně – je pré způsobené menším
množstvím svalový hmoty. Ta generuje
teplo. To negómu, mám akorát velkó hmotu ve vaně, ale asi to hřeje sténě...
Ale spešl případ je má stařka. Tý je kosa
vždycky a všude. V kópelce má hicnu jak
v Třinecký slévárně, ve vasru, ve kterým
vaří voděrady, by se daly uvařit véca. Taky
kdyby tam po ní hópl nějaké borec, tak se
může tutáč rozlóčit s výrobó nějakéch
dalších kindošů. Měl by cajkle ve vteřině
natvrdo. Moja stařka si fajruje v háčku,
ve vágnu, prostě všude jí kelcny lágrujó
vod klendry.
I v Africe u horký salcnový vasrovice chmuřila, že je tam kosa vod ledovýho fukéřa.
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
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Tak sem vygómal těžkó šorfku. Zahajcoval sem vélet do póště. Když
sme vyběhli z busu aus, gómal sem, že hrnu svoju šlusovó hoďku
v lajfu. Šest pětek ve stínu, velblódi natažený v agónii, fšici boříci
natlačení pod stromiskama, nebo v palermu u klimačky. Jen má
stařka si to hrnula roztaveným pouštním pískem, těžké radovanec.
Ještě než sem z tý hicny omdlel, tak sem zaslech, jak hlásí: „Konečně
mě přestala bét tak hrozná kosa...“
Slovní zásoba pro ty, co ještě tolik
negómó, ale chtějí se vzdělávat:
tušimice – tušit
fenstr – okno
sem v gébišu – jsem v zadnici, rektu, prdeli
tričmen – tričko
salcnové vasr – moře
nebál – nebe
štatl – město
šneky – boty
kosygin, kosa, klendra – zima
šmyrgl, šalina – tramvaj
kér – byt
stařka – manželka
Velké radovanec – Vánoce
humus počágro – špatné počasí
fajrujó Velkýmu kilošovi do fenstrů –
topí pánu Bohu do oken
vařit voděrady – koupat se
cajkle – varlata
kelcny lágrujó vod klendry – zuby cvakají
zimou
vygómal těžkó šorfku – vymyslel dobrou
vychytávku
hrnu svoju šlusovó hoďku v lajfu – udeřila
moje poslední hodina
Honza Hlaváček
(podle knihy Trapasy v hantecu)
ilustrace: Libor Machata
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TAKÉ SE U VÁS V LESE A PO POLÍCH
PROHÁNÍ JEZDCI NA MOTORKÁCH
A ČTYŘKOLKÁCH?
S nástupem teplejších dnů mnozí zatoužili po nových adrenalinových
zážitcích. Patří mezi ně i jízda na motorkách a čtyřkolkách ve volném
terénu, nejlépe v lesním prostředí. Lesníky, ochránce přírody, ale
i běžné turisty a místní obyvatele již dlouho trápí řidiči na silných
terénních motorkách nebo čtyřkolkách. Tyto vyjížďky mimo řádné
komunikace jsou většinou nelegální.
Na jedné straně vidíme masivní reklamu výrobců, stále dostupnější
cenu čtyřkolek a terénních motorek a na druhé straně paradoxně
v ČR téměř neexistují areály pro jejich provoz. A co je důsledkem této
situace? Motorkáři, kteří se prohání mimo pozemní komunikace, zejména v lesních porostech a na polích. Určitě jste se s nimi již také
potkali. Jezdí většinou ve skupinách a počínají si mnohdy bezohledně.
V lesích přejíždějí zasázené paseky nebo mladé stromky a podobné
škody působí na zasetých polích. Ruší zvěř, ničí cesty, vytváří hluboké
erozní rýhy a jsou nebezpečím pro běžné turisty a cyklisty.
A jaké mohou být právní důsledky této činnosti?
Citujeme z podkladů policie ČR, správa Jihomoravského kraje: Majitelé těchto strojů se jízdou mimo pozemní komunikace dopouští několika porušení zákona. Podle lesního zákona č. 289/95 Sb. je výslovně
tato činnost označena jako zakázaná. Příslušným orgánem státní
správy lesů může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pokud
se osoba tohoto jednání do jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí dopustí opakovaně, lze uložit pokutu další, a to až do výše
dvojnásobku. Těžiště řešení dané problematiky je však na orgánech obcí s rozšířenou působností, které vykonávají dozor nad
dodržováním tohoto zákona a jsou oprávněni k ukládání pokut.
Je však třeba připomenout, že přestupku se dopouští i ten, kdo v
rámci obecného užívání lesa zde bez povolení poruší zákaz vjezdu
a stání motorovým vozidlem. A jak jsou tyto přestupky posuzovány?
Uvádíme na příkladu: Houbař jede do lesa les užívat k houbaření a
poruší zákaz vjezdu – za tento přestupek se může uplatnit sankce
do 5000 Kč. „Motorkář“, který si sem přijíždí „zajezdit“, tedy nejde
les obecně užívat, ale jde sem konat činnost zakázanou – správní delikt s možnou sankcí do 100 000 Kč, při opakovaném jednání do jednoho roku 200 000 Kč. Pokud se někdo vydá s terénním vozidlem na soukromý pozemek – myšleno pole, louku
apod. bez povolení a jízdou ho ničí, tak se jedná o poškozování

soukromého majetku, které je trestné. Obrana nás, občanů, je
jediná možná – obrátit se na policii. Vždy je třeba mít důkazy o pachateli, protože jinak je případ odložen.
Není od věci zmínit, že v případě nehody se jedná o nehodu při
dopravním přestupku a jako taková bude posuzovaná zdravotní
pojišťovnou – zdravotní i havarijní výlohy si postižený bude muset
vždy hradit sám.
Ve vyspělých zemích by si něco takového nikdo nedovolil, protože
tam je vžitá úcta k přírodě a cizímu majetku. V ČR překonává stále
podvědomí, že „všechno je všech“ a je mi jedno, co s tím bude. Jak
by se však tvářil řidič terénního vozidla, kdyby se jemu podobný
proháněl po jeho zahradě?
Jak se situace bude i nadále vyvíjet však závisí i na nás, občanech,
kteří tu bydlíme, chodíme do lesa a do přírody za odpočinkem
a klidem. Je třeba, aby i společenské odsouzení takové činnosti bylo
slyšet a abychom my „místní“ sami aktivněji žádali po policii zákrok
proti takovýmto „sportovním aktivitám“ a adrenalinovým jezdcům.
Prozatím se k výše uvedenému stavějí příslušné orgány velmi laxně,
ale věřím, že tlakem veřejnosti velmi brzy svůj postoj budou nuceni
změnit a výrobci terénních vozítek konečně zainvestují i do areálů
a značených cest pro své výrobky.
Nebuďme proto lhostejní a pokusme se společně spojit síly!
Ing. Monika Neshybová
za správce Vašich lesů – Lesy města Brna, a.s., www.lesymb.cz

PŘEHLEDNÉ INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ PŘINÁŠÍ NOVÁ KAMPAŇ DPMB
Do kolika let jezdí děti zdarma? Jak vyřídit slevu pro studenta? Za jaké
zavazadlo se platí a za jaké ne? S takovými a mnoha dalšími dotazy
se často setkávají pracovníci informační kanceláře Dopravního
podniku města Brna. S orientací v nabízených službách i slevách pomohou cestujícím nové barevné brožurky z kampaně nazvané „Hrajeme všemi barvami“.
„Každá skupina cestujících má svá specifika a potřebuje jiný typ informací.
Proto jsme vydali několik jednoduchých
brožurek. Každá skupina má svou barvu,
proto název Hrajeme všemi barvami,“
představil kampaň generální ředitel
DPMB Miloš Havránek.
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Aktuálně jsou k dispozici letáčky pro následující kategorie – Cestující maminky s dětmi, Cestující děti 6–15 let, Žáci a studenti 15–26
let, Cestující 18+ mimo studenty, Cestující do 70 a 70+, Pojízdná
vstupenka a Cestování se zavazadlem.
Kampaň se bude postupně rozvíjet, doplňovat a při dotiscích aktualizovat.
Tematické letáčky mohou zájemci získat
v informační kanceláři na Novobranské
ulici a v infostánku na Joštově. Stejné
informace lze nalézt i na www.dpmb.cz.
Kontakt: Linda Hailichová, tisková
mluvčí DPMB, a.s., lhailichova@dpmb.cz,
603 881 018
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

říjen 2015
rubrika

MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna
zápůjčky na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové
řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2016, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínu od 1. 9. do 15. 10. 2015 a od 1. 12.
2015 do 15. 1. 2016. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech
městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva

k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.
Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna.
O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města
Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již
k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný
závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za
vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost
předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku
dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě
faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření
účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou
měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí.
Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat
na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281,
nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky

lhůta
splatnosti

obnova střechy

5 let

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI

5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
8 let
5 let

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky

5 let

Chcete začít podnikat v České republice a
potřebujete si vyřídit podnikatelské oprávnění?

Podnikáte v České republice a
chcete realizovat zakázku v jiném
členském státě EU?

Nevíte, jaké jsou stanoveny požadavky pro
získání oprávnění k podnikání ve Vašem oboru?

Chcete zjistit, jaké formality musíte
před výjezdem splnit?

Jaký formulář máte použít a které doklady
předložit?
Který úřad je příslušný vydat Vám podnikatelské
oprávnění?
Kontaktujte: jkm@brno.cz

250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
60 tis. Kč/byt. jednotku
15 tis. Kč/byt. jednotku
400 tis. Kč/dům
120 tis. Kč/byt. jednotku
80 tis. Kč/byt. jednotku
80 tis. Kč/byt. jednotku
400 tis. Kč/byt. jednotku
50 tis. Kč/dům
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům
50 tis. Kč/byt. jednotku

Uvažujete o přesunu podnikatelské
činnosti do jiného členského státu
EU?
Chcete znát podmínky trvalého
podnikání v jiném členském státě
EU?

Bude zakázka v zahraničí
realizována prostřednictvím Vámi
vyslaných zaměstnanců?
Potřebujete si vyjasnit, co znamená
dočasné nebo příležitostné
podnikání v zahraničí?
Kontaktujte: jkm@brno.cz

horní hranice zápůjčky

Potřebujete se dozvědět, na kterém
úřadě v zahraničí vyřídíte
podnikatelské oprávnění?
členské země EU

Kontaktujte: jkm@brno.cz

JKM - Jednotné kontaktní místo je součástí Živnostenského úřadu města Brna se sídlem Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv. č. 441. Telefonní kontakt: 542 173 344, 542 173 375.
JMK poskytuje bezplatné poradenství. Bližší informace o službách poskytovaných JKM naleznete na webových stránkách www.brno.cz − Magistrát města Brna − Živnostenský úřad − Jednotné
kontaktní místo.
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MASÁŽE PRO VÁS U NÁS
Co nabízím:
• Klasická masáž, záda, šíje
• Aromatická masáž
• Reflexní masáž plosky nohy s diagnostikou
• Masáž horkými lávovými kameny
• Antistresová masáž hlavy
• Relaxační masáž s využitím léčivých nástrojů
• Kombinovaná intuitivní masáž k celkové nápravě organismu
• Ušní svíce

KLÁRA VESELÁ
KDE: KNÍNIČKY, U LUHU 6

KONDIČNÍ
TRÉNINK
KNÍNIČKY
KDY?
KDE?
KONTAKT
CENA

Ceník:
30 minut 300 Kč
60 minut 500 Kč
90 minut 800 Kč
Objednávky na tel. 777 061 833
Při vystřihnutí vizitky nabízím 10% slevu

TĚŠÍM SE NA VÁS

úterý od 18–19 hod.
tělocvična Kníničky
husak.karel@gmail.com
80 Kč/hodina

Každá tréninková jednotka
bude obsahovat úvodní zahřátí,
intenzivní trénink celého těla
a konečné protažení.

ÚJ NISSAN PULSAR.
TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL.
MÁR 3 990 000 FT-TÓL
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*.

NOVÝ NISSAN?

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA!

360 FOKOS
PARKOLÓKAMERA

MEGLEPŐEN TÁGAS
BELSŐ TÉR

385 LITERES
CSOMAGTARTÓ

AKTÍV
BIZTONSÁGI PAJZS

Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890

www.dealername.hu

POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a 2014. 10. 01. és 2014. 12. 31. között megkötött vevői
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%)
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált
üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.

2057_PULSAR_DLR_265X170_HU_v1.indd 1

20/10/14 10:51

Veslařská 2, Brno-Jundrov
Tel.: 533 036 211; E-mail: info@bsauto.cz
www.nissan-bsauto.cz
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INFO SPOLKU TKR
Vážení členové spolku,
srdečně vás zdravíme a pokusíme odpovědět na dotazy, které
k nám přichází z vaší strany. Dotazujete se jak si poradit v případě
výpadku sledovaného programu, co udělat zastavuje-li se obraz
a zvuk. Jak a kdo vám zřídí novou přípojku a komu a kdy uhradit
členský příspěvek.
Na tyto otázky mnozí z vás odpověď znají, ale někteří si nevědí rady
co s tím. Za ta léta co se jednou ročně setkáváme na členských
schůzích, kdy bývá naše účast kolem 40 %, je pravděpodobné, že
zbývající množina členů spolku TKR nemá povědomí, že jsou také
součástí spolku. Spolek vyžaduje po všech členech dodržovat pravidla a povinnosti určená stanovami spolku. To se například odráží
i v tom, že někteří neuhradí členský příspěvek a nedají předem vědět výboru, že již nemají o dodávaný produkt zájem. Nebo se při
neúčasti nedozví jak si poradit ve shora uvedených případech.
Při odpovědi na první dotaz je zapotřebí říci, že servisní firma MTL
Cable je dálkově spojena s naší centrální stanici a v případě ztráty
dat některého digitálního programu je přímo upozorněna na výpadek konkrétního programu. Po tomto zjištění dálkově zprovozní
příjem dat a program se opět obnoví.
Jak si ovšem poradit, nastane-li výpadek a vy právě dnes a v tuto
chvíli máte vybraný program který chcete sledovat?
Mnozí možná ani nevědí, že kromě digitálního šíření po rozvodu
TKR, provozujeme současně i signál v analogové podobě a zvládá-li
se jejich televizní přístroj naladit i na analogové programy, postačí
přepnout na požadovaný program v analogu a sledovat nerušeně
program dál. Ovšem i zde je nutné připomenou, že v analogu jsou
obsaženy jen ty nejsledovanější základní programy.
S druhým dotazem se setkávám ojediněle, ale i přes to je velmi
důležité si uvědomit co způsobuje zastavování obrazu a zvuku
u digitálního příjmu.
V minulosti jste byli u analogového příjmu zvyklí, že při zhoršeném
signále vám začal zrnit obraz, ale sledovat program jste mohli
i v nevalné kvalitě.
U digitálního vysílání je tomu jinak. Obraz se zastavuje i se
zvukem a je nesledovatelný. Co to způsobuje?
Odpověď zní následovně. Je snížena úroveň signálu a nebo zhoršena průchodnost digitálního signálu přicházejícího na vstup vašeho
televizního přístroje. A co ji sníží? V optickém kabelu hlavního rozvodu závadu nehledejme. Jde-li o tento projev pouze ve vašem
přístroji, pak je problém především ve vaší přípojce a nebo ve vašem
domácím rozvodě. Je-li průchodnost domácího rozvodu pro digitální signál různá nastává případ, že některé programy jdou ve
kvalitě a jiné se nedají sledovat. V tomto případě si nechte zkontrolovat stav domácího rozvodu a předejdete těmto problémům.
Jak a kde uhradit členský příspěvek?
Na pozvánce na členskou schůzi najdete vedle svého jména i váš
trojmístný variabilní symbol a číslo účtu: 2500331972/2010 na který
můžete uhradit vaši platbu. Vzhledem k tomu, že částka členského
příspěvku není tak vysoká je z morálního hlediska člena spolku pro
účetní přehled provést bezhotovostní platbu co nejdříve (do 14 dnů)
a nezatěžovat výbor rozesíláním dalších upomínek o zaslání platby.
Druhou možností je provést platbu hotově na adrese U Zoologické
zahrady 63, tel. 737 645 156.
Odpovědi na další se shora uvedené dotazy si zodpovíme příště.
Setkáme se koncem října na členské schůzi a do té doby vám přejeme nerušenou sledovanost a jsme s pozdravem.
Za výbor váš předseda spolku
Ing. Jiří Boudný a Vladimír Borský

Bezdrátový

INTERNET

Z@JelNET

Bystrc Knínièky Rozdrojovice Jinaèovice

Rychlost až 16/6 Mbit/s

Cena od 350 Kè

Instalace ZDARMA

Non-stop provoz bez omezení pøenesených
dat a rychlosti


Širokopásmové pøipojení k Internetu prostøednictvím bezdrátové
technologie standardu Wi-Fi

Prohlídka a konzultace pøed pøipojením ZDARMA

Správa a servis poèítaèové sítì

Zkušební doba 14 dní

Individuální pøístup

www.zajelnet.com tel: 608 426 145 email: info@zajelnet.com

HLEDÁM KE KOUPI DŮM NEBO POZEMEK VHODNÝ JAKO
STAVEBNÍ PARCELA. DĚKUJI. TEL. 732 434 910
KOUPÍM CHATU SE ZAHRÁDKOU V KLIDNÉ LOKALITĚ.
VODA VÝHODOU. PROSÍM NABÍDNĚTE. TEL. 736 123 995

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI
celostránkový inzerát – A4
1.000 Kč bez DPH
inzerát na 1⁄2 strany – A5
500 Kč bez DPH
inzerát na 1⁄4 strany – A6
250 Kč bez DPH
řádková inzerce max. 200 znaků
100 Kč bez DPH
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