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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
za několik dnů mi končí další funkční období starosty Kníniček, proto mi dovolte, abych se právě v tuto dobu ohlédl a zhodnotil naše
úspěchy, kterých jsme společně s ostatními zastupiteli dosáhli 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.

CO SE NÁM PODAŘILO USKUTEČNIT?
KULTURA
Naše městská část pravidelně pořádá množství dnes již tradičních
akcí a v tomto volebním období vznikly další - Posezení nad starou
fotografií, Vánoční babinec a především předvánoční Kníničský
advent, který se mezi občany těší veliké oblibě. Kníničský advent
doplnil tradiční Mikulášskou besídku o betlém, kulturní vystoupení,
dětské dílny a vánoční trhy, ale hlavně o všemi vždy netrpělivě očekávanou jízdu čertů. Přípravy na letošní Kníničský advent jsou již
v plném proudu a tak doufám, že tato akce přetrvá i do dalšího
volebního období bez ohledu na výsledek voleb.

Ve spolupráci s klubem TOM Rokytná 409 jsme zrealizovali Strašidýlkové cesty, oslavu Karla IV., 2. postupový závod Českého poháru
turistického závodu ČR a podpořili jsme účast klubu TOM Rokytná
409 na Olympijském festivalu na BVV.
Nadále podporujeme náš klub seniorů, který neustále rozšiřuje svou
aktivitu. Nově se pořádají i výlety, návštěvy kin, divadelních představení a koncertů, komentované vyhlídkové jízdy, návštěvy bazénů
nebo prohlídky brněnských památek.
Pro seniory organizuje městská část i nadále pravidelná úterní cvičení, pro děti kurzy keramiky a pro dospělé pořádá rukodělné dílny.

AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY A TĚLOCVIČNY
Hřiště u mateřské školy bylo osazeno novými koši na basketbal.
Zrekonstruovali jsme lavičky a sezení okolo ořechu, doplnili jsme
stojany na kola a dovybavili učebny v budově tělocvičny.
NAŠE HŘIŠTĚ
Ve sportovním areálu Dolní louky jsme na žádost občanů doplnili
ochrannou síť u řeky, následně proběhlo rekonstrukcí celé dětské
hřiště, poškozené prvky byly vyměněny a hřiště dostalo nový nátěr.
Pro rodiče a děti jsme u laviček doplnili stínící plachty, které ve
slunných dnech zpříjemní pobyt na dětském hřišti. Lezecká stěna
byla doplněna o nové chyty a pravidelně se mění lezecké cesty. Nově
jsme v prostorách areálu umístili mobilní záchodky. Zůstanou zde
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do doby, než se dořeší „areál VUT“, ve kterém by měla vzniknout tzv.
nerozbitná WC s přebalovacím pultem, jak je známe např. ze Sokolského koupaliště.
Smrkové herní prvky na horním hřišti již dosloužily a tak proběhla
kompletní výměna za nové akátové sestavy, které vynikají delší
trvanlivostí. Vedle hřiště jsme vybudovali Motýlí louku a zároveň
jsme zde doplnili ovocné stromy pro budoucí sad.
Ve spolupráci s fotbalovým klubem DOSTA Bystrc Kníničky proběhla rekultivace bývalého škvárového fotbalového hřiště, které je pro
místní volně přístupné ke sportovním aktivitám. Při panelové cestě
byly nově vysazeny vzrostlé stromy.
Na hřišti U pilíře proběhla výměna antuky a doplnily se další lavičky.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Začátkem září započala oprava chodníku okolo řeky Svratky, spočívající ve výměně obrubníků a v opravách propadených děr novým asfaltem. Po celých Kníničkách jsme renovovali lavičky a osadili nové koše.
Na spojnici ulic Hluboček x Ambrožova se přemístil chodník, který
zabezpečuje větší bezpečnost procházejícím chodcům.
Stávající kontejnerová stání byla opravena a rozšířena. Nyní je čeká
dobudování ohrazení. Případný odpad, který by byl umístěn vedle
kontejneru, tak nebude roztroušen po celém okolí. Rozšířili jsme
běžné sběrové dny a zajistili pravidelná přistavení kontejnerů na
bioodpad. Tyto kontejnery jsou rozmístěny na vybraných stanovištích podle harmonogramu od dubna do listopadu.

z velmi neudržovaných pozemků. Pozemek jsme vyčistili a zpřístupnili široké veřejnosti. Letos vznikl na pozemku tzv. Grillpoint – veřejné grilovací místo.
Za podpory městské části bylo otevřeno druhé parkoviště při hotelu Maximus Resort, které rozšíří parkovací kapacitu pro širokou veřejnost v okolí sokolského koupaliště o 145 míst.
Schválili jsme investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice Hrázní. Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření a opravě vozovky pro
obousměrný provoz vozidel v úseku od hráze až po parkoviště restaurace U Šuláka. Ve stejném úseku zde bude doplněno veřejné
osvětlení.
Na místě bývalé restaurace Hříbek schválila městská část záměr realizace nového občerstvení. Záměr se však stal postupným připomínkováním ze strany zastupitelů, kteří v této věci nebyli vůbec jednotní,
záměrem finančně neekonomickým a nerentabilním. Jeho příprava
a realizace by si vyžádala i několik let. Samotná příprava projektové
dokumentace, která byla na žádost zastupitelstva upravována,
přepracovávána a navržený objekt zvětšován, trvala více než rok.
Finální investice do stavby by se vyšplhaly na částku okolo 10 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že se tento záměr brzy stal terčem kritiky z řad
občanů a nejednou jsem od Vás zaslechl, že byste více uvítali, kdyby
byly tyto nemalé finanční prostředky vynaloženy spíše na investice
do centra Kníniček, aby primárně sloužily Kníničákům a ne návštěvníkům přehrady, navrhl jsem zastavení této investiční akce. Společnost Maximus Resort projevila zájem vybudovat na místě Hříbku
nový beach bar. Pouze z finančních prostředků této společnosti pak
byla vybudována stavba, která po 10 letech může přejít do vlastnictví naší městské části, navíc prvních 10 let bude Maximus Resort
platit městské části 100 000 Kč ročně za pronájem pozemku pod
stavbou. Celá záležitost tak byla uzavřena ke spokojenosti občanů
Kníniček, návštěvníků přehrady i obecní kasy.

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
Na Sokolském koupališti proběhlo za poslední roky několik změn.
Naše městská část využila předkupního práva a vykoupila jeden
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V parku U Lva jsme doplnili zeleň, stezku na boso, hmyzí
domečky a vyřezávanou dřevěnou sochu lva.

U naší malé pláže u sjezdu byly po dohodě s Povodím Moravy rozšířeny a opraveny břehy směrem k Sokolskému koupališti. Tímto vznikla místa pro rybáře, která již plavcům neubírají prostor na pláži.
V chatové oblasti Čihadla jsme odsouhlasili výměnu povrchu účelové komunikace, která dle harmonogramu prací společnosti Brněnské
komunikace proběhne do konce listopadu 2018.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM
VOLEBNÍM OBDOBÍ, CO JE UŽ V BĚHU,
NA CO PRÁVĚ PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVNÉ
PRÁCE?
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ULICI ONDROVA A JEJÍ OPRAVA
Po téměř 4 letech vyřizování povolení a následné změny stavby před
dokončením z důvodu nových požadavků ze strany policie bude
22. října zahájena stavba osvětleného přechodu pro chodce na
ulici Ondrova u křižovatky K Lesu a spojnici s Místní.

Plánovaná rekonstrukce ulice Ondrovy, kterou léta řeším s projektanty Brněnských komunikací, po 4 letech úprav, předělávání, vyřizování věcných břemen a doplňování stanovisek dotčených orgánů, konečně leží na stole našeho stavebního úřadu.
To, co původně vypadalo jako jednoduchá akce, se stalo bojem
s úředním šimlem.
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Situaci dopravního přetížení ulice Ondrova v dohledné době výrazně zkomplikuje nedávné rozhodnutí vedení města Brna (rozhodnutí Rady města Brna ze dne 18. 9. 2018), které v čele s primátorem
rozhodlo o zjednosměrnění ulice Hrázní, a to i přes to, že městská
část již schválila investiční záměr rekonstrukce této ulice spočívající v rozšíření a opravě vozovky pro obousměrný provoz vozidel.
Zjednosměrnění ulice Hrázní znamená pro Kníničky jediné – většina
z projíždějících aut zvolí pro zpáteční cestu právě naši ulici Ondrovu,
což nám navýší průjezd vozidel min. o 1000 vozidel za den.
Vzhledem k tomu, že nám Policie ČR po změně legislativy zakázala
zřídit zpomalovací semafory, schválili jsme investiční záměr na úsekové měření na ulici Ondrova, které dopravu komplexně zklidní.
Úsekové měření bude provozovat Odbor dopravy Magistrátu města
Brna s městskou policií. Tento projekt, který by však mělo zaštítit
město Brno, byl z důvodu prioritních zájmů ze strany města přesunut na příští rok. Příčinou jsou práce na rezidenčním parkování, se
kterým naše městská část nesouhlasila.
V návaznosti na úsekové měření bylo realizováno měření počtu
vozidel. Ukázalo se, že přes Kníničky denně projíždí více než 9 000
vozidel, která směřují přes dopravní špunt u křižovatky UNI HOBBY
do centra města. Varianty přestavby této křižovatky byly několikrát
pozastaveny, a tak jsme nechali zpracovat vlastní řešení včetně
obchvatu Kníniček. Nyní se jedná s městem Brnem a Jihomoravským
krajem o možnostech realizace nové křižovatky i o obchvatu, který
ulehčí dopravě. Návrh této studie naleznete na www.kninicky.eu,
sekce dokumenty.
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ZÁZEMÍ ÚDRŽBY
Během října nabude právní moci stavební povolení na rekonstrukci
garáže údržby, které bylo zpožděno opravami projektu i vyřizováním
stanovisek, a bude možné vypsat výběrové řízení na stavební práce.
Opravou vznikne nový prostor pro uvažovanou novou komunální
techniku. V plánu je také pořízení nového výkonnějšího traktoru,
který by lépe zvládal zimní údržbu, a mohl se rozšířit o další příslušenství, např. o vodní nádrž. Mohli bychom pak snadněji zalévat
stromy a v horkých letních dnech kropit povrch vozovek.

PROTIHLUKOVÁ STĚNA U ŠALINY
V tomto roce se bude realizovat i nová protihluková stěna mezi zastávkami šaliny U ZOO – Přístaviště. Podkladem pro novou stěnu
byla měření hluku, která proběhla na několika místech v Kníničkách,
a jasně ukázala, že stížnosti občanů na hluk z provozu MHD jsou
oprávněné. Stávající stěna totiž neplní svoji funkci, naopak v některých případech hluk do Kníniček ještě více odráží a zesiluje.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Schválili jsme projekty na opravu panelového chodníku k zelené
lávce a jeho přeložení s doplněním zeleného pásu při ulici Ondrova
od Gastroformu směrem na Bystrc. Bohužel, projekt na přeložení
chodníku v současné době blokuje vedení ZOO a to i přes fakt, že
jsem o našem záměru na všech schůzkách o využití areálu VUT
o této investici informoval a předal podklady k tomuto projektu tak,
aby se záměr mohl realizovat bez kolize s uvažovaným novým vstupem. Panelový chodník vedoucí k zelené lávce čeká rekonstrukce
spočívající v rozšíření a výměně povrchu za asfaltový. Nyní je zahájeno územní řízení a doufám, že tento projekt získá do konce roku
stavební povolení, aby se mohl během příštího roku realizovat.
Vykoupili jsem část pozemku pro rozšíření stezky, která spojuje ulice
Rekreační a Šikulova. S Technickými sítěmi Brno jsem již domluvil
výměnu stávajícího veřejného osvětlení typu koule za nová LED
světla a sjednocení osvětlení na ulici U Luhu. Výměna světel proběhne letos. Nových LED světel se pak dočkají postupně celé Kníničky
současně s realizací výměny sloupů nízkého napětí, kterou připravuje společnost EON, a to pravděpodobně již koncem roku 2019.

NOVÁ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY, NOVÉ VYUŽITÍ
STÁVAJÍCÍCH PROSTORŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Předchozí zastupitelstvo městské části rozhodlo o dokončení započaté rekonstrukce budovy mateřské školy a tělocvičny a vyčlenilo
z městského rozpočtu finanční prostředky na její realizaci. Probíhala i jednání s městem ohledně budoucí podoby areálu VUT.
I na základě naší studie využití území se podařilo vyjednat realizaci
nové mateřské školky v rámci areálu, domova pro seniory a ve hře
je i restaurace a multifunkční sál, které by byly součástí nového
vstupu do ZOO. Nová mateřská škola se nyní již projektuje, projektuje se i domov pro seniory. Během příštího roku by mohlo být
na oba projekty vydáno stavební povolení a následně může začít
výstavba. Výstavbou nové mateřské školky získáme v jejich původních prostorách volné místnosti. Po jejich rekonstrukci se tam může
přemístit úřad a knihovna. Vzniknou i další nové prostory pro služby, např. obchod a ordinace lékaře. Současně budou opraveny
vnitřní prostory tělocvičny a bude zateplena zbylá část objektu.
Od původní realizace přístavby tělocvičny bylo tedy již upuštěno.
Do doby, než bude postavena nová mateřská škola, bude současný
nedostatek prostoru řešit provizorní sklad vedle tělocvičny, který
bude po rekonstrukci odstraněn. Charakter a vzhled naší žluté budovy tak zůstane zachován.
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 podněty 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 těšili
z budování a zlepšení MČ Brno-Kníničky, přistoupíte 5. a 6. října k volebním urnám. Využijte svého volebního práva a zvolte kandidáty,
o nichž jste přesvědčeni, že je v jejich
silách nejen dobře spravovat naši
městskou část, ale kterým i věříte, že
se skutečně o dění v naší městské
části zajímají, něco pro ni udělali,
budou za ni bojovat, prosazovat její
zájmy a neobětují ji zájmům vyšším.
Bc. Martin Žák, starosta
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CO SE DĚJE SE ZÁMĚRY V BÝVALÉM AREÁLU VUT?
Schválené projekty, o kterých Vás průběžně informujeme, se začínají pomalinku rýsovat. Bytový odbor Magistrátu města Brna vypsal
výběrové řízení na domov pro seniory. Již je podepsaná smlouva
s architektem a začíná se kreslit studie plánovaného objektu, která
bude podkladem pro finální projektovou dokumentaci na stavební
povolení. Také Odbor školství Magistrátu města Brna, který má na
starosti naši novou školku, již vybral projektanta na zpracování
projektové dokumentace. Nyní již s paní ředitelkou a našimi zastupiteli připomínkujeme dodanou pracovní studii tak, aby vznikla
školka dle našich představ a potřeb. Plánované Paracentrum Fénix
již podalo na stavební úřad zpracovanou dokumentaci. K této dokumentaci však nebyla doložena žádná stanoviska ani vyjádření
dotčených orgánů, takže nemohlo být zahájeno řízení se stavebním
úřadem.

26. června letošního roku proběhlo neformální setkání pana primátora s občany Kníniček. Hlavním tématem setkání bylo využití bývalého areálu VUT. Schůzky se mimo jiné zúčastnil ředitel Paracentra
Fénix Ing. Odstrčil a také ředitel brněnské ZOO MVDr. Hovorka.
Občanům Kníniček byla představena budoucnost areálu. Na dotaz
občanů, zda město Brno prodá pozemek pod stavbou Paracentra
soukromému investorovi, vedení města Brna věřejně přislíbilo, že
pozemek zůstane v našem vlastnictví a soukromému investorovi
bude pouze pronajat. Já osobně jsem pak v této diskuzi zdůraznil
skutečnost, že zastupitelstvo městské části doporučilo pronájem
pozemků, a to i z toho důvodu, že dotační titul, který bude z větší
části hradit tuto výstavbu, umožňuje právě i pronájem a tak nic
nebrání tomu, aby byly pozemky za účelem výstavby pouze pronajaty, nikoli prodány. Prodej pozemků by nepochybně nebyl v zájmu
Kníniček, které by tak nenávratně ztratily část svého území.
Dne 1. 8. 2018 jsem však byl pozván na jednání Rady města Brna,
kde se projednával budoucí prodej pozemků pod Paracentrem.
I přes můj nesouhlas podpořený zastupitelstvem Kníniček Rada
města Brna jednohlasně prodej pozemku odsouhlasila. Na moji
žádost mi mělo být do konce měsíce zasláno zdůvodnění, proč se
vedení města rozhodlo nerespektovat zájmy Kníniček a pozemek
prodalo, a bylo mi rovněž přislíbeno, že mi bude do konce měsíce
zaslán znalecký posudek na výslednou cenu pozemku tak, abych
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tyto podklady mohl prozkoumat a připravit ještě další stanovisko
Kníniček na zasedání zastupitelstva města Brna ke dni 4. září 2018.
Vzhledem k tomu, že mi slíbené materiály nakonec poskytnuty
nebyly, nechal jsem si zpracovat svůj znalecký posudek na tržní
cenu pozemku. Výsledkem byla podložená skutečnost, že tržní cena
prodávaného pozemku činí 4000 Kč/m2.
Na zasedání zastupitelstva města Brna konaném dne 4. září byl pod
bodem 286 schválen budoucí prodej pozemků o velikosti 2 654 m2
za částku 3 500Kč/m2. Podkladem pro toto rozhodnutí vedení města Brna byl mimo jiné i můj znalecký posudek o vyšší ceně pozemku
a relevantními argumenty podložený nesouhlas Kníniček. Ještě před
jednáním zastupitelstva města Brna jsem všem brněnským zastupitelům zaslal dopis s žádostí o stažení bodu s argumentací, že dle
našeho znaleckého posudku je cena pozemku výrazně vyšší. Rovněž
jsem opakovaně poukazoval na to, že pozemky mohou být soukromému investorovi pouze pronajaty, tak jak bylo občanům Kníniček
veřejně slíbeno… vše bez úspěchu, zastupitelstvo Brna prodej pozemku schválilo. Rozhodnutí zastupitelstva města mohu sice napadnout žalobou u příslušného soudu, je to však jen formální možnost,
protože k takovému kroku potřebuji souhlas vedení města Brna,
které samo o prodeji pozemku rozhodlo a takový krok posvětilo.
Zájmy Brna byly vyhodnoceny jako prioritní a naše požadavky nebyly vyslyšeny.
Z pozice starosty mohu jen formálně konstatovat, že je to za
toto volební období již třetí prodej/směna pozemků, kterou
město Brno realizovalo i přes výslovný nesouhlas naší městské
části.
Závěrem si ještě neodpustím pár slov k novému vstupnímu areálu
do ZOO. Jistě jste si všimli, že v bývalém areálu VUT byla vytvořena
odstavná plocha pro automobily návštěvníků ZOO o velikosti cca
2 500 m2. Dva dny po zmiňované schůzce s občany, které byl přítomen také ředitel ZOO, vznikl i nový sezónní vstup do zoologické
zahrady. Avšak na schůzce o tom nebyl nikdo informován, a tak se
většina z nás dozvěděla o této novince až z tisku či z nového nápisu
Sezónní vstup ZOO Brno. Navíc odstavná plocha vznikla bez potřebného povolení stavebního úřadu, proto jsem mimo jiné i z Vašeho
podnětu podal na stavební úřad podnět na prověření legálnosti této
plochy.

Dle mých informací proběhlo již výběrové řízení na projektové
práce na nový vstup do ZOO. Žádná studie nám však prozatím představena nebyla. Vzhledem k předešlým zkušenostem s vedením ZOO
Brno, které není vstřícné k poskytování relevantních informací,
a v podstatných záležitostech týkajících se území Kníniček jedná
i bez našeho vědomí, mi z mé pozice nezbývá, než se opakovaně
u vedení zoologické zahrady dotazovat na stav zpracování této
studie.
Martin Žák, starosta
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ V ROCE 2018

PRO VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
BYL V MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO-KNÍNIČKY
USTANOVEN JEDEN
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10001
SE SÍDLEM
NDROVA 25, 635 00 BRNO
(VCHOD OD KAPLE).

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů
a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen
„volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky.

Volby do zastupitelstva
naší městské části proběhnou:

Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací
lístek označený nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením
voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

V PÁTEK DNE 5. 10. 2018
volební místnost
se otevře ve 14.00 hodin
a uzavře ve 22.00 hodin
V SOBOTU DNE 6. 10. 2018
volební místnost
se otevře v 8.00 hodin
a uzavře ve 14.00 hodin
Bc. Martin Žák,
starosta MČ Brno-Kníničky

Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci,
městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen
k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou
cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného
obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat
v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie
s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva
postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není
možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být
vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím
lístku uveden text Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může
být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.
strana26
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Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního
úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně
některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané
z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek
jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
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 volební strany je dán hlas

podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče
je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek
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 vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování v územně členěných statutárních městech
a v hlavním městě Praze
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města anebo městské části hlavního města
Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně
členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního
města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 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 volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem.

STATISTIKA ÚČASTI NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 2014–2018			
Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Bc. Martin Žák
Miroslava Keprtová
Lenka Ištvanová
Ing. Josef Stodůlka
Miroslav Machovec
Ing. Kateřina Lišková
Ing. Hana Juránková
RNDr. Petr Firbas
Václav Vincenc
Ing. Petr Vokřál

zastupitel od

zastupitel do

10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
10. 11. 2014
13. 4. 2015
10. 11. 2014

současnost
současnost
současnost
současnost
současnost
současnost
současnost
současnost
současnost
4. 3. 2015

účast na zasedání
v minutách
5106
5078
4957
4758
4680
4478
4279
4174
4082
38

účast na zasedáních
z celkového počtu 34
32/34
32/34
31/34
28/34
29/34
29/34
29/34
26/34
27/30
1/4

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

SPOLEČNĚ PRO KNÍNIČKY

KANDIDÁTKA Č.

1

Na Kníničkách nám záleží, proto jsme spojili síly, abychom
- podporovali kulturní a společenský život v Kníničkách – Hody, Ostatky, Advent, Mikulášská, Čerti a další
tradiční i nové akce, ...
- zapojili seniory do aktivního života – přímá podpora klubu seniorů, zajištění dopravy na kulturní akce,
pomoc při řešení problémů, ...
- udělali maximum pro aktivity našich dětí – úpravy a dokončení stávajících hřišť, podpora kroužků,
sportovních akcí, ...
- podporovali nové projekty – kabelový internet a TV, WIFI na dětská hřiště, občanská vybavenost, ...
- zefektivnili komunikaci mezi městskou částí a Brnem a dosáhli tak maximální podpory pro projekty
určené potřebám kníničských občanů – zklidnění ulice Ondrova, nová výstavba v bývalém areálu VUT, ...
- nastavili přátelské prostředí mezi "chataři" a občany Kníniček – oprava a lepší údržba komunikací,
podpora projektů nabízejících rekreační aktivity v oblasti Brněnské přehrady, ...

Prostě…aby se nám SPOLEČNĚ V KNÍNIČKÁCH krásně žilo!
Jsme Vaši sousedé, známe problémy obce a snažíme se je řešit.
Přijďte si s námi SPOLEČNĚ popovídat dne 26.9.2018
od 18,00 hod. do tělocvičny v Kníničkách

Jsme tu s Vámi a pro Vás!

1

volte

Sdružení nezávislých kandidátů

2

ZA KNÍNIČKY
kandidátka č. 2

SPOLU TO DOTÁHNEME DO KONCE
DOVOLTE NÁM
DOKONČIT,
CO JSME ZAČALI
A ZREALIZOVAT
NOVÉ PROJEKTY
>>>
PODPOŘTE
NÁS U VOLEB,
VŠICHNI
SPOLEČNĚ
ZA KNÍNIČKY!

> Rekonstrukce ulice Ondrova (V současné době máme hotovou dokumentaci na zklidnění celé ulice
spočívající ve výměně povrchu v zatáčkách včetně doplnění červené neklouzavé vrstvy, rozšíření chodníku v horní zatáčce,
nasvětlení stávajících přechodů a úpravu ostrůvku při příjezdu od Jinačovic. Po rozšíření chodníku při výstavbě terasových
domů v horní části ulice Ondrova zde vybudujeme další přechod u točny autobusu.)

> Zklidnění ulice Ondrova (Nyní je již v běhu projekt úsekového měření na celé ulici Ondrova, který zajistí
plynulý a nekonfliktní průjezd automobilů, klidné využívání chodníků a bezpečné přecházení chodců přes vozovku.
MČ Kníničky nechala zpracovat studii mimoúrovňového křížení křižovatky u UNI HOBBY – zasadíme se o její realizaci.)
> Digitalizace a LED osvětlení ulic (Zmodernizujeme stávající webové stránky Kníniček a doplníme
je o SMS systém, který bude občany informovat nejen o aktualitách a pozvánkách na kulturní či sportovní akce,
ale i o podstatných událostech v obci jako je např. odstávka elektrické energie. Při výměně kabelů NN doplníme optická
vlákna pro vysokorychlostní internet včetně TV v HD kvalitě pro celé Kníničky a zajistíme nové chytré LED osvětlení ulic.)

> Výstavba nové mateřské školy a domova pro seniory (V běhu jsou již oba projekty,

zpracovávají se potřebné dokumentace pro vydání stavebního povolení na novou školku i dům pro seniory. Stávající prostory školky zrekonstruujeme, přemístíme do ní úřad i knihovnu. Vzniknou zde i další nové prostory pro služby jako např.
obchod či ordinace lékaře. Současně budou opraveny vnitřní prostory tělocvičny a bude zateplena zbylá část objektu.)

> Sociálně-kulturní rozvoj městské části (I nadále budeme pořádat a rozvíjet kulturní akce měst-

ské části jako jsou klub seniorů, keramický kroužek, rukodělné dílny, Dětský den, Mladé hody, Ostatky, Kácení máje,
Advent, cvičení pro seniory a další. Nově pro Vás chystáme Kníničský ples a sportovní cvičení.)

ZVEME VÁS
NA DEBATU
S PRIMÁTOREM

Petr
Vokřál

Zveme Vás na debatu s primátorem
o kníničských i celoměstských
projektech a plánech.

3. října
tělocvična
na ulici Ondrova
Brno-Kníničky

18:00

Sdružení nezávislých kandidátů

PRO KNÍNIČKY

3

kandidátní
listina č.

…v čele s Petrem Vokřálem chceme dosáhnout po-

tem pro život. Chceme navázat na rozvoj obce z prvního

zitivních změn. Víme, jak na to, a máme zájem, aby

porevolučního období. Využijme druhé šance na propo-

Kníničky zůstaly i nadále malebným a krásným mís-

jení místní komunální politiky a politiky města Brna.

Víme jak na to, abychom získali co nejvíce
Pro Kníničky.
Dejte nám šanci zrealizovat městské
investice Pro Kníničky do domu pro seniory.
Umožněte nám dokončit výstavbu nové
mateřské školy Pro Kníničky.

Zdroje Pro Kníničky efektivně využijeme
na rekonstrukci tělocvičny, opravy vozovek,
rekonstrukci budovy MŠ.
Ne sliby, ale poctivou prací Pro Kníničky
dosáhneme zklidnění ulice Ondrova.
Nepropásněme druhou šanci Pro Kníničky.

Zvolte Pro Kníničky pozitivní změnu

září 2018
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A JE TO TADY… UŽ SE
NA VÁS ZASE CHYSTÁME
Vážení sousedé, vezměte kalendáře do ruky
a poznačte si datum 1. prosince 2018, kdy
se na vás opět přiřítí čertovská družina
vedená pekelníkem pekelným jeho veličenstvem Luciferem. A pokud budete hodní, tak snad přijede i jeho nebeská milost
Mikuláš, doprovázená skupinou andělů.
Listí se začíná zabarvovat do krásných barev, což znamená, že podzim je za dveřmi
a přípravy letošního, již čtvrtého ročníku
Kníničského adventu, jsou v plném proudu.
Jako každý rok se můžete těšit na bohatý
kulturní program pro všechny věkové kategorie, několik novinek a spoustu nečekaných překvapení. Věříme, že společně s vámi
strávíme krásnou adventní sobotu.
Jednou z novinek bude pravidelné Sousedské setkávání u dětského punče, svařáku
a medoviny každou další adventní sobotu
vpodvečer u Kníničského betlému vedle naší
kapličky.
Opět bychom rádi oslovili vás, naše sousedy a sousedky, kteří máte
šikovné tvořivé ručičky a chtěli byste svými výrobky potěšit i ostatní,
neváhejte a přijďte je nabídnout na řemeslný jarmark. Přihláška bude
zveřejněna na stránkách www.kninicky.eu nejpozději koncem září.
Pozvánku s podrobnějšími informacemi očekávejte v listopadu
ve svých schránkách: NEVYHAZOVAT
Těšíte se na nás? My na vás ano!
Pořádá ÚMČ Brno-Kníničky, za celý realizační tým
Lukáš Bezděk, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová a Mirka Keprtová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018
Nově narozené kníničské občánky přivítáme 10. listopadu v devět
hodin v krčku. Slavnostní vítání obohatí kulturní vystoupení dětí
z naší mateřské školky Studánka. Pro rodiče a děti máme připravené
drobné upomínkové předměty a dárky. Prosím rodiče, kteří mají
o vítání zájem, aby mi zaslali jméno dítěte a tel. kontakt na adresu
starosta@brno-kninicky.cz. Předem děkuji
Martin žák, starosta

LÍPA Z JARA 1968
Na jaře roku 1968, kdy začal tzv. Obrodný proces republiky, zasadili Kníničtí na oslavu tehdy domněle nabyté svobody lipku, u křížku,
v parčíku U Památníku. Téhož roku na oslavu 28. října 1968, k 50. výročí vzniku republiky, zasadil pan řídící učitel Grégr s dětmi před
školou v parku také lipku. Ta ale uschla. Jak by ne, země měla za
sebou dárek z 20.–21. srpna 1968, druhou okupaci století, tentokrát
takzvanými spřátelenými vojsky Varšavské smlouvy. Jak prosté, svět
a Evropa k obrodnému procesu nedospěly.
Marta Ugwitzová

Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek
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PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, SOUSEDÉ,
POJĎME SE SETKAT A NA CHVÍLI ZASTAVIT ČAS.
Společně oslavme 100. výročí konce 1. světové války a 100 let od založení samostatného Československého státu.
Zasaďme lípu, připomeňme si 81 kníničských občanů, kteří odešli bojovat a 16, kteří se domů už nevrátili.
S úctou a hrdostí vzpomeňme na kníničské legionáře.

STROM SVOBODY
14. ŘÍJNA 2018

14.30 hodin • PARK U PAMÁTNÍKU (souběh ulic Rekreační, U Památníku)
15.00 hodin • PARK U LVA, BRNO-KNÍNIČKY
PROGRAM
14.30 • slavnostní zahájení v parku U Památníku
• odhalení pamětní desky lípy z jara roku 1968
• průvod k parku U Lva za hudebního doprovodu Kníničského tria
15.00 • vystoupení dětí z Mateřské školky Studánka
• čestná stráž legionářů – jejich projev k událostem 1. světové války,
o významu legionářů a o založení prvního samostatného
Československého státu
• Kníničky za války
• kníničtí padlí a legionáři, minuta ticha k uctění jejich památky bude zakončená čestnou salvou legionářů z historických zbraní
• vystoupení Kníničského hudebního tria – píseň Ach synku, synku
• zasazení Stromu svobody (lípy) společně s Vámi, Vašemi dětmi
a brněnskými vodními skauty, za doprovodu Kníničského hudebního tria,
zpěv státní hymny
• umístění časové kapsle ke kořenům lípy včetně představení jejího obsahu
• pater Pavel Svoboda – požehnání kníničského Stromu svobody
			V O L N Ý P R O G R A M
		• povídání s legionáři, ukázka a prohlídka historických zbraní, uniforem
		• povídání s brněnskými vodními skauty
		• ukázka prvorepublikového gramofonu pana Strážnického
Svoji aktivní účast přislíbili bývalí starostové paní Jarmila Kubátová a Ing. Zdeněk Cibulka
Předpokládané ukončení akce je naplánováno na 17.00 hod. Doprava mezi parky a drobné občerstvení bude zajištěno.
Za pořádatele ÚMČ Brno-Kníničky se na setkání těší organizační tým:
Ing. Irena Bubeníková, Lenka Ištvanová, Ing. Lukáš Bezděk, Luboš Strážnický
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8. ROČNÍK SENIORKLUBU KNÍNIČKY
JIŽ OPĚT BĚŽÍ, NEVÁHEJTE
A PŘIJĎTE MEZI NÁS!
První schůzka proběhla 6. září. Sešly jsme se jako obvykle v první
čtvrtek v měsíci, v 10 hodin v krčku. Tento termín se stal dobrou
osvědčenou tradicí. Další setkávání klubu probíhají v terénu podle
termínů našich akcí. Společně poznáváme nová místa, chodíme za
kulturou a prožíváme krásné zážitky. Staré české přísloví říká, že ve
dvou se to lépe táhne. V naší početné skupině se nám to táhne
opravdu skvěle! V létě jsme obdivovali největší putovní kosmonautickou výstavu Cosmos Discovery a vykoupali se ve Wellness Kuřim.

Rukodělné a keramické kroužky v Kníničkách pro děti i dospělé
2018/2019
Pořádané ÚMČ Kníničky

Zahajujeme další ročník rukodělných a keramických kroužků pro děti i dospělé. Začínat budeme v pondělí 1.
října.
Pro děti chystáme opět kroužky keramiky i smíšených technik podle pokročilosti dětí. Pro začátečníky a děti ze
školky zatím vzhledem k jejich možnostem keramiku, pro větší děti keramiku se zahrnutím dalších rukodělných
technik. Zájem dětí o rozšíření tvorby na jiné rukodělné techniky roste a některé z těch, které jsme s nimi již dělaly,
chtějí opakovat. Dětští účastníci našich kroužků jsou velmi šikovní a zvládají velmi dobře i složitější techniky,
proto jsme se rozhodly pro ně výrazněji rozšířit obory tvorby podle jejich věkových možností a podle jejich zájmu.
Také pro dospělé máme nachystány některé nové nápady a samozřejmě pokračování a rozšíření technik, o které
je největší zájem.

Začátkem září jsme v rámci Brněnských dnů
pro seniory navštívili Dolní Kounice s komentovanou prohlídkou křesťanských a židovských památek. V rámci akce Špilberk
žije jsme shlédli výstavu Rok 1918 – co nám
válka vzala a dala.
Naše plány? Zúčastnit se komentované
prohlídky v bývalé káznici v Brně na Cejlu.
Prohlédnout si město památek Třebíč, zejména Baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť.
Prohlédnout si Jurkovičovu vilu a vilu Tugendhat. Shlédnout swingovou grotesku Saturnin v Mahenově divadle.
ÚMČ Kníničky nás podporuje i finančně.
Každoroční dotace je pro nás bezpochyby
velkou pomocí, za kterou tímto srdečně
děkujeme.
Nejen to, již čtvrtým rokem pro nás ÚMČ
Kníničky organizuje pravidelná úterní cvičení. Od 11. září cvičíme každé úterý v devět
hodin v místní tělocvičně s Hankou Jelínkovou.
Nové členy na všechny aktivity seniorů srdečně vítáme. Minulý rok se k nám začali sporadicky přidávat i muži! Doufáme, že jich bude
i nadále přibývat, stejně jako žen :)
Termíny setkávání vždy v první čtvrtek
v měsíci, v 10 hodin v krčku: 4. 10., 1. 11.,
6. 12. 2018, 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2019
Kontakt: K Bukovinám 21, mail: d.dunda@
email.cz
Mgr. Danuše Dundáčková
a Ing. Irena Bubeníková
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
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S dalším cyklem kroužků budeme začínat opět od října, a to s následující nabídkou :
Větší školáci, kteří k nám už chodili a jsou pokročilejší,
budou s kroužkem pokračovat ve stejném termínu, tj.
v pondělí od 17 do 18,30 hodin. Pro tyto děti máme v plánu
přidat více jiných rukodělných technik než v minulém roce.
Hodiny keramiky chceme zaměřit na složitější výrobky,
například ﬁgurální tvorbu. K ostatním technikám, které jsme
již s nimi dělaly a které je velmi bavily, jako plstění, výroba
ručních svíček, mozaika, graﬁka – linoryt, savování triček,
postavičky z pediku, šperky z petlahví atd., ke kterým se
podle přání dětí budeme vracet, přibudou další, jako
graﬁka – suchá jehla, fotokresba, výroba ručního papíru,
papermasche, malba na sklo, tvorba ozdob z organzy,
aranžování, možná i malování nebo drátování a další.
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 především na keramiku, možná
s malou příměsí jiné tvorby, a bude probíhat ve středu
od 16,15 do 17,45 hodin.
Zájemci o kroužky pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na níže uvedené kontakty. Již v současné době
máme nahlášenu spoustu uchazečů. V případě velkého počtu zájemců, výrazně převyšujícího dosavadní
kapacitu kroužků, uvažujeme o možnosti rozšíření nabídky, možná o čtvrteční termín.
Kroužky pro děti ze školky budou upřesněny podle zájmu a možností školky, pravděpodobně budou opět jako
dosud v pondělí a ve středu odpoledne, v případě velkého zájmu i ve čtvrtek. Děti ze školky se snažíme
do skupin rozdělit částečně podle věku a podle zkušeností, s těmi, které k nám již chodily, můžeme začít dělat
složitější výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním
dovednostem. Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce školky.
Ru
Rukodělné dílny pro dospělé budou probíhat jako dosud ve středu od 18 do 21 hodin. Program podzimního
cyklu bude k dispozici na internetových stránkách ÚMČ Kníničky nebo na vývěskách, samozřejmě rádi
zodpovíme i případné dotazy. Těm, kteří k nám již chodili, ho zašleme mailem. Zájemci se mohou hlásit rovněž
na níže uvedené kontakty.
Děkujeme všem dětem i dospělým 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 Ju
Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Lenka Jašková, tel.:608970129 e-mail: lenka.jaskova13@seznam.cz
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SBÍRÁME S PANEM POPELOU
Jako každým rokem, tak i letos se MŠ Studánka zapojila
do ekologického projektu – „Sbíráme s panem Popelou“.
Za 18 let jsme s rodiči našich dětí a ÚMČ nasbírali 58
140 kg papíru, což znamená, že se nám společně
podařilo zachránit malý lesík. Výtěžek z odvozu papíru
využíváme na zájmové aktivity dětí, část také putuje do
místní ZOO, kde máme adoptovaného klokánka. Pokud se

k nám chcete přidat a z malého lesíka udělat pořádný
les, využijte, prosím, našich odvozových termínů.
Termíny: 16.–17. října 2018, 14.–15. ledna 2019
(podle počasí), 14.–15. května 2019
Kontejner bude přistaven k MŠ vždy v úterý během
dopoledne a ve středu odpoledne bude odvezen.
Za malé ochránce přírody z MŠ Studánka,
Jana Zrostová

GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ KNÍNIČEK
Vážení čtenáři, rád bych Vás pozval na tématicky zaměřenou
vycházku s názvem „Geologické podloží Kníniček“. Během
zastavení na Vás čeká jen minimum teorie a naopak prostor pro
Vaše případné dotazy. Kladívko, lopatku, nalezené horniny
i mapy přinesu :)
Kdy? neděle 21. 10. sraz ve 14.30 u kapličky /v případě deště v sobotu 27. 10. Trasa: kolem tenisových kurtů a lesního altánu údolím
Jinačovického prolomu, vyjdeme na silnic k Jinačovicím, obejdeme
obec po polní cestě a sejdeme k ÚMČ. Téma: skály vyvřelých hornin,
čtvrtohorní spraše, třetihorní štěrkopísky. Přibližná doba trvání:
90 minut. Fyzická náročnost: cirka 3,5 km.
Níže připojuji výklad o geologickém podloží Kníniček.
Při procházení územím Kníniček a sousedních obcí, to je Komína,
Bystrce, Rozdrojovic a Jinačovic si můžeme všimnout různých hornin,
pokud nejsou zakryty půdou. Tyto horniny jsou různého stáří. Od
prvohor, to je přibližně 600 milionů let až po čtvrtohory, to je
současnost. Ty nejstarší horniny jsou magmatické, to znamená
vyvřeliny, které utuhly v různých hloubkách pod povrchem nebo
blízko povrchu a vytvořily rozsáhlý Brněnský masiv, sahající daleko mimo Brno. Během vývoje prodělaly tyto horniny různé tektonické změny vyvolané horotvornými pochody, jako jsou poklesy,
výzdvihy, horizontální a vertikální posuny, tvorby zlomů a podobně.
To vše mělo vliv na tvorbu dnešního terénu, tedy tvorbu údolí,
horských hřbetů a sedimentačních pánví.
Na našem území je významný Jinačovický prolom, údolí Svratky a masiv Mniší hory.
Magmatické horniny jsou děleny dále podle minerálního složení
a struktury na jednotlivé druhy. Na území Kníniček je to diorit,
hornina složená z amfibolů – tmavých krystalků v hornině a ze živců
– světlých krystalků, ke kterým přistupuje v malém množství křemene. Jako celek je diorid zelenošedý až černozelený.
Můžeme ho sledovat od Bystrce – vstupu do ZOO, kde začíná masiv
Mniší hory, který se táhne až k Jinačovicím. Další výskyt dioritu je
u Sokolského koupaliště, od kterého pokračuje podél přehrady až
k přehradní hrázi, která je v něm zakotvena a dále až k hotelu Santon.
Jinačovický prolom je terénní deprese, vymezená zlomem severojižního směru od Jinačovic až do Bystrce na západním úpatí masivu
Mniší hory a druhým zlomem začínajícím u Rozdrojovic a jde směrem
k jihozápadu a u přehradního jezera se stáčí k jihu. Prostor tohoto
prolomu se během třetihor a čtvrtohor postupně zaplnil různými
sedimenty, které sem byly snášeny tehdejšími vodními toky z okolních svahů a také naváty větrem.
Třetihorní sedimenty jsou štěrky a štěrkopísky, někdy s jílovitými
vložkami. Jsou obnaženy v prostoru střelnice, v průkopu staré dálnice přes křižovatku Jinačovice, Rozdrojovice až do údolí občasného
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Příprava vzorků pro zařazení do sbírky, květinová miska a džezva
jsou vlastnoručními výrobky mědikovce pana Hovorky

jinačovického potůčku. Údolí tvoří východní hranici Jinačovického
prolomu.
Na severu pokračují třetihorní sedimenty až k údolíčku Rozdrojovického potoka, dále přes křižovatku Rozdrojovice, Jinačovice až do
údolí jinačovického potůčku.
V místech střelnice a průkopu staré dálnice bylo dříve koncem padesátých let vidět pěkné zvrstvení – často šikmo a křížově uložené
– štěrků a písků i překrytí čtvrtohorními spraši. Tyto štěrky a písky
jsou říčního původu. Dnes jsou bohužel dosti zarostlé vegetací.
V dalším období čtvrtohor se vyplňuje Jinačovický prolom spraší
a sprašovými hlínami. Tyto spraše vyplňují prostor mezi dioritovým
masivem Mniší hory na východě a malými dioritovými masivky
u Jinačovic na západě. Na jihu končí u zmíněného Rozdrojovického
potoka. Dobře jsou odkryty na pravém břehu jinačovického potůčku pod posledními domy na Ondrové ulici a můžeme je sledovat až
po začátek Ondrovy.
Spraše jsou také v prostoru pod Kníničkami, které jsou na nich
z větší části postaveny. Pěkná ukázka kontaktu nejstarší horniny
– dioritu a nejmladší vrstvy – spraše je nad vrátnicí dnes nečinného
kamenolomu Holedná v Komíně (zastávka tramvaje a trolejbusů,
Kamenolom). Je zde vidět téměř kolmá dioritová stěna, na které je
uložena několik metrů mocná spraš.
Spraše jsou velmi jemnozrnné horniny, s velikostí zrn 0,001–0,02
mm, složená z křemičitanových a uhličitanových zrn. Uhličitan je zastoupen kalcitem, křemičitanová zrna jsou ze zprachovatělých horninoZpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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tvorných minerálů jako křemen, živce a v malém měřítku amfiboly
a pyroxeny. Vznikly větrnou činností v suchém a studeném podnebí.
Spraše mají specifické vlastnosti jako jsou údržnost, tzn. že se udrží
v kolmých stěnách aniž by se bortily, dále nepropustnost pro vodu,
čehož se využívá při zakládání různých staveb jako těsnící a hydroizolační hmoty.
Na závěr několik mineralogických zajímavostí.
• V obnažených vrstvách štěrkopísku v průkopu staré dálnice byla
čočka černohnědého písku. Byla asi tři metry dlouhá a přibližně
20 centimetrů mocná. Po odebrání vzorku a provedení analýzy bylo
zjištěno, že jde o částečně zpevněný písek. Zrnka byla křemenná, ze
světlých křemičitanů, zpevňující tmel byl oxid manganu – minerál
wad až psylomelán, který je šedočerné barvy a zbarvoval celou vrstvu.
• Další zajímavostí je přítomnost černých jehličkovitých agregátů,
tzv. sluncí turmalínu na puklinách dioritu u Sokolského koupaliště – v malém lomu u parkoviště, také ve skále na bystrckém břehu
přehradní hráze a v poslední době v malém odkryvu u hotelu Santon.
Zde je ještě přítomen žlutavězelený epidot, který je zrnitý, místy
s náznaky jehličkovitých krystalků.
• Nejbohatší nálezy byly ve zmíněném dioritovém lomu Holedná.
V dutinách a na puklinách byly nalezeny měďnaté nerosty: tmavěmosazně žlutý kusový chalkopyrit a produkty jeho rozkladu,
to je zelený malachit v zemité a žehličkovité formě. Dále krásně
modrý azurit, jednak zemitý, jednak v drobných krystalcích.
Vyskytly se zde také kovově červené maličké plíšky mědi, drobné krychličky pyritu, skupinky krystalů křišťálu až 7 mm velké,
dále sloupovité krystalky kalcitu, jehlicovitý tremolit a plstnatý palygorskit.

Na mapě jsou různé horniny znázorněny svoji barvou, každé barvě je
přiřazeno její číslo. Horniny jsou podle stáří od nejmladší čtvrtohorní
– světlé odstíny (žlutá, nažloutlá apod.) až po nejstarší starohorní,
které jsou vyznačeny tmavými odstíny (červená, zelená, modrá atd..)
Na naší mapce jsou to nejmladší čtvrtohorní spraše, okrové štěrky
a písky a tmavozelený masiv dioritu. Červená za přehradním jezerem
je granodiorit.
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Vážený pane Hovorka, děkujeme Vám za odborný a srozumitelný výklad, zrovna tak poutavý jako Vaše přednášky pro seniory, během kterých navíc ukazujete četné vzorky nerostů.
Prozradíte nám však něco sám o sobě? Jste povoláním geolog
nebo geodet?
Vůbec ne, vlastně jsem chtěl jsem jít na lesnickou školu, ale po válce
byla maminka už těžce nemocná. Otec měl sice pekárnu, ale v tehdejší konkurenci celkem devíti husovických pekáren to nebylo
lehké živobytí.
Já jsem se chtěl stát mědikovcem tak jako můj bratranec, který dovedl z plechu zhotovit kotel, pánev, konvičku anebo formu na bábovku. To mě fascinovalo. Náboráři jsem musel vysvětlovat, kým se
to vlastně chci stát. V Blansku mě odmítli, že učně nepotřebují. Já si
ale postavil hlavu a náboráři byli ze mě paf, co si to ten čtrnáctiletý
kluk dovoluje. Nakonec jsme se dohodli, že do učení půjdu až za rok,
až bude o učně zájem. Rok jsem strávil jako pomocná síla v cukrárně.
Zájem o učně nahlásila až soukromá firma na Cejlu. Hned jsem tam
šel a chtěl jsem nastoupit okamžitě. Povedlo se, učil mě starý pán,
zakladatel firmy a bylo to velmi dobré až do roku 1948, kdy přišlo
znárodnění. Syna zakladatele zavřeli coby nepřítele lidu, já se dostal
do Prvního Brna, pak do Královopolské, kde ale byla práce neodborná. Naštěstí se začala budovat nová hala pro výrobu programu jaderné energetiky a pro chemický průmysl se začala zavádět plastová výroba. Nový materiál, nové technologické postupy, učili jsme se
svařovat umělé hmoty.
Právě kvůli plastům jsem strávil rok v Káhiře, psal se rok 1968 a doma
proběhla okupace Československa.
Od roku 1938 jsem se učil němčinu, od roku 1945 ruštinu, v roce 1968
egyptsky. Má znalost cizích řečí je takové „cirkusové esperanto“
:-)
A jak jste se dostal ke svému koníčku?
Za svůj celoživotní velký koníček vlastně vděčím okupaci. V roce 1938
Němci zabrali naši školu na Vranovské a zřídili tam shromaždiště Židů
před odsunem do koncentráků. Při vyklízení školy jsme pomáhali i my
prvňáčci, nosili jsme do vozu zásuvky z přírodovědného kabinetu.
V poslední zásuvce byly vyskládané kamínky, na které jsme s kamarádem Peškem zvědavě koukali. Stěhovák, který od nás věci přebíral
se rozhlédl kolem, ze zásuvky vybral nějaké kameny a řekl „kluci,
schovte to“, a to byl počin k mému pozdějšímu hlubšímu zájmu. Na
Orlí, ta drogerie je tam dodnes, se tehdy kromě drogistického zboží
prodávaly i přírodniny. Šli jsme tam, postávali, nakonec jsme sebrali
odvahu a zeptali se prodavače „Prosíme, co je to za kameny?!“ Nahoře byla galerie, prodavač tam vyběhl, mluvil s někým a vrátil se s informacemi. Měli jsme připravený kousek papíru a tužku, a tak jsem se
naučil poznat hadec, hesonit, achát a další.
V Maloměřicích, v místě překladového nádraží byly tehdy štěrkopískové terasy, kam jsme chodili hledat naše první kameny. Stačili
nám valounky s žilkou železa. Po válce ve skautu mě náš vedoucí
začal zasvěcovat do mineralogie. Prošmejdil jsem antikvariáty
a hledal brožurky a knihy o minerálech. Přestal jsem utrácet za
bonbóny a šetřil na knihy. Jezdil jsem taky na kole do vápencového
lomu na Dřínové u Tišnova, který funguje dodnes. Tam jsem v kalcitových žilách objevoval barity nažloutlé a růžové barvy, s krystaly
až 5 cm velkými.
Pane Hovorka, děkujeme Vám a těšíme se na Vaši komentovanou vycházku s názvem „Geologické podloží Kníniček“.
Jan Hovorka, Irena Bubeníková
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MISTRYNĚ EVROPY
ANIČKA JAKŠOVÁ
Vážení čtenáři, v březnovém čísle jsme Vám přinesli interview se slečnou Aničkou Jakšovou, která
domů do Kníniček přiváží v průběhu let jednu medaili za druhou.
Prvenství na mistrovství České republiky, spolu se
svou taneční skupinou tance hip hop Magic Free
Group, si Anička vytančila v letech 2014, 2015, 2016,
2017 a 2018.
Druhé místo na mistrovství Evropy obhájila již třikrát.
Loni v říjnu si navíc vybojovala stříbrnou medaili na
Mistrovství světa v dánské Kodani. Loni.

A jak se daří Aničce letos?

V ČERVENCI SE STALA
MISTRYNÍ EVROPY.
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME,
ANIČKO.
MOC TI PŘEJEME TVÉ
KRÁSNÉ ZLATÉ VÍTĚZSTVÍ!
V říjnu Tě čeká v Polsku v Kielcích
mistrovství světa.
Už teď Ti držíme palce!
Tvojí Kníničáci

CYRILOMETODĚJSKÉ HODY
Letos v Kníničkách proběhly již patnácté Cyrilometodějské
hody, které jako obvykle připadly na 4. a 5. července. Na
předhodové zábavě, kde krásně hrála cimbálová muzika
Slovácko mladší, chasa i s jinými krojovanými návštěvníky
tančila cimbálové tance – skočné, hucké, sedlácké, boršické,
stráňanské…
V Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje pak hrála
dechová hudba Ištvánci. Po předání hodového práva chasa,
skládající se tentokrát ze dvou kolon, spolu s malou chasou
u kapličky tradičně zatančila moravskou besedu. Následující
průvod obcí a vyvádění stárek byl zakončen Československou
besedou. Večerní zábava byla zahájena Moravskou besedou
v podání dětí. Později následovala Moravská a Československá beseda v podání chasy. Tančilo se, jedlo se a pilo, stejně
jako v případě předhodové zábavy, až do pozdních ranních
hodin.
Děkujeme těm, kteří nás finančně nebo osobní pomocí podpořili, i těm, kteří hody, ať už v civilu nebo v kroji, navštívili.
Za Kníničskou chasu Hanka Zezulová
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Fotozdroj: Helena Kudličková
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SOUSEDSKÝ PÉTANQUE
Smyslem je dobře si zahrát a pobavit se, případně přát úspěch
soupeřům. Tímto heslem se řídili hráči turnaje v Sousedském
pétanque. Na hřišti na Dolních loukách se v sobotu 16. června konal
již šestý ročník této kníničské soutěže.
I letos byla účast hojná. Devět týmů po dvou hráčích se do soutěžní
tabulky zapsalo pod neobvyklými přezdívkami. K vidění tak byl
souboj mezi Beruškami a Zelenými tygry a utkali se tam i Kebabové
s Hrochy. A ti, co nehráli, alespoň fandili. Také počasí bylo i tentokrát
přímo ukázkové. Během slunečného odpoledne se hráči i fandové
mohli občerstvit dobrou kávou, limonádou a nechyběly ani pochoutky z grilu. Do finále se nakonec probojovaly tři týmy.

Bronzovou medaili si odnesl Dream team v podání sourozenců
Katky a Davida Ištvanových. Jako druhý skončil tým Hrnčířů, tvořený Tomášem a Václavem Hrnčířovými. A nakonec – přestože nebo
možná právě proto, že je soupeři pro jejich přezdívku podhodnocovali – se do cíle probojovali jako první Pajdaví klokani neboli Irena
a Martin Pelánkovi.
Vítězům gratulujeme! Soutěžní odpoledne jsme si všichni parádně užili. I příští rok se budeme těšit na staré i nové hráče,
kteří se opět sejdou, aby změřili své síly v pétanque.
Za realizační tým Václav Hrnčíř a Lenka Ištvanová

NOVÝ ŽIVOT V PARKU U LVA
Společně s novou výsadbou vstupuje do parku U Lva i nový život.
Komule Davidova je přezdívaná motýlí keř. Jeho květy skutečně
lákají hned několik druhů motýlů, například žluťáska řešetlákového
a perleťovce prostředního, otakárka ovocného, přástevníka kostivalového a další. Maličké jezírko za pomníkem se stalo novým domovem pro jednu z nejmenších žabek u nás, rosničku zelenou.
Svému jménu navzdory může být nejen světle nebo tmavě zelená,

ale i nažloutlá, šedá nebo dokonce až nahnědlá. Ačkoli je rosnička
malá, její skřek je neuvěřitelně hlasitý. Živí se hmyzem a pavouky,
které nachází na listech stromů.
Přijdete se podívat a poslechnout si její typické kre-kre?
Za všechny tyto nové obyvatele parku děkujeme našemu dobrovolníku a patriotovi panu Strážnickému, který jezírko instaloval a keře vysadil.

Fotozdroj: Lubomír Strážnický
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FOTBALOVÉ NOVINKY Z FC DOSTA BYSTRC-KNÍNIČKY
Rádi bychom se hned na úvod pochlubili dvěma úspěchy. Konečně
se nám podařilo zčásti napravit chyby minulosti a založit nově
vlastní družstvo dorostenců, které bude hrávat na domácím hřišti.
Druhou dobrou zprávou je, že od začátku letní přípravy můžeme
naplno využívat nové travnaté hřiště na levém břehu řeky Svratky.
Dvě plnohodnotná travnatá hřiště jsou pro celý klub po letech velkou vzpruhou; nyní můžeme nabídnout všem našim členům větší
a kvalitnější prostory a tím i výrazně lepší podmínky k dalšímu rozvoji. Obě uvedené záležitosti nás stály nemalé několikaleté úsilí.
Bohužel v průběhu jara u nás došlo i k jedné velmi smutné události.
Na začátku dubna v nedožitých 64 letech nečekaně zemřel pan
Mgr. Jaroslav Sommernitz. Byl dlouholetým trenérem mládeže,
fotbalovým funkcionářem a v posledních letech obětavým členem
našeho klubu. Jeho odchod je pro nás obrovskou lidskou ztrátou.

MUŽI
Po střídavých výsledcích v jarní části soutěže obsadilo naše družstvo
mužů v konečné tabulce Krajského přeboru 4. místo. Zároveň jsme
se v krajském poháru probojovali až do semifinále, kde jsme ovšem
padli s budoucím vítězem z Bohunic.
Po skončení sezóny jsme obdrželi z Fotbalového svazu nabídku
přihlásit muže do vyšší soutěže, a to do divize. Po zvážení všech
pro a proti jsme se rozhodli nabídku na uvolněné místo přijmout
a v sezóně 2018/2019 tedy budeme hrát divizi D. Mužstvo prošlo
řadou změn, mimo mnohých odchodů a příchodů máme i nového
trenéra – po ukončení smlouvy trenéra Danihelky začal u našeho
A mužstva pracovat náš bývalý hráč Martin Kasálek. I když ho s novým týmem čeká nelehký úkol, věříme, že budeme v divizi hrát
důstojnou roli, i když se nám zatím výsledkově příliš nedaří.
Jarní výsledky v Krajském přeboru:
Bosonohy – FC Dosta Bystrc-Kníničky 1:2, Urban, Chyla
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Lanžhot 1:1, Matyska
Ráječko – FC Dosta Bystrc-Kníničky 3:0
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Svratka Brno 3:0, Janíček, Krejčíř, Urban
Rousínov – FC Dosta Bystrc-Kníničky 3:2, Ovčačík, Lízal
Boskovice – FC Dosta Bystrc-Kníničky 1:3, Urban 2x, Ovčačík
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Bučovice 0:1
FC Dosta Bystrc-Kníničky – M. Krumlov 4:0, Matyska, Svoboda,
Talaydan, Tomáš
Sparta Brno – FC Dosta Bystrc-Kníničky 1:2, Matyska 2x
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Ivančice 1:0, Janíček
Vojkovice – FC Dosta Bystrc-Kníničky 2:2, Urban, Lízal
Bohunice – FC Dosta Bystrc-Kníničky 4:0
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Veselí 4:1, Tulaydan 2x, Zatloukal, Lízal
Mutěnice – FC Dosta Bystrc-Kníničky 2:0
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Moravská Slavia 2:0, Urban, Svoboda
Aktuální výsledky v divizi:
Ždírec nad Doubravou – FC Dosta Bystrc-Kníničky 1:0
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Polná 1:2, Pelc
Břeclav – FC Dosta Bystrc-Kníničky 1:1, Stevanović
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Havlíčkův Brod 1:2, vlastní
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Strání 2:3, Pelc, Pohanka
FC Dosta Bystrc-Kníničky – Nové Sady 1:1, Chmúra
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MLÁDEŽ
Jak už bylo zmíněno na úvod, obnovili jsme vlastní dorostenecké
mužstvo. Bude to těžké, ale naším cílem je postupně se vrátit do
vyšších dorosteneckých soutěží, které jsme hrávali na našem hřišti
před pěti lety.
Z jarních výsledků mládeže stojí za zmínku zejména neuvěřitelná
šňůra starších žáků, kteří na konci soutěže 6 x za sebou remizovali,
dohromady s předcházející výhrou měli 7 zápasů bez porážky. Je
vidět, že nově poskládaný tým pod vedením trenérů Srba s Kosem
udělal během sezóny veliký pokrok a nakonec byl schopen měřit
síly s kýmkoliv.
Nicméně přesunem do vyšších kategorií opět došlo ke změnám
v počtech v jednotlivých ročnících. A bota nás tlačí právě ve starších žácích roč. 2004, 2005 a 2006, které bychom nutně potřebovali doplnit. Pokud byste měli zájem to u nás zkusit, volejte tel.
777 841 418. Starší a mladší žáci budou v letošním ročníku hrát
městskou soutěž.
Rovněž bychom se s Vámi chtěli podělit o jeden velký úspěch starší
přípravky roč. 2007. I když v této kategorii ještě nehrajeme na výsledky, každé vítězství nás nesmírně těší. Starší přípravka nenašla
konkurenci během Zimní ligy na Tuháčkově a celou soutěž s 24
účastníky vyhrála! V dramatické finálové skupině vyhrála všechny
tři zápasy a odvezla si dva nádherné poháry + ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje.
Během jara jsme sami uspořádali nebo se zúčastnili několika zajímavých akcí. K vydařeným patřilo zejména Dětské fotbalové odpoledne, které u nás proběhlo za krásného počasí na začátku června.
V průběhu dne k nám přišlo na 250 návštěvníků, všechny děti si
mimo zážitků odnesly i malý dárek, někteří v soutěžích vyhráli
i hodnotné ceny. Opět po roce se na našem hřišti také odehrála
jedna ze skupin velkého mezinárodního žákovského turnaje
„O pohár primátora města Brna“. Dále jsme se zúčastnili řady turnajů, jako např. Dětského dne se Zbrojovkou, mladší přípravka byla
doprovodit ligové hráče Zbrojovky na jejich zápas na Srbské,
minipřípravka si zahrála na setkání stejně starých talentů v Líšni.
Čtyři hráči z ročníku 2007 byli dvakrát nominováni do výběru
Brna, jeden se zúčastnil turnaje okresních výběrů, kde Brno-město
obsadilo třetí místo.
Doufáme, že si k nám i v další sezóně najdete cestu a že se společně
s námi budete těšit z výkonů našich svěřenců. Pokud byste se chtěli do činnosti klubu jakkoliv zapojit, malí i velcí, jste vítáni, neváhejte nás kontaktovat. Veškeré informace o našem klubu najdete buď
na webu www.fotbalbystrc.cz, nebo na Facebooku (FC Dosta Bystrc-Kníničky – oficiální stránka).

HLEDÁME SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
V BYSTRCI – ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ,
DLOUHODOBÝ VZTAH
Vhodné i pro ženu – péče o dresy, kabiny atp.
FC DOSTA BYSTRC-KNÍNIČKY
TEL. 731 452 886
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TOM ROKYTNÁ 409 – UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK
Dlouho jste o nás neslyšeli. Nebylo to ovšem z důvodu, že bychom
snad ukončili svoji činnost, ale právě naopak. Byli jsme plně vytížení a nezbýval čas na psaní. Tak alespoň nyní malá rekapitulace toho,
co jsme loni zažili.
V únoru jsme se zúčastnili Olympijského festivalu v Brně. Celých
17 dní jsme tam představovali náš turistický závod. Dodatečně děkuji všem zúčastněným z řad dětí a rodičů. Na provozu našeho
stánku se podílelo 64 lidí a to jak dětí, tak dospělých. Děkujeme také
zastupitelům Kníniček, kteří nám umožnili nákup reprezentačních
triček. S rozjezdem stánku nám vypomohly další oddíly a to TOM
Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou, Tom Stopaři Mikulášovice,
TOM Šikulové Kralovice a TOM Tuláci Frýdek Místek. Byla to krásná
dřina a pro děti obrovská zkušenost. Naším stánkem prošlo přes
10 000 návštěvníků a více jak přes 4 000 si náš závod vyzkoušelo.
V dubnu pak pro nás začíná závodní sezóna. Letos se závody konaly
na velmi pěkných místech naší republiky, v Rapšachu u Třeboně
a v Otrokovicích. Naši závodníci se také více zviditelňují. Po Českých
pohárech jsme měli 4 postupy na Mistrovství České republiky.
Naši stálici Aleně Fojtíčkové, Veronice Böhmové a Marii Filové – těmto závodnicím se podařilo vyběhnout si postup na Mezinárodní
mistrovství TZ. Dále to byl Jan Jelínek a Soňa Kouřilová, která nakonec
pro zranění nemohla závod běžet. O Alence Fojtíčkové natáčela
Česká televize medailon, bude odvysílán v programu Lvíčata na ČTD.
A konečně červen, samé zábavné věci. Tradiční výsadek, který spočívá v tom, že družstva, vždy pod vedením dospělého, jsou odvezena neznámo kam a za pomoci slepé mapy se musí dostat do cíle.
Vtip je v tom, že jsme vysazováni navečer, takže se do cíle dostáváme mnohdy velmi pozdě. Letošní výsadek patřil k těm náročnějším.
Naši klubovou činnost jsme zakončili tradiční závěrečnou na Dolních
loukách.
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Na prázdniny jsme pak měli tradiční věci jako stanový tábor na
Věchnově a příměstský tábor v Kníničkách. Příměstský tábor pro nás
začal velmi zajímavým zážitkem a to, když jsme v lese našli granát
z minometu. Přikládám foto a apeluji! Poučte vaše děti, že takové
nálezy lze pořád ještě najít v okolních lesích a jsou stále nebezpečné! My jsme granát našli v Hlubočku. Ihned jsme volali policii
a ta pak následně pyrotechniky. Granát odpálili na poli u Medlánek.
V srpnu pak následoval zlatý hřeb naší činnosti a to EXPEDICE SKOTSKO. A o té více v následující reportáži.
Co připravujeme na tento školní rok?
Každé pondělí cvičení pro předškoláky v Kníničkách v tělocvičně,
16–17 hod. Cvičení probíhá formou pohádky a je velmi oblíbené.
Čtvrtky tradičně patří dětem školního věku. Také budeme i nadále
pořádat turistické závody.
V listopadu se můžete těšit na tradiční Strašidýlkovou cestu.
O všech akcích se dočtete na www.tom409.webnode.cz

EXPEDICE SKOTSKO
Po dlouhých přípravách se letos v srpnu konečně uskutečnila naše
dlouho očekávaná expedice do Skotska. Naším cílem byl ostrov Mull.
Zaujal nás možností plaveb s vyhlídkou na velryby, delfíny, orly
mořské a další zajímavé živočichy.
Tak tedy 8. 8. 2018 o půlnoci vyrážíme od kapličky v Kníničkách.
Máme svůj autobus a jak později oceníme, nabízí nám velmi skvělé
zázemí. Expedice se účastní 16 dětí a 5 dospělých. Vyrážíme přes
Německo do Belgie. V přístavu Zeebruge se nalodíme na obrovský
trajekt. Jedeme záměrně trajektem a to rovnou nahoru do Anglie,
abychom tak ušetřili noc a autobus si splnil povinnou pauzu.
Se skupinou šestnácti dětí budíme pozornost. Samozřejmě na trajektu o nás věděli předem a tak už na nás čeká pán, aby nás informoval o bezpečnostních pokynech. Pak následuje pasová kontrola
a ubytování v kajutách. První kroky samozřejmě směřují na horní
palubu, odkud je výhled.
Přístav i moře u něj jsou dost odpudivé. Kolem průmyslová zóna
a moře je velmi kalné. Ale to už vyplouváme. Loď se mírně houpe
a začíná se stmívat. Děti objevily prodejnu s parfémy a tak se před
spaním všechny náležitě navoní.
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Ráno připlouváme do přístavu Hull v Anglii.
Trajekt nejdřív musí proplout zdymadlem.
Pak už můžeme vystoupit. A náš autobus
vyráží směr Edinburgh. Nejdřív se jedeme
ubytovat. Díky tomu, že v Edinburghu se
v srpnu konají festivaly, mají zde i kemp.
A tak stavíme stany přímo v Edinburghu.
Je tu dost větrno. Máme co dělat, abychom
stany vůbec postavili. Ale svítí sluníčko a to
je důležité. Po jídle vyrážíme do města.
Právě díky festivalu jsou v centru menší uzavírky. Tak nás autobus vysadí pod hradem
a dál pokračujeme pěšky. Míříme na Royal
mile (Královskou míli), ulici, kterou doporučuje každý původce. A to už jsme v centru
všeho dění, všude je plno lidí, protože právě

zde se odehrává onen zmiňovaný festival. V ulicích je plno pouličních
umělců, kouzelníci, zpěváci, herci. Děti jsou vtažené do kouzelnického představení jako účinkující, někteří jsou z toho vyplašení.
Po představení pokračujeme dál. Potřebujeme nakrmit děti a tak
hledáme občerstvení, kde nabízí ono pověstné fish and chips, tedy
smaženou rybu a hranolky. A přichází i naše první zkušenost: příště
si toto jídlo dávat ve dvojici. Porce jsou zde obrovské a i chlapi s tím
bojují. Ryba je vynikající. Přilehlý kopec nás láká na výlet, ale z nedostatku času ho bohužel musíme vynechat. Tak se ještě kocháme
večerním městem a kouzelnickými vystoupeními a v noci nás autobus veze zpět do kempu.
Ráno znovu vyrážíme do Edinburghu. Tentokrát se jdeme podívat
na hrad, který byl včera zavřený. A do Camery Obscury neboli světa
iluzí. Je to zábavní park, který je založený na optických klamech.
Můžete zde vidět různé triky. Všem se nám tu moc líbilo. V poledne
opouštíme Edinburgh a směřujeme k jezeru Loch Lomond.
Za TOM Rokytná 409
Regina Böhmová
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ BYLINY NA ZAHRÁDCE
V tomto pojednání bych se ráda věnovala některým léčivým bylinám, které nejsou ve volné přírodě dostupné, nebo jen vzácně,
ale je možné je snadno pěstovat na zahrádce.
Tyto byliny byly odjakživa ozdobou zahrádek a předzahrádek našich
babiček a byly využívány jako koření, ale i jako důležité léčivky.
I u nich je nám předkládána rozmanitá inspirace, kterou nám mohou
nabídnout pro náš život.
Musím říci, že se mi velmi těžko vybíralo, které byliny do tohoto
pojednání zařadit. Léčivek pěstovaných na zahrádkách je velmi
mnoho a některé z nich jsou nedoceněné. Však místo v tomto zpravodaji je omezené, tak jsem vybrala ty, které jsou podle mého názoru snad nejdůležitější. Některým dalším se snad budu moci věnovat v některém z dalších čísel.

Bylinou, která by na žádné zahrádce určitě neměla chybět, je šalvěj
lékařská. Je to malý keřík s podlouhlými šedozelenými plstnatými
listy a klasem modrých květů. V našich klimatických podmínkách
se tento druh šalvěje prakticky nevyskytuje, můžeme ji najít spíš
ve středomořské přírodě. Ovšem na našich zahrádkách se jí daří
většinou velmi dobře a může být velmi cenným pomocníkem při
zdravotních potížích i v kuchyni. Šalvěj je jednou z královen léčivých bylin, což už napovídá i její název, který znamená „záchranu“.
Je to velmi účinné přírodní antibiotikum, působí silně protizánětlivě
a při pravidelném užívání je schopna vyléčit prakticky jakýkoliv
zánět, počínaje záněty ústní dutiny, nosohltanu, uší a plic přes
angínu až po močové ústrojí, zažívací ústrojí, játra, žlučník, gynekologické orgány a kůži. Při dlouhodobém užívání ve velkých dávkách
však může způsobit žaludeční nevolnost. Bylina je důležitým pomocníkem při gynekologických obtížích, zejména v klimakteriu, lze
ji použít i při cukrovce, křečích, působí proti pocení, padání vlasů,
plísni, pásovém oparu, aktivuje krevní oběh a čistí krev, podporuje
nervový systém a působí proti depresi, předchází mrtvici a pomáhá
i při její léčbě, příznivě působí na obrny a roztroušenou sklerózu.
Zevně je velmi účinná při nehojících se a mokvajících ranách a vředech ve formě obkladů, jako kloktadlo při zánětech dásní a parodontóze. Při bodnutí hmyzem přikládáme rozemnuté šalvějové
lístky. Bylinu užíváme ve formě čaje, nálevu, tinktury, jako kloktadlo,
zevně jako obklady nebo koupele. Můžeme vyrobit i šalvějové víno
nebo likér. Šalvěj je lépe užívat samostatně, není příliš vhodná do
čajových směsí. Používá se list, který sbíráme během celého léta za
suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne a sušíme
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přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 °C. Šalvěj je
i velmi oblíbeným kořením s hojným využitím v kuchyni. V dřívějších
dobách jí byl připisován vliv na dlouhověkost, používala se například
i jako prevence proti moru nebo na neplodnost. Je hojně využívána
i v čínské medicíně. Tato skromná a nenáročná bylina, která je představitelkou hojnosti a vytrvalosti, nás učí především moudrosti
a trpělivosti, očištění se od zbytečností a pokornému sklonění se
a úctě ke všemu živému.
Bylinkou, se kterou se v naší volné přírodě prakticky nesetkáme, je
měsíček lékařský. Je to velmi oblíbená bylina, kterou známe ze
zahrádek našich babiček, žlutě nebo oranžově zbarvená sluníčka
v záhonech letniček se semínky ve tvaru srpku měsíce. Bylina je sice
jednoletkou, ale velmi snadno se vysemení a každým rokem tak
obnoví svou krásu na záhonech. Měsíček je další bylinou s velmi
úspěšným využitím a poměrně širokým polem působení. Její základní účinek se soustřeďuje na nemoci jater a žlučníku, ale působí i při
křečových žilách, léčbě astmatu a kašle, při bušení srdce, upravuje
menstruaci, hojí vnější i vnitřní záněty, žaludeční a dvanácterníkové
vředy, záněty střev, gynekologických orgánů, onemocnění slinivky
břišní, pomáhá při Crohnově chorobě, ušních a očních zánětech, pro
posílení zraku, při zánětech čelních a nosních dutin, zánětech kloubů,
artróze a artritidě, při léčbě rakoviny zejména prsů, dělohy a kůže,
čistí krev, působí mírně sedativně, ovlivňuje odolnost nervové soustavy a zklidňuje úzkostlivé stavy. Pomáhá i hojení hnisavých ran,
proti plísni a při bércových vředech a nádorech, při spáleninách,
pohmožděninách, ekzémech, omrznutí. Obklady z čerstvého měsíčku jsou výborné na křečové žíly. Bylinu můžeme užívat samostatně
i ve směsích, a to ve formě čaje, tinktury, masti nebo oleje. Sbírají se
květy, především oranžové barvy, a to během celého léta za suchého,
nejlépe slunečného počasí v době před polednem a suší se přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 °C. Měsíček měl
hojné využití už v dávných dobách, v Egyptě ho používali jako omlazovací bylinu, byl považován za bylinu ochrany, používal se jako
kadidlo, do očistných koupelí i jako žluté barvivo. Je to bylina spojená se sluncem, vždy ráno nám rozvité nebo zavřené květy předpovídají, zda bude svítit slunce nebo pršet. Měsíček nás učí úctě a pokoře, ale i radosti a sounáležitosti. Jeho hojné veselé kvítky, které se
bez problémů mísí v úzkém společenstvu se všemi ostatními rostlinami mohou být velkou inspirací pro každého vnímavého člověka.

strana
strana20
2

září 2018
rubrika
tech dýchacích cest, nosních a čelních dutin. Je však velmi významná i jako protizánětlivý prostředek při nemocech, provázených záněty, zklidňuje tkáň a zbavuje ji jedovatých látek. Pomáhá při zánětech žaludku, střev, nebo při otravách kyselinou a žíravinou, hojí
různé defekty žaludeční a střevní sliznice, má též schopnost absorpční jako živočišné uhlí a působí i při křečových žilách a zánětech
žil, při otocích provázejících zlomeniny, při onemocnění štítné žlázy.
Zevně se užívá k omývání nežitů a vředů a proti ekzému včetně atopického, lupénce, přisvědivých a pálivých alergiích. Zkrátka používá
se všude tam, kde je třeba zajistit ochranusliznic nebo pokožky.
Používá se především ve formě výluhu, a to za studena, horkou
vodou se účinné látky ničí. Bylinu zalejeme vlažnou vodou (asi teploty lidského těla) a necháme ji několik hodin stát, nejlépe přes noc.
Poté vše mírně zahřejeme – opět zhruba na teplotu lidského těla
a slejeme, vymačkáme. Výluh popíjíme, nebo používáme k obkladu.
Dobromysl obecná neboli oregano je známá především jako koření. Ovšem tato bylina je i významnou léčivkou. Ve volné přírodě se
u nás dnes už vyskytuje poměrně vzácně, v naší lokalitě pouze na
málo dostupných místech, častěji v podhorských oblastech. Na zahradě je však velmi častou bylinou. Je to trvalka s drobnými lístky
a vyšší vzpřímenou lodyhou s drobnými fialovými kvítky. Jak již její
název napovídá, jedním z jejich významných využití je v oblasti duševní nepohody, při stresu, špatné náladě, depresích. Ale má i jiné
oblasti působení – je to velmi univerzální bylina, která pomáhá při
křečovitém kašli i při jiných křečovitých potížích, včetně epilepsie,
usnadňuje odkašlávání, snižuje zahlenění, pomáhá při astmatu,
působí dezinfekčně, protizánětlivě na sliznici a zvyšuje vylučování
žluče, podporuje trávení, příznivě ovlivňuje enzymatickou činnost
slinivky. Je regulátorem stolice, pomáhá při žaludečních nevolnostech a nechutenství¸ při střevních zánětech, prohlubuje sílu srdečního stahu a zlepšuje periferní i srdeční prokrvení, je pomocníkem při
angině pectoris i při srdeční ischemii, používá se na celkové posílení
organismu a také při mořské nemoci. Její využití je nejčastěji ve formě
čajů, ale můžeme vyrábět i tinkturu, víno nebo likér. Ve formě obkladů a koupelí ji můžeme použít na posílení a zklidnění, jako kloktadla
při krčních onemocněních a zánětech dásní, jako obklady na špatně
se hojící rány a při zánětlivém zduření žláz, na otoky, při pokousání
a bodnutí hmyzem. Při kašli, rýmě a bolestech hlavy je významných
inhalačním prostředkem. Žvýkání čerstvých listů pomáhá při bolestech zubů. Je možné ji užívat dlouhodobě, avšak nedoporučuje se
používat v době těhotenství. Sbírá se kvetoucí nať, za suchého, nejlépe slunečného počasí v době před polednem nebo kolem poledne
a suší se přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 °C.
Dobromysl je vhodná do bylinných směsí, velmi užitečná je například
směs s třezalkou tečkovanou, meduňkou nebo s fenyklem a jitrocelem. Významné je její využití v kuchyni jako koření.
V dávných dobách se používala i jako konzervační prostředek, kadidlo, červenohnědé nebo fialové barvivo, k výrobě parfémů, jako
protilátka při uštknutí hadem, jejími listy se leštil dubový nábytek,
aby se tak chránil před červotočem. Tato bylina hojí žal, je to bylina
bezpečí a lásky, symbol štěstí. Její drobné lístky a květy symbolizují něhu a radost. Její poselství pro náš život je radostné a voňavé.
Další bylinou, často pěstovanou na zahrádkách našich babiček, je
sléz. Nejrozšířenějším druhem je sléz maurský – vysoká bylina
s růžicemi tmavě fialových květů, ale stejné využití má i v přírodě se
vyskytující plazivý sléz lesní, sléz přehlížený nebo sléz okrouhlolistý – drobnější formy se světlejšími růžovými nebo nafialovělými
květy. Sléz má rád vlhké půdy a slunné polohy. Nejdůležitějším
účinkem působení této rostliny je rozpouštění hlenů, a to při záněstrana 321

Vzhledem k formě přípravy sléz není vhodný do směsí. Může se užívat i v těhotenství a během kojení. Využívají se listy i květy, u drobnějších forem i celá lodyha. Sbírá se za suchého, nejlépe slunečného počasí v době před polednem nebo kolem poledne a suší se přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 °C. V dřívějších
dobách byl sléz využíván jako zásnubní rostlina a pro výrobu kadidel
a očistných koupelí. Sléz svým vzhledem i využitím evokuje představu lásky a hojivé něhy, která je tolik potřebná pro hojení ran všeho
druhu. Není tak velkou inspirací i pro náš postoj k vlastnímu tělu?

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM RECEPT: LIKÉR ZE ŠALVĚJE

Vložíme šalvějovou nať nebo listy do skleněné nádoby, můžeme
přidat i snítky tymiánu a listy jitrocele, zalejeme pálenkou a necháme
v temnu asi měsíc ležet. Poté slejeme, přecedíme a přidáme trochu
medu, podle chutě. Užíváme v malých dávkách – štamprlích při potížích dýchacího ústrojí nebo při jiných potížích podle popisu výše.
Stejným způsobem si můžeme vyrobit i likér z dobromysli a třezalky,
třeba i s troškou meduňky. Je výborný při zklidnění ve stresu, při
žaludečních potížích a pro celkové navození pohody.
Poselství léčivých bylin je nepřeberné a pro každého z nás může mít
mnoho forem i různý obsah. Doufám však, že toto pojednání přineslo alespoň trochu inspirace a námětu k zamyšlení těm, kteří se
o léčivé byliny zajímají.
V jarním čísle bych se ráda zabývala jedlými divokými rostlinami, které lze využít v kuchyni pro obohacení i ozdravění jídelníčku.
Přeji všem krásné podzimní dny a ať vás byliny inspirují i v této
roční době.
Zina Lišková
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

září 2018
rubrika

PŘIJATÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY
DNE 4. 6. 2018

MĚSTO BRNO POSKYTUJE VÝHODNÉ
ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
S ROČNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VE VÝŠI 1,95 %

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných
usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minulého zasedání
a programu právě probíhajícího zasedání.
Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
• Nesouhlas se zřízením věcného břemena průchodu a průjezdu na
pozemek parc. č. 707/1 k.ú. Kníničky do rozhodnutí soudu, kdy bude
žádost znovu projednána.
• Souhlas s předloženým investičním záměrem OI MMB varianta B
v předpokládaném nákladu 78 mil. Kč s DPH.
• Schválení firmy na opravu účelových komunikací umístěných na
parc. č. 579, 620/1, 3722, 3742 a 514, 3721 a 3722, vše k.ú. Kníničky
– společnost BKOM, a.s. s nabídkovými cenami a pověření starosty
přípravou a uzavřením smluv.
• Souhlas s připojeným návrhem dopisu s vyjádřením náměstkovi
primátora pro územní plánování (v kopii primátorovi města Brna)
a pověření starosty, aby přiložený dopis bezodkladně odeslal, aby
byla splněna lhůta stanovená náměstkem primátora (odeslání do
10. 6. na emailovou adresu ander.martin@brno.cz)
• Pověření Lenky Ištvanové zajištěním realizace investiční akce
„Mobilní kontejnerový sklad u tělocvičny“ vč. nezbytných stavebních
úprav v celkové finanční výši do 250.000 Kč bez DPH s tím, že veškeré smluvní a finanční vypořádání vztahující se k předmětné investiční akci budou podepsány starostou a kontrasignovány předsedkyní
finančního výboru. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky již nebude
v této věci provádět výběr dodavatelů a nebude schvalovat smlouvu s vybranými dodavateli.
• Schválení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Směrnice nahrazuje směrnici č. 23/2013 schválenou dne 23. 10 .2013.
• Schválení Směrnice evidence a likvidace majetku. Směrnice nahrazuje směrnici č. 32/2014 ze dne 24. 3. 2014.
• Stanovení v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské
části Brno-Kníničky ve volebním období 2018–2022 na 9 členů.
• Neschválení účetní závěrky městské části Brno-Kníničky za rok
2017 z věcných důvodů.
• Schválení celoročního hospodaření a finanční vypořádání městské
části Brno-Kníničky za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2017
s výhradou. Ze zprávy vyplývá, že statutární město Brno, městská část
Brno-Kníničky, za rok 2017 nepředložila inventurní soupisy k fyzickým
inventurám majetku. Jedná se o nedostatek vztahující se k ust. § 8
odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je účetnictví neprůkazné, pokud účetní jednotka
neprovedla inventarizaci majetku a závazků. K tomu statutární město
Brno, městská část Brno-Kníničky, uvádí: Fyzické inventury majetku
MČ Brno-Kníničky budou provedeny v termínu do 30. 6. 2018.
• Souhlas a schválení předloženého návrhu výše školného na rok
2018/2019 ve výši 420 Kč/měsíc.
• Schválení rozpočtu MŠ Studánka pro rok 2018 a střednědobý výhled MŠ Studánka na období 2019–2020.
Během zasedání zastupitelé vzali na vědomí tyto informace:
• o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání
a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné
zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % 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 školství
a prorodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat
v termínech od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018. 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. 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.
Poplatky za vedení účtu hradí město. 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. 225, nebo na telefonních číslech 542 173
245, 542 173 287.
Bytový odbor MMB

Ing. Hana Juránková, místostarostka
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

lhůta
splatn.

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny,
včetně klempířských prvků

5 let

350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním
nového obytného prostoru nebo s vybudováním
nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let

100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku
statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu,
lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu
nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky
v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

účel zápůjčky

5 let

100 tis. Kč / dům

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

5 let

100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky
nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě,
půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna
podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby
tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení
(včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis. Kč / dům
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PLNÉ KONTEJNERY UKAZUJÍ,
ŽE LIDÉ ČÍM DÁL VÍCE TŘÍDÍ

JAK SEM POPRVÉ
SMYKOVAL DO ŠKOLY

Přestože se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad a četnost
jejich vývozů, stává se, že jsou nádoby někdy přeplněné. SAKO Brno stav
průběžně monitoruje a na situaci reaguje.

Když sem v járu devatenáct kol vosumašedesát dovesloval jako prvňák do
bódy, měl sem už ve fšem jasno. Gómal
sem, že je fšecko v gébišu a startuje doba temna. U nás v baráku totiž
kempoval vo rok starší konópek a ten mě vo tý bódě a kantorskéch
dokonale poreferoval. Pré tam na člověka šijó jen samý podělávky,
nutijó ho k biflování nezáživnýho humusu, musí házet sicnu na sténým tymplu, vo prohazuňku po cimře žádné hantec a ještě k temu
ani nemůže hodit řeč se sósedským. Jen poslóchat ty blbý a nezáživný žgryndy klimakterický úči. Bohužel sme se tam spolu už nemohli
zbliknót, neboť byl poslané s dvojkou z chování druhó třídu přetrpět
na jinó bódu. Postupně pak v budócnu vystřídal snad fšecky bódy
v okolí a na žádnéch to nebyla podle jeho slov žádná hitpoška.
Takže, zatímco prvního září vostatní spolužáci házeli ve třídě sicnu
natěšený jak hůlky, já házel na tu staró rašplu vobezřetnó čučku,
narychtované na těžkó habaďůru. Von i fotr na domášově občas mázl
do placu teoriu, že na učitelský a švestky je potřeba si dávat majzla,
že só křivý jak Farinova točka v Kykyrýksdorfu.
Jednó, to už jsme měli snad metr za sebó, sme museli číst skupiny
písmenek, co nám ta gappa natlókla do štryclí. Napadlo mě, že by se
z nich daly sestavit i smysluplný slova. Tak sem hókl svýmu sósedovi
do ovaru, že gómu, že úča je tutáč potróblá, že nás nutí číst chuchvalce písmen, místo normoš textůvky. Boříkovi to chvílu šrotovalo
v glóbusu a nato zvedl plótvu a za tepla ji nabonzoval, že sem nahlásil, že je vona potróblá. Raskenka se vytočila a mázla mi dotazník,
jestli sem to jako recht šplóchl.
Starý medvědi mi vodjakživa hlásili, že mám bét pravdomluvné, že
habaďůra má krpatý tužky, že s pravdó doklapu i na tu nédelší traťůvku
a takový ty války. Tak sem jí to vodkéval a vona mi normoš dala následně do řepy. A ještě napsala na domášov bonzbríf.
Vod tý doby mám definitivně jasno v tem, že bóda je ten nejhorší flek
na hródě a vod kantorskéch je lepší se držet dál.
Honza Hlaváček

Společnost SAKO Brno musí čas od času řešit stížnosti na přeplněné
popelnice. Hlavně u tříděného odpadu. A to i přesto, že některá
stanoviště tříděného odpadu sváží až sedmkrát týdně a směsný
komunální odpad až třikrát týdně. „Důvodem, proč mohou být
někdy kontejnery přeplněné, je fakt, že stále více Brňanů třídí odpad,
za což jsme velmi rádi. Například loni se v Brně vytřídilo o 279 tun
plastu více než předcházející rok. Proto jsme také v roce 2017 ve
městě doplnili 681 žlutých kontejnerů na plast, 633 kontejnerů na
papír a 56 kontejnerů na odkládání skla. Na vybraných místech jsme
na tento trend reagovali i navýšením počtu vývozů,“ uvedl ředitel
společnosti SAKO Brno Karel Jelínek a zároveň požádal všechny
Brňany, kteří třídí, aby papírové krabice a PET lahve sešlapávali.
Nesešlápnuté totiž zabírají zbytečně mnoho místa.
Kromě toho však existují i další důvody. Někteří podnikatelé
a živnostníci používají k odkládání odpadu popelnice určené výhradně občanům města Brna. Zákon jim přitom ukládá, aby si
zajistili svoz a zpracování odpadu buďto individuální smlouvou
s dodavatelem služeb, anebo mají možnost zapojit se na základě
smlouvy do obecního systému. „Služby pro firmy poskytuje také
společnost SAKO a všichni zájemci se o nich mohou informovat
na našich webových stránkách nebo nám zavolat. Naši obchodní
zástupci se pak už o vše postarají,“ uvedl Karel Jelínek. Dodal, že
obchodní zástupci podnikatele také aktivně oslovují a nabízí jim
vhodné řešení.
Bezproblémový svoz odpadu v poslední době komplikuje i dopravní situace v Brně, přestože posádky vyjíždějí v časných ranních hodinách, aby se vyhnuly kritické dopravní špičce. „Často se setkáváme
s auty zaparkovanými v křižovatkách, v jednosměrných ulicích nebo
dokonce přímo před stanovišti s kontejnery ve svozových dnech.
Pak je samozřejmě velmi složité vyvézt kontejnery tak, aby zaměstnanci auta nepoškodili,“ podotkl Karel Jelínek.
Zástupci SAKO Brno proto po dohodě s nejužším vedením města
a odborem životního prostředí vytipovali nejproblematičtější lokality a oslovili starosty jednotlivých městských částí, aby dosáhli
společného cíle – čistého Brna. „Hledáme řešení, abychom zajistili
optimální četnosti výsypů, objemy a počty nádob na stanovištích
a dostatečný přístup k popelnicím a kontejnerům,“ dodal Karel Jelínek.
Kromě toho SAKO Brno přichází s novinkou – možnost úklidu stanovišť s kontejnery a popelnicemi mimo svozové dny. „Společně
s odborem životního prostředí také pracujeme na vytvoření nových
kontejnerových stání a zlepšování kvality stanovišť s popelnicemi
na komunální odpad,“ popsal plány Karel Jelínek.
Pokud i přesto Brňané narazí na přeplněný kontejner na tříděný
odpad, mohou to nahlásit například pomocí mobilní aplikace
„Třídění odpadu v Brně“, případně telefonicky na lince 548 138 315.
„Pokud člověk takto přeplněnou popelnici nahlásí, tak na místo
vyšleme náš vůz do dalšího dne,“ slíbil na závěr Karel Jelínek.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Tel. 548 138 208, 728 225 593
drozd@sako.cz, www.sako.cz
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VÁŽENÍ RODIČE,
JDE VAŠE DÍTĚ POPRVÉ DO ŠKOLY?
VEZMĚTE HO TAKÉ POPRVÉ
DO KNIHOVNY!
16. ROČNÍK PROJEKTU KNIHOVNY
JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ NA PODPORU
ČTENÁŘSTVÍ U DĚTÍ PRVNÍCH TŘÍD
3. 9. – 31. 10. 2018
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny
4. 10. 2018 / 14.00–17.00 h
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře
knihovny na pobočce ve vaší městské části
Bohatý doprovodný program.
Podrobnosti na www.kjm.cz a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing.
Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude
probíhat slavnostní pasování.
Jana Kuncová, mluvčí KJM

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

Jóga pro
seniory
s Marií (maminka) a Petrem (syn)
Cvičení je určeno pro seniory, kterým
prospívá přiměřený pohyb, protažení,
posílení celého těla, kostí, svalů, podnícení
cirkulace krve, lymfy, masáž vnitřních
orgánů, působení na žlázy s vnitřní sekrecí.

jógového charakteru, jež zároveň pracuje
vacími metodami, učí také plnému soustředění na
mu vnímání svého těla, psychických stavů u sebe

Jóga pro
Jóga
pro seniory

Kdy:
vždy v pátek 9:45 – 11:15 s Marií (maminka) a Petrem (syn)
obíhá v období od 5.10./18 doCvičení
7.6./19
je určeno pro seniory, kterým prospívá přiměřený pohyb, protažení,
Kde:
posílení
celého těla,akostí,
svalů,
podnícení cirkulace krve, lymfy, masáž vnitřs Marií
(maminka)
Petrem
(syn)
ních orgánů, působení na žlázy s vnitřní sekrecí.
strc, U Sokolovny 393/3, Brno-Bystrc
Nabízíme
cvičenípro
jógového
charakteru,
Cvičení
je určeno
seniory,
kterým jež zároveň pracuje s dechem a uvolCena:
ňovacími
metodami,
učí taképrotažení,
plnému soustředění na danou chvíli, citlivému
prospívá
přiměřený
pohyb,
o konce ledna, 1800 Kč na celé
období
vnímání
svého
psychických
stavů u sebe a tím i u ostatních.
posílení
celého
těla,těla,
kostí,
svalů, podnícení
cirkulace krve, lymfy, masáž vnitřních
Lektoři:
na žlázy
Kdy:působení
vždyjógy
v pátek
9.45s–vnitřní
11.15sekrecí.
kurz probíhá v období od 5.10./18 do 7.6./19
r Blahovi, držitelé osvědčeníorgánů,
cvičitelů
Kde: TJ Bystrc, U Sokolovny 393/3, Brno-Bystrc
Přihlášky
dotazy:
Nabízíme a cvičení
jógového charakteru, jež zároveň pracuje
Cena: 900
Kč doplnému
konce soustředění
ledna, 1 800naKč na celé období
dechem
metodami,
učí také
tel.: 776 s840
129,a uvolňovacími
email: blaha@luzanky.cz

seniory

Lektoři:
Marie
a Petr Blahovi,
danou chvíli, citlivému vnímání
svého těla,
psychických
stavůdržitelé
u sebe osvědčení cvičitelů jógy
a tím i u ostatních.
Přihlášky a dotazy: Petr Blaha, tel.: 776 840 129, email: blaha@luzanky.cz

Kdy:
vždy v pátek 9:45 – 11:15
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