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CO TO MŮŽE BÝT?
Tuto otázku si jistě položili ti, kteří v minulých dnech prošli kolem řeky
a viděli srovnanou plochu, kde dřív bylo pole s kukuřicí. MČ Kníničky
před nedávnem získala pozemky v této lokalitě a v závislosti na projektu Svratecké údolí se zde rozhodla vybudovat sportoviště pro malé
i velké, včetně malého posezení. V první fázi zde došlo k vyrovnání
terénu a vytyčení obvodu, který by měl sloužit v zimě, za předpokladu, že bude mrznout jako kluziště a v létě pak jako travnaté hřiš-
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tě. Součásti bude i hřiště na petangue. V druhé části směrem dál od
řeky vznikne větší dětské hřiště pro děti od 3–12 let, na jehož projektu
v součastné chvíli pracujeme. Pokud vše půjde dobře, hřiště by vzniklo
začátkem příštího roku a věřím, že se bude všem líbit. V této lokalitě se
snažíme získat i další pozemky, které jsou již nyní v majetku města Brna
za účelem zbudování sportovišť, které by složili pro beach volejbal,
nohejbal a další sporty. Doufám, že se vše povede dotáhnout do zdárného konce a v budoucnu se zde budeme potkávat nejen při oddechu,
ale i při sportovních kláních.
Martin Žák, starosta

KRÁSNÉ JUBILEUM 100 LET OSLAVILA PANÍ LUDMILA NEUŽILOVÁ

V listopadu 2009 oslavila paní Ludmila Neužilová krásné životní jubileum 100let! Společně se zástupcem sociálně kulturní komise paní Kubátovou
jsme ji navštívili v rodinném kruhu a blahopřáli jí. Paní Neužilová se stále těší dobré fyzické i psychické pohodě, jen si trochu postěžovala, že už jí tolik
neslouží zrak a sluch. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, pohody, štěstí a ať ji neopustí její životní optimismus a vitalita.
Martin Žák, starosta
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Informace o změnách v dani z nemovitostí od roku 2010
Na základě novely č. 362/2009 Sb., kterou se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, se od roku 2010 zdvojnásobují
následující základní sazby daně:
předmět daně POZEMKY (za každý 1 m2)

doposud

rok 2010

zastavěných ploch a nádvoří

0,10 Kč

0,20 Kč

stavebních pozemků

1,00 Kč

2,00 Kč

ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně

0,10 Kč

0,20 Kč

doposud

rok 2010

u obytných domů za 1 m2 zastavěné plochy

1,00 Kč

2,00 Kč

u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy za 1 m2 zastavěné plochy

1,00 Kč

2,00 Kč

u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci za 1 m2 zastavěné plochy

3,00 Kč

6,00 Kč

u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží,
za 1 m2 zastavěné plochy

1,00 Kč

2,00 Kč

u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže za 1 m2 zastavěné plochy nebo
upravené podlahové plochy

4,00 Kč

8,00 Kč

u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost sloužících
pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč za
1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy

1,00 Kč

2,00 Kč

u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu za 1 m2
zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy

5,00 Kč

10,00 Kč

u ostatních staveb za 1 m2 zastavěné plochy

3,00 Kč

6,00 Kč

u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů za 1 m2 upravené
podlahové plochy

1,00 Kč

2,00 Kč

předmět daně STAVBY

sazby zde neuvedené zůstávají v platnosti ve stejné výši jako v roce 2009

Na základě těchto změn není poplatník povinen podávat nové daňové přiznání. Daň vyměří příslušný finanční úřad ve výši poslední známé daňové
povinnosti upravené o změny a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí formou složenky, platebního výměru nebo hromadného předpisného
seznamu.
Na území města Brna jsou v současné době pro výpočet daně v platnosti tyto koeficienty:
– 3,5 p
 ro obytné domy vč. jejich příslušenství, byty a stavební pozemky
(dle § 6 odst. 4a) a § 11 odst. 3a) zákona o dani z nemovitostí)
– 1,5 pro chaty a chalupy vč. jejich příslušenství, garáže umístěné zvlášť od domu, stavby určené k podnikání a samostatné nebytové prostory
sloužící k podnikání nebo jako garáž
(dle § 11 odst. 3b) zákona o dani z nemovitostí stanoven vyhláškou č. 10/1996 ).
Místní koeficient dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, statutární město Brno nezavedlo.
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informacE

Novoroční ohňostroj

provoz úřadu MČ Brno-Kníničky
Posledním úředním dnem v roce 2009 bude pondělí 21. prosince 2009.
Prvním úředním dnem v roce 2010 bude pondělí 4. ledna 2010.
Děkujeme za pochopení

Slavnostní zakončení roku ohňostrojem a přivítání roku nového
má v naší MČ svou tradici. V posledních letech se nám více osvědčil
novoroční ohňostroj, který mohou shlédnout i děti, aniž by musely
čekat dlouho do noci.
Letos stejně jako v minulých letech se uskuteční vítání Nového
roku spojeného s ohňostrojem na parkovišti pře cukrárnou Anička
dne 31. 1. 2009 od 18.00 h.
Srdečně Vás všechny zveme na jistě příjemnou podívanou.
Martin Žák, starosta

provoz knihovny
V období vánočních svátků od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 bude uzavřena
pobočka KJM v Kníničkách. KJM přeje svým čtenářů a návštěvníkům
příjemně prožité vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2010.
Program Vánoc v Brně
Program Brněnských Vánoc 2009 naleznete na www.tradicnivanoce.cz.

Pozvánka do ZOO Brno
Na Štědrý den od 10.00 h do 12.00 h se mohou návštěvníci ZOO Brno
účastnit krmení zvířátek v několika vybraných expozicích, např. u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, sfikat, kajmanů a na Dětské ZOO.
Komentované krmení proběhne 24. 12. 2009 i na stálé akvarijní výstavě.
Zpracovala Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice ÚMČ
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Příjemné prožití Vánočních svátků,
pohodového Silvestra a úspěšný rok 2010
Vám přeje za úřad a městskou část starosta Martin Žák
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VÝLET DO „STARÝCH KNÍNIČEK“
Toho dne bylo od rána škaredě. Tmavé mraky se honily po obloze,
občas sprchlo, foukal studený vítr a z rádia jsme slyšeli o sněhové
nadílce nejen na našich horách ale už od středních poloh...
Bylo mně hodně smutno. Těšila jsem se, a se mnou i všichni, kdo
tuto akci chystali, že přijdou babičky a dědečkové – rodáci ze starých
Kníniček a teď nás počasí tak vypeklo. No nedá se nic dělat. Termín se
už posunout nedá a kdybychom vycházku chtěli posunout na jaro,
tak základy vísky už mohou být zase pod vodou. Tak alespoň pro těch
několik nás, co tam přijdou, uděláme svařené víno na zahřátí.
Je 14 hodin Necháme 5 minut a přivítám účastníky. Co to ale je?
Opravdu všichni tito lidé přišli na návštěvu do starých Kníniček?
…a přicházejí další a další a další… Úžasné! Nakonec se nás sešlo kolem
125 – z Kníniček, Bystrce, Prštic, Ostrovačic, Lesné, Komína, Silůvek,
Říčan, Veverských Knínic, Vinohrad, Řečkovic, Náměště nad Oslavou,
Oslavan, Chřibů, Ponavy, Brna. Rodáci i jejich potomci, dnešní kníničáci,
kteří se přistěhovali nebo lidé, kteří se o vycházce jen dozvěděli
a zajímá je to. Setkání bylo velmi dojemné. Vzpomínalo se, vyprávělo
se, hledaly se základy domů různých rodů. Ti, kdo je našli, tak se na
nich fotografovali. Našli jsme základy kapličky, kterou všichni známe
z dobových obrázků. A nakonec se podařilo najít i základy hospody.
Dobré dvě a půl hodiny jsme chodili po dně přehrady, prohlíželi
fotografie a srovnávali s tím, co jsme nacházeli na zemi. Paměť některých
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účastníků je naprosto úžasná. Mně nezbývá, než všem poděkovat,
že jste přišli a podělili se s námi o Vaše vzpomínky i fotografie i jiné
historické materiály a slibuji, že v roce 2010 uspořádáme setkání další,
tentokrát nad fotografiemi, tak jak jsme se domluvili při rozchodu.
Chtěla bych Vám všem popřát krásné prožití Vánočních svátků
a všechno nejlepší v roce 2010.
Mirka Keprtová – SOPKa, o.s.

názory ČTENÁŘŮ
Chtěla bych se vyjádřit ke stavbě vstupu do ZOO s parkovištěm.
Jsem také občanka Kníniček a není mi jedno, jak vypadá okolí, kde
žijeme. Už delší dobu se říkalo, kde byl areál VUT, tak tam má být
parkoviště se zázemím pro zoologickou zahradu. V dnešní době
je velmi potřebné rozšíření parkoviště pro návštěvníky ZOO. Když
přijedou se svými rodinami, ať mohou zaparkovat na parkovišti
hodném 21. století a ne někde lemovat příkopy okolo silnice,
kde je velké nebezpečí, že děti, když je maminky vypustí z auta,
vběhnou pod kola projíždějících aut. Každý, kdo se přijede podívat
na zvířátka, ať může v klidu vystoupit a v pohodě jít za svým cílem.
V dnešní době je potřeba, aby rodiče s dětmi ZOO navštěvovali.
Některá zvířátka jsou na pokraji vyhynutí a je možné je vidět jenom
v ZOO. Proto realizace staveb ve prospěch zvířat a lidí je potřeba podporovat. Díky zoologickým zahradám se daří některé ohrožené druhy
zachraňovat a to nejen ZOO ve světě, ale i ZOO v Brně-Bystrci.
Marie Peřinová
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17.    VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
VÁNOČNÍ PROGRAM
středa 23. 12. 2009, 10.00 –19.15 h

změna programu vyhrazena

NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL / Dominikánské nám. 1
moderuje: Marcela Vandrová

/ do 18.00 h

/ v průběhu dne probíhá živé vysílání Českého rozhlasu z Nové radnice

10.00
PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA – vánoční pozdravení
10.35
DÉMÁIRT – irské tance
10.50
VÁNOCE S KAMARÁDY – pohádkové vánoce
11.35
DIVADLO RADOST
12.15
ZEMANOVO DŘEVĚNÉ DIVADLO
13.00
FOLKLORNÍ SOUBOR JAVORNÍČEK
13.50
NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO
14.00	SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAVENÍ – Roman Onderka, primátor statutárního města Brna a Lukáš Evžen Martinec,
opat Augustiniánského opatství na Starém Brně
14.15
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO
14.50
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
15.25
KUK A CUK – hudební divadlo pro děti
15.55
DÉMÁIRT – irské tance
16.10
DIVADLO PARAVÁNEK – pohádka dětem
17.00
GAJDOŠI – vánoční zpívání pro radost

NOVÁ RADNICE – RYTÍŘSKÝ SÁL / Dominikánské nám. 1 
10.00

/ do 18.00 h

„ZA OZDOBU ODMĚNA“ – za vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby dostanou děti odměnu

NOVÁ RADNICE – Křížová chodba / Dominikánské nám. 1
10.00

/ do 18.00 h

Betlémské světlo – vánoční světlo do vašich domovů
STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS 2009 – výstava oceněných fotografií
Výstava železničních modelů – Stanice mladých techniků Brno

NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA, MIKULKŮV SÁL / Dominikánské nám. 1
10.00

/ do 18.00 h

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka – "Vánoční hvězda – Jak to (ne)bylo doopravdy"

NOVÁ RADNICE – PROSTRANSTVÍ / Dominikánské náměstí
10.00
18.00
19.00

FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 h)
v disco rytmu před radnici – Rádio KISS Hády 88,3 FM (do 18.59 h)
„Vánoční plamínek naděje“ – ohňostroj s hudbou Theatrum Pyroboli

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ / Kobližná 4
10.00

/ do 14.00 h

VÁNOČNÍ PROGRAM

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA – DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU / Dominikánská 9 

/ do 18 .00 h

10.00	FORMÁTY TRANSFORMACE – Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu
Projekt pomocí uměleckých a teoretických prostředků popisuje a interpretuje změny ve společnosti,
k nimž došlo mezi léty 1989 až 2009 (volný vstup)
10.00
VÁNOČNÍ TRH (nádvoří)

DŮM PÁNŮ Z LIPÉ – STUDENT AGENCY / nám. Svobody 17
10.00

/ do 16.00 h

VÁNOČNÍ PROGRAM – více na www.dpl.cz

Hlavní producent projektu:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • Špitálka 41, 660 18 Brno
tel.: 543 537 217 • fax: 543 210 631 • e-mail: akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz
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NOVOROČNÍ BRNO / 1. ledna 2010, předběžný program
9.00

náměstí Svobody
Novoroční jízda Brnem
start tradiční cyklistické jízdy organizované TJ Favorit Brno
(start v 10.00)

11.00

Stará radnice
Novoroční troubení z věže
Moravské žestě

20.00

Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo
Novoroční koncert Filharmonie Brno „ve vídeňském stylu“
Richard Strauss • Jacques Offenbach • Johann Strauss (syn) •
Josef Strauss
diriguje Aleksandar Marković
(vstup pouze na vstupenky)
změny a doplnění programu vyhrazeny
Brno, 30. 10. 2009

14.00

18.00

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Den otevřených dveří s představením
Hledá se (nejen) Polárka
netradiční pořad pro děti i rodiče od 15.00 h (do 17.00 – vstup
volný)

Zpracoval hlavní producent projektu:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno
tel.: 543 537 217 • fax: 543 210 631
www.snip-brno.cz • e-mail: akce@snip-brno.cz

hrad Špilberk
„Kouzelné město“ – slavnostní novoroční ohňostroj
Theatrum Pyroboli a IGNIS BRUNENSIS TEAM
design ohňostroje – Ivan Martinek
I. Obraz – Kouzelné noční město
Romantická hudba vytváří příjemnou kulisu obrazům nočního města. Barevná světélka protkaná zlatými a stříbrnými nitkami se prolínají světelnými siluetami domů, zářících
oken a skel obchodních center. Rastry pouličních lamp lemují
prostor fantazijními sestavami. Letící roj zlatých spirál připomínající řetězové kužely reflektorů aut a kytice svítících štítů
směřující k půlnoci.
II. Obraz – Vulkán
Odbíjí půlnoc. Hluboko pod povrchem země proráží svoji
cestu žhavé magma. Otřesy a chvění předchází výbuchu vulkánu. Varovné gejzíry a červená záře zaplnily prostor. Vulkán
otevřel svá ústa. Chrlí oheň, zlaté šňůry s barevnými světlicemi rozzářily nebe. Ohňové divadlo matky Země uvádí své
představení. Oheň hasne, sopka usíná a tmavá noční obloha
vítá rodící se Nový rok.
III. Obraz – Rozkvetlé novoroční město
Přichází den. Paprsky slunce probouzí město. Přináší novou
sílu do života Novému roku. Svítání otvírá oponu nad siluetami pevnosti Špilberk, domů, kostelů, parků, univerzit, nad
siluetami lidí. Otevřená scéna odhaluje zlaté ploty stromových alejí, barevné květy, modrostříbrný třpyt řeky s přehradním jezerem. Společně se prolínají do gigantického obrazu
kvetoucího Brna – města uprostřed Evropy v roce 2010, města otevřených srdcí a dobrých lidí.
Hudba: Vangelis • Hans Zimmer

Práce na PC
www.internetjob.cz/kov
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Minská 109, Brno
po–pá 10–12 13–18
tel.: 541 247 755 • 602 933 328
e-mail: nore@volny.cz

AKCE – leden 2010
bližší informace na

www.noretrade.cz

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ
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NÁVRHY • PORADENSTVÍ
ZAMĚŘENÍ • MONTÁŽE
SPOTŘEBIČE • DŘEZY
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
BYTOVÝ NÁBYTEK
MATRACE A ROŠTY
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