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PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ
V neděli 22. listopadu proběhlo v tělocvičně v Kníničkách „Posezení
nad starou fotografií“.
Na počátku všeho byly seniorky, které si chtěly v klubu zavzpomínat
nad fotografiemi. Protože se sešlo spousta ještě neuveřejněných
zajímavých snímků a debata nad nimi nebrala konce, rozhodla jsem
se, že je nutné vše zdokumentovat a řádně uložit na úřadě. Fotografií a jejich kopií stále přibývalo, proto se úřad naší městské části
rozhodl, že bude dobré s nimi seznámit i ostatní. Zastupitelé Hana
Juránková, Katka Lišková a Martin Žák se toho ujali a uspořádali
prezentaci. Přizvali pana Zena Čižmáře, znalce historie okolí přehrady, který zajímavým vyprávěním doprovodil zejména fotografie
stavby přehrady a okolí řeky před zatopením. Poskytl také krátký
dobový film dokumentující stavbu přehradního tělesa. S napětím
a zájmem sledovalo bezmála 80 účastníků besedy promítané fotografie a hlasitě je komentovali, případně opravovali chybné údaje.

Tři hodiny nestačily a zůstaly nepromítnuty: blok s názvem „Škola“
– snímky dětí školou povinných jak ze starých Kníniček, tak dětí
o něco později narozených již v nových Kníničkách, blok „Pohřeb“,
ve kterém jsou zařazeny kromě dalších snímky z posledního rozloučení se zesnulým ze starých Kníniček a prvním rozloučením z Kníniček nových, blok „Kníničky z dálky“, ve kterém jsou pohledy na
Kníničky z protějších břehů dnešní přehrady.
Již nyní se plánuje další setkání, které bude těmito bloky zahájeno.
Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří poskytli fotografie a zároveň požádat ostatní o zapůjčení dalších fotek, případně
starých dokumentů, které nás seznámí se životem minulých generací v naší městské části. Tyto budou naskenovány a vráceny zpět.
Jejich poskytnutí znamená zároveň souhlas se zveřejněním.
Děkuji všem za hojnou účast na zdařilém přátelském setkání a těším
se na příští besedování v roce 2016.
Danuše Dundáčková, kronikářka
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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI
Přejeme Vám vše nejlepší v novém roce 2016.
Přejeme Vám lásku, zdraví, radost a štěstí!
Děkujeme Vám za Váš zájem o Kníničský zpravodaj.
Jste naší motivací! A proto nám pište, co Vás zajímá!
Rádi otiskneme fotografie Vašich jubilantů (70, 75, 80, 85 let…) nebo
nových občánků Kníniček. Rádi projevíme úctu Vaším zesnulým.
Potěšte nás fotografií právě sezdaného svatebního páru nebo
fotografií z výročí Vaší zlaté, smaragdové či diamantové svatby.
Přejeme si být více s Vámi
Srdečně Vaše zpravodajská rada

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ KNÍNIČEK,
VÁŽENÍ SOUSEDÉ
za MČ Brno-Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení
se starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční

31. 12. 2015 V 18.00 HODIN NA PARKOVIŠTI
PŘED CUKRÁRNOU ANIČK A
Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy
vše dobré do nového roku.
Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.
Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno-Kníničky
Prosíme ty z Vás, kteří zde parkují vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti.

VÁŽENÍ OBČANÉ,
Vaší pozornosti jistě neuniklo provádění oprav na Památníku obětem
2. světové války. Stav této kulturní památky nebyl dobrý, obrátili
jsme se proto na jejího vlastníka Statutární město Brno. Vypsané
výběrové řízení odboru kultury vyhrál zkušený restaurátor pan
MgA. Bohdan Jeřábek (jeho tvorbu i restaurátorskou práci můžete
shlédnout na www.bohdanjerabek.cz)
Památník imitující žulu je teracový výrobek s betonovým jádrem,
častá technologie poválečné doby. Kamenické firmy dusaly směs
terasa (vápenné kamenivo bílé a černé barvy s cementovým pojivem) do forem, hutnily a závěrem lehce omyly nebo brousily. Takto
vzniklé výdusky se pak různě vrstvily či skládaly na sebe jako právě
v případě našeho památníku. Restaurátor nejdříve památník mechanicky očistil tlakovou vodou s příměsí chemie, která je určená
k čištění památek a v přírodě je velmi jednoduše odbouratelná.
Očištěný objekt byl biosanován (zamezí se tak růstu mechů, řas
a lišejníků) a po dokonalém vyschnutí byl opakovaně hloubkově
napuštěn organokřemičitým zpevňovačem s neutrálním katalyzátorem. Po technologické pauze, během které proběhlo
zpevnění zvětralých částí betonu, byly
trhliny a otevřené spáry zatmeleny minerálním tmelem. Trhlinami byl poškozen
celý památník od základu, až po vrchní
část sloupu. Spodní část byla poškozená
úplnou absencí teracové hmoty a právě
tyto chybějící části byly doplněny umělým
kamenem, který strukturou a barevností
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odpovídá originálnímu materiálu. Zde se musely však čistit a zpevňovat i hlubší vrstvy patřící vlastnímu základu, protože byl velmi
zvětralý, porézní a rozpadal se. Na vrcholu sedmimetrového sloupu
byla zhotovena nová krycí čepice, zamezující vniku vody do objektu.
Závěrečné práce budou spočívat v provedení barevných retuší
a konečné ochraně pomníku hydrofobním nátěrem, který zamezí
vsakování srážkové vody do památníku.
Na nápisové desce z černé žuly bude
nově vyzlacen nápis s věnováním.
Pan Jeřábek zachytil jednotlivé kroky své práce na fotografiích, za které mu děkujeme. Děkujeme mu za
jeho práci a přejeme mu, aby našel
dostatek času i na své velké hobby,
sochařství a rozměrné plastiky.
Všichni známe různé teracové obrubníky, třeba ze hřbitovů, které se
po třiceti letech nahradí novými.
Náš památník je také za hranicí své
životnosti, díky restaurátorským
zásahům nám však ještě chvíli vydrží. Jeho budoucí osud však zcela
jistě souvisí s generální rekonstrukcí, rozebráním, novou železobetonovou vazbou a třeba s žulovým
obložením.
Martin Žák, starosta
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STRUČNÝ PŘEHLED PRŮBĚHŮ ZASEDÁNÍ A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY KONANÝCH V ŘÍJNU A LISTOPADU 2015
Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná po případných
úpravách přijetím pravidelných usnesení, jako je schválení usnesení
a zápis z minulého zasedání a programu právě probíhajícího zasedání.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 19. 10. 2015
V rámci bodu zasedání „Návrhy, připomínky a podněty občanů“
bylo zastupitelstvo seznámeno zástupcem firmy AQUATIS, a.s. s návrhem protipovodňových opatření, který byl zpracován pro zadavatele – Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření jsou navrhována pouze na zemědělské půdě v části Dolních Luk formou zemního
valu, místy nahrazeného zdí a mobilní stěnou. V městské části Brno-Kníničky mají být protipovodňová opatření realizována cca za
20 let. Výsledkem diskuze většiny zastupitelů s přednášejícím bylo
zpochybnění jak technického řešení a účelnosti navrhovaných protipovodňových opatření, tak vhodnost jejich umístění v naši městské
části pod přehradou, která byla pro tento účel postavena. Tento bod
jednání byl ukončen žádostí o dodání kompletního návrhu protipovodňových opatření pro celé město Brno.
V dalším bodu jednání byla schválena částka a způsob financování
opravy podlahy ve třídě Berušek v MŠ Studánka.
Následovalo schválení „splátkového kalendáře“ pro žadatele o rozložení úhrady na splátky pokuty za tzv. černou stavbu realizovanou
v katastru Kníniček.
Dalším bodem bylo schválení zařazení Vánočních rukodělných dílen do
seznamu kulturních a sportovních akcí pořádaných MČ Brno-Kníničky.
Následovalo schválení Ceníku pronájmu tělocvičny a místností pro
volnočasové aktivity v krčku tělocvičny.
Ceník najdete na www.kninicky.eu.
V dalším usnesení zastupitelstvo zaujalo negativní stanovisko k požadovaným směnám pozemků, které měly být řešením majetkového
sporu mezi žadatelem a městem Brnem.

ZASTUPITELSTVO
Bc. Martin Žák – starosta
email: starosta@brno-kninicky.cz
Ing. Hana Juránková – místostarosta
email: mistostarosta@brno-kninicky.cz
Ing. Josef Stodůlka – člen zastupitelstva a kontrolního
výboru
email: stodulka@brno-kninicky.cz
Miroslav Machovec – člen zastupitelstva a finančního
výboru
email: machovec@brno-kninicky.cz
Ing. Kateřina Lišková – člen zastupitelstva a kontrolního
výboru
email: liskova@brno-kninicky.cz
Václav Vincenc – člen zastupitelstva
email: vincenc@brno-kninicky.cz
RNDr. Petr Firbas– člen zastupitelstva
email: firbas@brno-kninicky.cz
Lenka Ištvanová – člen zastupitelstva a předseda
finančního výboru
email: istvanova@brno-kninicky.cz
Miroslava Keprtová – člen zastupitelstva a předseda
kontrolního výboru
email: keprtova@brno-kninicky.cz
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Dále Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. A požadovalo doplnění povinnosti platit za odvoz komunálního odpadu pro všechny
majitele rekreačních objektů tak, jak je to běžné ve všech obcích v
okolí, a dosáhnout tak dalšího snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu.
Po bodech týkajících se směn a pronájmu pozemků na území Kníniček
zastupitelé schválili účetní uzávěrku MČ Brno-Kníničky za rok 2014.
V rámci tohoto bodu byli zastupitelé seznámeni s výsledkem mimořádné inventury a s identifikací položek na nedokončeném účtu.
Touto uzávěrkou byly všechny nesrovnalosti vyřešeny.
Zastupitelstvo dále souhlasilo s navrženou cenou nájemného za
pronájem pozemků, které jsou městské části Brno-Kníničky svěřeny
do správy.
Následovala přínosná debata o využití bývalého areálu VUT. Zastupitelé byli informováni o studii, kterou připravuje město Brno s tím, že
MČ Brno-Kníničky by měla deklarovat, co si v prostorách bývalého
areálu představuje umístit s tím, že realizace parkoviště pro ZOO Brno
proběhne převážně v MČ Komín – pozemky v blízkosti Čtyřlístku
a nový vstupní objekt na ulici Ondrova za stávajícím oplocení pozemků ZOO. Zastupitelé se dohodli na postupu a formě shromáždění
návrhů na využití pozemků bývalého areálu, a spolupráci s městem
Brnem a brněnskou ZOO. S průběžnými výsledky těchto jednání
budete informováni.
Zastupitelé souhlasili s návrhem pořízení nového vánočního osvětlení v Kníničkách a byla odsouhlasena i pořizovací částka. Současně
zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasilo se zařazením akce: „Rozsvěcení vánočního stromu“ mezi kulturní akce MČ Brno-Kníničky.
V poslední části jednání pan starosta informoval zastupitele o několika dalších dopravních nehodách osobních automobilů na ulici Ondrova s tím, že všechny nehody zdokumentoval a opětovně vyzval
Odbor dopravy MMB o akutní řešení situace. S touto opětovnou výzvou seznámil náměstka primátora i samotného primátora.
Dále zastupitele informoval o nedodržování jednosměrného provozu
na ulici Rekreační s tím, že vyzval Městskou policii k zajištění dodržování pravidel silničního provozu.
Na závěr zasedání proběhly informace o činnosti jednotlivých výborů a komisí, v rámci podnětů se diskutovalo o nedostatečné účinnosti protihlukové stěny u tratě tramvají v Bystrci a možnostech řešení
jejího zefektivnění. Dále byla zařazena do návrhu investic na rok 2016
úprava povrchů petanqueových hřišť.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 9. 11. 2015
V první části zasedání zastupitelé přijali negativní stanovisko k záměru pronajmout pozemky v blízkosti vodní hladiny za účelem zřízení
freestylového tréninkového centra.
Dále zastupitelé zaujali nesouhlasné stanovisko k umístění mobilní
základnové stanice spol. T-Mobile Czech Republic a.s. v oblasti Chřiby
a vznesli požadavek na posouzení využití možností stávajícího stožáru umístěného na pozemku parc. č. 3375/2 k.ú. Kníničky, posouzení
vlivu na krajinný ráz a odborného posouzení síly radiového signálu
a jeho dlouhodobé expozice na občany Kníniček.
V rámci bodu týkajícího se žádosti o svěření pozemku bylo dohodnuto, že úřad MČ Brno-Kníničky zpracuje evidenci svěřených pozemků
a tu bude následně průběžně aktualizovat o nově svěřené pozemky
včetně uvedení způsobu a důvodu svěření pozemků.
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Dále bylo přijato souhlasné usnesení k žádosti o svěření pozemků
bývalé střelnice a areálu cvičiště pro psy z důvodu možnosti kontroly dění v těchto areálech a nakládání s nimi.
Dalším bodem bylo schválení provozního řádu tělocvičny a místností pro volnočasové aktivity v krčku tělocvičny. Nový řád najdete na
stránkách www.kninicky.eu.
Následovalo schválení návrhu „Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu MČ Kníničky“.
V další části jednání bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem podnětů k využití území bývalého areálu VUT, které jednotliví zastupitelé
dodali a bylo dohodnuto svolání pracovní schůze k tomuto tématu.
Dále byli zastupitelé vyzváni k návrhům investičních akcí pro rok 2016.
Oznámení obyvatelům:
Byly zahájeno odstraňování stavby bývalého restauračního zařízení
„Hříbek“.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.
Ing. Hana Juránková, místostarostka
ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že posledním úředním dnem
roku 2015 bude pondělí 21. 12. 2015. V období od 22.–31. 12. 2015
bude úřad z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců uzavřen.
Prvním pracovním a úředním dnem roku 2016 bude pondělí 4. 1. 2016.
Ing. Lukáš Bezděk, tajemník ÚMČ Brno-Kníničky

POZVÁNKA
Jménem kulturní komise zastupitelstva MČ Brno-Kníničky Vás
srdečně zveme na čtvrtý ročník

„Předvánoční babinec aneb Přijďte si odpočinout
od předvánočního shonu“
Sváteční pohodu si vychutnáme u příjemné dekorační práce z živých květin na
ozdobení štědrovečerního stolu a odpočinete si u svařeného vína.
Potřebný materiál bude připraven na místě konání, stejně jako malé
občerstvení. Pokud ale budete chtít, přineste si materiál dle vlastního vkusu.
Plastové misky z minulých ročníků vítány.
Kdy?
Kde?

V úterý 22. 12. 2015 od 18.30 a konec.... – až se nám bude chtít
Učebna ve spojovacím krčku tělocvičny v Kníničkách.

Co přinést s sebou:

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ K BETLÉMU
Již po páté se budeme moci setkat na Vánočním putování, které
vzniklo před pěti lety v hlavách studentů Divadelního souboru VEJR
působícího při Klasickém a španělském gymnáziu Bystrc. V minulých
letech probíhalo v Bystrci, v loňském roce se poprvé konalo v prostředí naší městské části. I letos se společně vydáme s pastýři a andělem
k Betlému. Putování se uskuteční v neděli 20. prosince. Sraz bude
v 15.00 u kapličky v Kníničkách. Poté se všichni společně vypravíme
k altánku v nedalekém lese, kde si zazpíváme koledy za hudebního
doprovodu a pokloníme se Svaté rodině. Nebude chybět drobné
občerstvení pro dospělé i ty nejmenší. Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru a oživit si advent příběhem o Ježíškovi. Moc se na
Vás všechny těšíme!
Kateřina Lišková
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dobrou náladu
nůžky i zahradnické (pokud máte)
nožík
cukroví vlastní výroby na ochutnávku vítáno
Vyrábění bude probíhat v komornějším duchu,
proto Vás prosím o potvrzení účasti
nejpozději do pátku 18. 12. 2015 na:
istvanova@brno-kninicky.cz
tel. 724 363 252, hanajuranek@volny.cz
nebo tel. 776 099 619
Bez předchozí registrace pro Vás nebude
zajištěn potřebný materiál. :-)
Děkuji a těšíme se na setkání
Lenka Ištvanová, Hana Juránková
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72 HODIN
Tak zní název akce, v níž jsou zapojeni dobrovolníci z celé ČR, aby
vykonali něco prospěšného pro své okolí. Ať už je to obec, příroda,
nebo lidé. Letos jsme se poprvé připojili i my, TOM 409 Rokytná Brno.
Dlouho jsme přemýšleli jakým způsobem věc pojmout. Nabídli jsme
pomoc obci, školce ale bohužel se pro nás nenašla vhodná činnost.
Nakonec nás napadlo podpořit SOS vesničku v Brně-Medlánkách.
A pak už to šlo jako na drátkách. Nachystáme program pro děti
a doplníme ho kavárnou!
V kavárně si návštěvníci mohli zakoupit kávu, čaj, výborné zákusky
ale i malé pizzičky a mnoho dalších dobrot. O sortiment kavárny
se postaraly maminky a babičky, za což jim mnohokrát děkujeme.

Marek Filla a Kačka Doležalová. Akce 72 hodin se však účastnily úplně
všechny děti z oddílu, nechybělo ani jedno.
Děti se podílely spoustou výrobků, které se také prodávaly. Zakoupit jste si mohli čtyřlístek pro štěstí, podložky nebo krásné svícny,
které dodala jedna maminka. Výsledek byl ohromující! Nejen, že
přišlo neuvěřitelné množství lidí ale i výtěžek z akce byl skvělý.
A tak jsme p. Stochlové z SOS vesničky předali částku 9.362 Kč.
Celou akci připravovaly naše oddílové děti a taky si ji odpracovaly.
Byly opravdu úžasné, nejen, že si vše nachystaly, ale musím říct, že si
pořádně mákly. Obzvlášť ti, kteří obsluhovali v kavárně. Ale zvládli to
na jedničku. A to ještě nebylo vše. Naši nabízenou pomoc přijala
i brněnská ZOO a tak jsme tam páteční odpoledne pomáhali s úklidem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří jste přišli na naši
akci 72hodin a přispěli na dobrou věc. Děkujeme!
V SOS vesničce přebírá paní Stochlová od našich dětí částku 9.362 Kč.

TOM 409 Rokytná Brno Regina Böhmová

STRAŠIDÝLKOVÁ CESTA
Tak jako každý rok, připravil náš oddíl ve spolupráci s ÚMČ BrnoKníničky, Strašidýlkovou cestu pro děti. Letos jsme inspiraci čerpali
z klasických českých pohádek. Děti se tak mohly setkat se Smolíčkem,
Karkulkou a vlkem apod. Letos nám počasí přálo, bylo relativně
teplo a sucho. V příjemných podmínkách si tedy cestu mohlo užít
všech 90 malých účastníků.
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V čem byla letošní cesta jiná? Velká změna nastala v tom, že tentokrát
ji děti chystaly samy. Doby kdy jsem ji připravovala sama, jsou zdá
se pryč. Nastupuje naše nejstarší generace – dvě nejstarší družiny
Medvědi a Rysi si rozebrali stanoviště a opět bylo nutné, aby někdo
obsluhoval v kavárně.
Kostýmy si děti povětšinou nachystaly doma a něco málo jsme měli
opět z divadla. Divadelní kostýmy jsou každoroční zpestření a hlavně
my organizátoři z nich máme vždy radost. Jelikož jsou určeny divadlu,
jsou lehké a vzdušné, což každý, kdo ho má v listopadu na sobě
a účinkuje venku, vždy ocení. A také je velké překvapení, jaké kostýmy nakonec doputují. Někdy to vyžaduje okamžitou improvizaci,
jako když nám místo draka pošlou slepici nebo letos místo vlka
veverku. Je to báječné a bavíme se všichni. Nakonec si ale vždycky
poradíme.
Druhou změnou, kterou jsme připravili, je naše kavárna. Provozujeme ji jen příležitostně, dobroty dodají vždy maminky. Peníze, které
utržíme, děti šetří, aby mohly adoptovat nějaké zvíře v ZOO. Proběhlo hlasování a peníze se děti rozhodly věnovat na čipmanka
a lišku polární.
Děkujeme všem, kteří přišli a doufáme, že se jim Strašidýlková cesta
líbila.
TOM 409 Rokytná Brno Regina Böhmová
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LEGIOVLAK A KNÍNIČŠTÍ LEGIONÁŘI BOJUJÍCÍ NA RUSKÉ FRONTĚ
Jednou z akcí Klubu seniorů byla návštěva Legiovlaku. Podnět přišel
od pana Strážnického, jehož obětavou a nezištnou péči o Památník
obětem 1. sv. války (o lva), ocenila v minulém zpravodaji paní místostarostka Juránková.
Celý projekt Legiovlak realizuje Československá obec legionářská
s podporou Vlády ČR, Ministerstva obrany ČR, Českých drah a řady
dalších institucí.
Vlak byl vyrobený díky hrstce nadšenců, potomků československých
legionářů a vznikal podle dobových fotografií a archivních materiálů. Stal se zdařilou kopií 259 vlaků, kterými se českoslovenští legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále. Samotná
myšlenka výroby ešalonu (vojenský vlak) vznikla v roce 2008, v roce
2013 byly na vojenském veletrhu IDET v Brně představeny první tři
vagony. Svoji několikaletou pouť zahájil legiovlak letos v květnu
v Praze. Uvítali ho i tato nádraží: Mladá Boleslav, Liberec, Martinice
v Krkonoších, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice,
Jihlava, Brno, Zlín a Břeclav.

Prvním vozem soupravy, ještě před lokomotivou je plošinový vagon
s obrněným vozem s kulomety. Za lokomotivou následuje vagon
obytný, těpluška, štábní, zdravotní, plošinový, kovářský, poštovní,
krejčovský a prodejní, kde si vojáci mohli zakoupit lihoviny, tabák
a konzervy. Celou soupravu uzavírá opět plošinový vagon s nákladem obrněného vagonu s dělem.
Tato unikátní expozice pojízdných kasáren s nezbytnou výbavou
a zbraněmi putuje nyní na Slovensko a svou cestu zakončí až v roce
2020. Těší se velké návštěvnosti, nejen z řad školní mládeže, na
kterou pořadatelé mysleli především.
Lidé si na místě zjišťují informace o svých rodinných příslušnících
– legionářích.
Nejinak pan Strážnický: „Během návštěvy jsem navštívil informační
středisko a vojína v dobovém kroji jsem požádal o vylustrování
legionářů z Kníniček, kteří bojovali na ruské frontě. Existovala
i francouzská, rakouská, italská fronta a jiné. Věděl jsem, že je nutno
hledat pod názvem Malé Kyničky. S úctou uvádím jména hrdinů
s daty jejich narození: František Čoupek
26. 1. 1888, Stanislav Tišnovský 18. 11. 1891,
Metoděj Řiháček 11. 3. 1885, Kliment StejsA my malá děcka
kal 24. 10. 1894, František Vrzal 14. 9. 1897,
přejeme Vám všecka,
Pavel Vrzal 6. 1. 1892, Josef Špaček 20. 6.
abyste se rádi měli,
1897, František Kostrhon 7. 5. 1881.“
zdraví, štěstí uhlídali.

Naději, víru do srdíčka,
stálý úsměv na Vaše líčka.
Až nastane léta čas,
zatančíme rádi zas.
Šťastný nový rok 2016 Vám srdečně
přeje malá chasa a jejich tety
Markéta Audy a Jana Hlaváčková

Další rok jsme přežili,
snad s námi všichni souhlasí,
že jsme si hody užili,
a vyšlo nám počasí.

Věřte nám, že se snažíme,
a dělali jsme, co jsme mohli,
že do potu krve tančíme,
aby proběhlo vše bez nehody.

Děkujeme vám velmi vřele,
úřade, sponzoři, lidé milí,
že mohly hody zůstat v čele,
všech kulturních akcí v okolí.

Tak příští rok se zase sejdem
už teď se všichni těšíme,
že 6. února masopustním rejem
Ostatky zas oslavíme.

A ještě přání do nového roku,
štěstí, zdraví a tak dál,
nedělejte moc zbytečných kroků,
šetřete je na cimbál.

„Na našem Pomníku obětem 1. světové války se však vyskytují i jiná jména: Čoupek
Václav, Dundáček Vincenc, Drápal Josef,
Fučík Rudolf, Jelínek Eduard, Jaroušek Jan,
Juránek Florián, Machát František, Machala Jan, Muzikář Václav, Ondra Ferdinand,
Řezníček Jindřich, Stejskal Bohumil, Stejskal Václav, Šlof Bernard a Vrzal Kliment.
V almanachu jsem našel navíc jméno Tuřík
Rudolf.
Nyní zjišťuji ve vojenském archivu, zdali
i tyto jména z tehdejších Klein Kynitz neboli Malých Kyniček patřily legionářům, na
které frontě bojovali a podobně.“
Občané, kteří chtějí podrobnější informace
o svých bližních, se mohou obrátit na pana
Strážnického přes paní Irenu Bubeníkovou,
tel. 777 93 06 93.
Lubomír Strážnický
ve spolupráci s MČ Kníničky
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ING. JAN HLAVÁČEK
Ahoj Honzo, ještě než si začneme povídat, mrkla jsem na Tvá interview v českých denících, na internetu jsem si našla Tvé Curriculum
Vitae. Dozvídám se sice, že jsi původem z Černých Polí, ale už zde
není psáno, že jsi naším dlouholetým spoluobčanem :-)
Zkraje něco oficiálního právě z Tvého CV:
Jan Hlaváček, šiřitel brněnského hantecu, bavič, muzikant a zpěvák,
narozen v novinářské rodině. Inženýr lékařské elektroniky, konstruktér, výzkumník, pedagog na vysoké, střední i zvláštní škole, správce
počítačové sítě, servisák výpočetní techniky.
V době svízelného rozpočtu jsem rodině (bylo nás pět) přilepšoval také
hraním a zpíváním po barech v Česku i v zahraničí, v obřadních síních
hřbitovů nebo na společenských akcích všeho druhu. Jedna taková
svatba (Poulíček/Böhmová) mně seznámila s lidmi kolem šoubyznysu.
Jsi hudebním specialistou interpretace známých hitů v brněnském
hantecu. Prozatím máš na svém „hudebním kontě“ tři vydané CD –
Písničky ze vzpomínek, Vorgle a Betelná koc, interpretačně i autorsky
se podílíš na CD Nélepčí zonky v hantecu. Tvým hudebním výrazivem
je zpěv, kytara a klávesy. Máš za sebou Doremi se svou interpretací
Armstronga.
Aktuální a periodický je Tvůj rádiový pořad „Středa – Žanka je třeba“.
Více jak rok jsi sám sobě scenáristou, moderátorem a diskžokejem!
Nosným duchem Tvého pořadu je hantec a hudební zajímavosti.
Na kterých vlnách a kdy Tě najdeme?
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FM 89,2 ve středu v 16 hodin. Rádiová stanice nemá RDSku, proto
musíte dodržet vlnovou délku. Kvalitnější příjem je mimo budovu,
skvěle se hodím jako společník pro Vaši cestu autem :-)
Ke Tvé lásce k hudbě se přidala i láska k hantecu. Tvou první publikací jsou v roce 2011 vydané „Pohádky v hantecu“. Jsou to, jak dodáváš, pohádky pro dospělé s dětskou duší. A pak následují vtipy,
„Fóry v hantecu vo kocórech, Fóry v hantecu vo borcách, Fóry v hantecu vo šropálech“
Sympatická jsou jejich různá kapesní vydání a laminátová úprava.
Voděvzdorná, pivuvzdorná, vlastně všemu vzdorná.
V posledním díle zpravodaje jsme četli úryvek z Tvé knížky Trapasy
v hantecu. K vydání Trapasů Tě inspiroval Tvůj život?
Ano, jsem totiž velmi talentovaný, rozuměj obdařený velkou schopností v co nejkratším čase a s minimálním úsilím vyrobit co největší trapas.
Trapasy však nekončíš. :-)
Ne, pokračuji „Pohádky v hantecu 2“, „Fóry v hantecu vo Švestkách“
a Hantecem snadno a rychle.
Tvé knížky najdeme v renomovaných knihkupectvích, ale Tvoji poslední knížku, vlastně leporelo, nám za nevelký peníz prodá i paní
Alenka z cukrárny Anička. A ještě nejsme u konce! Tvým aktivním
životem se prolíná Tvá charitativní činnost. Tvůj soucit patří pacientům
Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Bavíš je sám?
Do MOU nechodím sám, snažím se tam pravidelně uvádět nějakého
mediálně známého hosta z oblasti šoubyznysu a společnými silami se
snažíme o to, aby alespoň na chvilku pacienti onkologie zapomněli
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na své bolesti a trápení. Vystupujeme bez nároku na honorář a v této
době je čím dál tím složitější nějakou z mediálně profláklých tváří
k účinkování přemluvit. Proto tam většinou mívám své kamarády,
které znám déle, a se kterými se častěji potkávám v rámci svých vystoupení. Za všechny bych rád jmenoval Petra Martináka, Petra Novotného,
Jardu Sypala nebo Honzu Čenského.
Co Ti přinesla cesta světem zvaný show-bussines?
Já si nemyslím, že bych se ocitl na nějaké takové cestě. Od toho jsou tu
jiní. Já jen dělám to, co mě baví. Maximálně sem tam jedu na vystoupení do Práglu, kde na mě koukají jak na cizokrajný zvíře. Když se měl
třeba natáčet Mr.GS, tak jsem tam musel jet 14 dní před natáčením
a šéfdramaturg chtěl na vlastní uši slyšet, že opravdu mluvím hantecem,
protože byl přesvědčen o tom, že takoví lidé prostě nemohou existovat.
To není žádnej byznys.
Co Ti dává hantec?
Nad tím jsem moc neuvažoval, prostě cítím potřebu hantec šířit a to
mě činí radost. Potkávám se s príma lidmi a zažíváme hodně legrace.
Říkám, že hantec není jen ten slang, ale především je to životní filosofie,
postoj a stav duše.
Existuje „Fan Club Brněnského Hantecu.“ Co nám povíš o něm?
Fanklub pracuje v rámci Facebooku, tam se kontaktujeme a jednou
měsíčně se scházíme. Tím myslím to tvrdé jádro kolem šedesáti členů
z celkových čtyř tisíc. Jsou mezi nimi lidé bydlící nejen mimo Brno, ale
i mimo republiku a dokonce mimo Evropu. Píší mi emigranti z USA,
Kanady, Austrálie, Švýcarska, Belgie a já nevím odkud.
Youtube je nepřeberná pokladnice Tvých videí a klipů. „Betelná
koc“ (přes 160 000 shlédnutí) dokáže uvést do nálady, „Anatomie
lidského těla“ je dobrým startem pro adepty hantecu. Zdokonalit se
mohou 4. února v Brně v klubu HATTRICK ve Tvém audivizuálním
pořadu „Škola hrou“. Objevuješ se v pořadech inovativní internetové televize DVTV – Drtinová, Veselovský a s televizí BTV natáčíš
12 dílů pořadu „Hantec hrou“ ve stylu „Alles Gute“. Tvým partnerem
je ilustrátor Tvých knih, baskytarista skupiny KERN a skladatel písní
Libor Machata.
Honzo, díky Ti za Tvoji tvorbu. Působíš na mne jako milý, skromný
člověk. V době nelehké ekonomické situace, navíc však i v době
emočního vypětí a kolísajících základních jistot člověka je Tvé životní poselství „Lidi, pojďme se smát a bavit, tady a teď “ stejně jako Tvé
stále opakované „Rubáš nemá kapsy“ balzámem pro nejednu duši.
Děkuji, a mně dovolte, milí spoluobčané, abych Vám v této roční době
popřál něco pěkného: Betelné Velké radovanec, hafo šochtlí pod
haluzó keřa, chuťovó fišlu, špicové vajnoš a v Novodurovým járu
dvacet kil a šestnáct kósků hafo štígra a jenom samé radovanec.
Honza Hlaváček / Irena Bubeníková

VÁŽENÍ ČLENOVÉ SPOLKU,
oznamujeme vám, že došlo k rozšíření televizní nabídky o 3 nové
programy: Kino Barandov, Barandov Plus, Prima max. Frekvence
191,5 MHz, TV III. pásmo. TV kanál = E7. Dále se omlouváme za již
nefunkční emailovou adresu našeho spolku, která je uvedena
v našem článku a proto vaše požadavky sdělujte prozatím na telefoní čísla členů výboru spolku.
Váš předseda Ing. Jiří Boudný

MIKEC, ANDĚL A ROHATÉ
SE UŽ RYCHTUJÓ
Jestli máte na domášově šropála, je jasné vál, že právě nastal čas
dohóknót návštěvu Mikeca a jeho sajtny. Aspoň většina staréch medvědů góme, že je to pro jejich kindoša betelné adrenalinové zážitek.
I já si na návštěvu rohatca na kéru pamatuju celó svoju lajfku. Ale
tahle storka není u mě zrovna na špici hitparády.
Gómu, že tohle šméčko je pro malýho datla něco jako pro našinca
teroristické útok, kde kindoš je vlastně rukojmí tech nezvanéch hostů.
Určitě je ve statistice hafo pagátlů, co to ve zdraví nezkóslo a zůstalo z teho nějakým způsobem na bednu. Někerý možná i vod tý doby
natrvalo kempujó v šaškecu.
To na jednom londonbery u Třebíča, kerýmu se hóká Kamenná,
kdysi nakóřený rohatci lapli šropa a narvali ho do pytloša. Ve finálce
ho vodtáhli z kéru aus a na ulici ho nacpali i s pytlošem do kontyša.
Nejenže ten šropál tehdá z fedrů lapnul blato na hřišti, ale navíc vod
tý doby i koktá. A to je těžce pasové vál.
Proto u staréch medvědů hážu těžkó přimlóvačku: „Nezvěte si teroristy na kér!“ Ať só vaši šropáli rači v ókeju!
Honza Hlaváček
kér – byt, domov; kindoš, šropál – dítě; šaškec – blázinec; londonbery – venkov; fedry – strach

INFO SPOLKU TKR
Vážení členové spolku. Dnešní informace nebude směřovat pouze
k vám, ale je nabízena i k ostatním nečlenům spolku v naší městské
části Kníničky. V tomto Infu se dozvíte jak si zřídit přípojku k naší
TKR, co to obnáší a jaké jsou náklady na její zřízení.
V případě, že jste se rozhodli stát členy našeho spolku TKR a máte
zájem se připojit k televiznímu rozvodu TKR s 31 programy, jsou pro
vás dostupná telefonní čísla členů výboru a emailová adresa na
stránkách městské části Kníničky pod názvem Kultura – Sport, kdy
v levém sloupci stránky najdete náš název a kliknutím jste v cíli.
Po zavolání a nebo poslání elektronické zprávy předsedovy spolku
(popřípadě i jinému členu výboru) se k vám dostavíme a předáme
ostatní informace k vašemu záměru.
Jaké náklady zahrnuje přípojka? Především se jedná o zavěšení a ukotvení nosného kabelu k vaší nemovitosti od posledního aktivního bodu
rozvodu TKR. Umístnění rozbočovací krabice pro rozbočovač a napojení popřípadě na váš domácí rozvod. Do nákladu montáže je pro
pracovníka zřizovací firmy zahrnuta práce, zdvižná plošina, montáž,
dopravné a v případě ukončení vašeho zájmu o TKR i odpojení vaší
přípojky. Jednorázová cena se všemi náklady i s DPH činí 5 000 Kč,
kterou uhradíte na účet spolku a nebo hotově. V tomto okamžiku se
stáváte členem našeho spolku a jste členskou schůzí každoročně vázáni schváleným členským příspěvkem na provoz. (za rok cca 400 Kč)
Upozornění členům: Rozhodnete-li se uhradit platbu členského příspěvku bez hotovostně, proveďte ji nejpozději do 14 dnů po obdržení
výzvy k platbě pozvánkou na členskou schůzi. V případě prodlení
spadáte do seznamu neplatičů a při současném operativním odpojování neplatičů se vám může stát, že těsně před vánocemi budete bez
televizního signálu i když se budete omlouvat za zapomnění.
S přáním všeho nejlepšího do Nového roku vám přejí váš předseda spolku Ing. Jiří Boudný a výbor TKR.

HLEDÁM KE KOUPI DŮM S PARKOVÁNÍM, CENA MAX. 8 MIL, V HEZKÉ LOKALITĚ. TEL. 736 123 995
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
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„KOUZLA“ S KRAJSKÝM ÚZEMNÍM
PLÁNEM A R43
Jihomoravský kraj je jediným krajem republiky, který nemá územní plán kraje (tzv. Zásady územního rozvoje – ZÚR). Má to zásadní
negativní důsledky pro rozvoj kraje. Za období 2007–2014 se takto
nepodařilo získat ani korunu z evropských dotací na potřebnou
páteřní silniční infrastrukturu kraje.
Město Brno je přitom dopravně zcela ucpané a svou měrou se na
tom podílí tranzitní doprava, která je nesprávně zavlékána do města Brna. Pro směr od severu k dálnici D1 schází obchvat města.
Tranzitní doprava takto zbytečně zajíždí přes Řečkovice do Brna.
Velkým pokrokem oproti předešlému období je, že současné vedení města Brna reagovalo na nesprávné návrhy kraje tím, že nyní,
poprvé v historii, požaduje plnohodnotný obchvat.
Tento obchvat pro tranzitní dopravu by byl realizován rychlostní
silnicí R43 v tzv. Boskovické brázdě s napojením na dálnici D1 zhruba u Kývalky. Projekt je zpracován a krajský úřad jej musí posuzovat.
K oddělení tranzitní dopravy od dopravy do Brna by došlo už nad
Kuřimí a do Brna by tím přestala zajíždět tranzitní doprava ze směrů
od Černé Hory, od Blanska a od Tišnova. Výřez z projektu je na obrázku.

Kraj se této nepochybně dobré myšlence brání tím, že začal tvrdit,
že nemá dost informací, aby mohl o R43 v úseku od Kuřimi k dálnici
D1 rozhodnout. Toto tvrzení je na první pohled neodůvodněné,
neboť o R43 se diskutuje již 20 let.
Na horizontu několika týdnů, možná ještě před vánoci, bude občanům dán k vyjádření návrh už třetího pokusu o ZÚR. Již však první
dostupné informace jsou alarmující. Není zde žádná snaha o nápravu oproti předchozím dvěma neúspěšným pokusům, kdy do hry
vstoupil Nejvyšší správní soud a chybné výsledky práce kraje bez
náhrady zrušil.
Tím, že kraj nechce rozhodnout, kudy povedou páteřní silnice, kraj
sám oddaluje možnost zahájení výstavby silnic, a tedy i R43, v prostoru brněnské aglomerace. Tím opět přijdeme o evropské dotace
na tyto potřebné silnice. Pro dopravně přetížené Brno je tento postup zásadním způsobem škodlivý.
doc. Petr Firbas, předseda Spolku za kvalitu bydlení v Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích a zastupitel MČ Kníničky
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INFORMOVANÝ SENIOR
SŠIPF Brno, příspěvková organizace, nabízí v roce 2016 seniorům
možnost jejich aktivního zařazení při prohlubování vědomostí,
udržování spojení se svými blízkými a přáteli, které může napomoci k odbourávání pocitu osamocení. Akce v rámci programu „Informovaný senior“ se budou konat v sídle školy (Čichnova 23, BrnoKomín; zastávka MHD „Vozovna Komín“, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84).
Komu jsou vzdělávací akce určeny
• seniorům pobírající starobní důchod;
• zájemcům ve věku nad 50 let.
Přihlášky
• webový formulář na stránkách školy, osobně na adrese střední
školy nebo telefonicky na č. 541 123 148, e-mailem (milan.kucera@
cichnovabrno.cz);
• přihláška se stává závaznou uhrazením účastnického poplatku
nejpozději 14 dnů před konáním akce.
Cena a platba
• PC kurzy mají jednotnou cenu:
za 8 hodin výuky (4 × 2 hodiny) cenu 640 Kč;
za 4 hodiny výuky (2 × 2 hodiny) cenu 320 Kč;
sleva pro absolventy předcházejících kurzů 10 % z ceny výuky;
• cena přednášek 40 Kč / přednášku, případně individuálně (uvedeno u konkrétní akce);
• platba osobně při předání přihlášky, nebo bezhotovostně (b. ú.
80130621/0100, variabilní symbol 210, do poznámky uveďte příjmení účastníka akce).
Aktuální nabídka akcí na leden–únor 2016
Základní kurz PC pro začátečníky – 8 hod. výuky
• Výuka ovládání klávesnice a myši, principy práce s MS Windows
• Výuka: PO 15.30–17.30 h, od 18. ledna do 8. února 2016
Kurz PC pro mírně pokročilé – 8 hod. výuky
• Předpoklad: základní znalost práce s PC (ovládání klávesnice a myši)
• Zvýšení počítačové gramotnosti účastníků kurzu
• Výuka: PO 15.30 –17.30 h, od 15. února do 14. března 2016
Kurz Práce s tabletem – 4 hod. výuky
• Výuka ovládání a využívání tabletu.
• Výuka: ST 15.30 –17.30 h, od 13. ledna do 20. ledna 2016
Připravované akce březen–červen 2016
Windows 10 – operační systém MS Windows 10, Windows Store,
OneDrive.
Práce s tabulkovým procesorem – práce s MS Excel (tabulka, formát
buňky, vkládání vzorce, použití funkcí).
Práce s internetem – vyhledávání, elektronická pošta, Skype.
Úprava digitální fotografie – zpracování digitální fotografie, fotoalba, sdílení fotografií na internetu
Sociální sítě – využívání Facebook, Skype, LinkedIn, Twitter.
Finanční gramotnost – praktické sestavování domácího rozpočtu,
a to jak v papírové tak i elektronické podobě, s využitím tabulkového procesoru MS Excel včetně internetového prostředí.
Kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé (2 hod. / týden)
Přednášky
• Jak pečovat o svoje zdraví (zásady zdravé výživy)
• Trénink paměti
• Sluneční soustava
• Právní minimum
Aktuální program pro tyto měsíce bude zveřejněn v následujícím Zpravodaji ÚMČ v roce 2016 a dostupný od ledna 2016 na
stránkách cichnovabrno.cz/informovany-senior.
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

LODNÍ DOPRAVA ZAŽILA REKORDNÍ LÉTO,
PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ SE SVEZLO PŘES 210 TISÍC LIDÍ
Velmi teplé léto přilákalo na Brněnskou přehradu v letošním roce
rekordní počet lidí. Pozitivně se vysoké teploty projevily i v počtu
návštěvníků lodní dopravy Dopravního podniku města Brna. Od
dubna do října se lodí přišlo svézt přes 210 tisíc lidí, což je nejvíce
od roku 2012.
„V prázdninových měsících jsme pak zaznamenali takový počet
návštěvníků, který nepamatujeme v celé novodobé historii. Bylo to
67 tisíc v červenci a přes 68 tisíc lidí v srpnu. Díky tomu jsme v součtu svezli o více než 35 tisíc lidí více než během loňské sezóny,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Letošní 69. sezóna lodní dopravy na Brněnské přehradě byla zahájena v sobotu 18. dubna a ukončena v neděli 11. října. Běžné jízdy
byly během sezóny zpestřeny například koncerty Filharmonie
Brno, pro děti zase DPMB připravil soutěž Staň se kapitánem!
Novinkou letošního roku byla spolupráce se zábavním vědeckým
parkem VIDA. Vstup do tohoto parku a zároveň jízdenku na loď si
mohli zájemci zakoupit v jednom v podobě tzv. pojízdné vstupenky.

Stejný typ vstupného je možné pořídit na hrad Veveří a Špilberk, do
Permonia nebo Zoologické zahrady v Brně. S pojízdnou vstupenkou
na všech místech zaplatí návštěvníci asi o 20 % méně, než kdyby si
kupovali jízdenku a vstupenku zvlášť. „ V budoucnu chceme spolupráci rozšiřovat o další zajímavé turistické cíle,“ uvedl vedoucí lodní
dopravy Martin Ecler.
Kapitánům a lodním mechanikům teď ale práce nekončí, právě naopak. „Všechny lodě postupně vytahujeme z vody, svážíme můstky
a pontony z jednotlivých přístavišť. Během zimy musíme lodě opravit a některé dostanou nový nátěr,“ doplnil Martin Ecler.
Již za šest měsíců začne jubilejní 70. sezóna, kterou plánuje Dopravní podnik se svými cestujícími náležitě oslavit. „Chystáme velký den
otevřených dveří v zázemí lodní dopravy se spoustou atrakcí. Lodní
doprava v rámci dopravního podniku je v České republice rarita,
takže máme být na co pyšní a máme co slavit,“ řekl Miloš Havránek.
Kontakt: Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz, 603 881 018

MĚSTO BRNO POSKYTUJE VÝHODNÉ ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
S ROČNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VE VÝŠI 1,52 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města
Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %
na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2016, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínu od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí,
na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše
uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.

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

účel zápůjčky
oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků
rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ,
včetně klempířských prvků
výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra
oprava ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI

lhůta
splatnosti
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
8 let
5 let

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

5 let

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let
8 let
5 let
5 let

horní hranice
zápůjčky
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD
100 tis. Kč / BJ
30 tis. Kč / BJ
150 tis. Kč / dům
400 tis. Kč / dům
150 tis. Kč / BJ
150 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / BJ
500 tis. Kč / BJ
100 tis. Kč / dům
100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD
100 tis. Kč / BJ
500 tis. Kč / dům
150 tis. Kč / BJ
250 tis. Kč / dům
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