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Medicína pro dnešní den, týden, měsíc, rok, dobu ….
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá někdy stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Úsměv přináší štěstí, ve starostech je oporou, je citlivým znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení odvahu.
V zármutku je útěchou a pro každou bolest a nemoc je přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, půjčit ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. Kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro Tebe úsměv, obdař ho svým úsměvem.
Nikdo nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé. Přejeme Vám, aby tato zázračná medicína nikdy nechyběla.
Krásné Velikonoce i celé jaro Vám v této nelehké době
jménem úřadu i všech zastupitelů přejí

Lenka Ištvanová
starostka

Miroslava Keprtová
místostarostka

DOLNÍ LOUKY
Při vyslovení názvu „Dolní Louky“ nebo „Na Dolních“ si kníničští
starousedlíci jistě vzpomenou, že se jedná o místní název oblasti luk
a polí, která se nacházela v sevření ulic Rekreační a Přehradní. Po celá
desetiletí sloužila k zemědělským účelům a místní zemědělci zde
pěstovali obilí, kukuřici nebo jiné zemědělské plodiny. Ať již to byla
malá políčka soukromníků nebo později po sjednocení družstevní
lán, vždy zde byl k vidění zajímavý úkaz. Asi v polovině této plochy
rovnoběžně s ulicí Rekreační se mezi zasetými plodinami v pásu širokém asi 20–30 metrů objevily rostliny, které rostou hlavně na velmi
vlhkých až podmáčených plochách. Pozornost se tomuto úkazu
začala věnovat až v okamžiku, kdy se na Dolních Loukách začaly
stavět rodinné domy. Dvojitá spodní izolace mnohých z nich nebo
zákaz podsklepení právě z důvodu této spodní vody, byly jenom
některými opatřeními, kterými se stavebníci museli zaobírat. Dnes je
tato voda usměrněna do kanalizace, která zároveň sbírá z Dolních
Luk (ulice) i vodu dešťovou, aby o několik desítek metrů dál vtékala
do Svratky.
Již před několika lety jsem se začala zamýšlet nad tím, jestli by bylo
možné využít tuto vodu protékající bez využití kanalizačním potrubím
pod chodníkem u dětského hřiště na Dolních Loukách a vyvěrající do
řeky Svratky. Ze všech stran slyšíme, že je zapotřebí udržet vodu
v krajině a nenechat ji, aby co nejrychleji odtekla. A nejen že slyšíme,
ale sami na vlastní oči vidíme, jak stačí jen několik dnů, kdy neprší
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a půda je suchá, vyprahlá, mrtvá. Původní myšlenka byla taková,
že by se odtok vody přesměroval do nádrže zapuštěné v zemi a odtud
by se mohla čerpat například na zalévání okolní zeleně. Při debatách
s kolegy zastupiteli jsme ale dospěli k závěru, že mnohem lepší by
bylo odklonit vodu z potrubí do nádrže, ale ne do betonové nebo
plastové, ale do otevřeného biotopu a vybudovat zde stavbu, kde
by byla radost posedět, poslechnout si zpěv ptáků, bzukot včelek,
možná kvákání žáby, prostě stavbu blízkou přírodě, kterou budou
moci využívat nejen ti, kdo se budou starat o zeleň, ale i rodiče
s dětmi, náhodní výletníci nebo si tam budeme moci odpočinout při
podvečerních procházkách.
A tak se začala myšlenka přetvářet do projektu….
Vybudujeme biotop s posezením a vodním prvkem pro děti, který by
navazoval na novou motýlí louku a z ovocného sadu, který si zatím
nesměle o několik metrů dál proti proudu řeky buduje své místo na
slunci, uděláme veřejnou zahradu. Pro mne krásná představa…
Zatím jsme na úplném začátku. Na posledním zasedání zastupitelstva
jsme schválili zpracovatele studie proveditelnosti biotopu, která je
nezbytnou součástí pro vypsání výběrového řízení pro zpracování
projektové dokumentace a ta zase bude podkladem pro výběr
zhotovitele. Je to běh na dlouhou trať. Myslím si ale, že si Kníničští
takové odpočinkové místo zaslouží.
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Dalším, poměrně významným projektem na Dolních Loukách, je
výměna centrálního prvku na dětském hřišti. Snažili jsme se ten
stávající udržet co nejdéle v chodu, ale bohužel náklady na opravu by
byly tak velké, že jsme nakonec zvolili jako řešení celkovou výměnu.
Na posledním zasedání zastupitelstva městské části Brno-Kníničky
jsme schválili centrální prvek od společnosti hřiště.cz, s.r.o. a jako
doplněk prvek „pískovna“ od společnosti ACER WOODWAY s.r.o.
Výměna by měla proběhnout během dubna a května. V době prací

budeme bohužel muset celý areál hřiště uzavřít. Prosíme Vás proto
o pochopení a shovívavost.
Jsem přesvědčená, že uskutečnění výměny hracího prvku a doplnění
o další hrací prostor, včetně rozšíření zastínění hřiště přispěje k bezpečnému a kreativnímu vyžití našich nejmenších.
Myslím, že se děti mají na co těšit.
S informacemi o dalších projektech v lokalitě „Dolní Louky“ Vás
seznámíme v příštím vydání Kníničského zpravodaje v červnu 2021.
Miroslava Keprtová, místostarostka

INFORMACE O KONÁNÍ
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

ZMĚNY TERMÍNŮ SPLATNOSTI
NĚKTERÝCH DANÍ A POPLATKŮ
V ROCE 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů
a bytů (dále jen „sčítání“).

Daň z nemovitosti musíte uhradit do 31. května 2021.
Jestli vaše daň přesahuje 5 000 Kč, tak ji můžete platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do
konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit
najednou v květnu.
Daň z příjmu fyzických osob – musíte uhradit do 31. 5. 2021.
Poplatek za psa – viz info paní Kocmánkové (finanční odd. ÚMČ
Brno-Kníničky).
Poplatek za komunální odpad – sazba poplatku činí 670 Kč za
poplatníka, pokud se na Vás nevztahuje některá z možností úlevy
nebo osvobození od poplatku. Zaplatit nejpozději do 31. 5. 2021.
Bližší informace naleznete na stránkách Magistrátu města Brna –
odbor životního prostředí.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované
údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez
nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna
do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Pokud si nebudete
vědět rady s vyplňováním formuláře, obraťte se na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Pro občany Kníniček bude nejbližší kontaktní místo České
pošty v pobočce Brno 9 na náměstí 28. dubna 1069/2
v Bystrci nebo na pobočce Brno 35, Kubíčkova 1115/8, rovněž
v Bystrci.
Informace ke sčítání najdete na www.kninicky.eu, na informačních tabulích a pro aktuální informace o přípravách
a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky
www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz
nebo využít informační linku Českého statistického úřadu
274 056 789.

VÝŠE POPLATKŮ ZE PSŮ
PRO ROK 2021
Výše poplatku ze psa drženého
• v bytovém domě 1 000 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa
1500 Kč/rok
• v rodinném domě 400 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa
600 Kč/rok
• poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel
sirotčího důchodu 200 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa
300 Kč/rok
• Jiné prostory 400 Kč/rok, za druhého a každého dalšího 300 Kč/rok
Platba
• č. ú.: 19-17721621/0100
• VS: přidělený variabilní symbol (pokud ho poplatník nezná, je důležité vyplnit do textu jméno a příjmení poplatníka + telefonní
kontakt, aby ho úředník mohl kontaktovat)
• text: příjmení a jméno poplatníka + telefonní kontakt
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PSA LZE PROVÉST ZPĚTNĚ, AŽ SE SITUACE
OHLEDNĚ COVID-19 UKLIDNÍ. INFORMACE NA TEL. +420 602 238 389
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Bc. Denisa Kocmánková, finanční odbor
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USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY
prosinec 2020

leden 2021

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje harmonogram
zasedání Zastupitelstva MČ BrnoKníničky v roce 2021 v termínech:
25. ledna, 8. března, 26. dubna, 21. června, 13. září, 8. listopadu,
13. prosince.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno-Kníničky a zároveň pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace, se subjekty a v částkách dle níže uvedené tabulky a na
účel stanovený v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městské
části Brno-Kníničky na rok 2021.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním Studie proveditelnosti-biotop Kníničky a zplnomocňuje
starostku MČ objednat předmětnou studii u společnosti GEOtest,
a.s. v hodnotě do 85. 000 Kč bez DPH.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje investiční záměr „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ v ceně do
1 mil. Kč bez DPH. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky
uděluje pro tuto zakázku výjimku ze směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pověřuje starostku provedením poptávky realizace
investičního záměru u minimálně 5 firem zabývajících se realizací dětských hřišť, se žádostí o zpracování grafického návrhu
(vizualizace) hřiště vč. cenové kalkulace realizace nového prvku
a revitalizace stávajícího herního prvku s přemístěním funkčních
a bezpečností předpisy splňujících části herního prvku na hřiště
mateřské školky Studánka v k.ú. Kníničky.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje aktualizaci Přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 3/2018, č. 4/2019, č. 3/2020 a 16/2020
(Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části
území statutárního města Brna vymezena dobou kratší) a stanovuje výjimky z doby nočního klidu, a to dle níže uvedeného
seznamu:

Pořadí IČ

Název

Částka

1.

68730268 Asociace TOM ČR, TOM 409
Rokytná – Brno

18 000,00 Kč

2.

26653486 Občané za ochranu kvality
bydlení v Brně-Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích

30 000,00 Kč

3.

RČ

Miroslava Keprtová

8 800,00 Kč

4.

64329755 Český svaz včelařů, o.s., základní
organizace Brno-Žabovřesky

15 000,00 Kč

5.

44990260 Diecézní charita Brno

6.

60552280 FC DOSTA BYSTRC-KNÍNIČKY

10 000,00 Kč

7.

22869336 Kníničská chasa, z. s.

30 000,00 Kč

8.

22693343 „SOPKa, z.s.“

18 000,00 Kč

9.

75013592 Svaz tělesně postižených
v České republice z. s. místní
organizace Brno-Komín

Celkem

5 000,00 Kč

2 500,00 Kč

137 300,00 Kč

• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25,
příspěvková organizace na rok 2021 s objemem příjmů ve výši
6 034 tis. Kč a objemem výdajů ve výši 6 034 tis. Kč dle přílohy č. 3.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Studánka, Ondrova 25,
635 00 Brno, na období 2022–2023 dle přílohy č. 4.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje rozpočet
městské části Brno-Kníničky na rok 2021 s objemem příjmů ve
výši 14 326 tis. Kč, objemem výdajů ve výši 17 187 tis. Kč, s naplánovaným rozdílem ve výši 2 861 tis. Kč, který je kryt tř. 8 – Financování – úspory hospodaření minulých let.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje zrušení
fondu rozvoje a rezerv (FRR) s účinností od 15. 12. 2020 a převedení všech finančních prostředků, tj. částky 2 665 313,23 Kč na
běžný účet MČ Brno-Kníničky vedený u Komerční banky, a.s.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí
informace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starostky č. 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020,15/2020,16/2020
a 17/2020.
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Vymezení doby
nočního klidu

Určené území,
na kterém je doba
nočního klidu
vymezena odlišně
od zákonné úpravy

5. 7. – 6. 7.
Mladé hody
6. 7. – 7. 7.
v Kníničkách
7. 7. – 8. 7.

od 2.00 do 6.00 h
od 2.00 do 6.00 h
od 2.00 do 6.00 h

území městské části
Brno-Kníničky

Pálení
čarodějnic

od 2.00 do 6.00 h

Stanovené
případy

Termín
v noci
z–na

30. 4. – 1. 5.

území městské části
Brno-Kníničky

Odůvodnění stanovení výjimky
Navrhované akce jsou tradiční kulturní akce pořádané v MČ již řadu
let, které svým společenským a kulturním významem přesahují
hranice MČ a jsou hojně navštěvovány i obyvateli okolních městských
částí a obcí.
Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou
zveřejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky http://kninicky.
eu/obec/zakladni-informace/ v sekci zápisy ze zasedání.
Miroslava Keprtová, místostarostka
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SBĚROVÉ DNY V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2021
TERMÍNY:
sobota 13. března od 8.00 do 12.00 hod.
sobota 8. května od 8.00 do 12.00 h
sobota 25. října od 8.00 do 12.00 h
sobota 23. listopadu od 8.00 do 12.00 h
Sběrné místo je na křižovatce ulic U Kaple x K Bukovinám.
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné znovu
upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou určeny
pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07 (např.
objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného
odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina, objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce
50 cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících!

Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů
(řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid
odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro
železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice,
pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné žárovky, stavební odpady (např. „stavební suť“, sádrokarton, dveře, okna,
izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení,
IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskařské
barvy, tonery, cartridge, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie,
pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/

SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2021
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny
přistavení kontejnerů jsme upravili dle vašich připomínek a jsou
stanoveny již od začátku března až do konce listopadu. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 sběrová
místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památníku a Místní. Udržujte, prosím, pořádek kolem kontejnerů
a nevhazujte do nich jiný druh odpadu než bioodpad! K případnému úklidu budou u kontejnerů umístěny smeták a lopata. Pokud
přivezete odpad v pytlích, vysypte jej do kontejneru a pytle odhoďte
do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad. V případě, že kontejnery budou obsahovat jiný odpad než bioodpad, hrozí, že nám tato
služba nebude poskytována.
Děkuji za pochopení a přeji příjemné chvíle strávené na Vašich zahradách.
V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na tel. 724 150 602 nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.
Lenka Ištvanová, starostka
Co do bioodpadu patří:
Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky
z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.
Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé
rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.
Mapy stanovišť:

datum

den

stanoviště 1 stanoviště 2 stanoviště 3

5.–8.3.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

19.–22.3.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

2.–5.4.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

16.–19.4.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

30.4.–3.5.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

14.–17.5.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

28.–31.5.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

11.–14.6.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

25.–28.6.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

9.–12.7.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

23.–26.7.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

6.–9.8.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

20.–23.8.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

3.–6.9.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

17.–20.9.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

1.–4.10.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

15.–18.10.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

29.10.–1.11.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

12.–15.11.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

26.–29.11.2021 pá–po*

U Kaple

Místní

U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

U Kaple

U Památníku
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V BRNĚ-KNÍNIČKÁCH V ROCE 2021
Termíny blokového čištění
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 25. 3. 2021
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení
zimního období: 16. 4. 2021
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:
1. kolo 21. 6. a 23. 6. 2021
2. kolo 11. 10. a 18. 10. 2021
Čištění komunikací vnější: 12. 7. 2021

SKŘÍTEK POTMĚŠÍLEK
Vážení Kníničští. Možná tomu nebudete věřit, ale v Kníničkách se nám
objevil skřítek Potměšílek. S jeho potměšilostmi jsme se možná setkali
už všichni, kdo v Kníničkách bydlíme. Nevím totiž, jak jinak si vysvětlit, že na různých místech, v různých časech se bohužel čím dál tím
častěji objevuje velký nepořádek kolem popelnic nebo kontejnerů.
Je až k nevíře, že např. 2 metry od odpadkového koše leží hromádka
komunálního odpadu, kousek od žlutých kontejnerů se válí PET lahve
nebo jiný plastový odpad, o kartonech nebo papírcích ani nemluvím.
Prosím Vás, pokud byste někdo skřítka Potměšílka viděli, jak nám
hyzdí naše životní prostředí, domluvte mu, že tady nepořádek nechceme!! A úplně nejlepší by bylo, kdybychom mu šli všichni příkladem
a ukázali mu, že my pořádek na veřejném prostranství udržet umíme.
Děkuji všem, komu není nutné jedno ze základních pravidel
společenského soužití připomínat a tím nám pomůže skřítka
Potměšílka zahnat.
				
Miroslava Keprtová, místostarostka
						

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ SÉRIE KNÍNIČŠTÍ PODNIKATELÉ V DOBĚ KORONAVIRU
CUKRÁRNA ANIČKA

KNÍNIČSKÁ PIVNICE TO NEBALÍ!

V červnovém Kníničském zpravodaji 2020 jsme si my, někteří majitelé firem, postěžovali na současný celosvětový problém covid-19.
Sužuje nás všechny už víc než rok. Ale každý z nás, kdo se podívá
do svého nitra, ví, že jsme velmi silní a umíme čelit problémům.
Z historie jsme poučeni, že se lidstvo v každém století potýkalo
a bojovalo s nebezpečnou nákazou. V dnešní době jsme natolik
vyspělí, že tento neutěšený stav určitě vyřešíme a porazíme. Chce to
jen obrovskou dávku trpělivosti, soustředěnosti a vytrvalosti.
Pro tento rok jsem měla v plánu uskutečnit v cukrárně několik akcí,
které budu muset přesunout do roku 2022.
První letošní akcí měl být 8. březen – MDŽ. Aspoň touto formou
vzdávám poctu „KNÍNIČSKÝM ŽENÁM“. Všem, které dávají život
nové generaci, podnikají, pracují ve zdravotnictví, školství, stavebnictví, státních službách nebo kdekoli jinde a samozřejmě i všem
dalším ženám. Připojuji fotografii mých kolegyň z roku 2017, které
se už druhé desetiletí angažují podle potřeby pro moji cukrárnu.
Těmto ženám patří můj dík.
Cukrárna Anička s.r.o. byla v prosinci 1991 zapsána u Městského soudu
Brno do obchodního rejstříku. Letos v prosinci společně oslavíme
30 let od jejího založení.
Neztrácím víru, že tento rok bude zlomový a že v roce 2022 nastane
čas, kdy už se budeme moci bez problémů scházet a zlou dobu
necháme za sebou. Jakmile budou nouzová
opatření vlády uvolněna,
budu se snažit okamžitě
otevřít.

V poslední době se mě čím dál častěji někdo ptá, jestli ještě otevřeme
a ANO, OTEVŘEME! Jsem moc rád za
tyto otázky, protože jsou pro mě
důkazem zájmu o to, abychom jednak pokračovali a také toho, že jsme
v Kníničkách chtění. Nicméně moje
reakce už nejsou jako dřív tak suverénní, protože je zde samozřejmě
zásadní finanční stránka, která se
prostě řešit musí a i přes to, že se
svým parťákem k pivnici přistupujeme spíše jako ke koníčku, prostředky, které jsme do pivnice investovali, zpět chceme, což ale není
momentálně teď a ani v dohlednu pravděpodobné. Naštěstí to
zdaleka není ten jediný důvod našeho hospodského fungování, ten
hlavní je, že nás to baví a věříme, že je to i vidět. Tak jako nikdo nevíme,
kdy a za jakých podmínek se bude moci otevřít, ale věřte, že na standardy nejen v rámci našeho skvělého piva, na které jste zvyklí, jsme
připraveni prakticky non-stop. Tzn., jakmile bude znám termín možného otevření, třeba jen zahrádek, můžeme to rozjet prakticky hned
(okenní prodej nám vzhledem k zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti zatím nedává smysl). Na tento moment se moc těšíme a už teď
máme spoustu nápadů, jak otvíračku zpestřit, určitě se máte na co
těšit i Vy. Přeji nejen naši pivnici, ale všem hospodám a dalším stravovacím zařízením brzké otevření a návrat spokojených pivařů a strávníků, což budeme a budou všichni potřebovat. Hospody byly a určitě
i stále budou zásadní pro náš společenský život – vždyť kde jinde se
dá postavit levněji barák, více probrat aktuální politiku (momentálně
velmi oblíbené téma ), mrknout na fotbálek či hokej s lepší atmoškou než doma v obýváku, nebo si zahrát partičku karet či šipky?
Nenechme se o to prosím připravit, děkujeme!
Dan Filippi

Na Vaši návštěvu se
těším již dnes.
Alena Tullová
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ČAS NEZASTAVÍŠ, ČAS NEPOČKÁ...
Sluníčko na horách pomalu rozpouští závěje a poslední sněhuláky,
v nížinách první sluneční paprsky vytahují ze země stonky nedočkavých jarních květin. Nevlídná zima končí svoji vládu a pomalu, nesměle přichází tolik očekávané jaro. A s ním i nové vydání Kníničského
zpravodaje.
Ráda bych napsala něco pozitivního v dnešní negativní době, i když
to slovo pozitivní mě trošku děsí. Původně jsem chtěla psát o plánovaných aktivitách, které nás čekají s dětmi na jaře, ale i z toho naplánovaného mála musíme, bohužel, ubírat či rušit.
Pro inspiraci si vytahuji z knihovny školní kroniky. Jsou tři, těžké.
Pomalu otvírám první, do které se vešlo neuvěřitelných 50 let života
mateřské školy a s respektem obracím zažloutlé stránky.
Máte-li chuť, pojďte zavzpomínat se mnou. Jenom je mi líto, že
z důvodu GDPR nemohu uvádět celá jména. Všichni by si to zasloužili.
Z krasopisu paní Anežky Z., první učitelky a následně ředitelky MŠ,
která zde působila po dlouhých 20 let, se dozvídám mnoho zajímavého:
– Provoz MŠ byl zahájen 14. 9. 1945 s 35 dětmi úředníků, dělníků
a rolníků.
– Děti navštěvovaly školku i v sobotu.
– Po dlouhých 15 let byl provoz pouze dopolední, bez vydávání stravy.
Až v roce 1960 se vytvořila jedna třída s celodenní péčí. Jídlo se dová-

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
Zápis do MŠ Studánka v Kníničkách
proběhne opět elektronicky.
Žádost najdete od dubna na www.zapisdoms.brno.cz,
vyplníte ji a necháte si u dětské lékařky potvrdit řádné očkování.
Samotný zápis proběhne 3.– 4. května 2021 v MŠ.
V úvahu připadají tyto možnosti:
– osobní účast – rodič přinese k zápisu svůj občanský
průkaz (pro kontrolu trvalého bydliště), rodný list dítěte
a vyplněnou žádost s potvrzením o očkování
– rodiče, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně
– proběhne zápis distančně.
Rodiče pošlou všechny výše uvedené materiály datovou
schránkou nebo e-mailem s el. podpisem zákonného zástupce.
Přednost při přijímání do MŠ budou mít opět předškoláci
a děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci v Kníničkách.
Všechny žádosti musí být dodány do 4. května,
později je už nelze zadat do systému a vaše děti nemohou
být přijaty, i kdyby měly trvalé bydliště v Kníničkách !!!
Případné dotazy k zápisu zodpovím
na ms-studanka@volny.cz.
Bližší informace budou včas na www.msstudanka.cz

želo na vozíku ze školní jídelny v Bystrci. V roce 1962 došlo na rekonstrukci MŠ. Byla vybudována umývárna, WC, šatna a také školní
kuchyně. Paní kuchařka Josefa A. vařila nejen dětem z MŠ, ale také
dětem ze školní družiny.
– V rámci každoročních oslav „Týdne dětské radosti“ probíhaly besídky v sále hostince U Jelínků, kde bývaly děti po kulturním vystoupení
pohoštěny párkem a čajem, někdy limonádou.
Děti také měly možnost zúčastnit se celodenních vyjížděk na ozdobeném voze, který dětem dával k dispozici místní rolník. Cestou byly
děti obveselovány hrou na tahací harmoniku. Jeden rok jely děti na
voze do Veverské Bitýšky sbírat jahody, následující rok do Jinačovic
na třešně.
O zdraví dětí pravidelně pečovala dětská lékařka, která děti navštěvovala 4 x ročně a v jarních měsících jim předepisovala rybí tuk
a vitamín C. Během let se střídala onemocnění jako jsou příušnice –
byla uzavřena celá škola (1947), středoušní zánět – hromadné onemocnění (1949), černý kašel, spalničky, neštovice,...
Paní Anežku Z. vystřídala v roce 1966 na 18 let paní ředitelka Marie V.
Záznamy již doprovází černobílé fotografie a děti v roce 1968 dostaly první gramorádio.
Paní ředitelka nadále zvelebuje mateřskou školu.
Zpočátku byly zavedeny 2 volné soboty a od roku 1968 byly již
všechny soboty volné.
Po odchodu paní ředitelky do důchodu, nastupuje další Marie.
Marie B. – v tomto případě bych mohla udělat výjimku a uveřejnit
celé její jméno. Je to moje dobrá kamarádka a souhlas se zveřejněním
jména by mi určitě dala. Ale bylo by to nefér vůči ostatním.
Za jejího 4 letého působení byla školka vybavena novým klavírem
a nábytkem. Prostory MŠ se tím velmi zútulnily.
Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi se začalo pracovat podle
centrálně vydávaných Časově tematických plánů.
Majku B. střídá na 5 let paní ředitelka Dana B. a následně, opět na
5 let další Dana B.
Obě paní ředitelky začínají pomalu uvolňovat vysoko nastavené
požadavky ve výchovně vzdělávací práci s dětmi a vyhledávají jiné
možnosti dětského vyžití.
Symbolicky, s úctou a pokorou zavírám poslední zažloutlou stránku.
Smekám před mými předchůdkyněmi, málokdo si dovede představit,
co vše obnášela jejich práce.
Je školní rok 1999/2000 a s novou knihou s tentokrát již bílou stránkou nastupuji já, jako šestá ředitelka v pořadí. Pokud jste se neztratili
v číslech, zjistíte, že i se mnou kráčí historie, protože jsem v tomto zařízení nejdéle ze všech výše uvedených kolegyní – neuvěřitelných 22 let.
Asi jsem byla ve správnou dobu na správném místě a podařilo se mi
obklopit, alespoň zpočátku, těmi nejlepšími lidmi a vytvořit tak úžasný pracovní kolektiv.
Začínali jsme s jednou třídou, 12 dětmi a 4 zaměstnanci na zkrácený
úvazek. Někteří, bohužel ne všichni, jsou tady se mnou dodnes. Jenom
díky bývalé paní starostce Jarmile K. nebyla MŠ zrušena. Naopak,
za velké podpory obce se mateřská škola postupně rekonstruovala
a rozšiřovala až do dnešní podoby. Nebylo to vždy jednoduché.
V současné době jsme 3 třídní MŠ Studánka, samostatný právní
subjekt s 61 dětmi a 10 pracovnicemi.
Jsem ráda, že mohu být součástí života této mateřské školy.
„Nebýt překážek a nástrah života,
byli bychom ochuzeni o radost z jejich překonávání“.
Jana Zrostová, ředitelka MŠ Studánka
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OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ADVENTEM
Vítězem soutěže o nejkrásnější vánoční strom
Jihomoravského kraje se stal vánoční strom v Kníničkách.
Děkujeme všem hlasujícím.

ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
Když se ohlédnu za letošní Tříkrálovou sbírkou,
byla jedním slovem – jiná. Skoro jako by ani
nebyla.
Není třeba zmiňovat, že na vině je onen virus,
který nám všem brání v osobním kontaktu.
Mnoho věcí se přesunulo do virtuálního prostředí, Tříkrálovou sbírku nevyjímaje. Jak bylo
inzerováno ve sdělovacích prostředcích, bylo možné do sbírky přispívat bankovním převodem, pro mnohé nejpohodlnější a pro všechny
nejbezpečnější forma příspěvku. Další možností bylo přispět do kasičky, která však mohla být umístěna pouze na veřejně přístupném
místě. V Kníničkách jsme měli jednu pokladničku umístěnou na
Obecním úřadě, druhou ve školce. O umístění pokladničky ve školce
jsme, vzhledem k bezpečnostním opatřením, nikde neinformovali,
tudíž tam mohli přispívat pouze ti, kteří školku navštěvují. Bohužel
další veřejně přístupná místa, kam by bylo možné pokladničku umístit, v naší místní části nemáme.
V letošním roce bylo v Kníničkách do kasiček darováno 5 690 Kč.
Děkuji všem, kteří vážili cestu na Obecní úřad, aby do sbírky přispěli,
děkuji všem, kteří přispěli on-line. Poděkování patří i všem dětem
a jejich rodičům, kteří byli připraveni vyrazit koledovat a nakonec byli
zklamaní. Nesmím zapomenout ani na paní starostku a paní ředitelku
z MŠ, které uskutečnění sbírky, v rámci možností, podpořily.
Jen pro úplnost, v celé České republice bylo v letošním roce darováno
celkem cca 80 mil. Kč. Z toho cca 52 mil. Kč bylo darováno do statických
pokladniček, 24 mil. Kč bylo darováno on-line. Příspěvek z Tříkrálového koncertu činil cca 2 mil. Kč a z DMS koledy cca 2 mil. Kč.
Tolik k letošní Tříkrálové sbírce. Věřím, že ta příští bude moci proběhnout klasickým způsobem a těším se na všechny staré i nové koledníky.
				
Markéta Staňková
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JARO NA ZAHRADĚ
DUBEN
Aprílový měsíc nám dovoluje začít vysévat na záhony, trávníky, vysazovat trvalky, keře i stromy.
Pokud potřebujeme tvarovat keře, jako jsou zlatice, tavolníky,
meruzalka a další, které kvetou časně na jaře, jejich řez provedeme
co nejdříve po odkvětu. Pokud se v předešlé sezoně u rostlin vyskytlo napadení houbovými chorobami, provádíme preventivní ošetření
těchto rostlin.
V druhé polovině dubna můžeme již otužovat rostliny v nádobách,
avšak opatrně, před chladem je nutné je opět uklidit. Měsíc duben
je měsíc řezu teplomilných peckovin, zejména broskvoní a mandloní.
Broskvoně a mandloně jsou citlivé na řezové práce v chladném
období, kdy posléze trpí klejotokem. Proto se zásadně výchovný
i udržovací řez provádí v době kvetení. Základním řezem broskvoní
je redukce počtu dlouhých plodných výhonů na vzdálenost 15–20
cm od sebe a případné zkrácení o 1/3. Slabé výhony lze krátit na
čípky se 2–3 pupeny. U mandloní se řezem podle potřeby spíše jen
prosvětluje koruna.
Provádíme výchovný řez meruněk, kdy odstraňujeme suché,
nemocné a poškozené výhony nebo zakládáme korunku či tvar stěny
(palmety). Tento řez se týká především nově vysazených stromků
a v dalších letech pak díky němu stromek udržíme v dobré kondici,
aby k letorostům mohlo pronikat dost slunce, čili se jedná o řez
udržovací.
V první polovině dubna lze ještě dokončit řez jádrovin a drobného
ovoce, který se v březnu již nestihl. U ostružiníku se odstraňují
odplozené výhony a u malin buď celé odplozené výhony nebo jejich
odplozené části v závislosti na typu plodnosti odrůdy (jednou plodící/opakovaně plodící).
Duben je nejvhodnější měsíc pro přeroubování starších stromů.
Termín je dán obdobím kvetení každého ovocného druhu a je samozřejmě každoročně ovlivněn průběhem jara. V době kvetení proudí
již míza ve stromku natolik, že lze odchlípnout kůru od dřevní části.
To je podmínkou úspěšného přeroubování způsobem „za kůru“,
který je pro přeroubování starších stromů používán nejčastěji.
Z jahodníku po zimě odstraníme suché listy a případně nadbytečné dceřiné šlahouny. Dál je vhodné přihnojení kompostem v dostatečné vrstvě tak, aby byly kompostem zahrnuty obnažené segmenty
kořenového krčku a kořenů. Vždy je vhodné provést prokypření
povrchu.
KVĚTEN
Teploty se v květnu zvyšují a všechny nově vysázené, nedostatečně
zakořeněné rostliny potřebují pravidelnou zálivku. Provádíme řez
na jaře kvetoucích keřů, jako jsou zlatice, kdoulovec, jasmín nahokvětý, vrba jíva. Co nejdříve odstraníme zaschlá květenství šeříku.
Většina zimovzdorných cibulí a hlíz může zůstat v zemi po více let.
Podmínkou ovšem je, že trpělivě vyčkáme na zežloutnutí olistění.
Tyto žluté a hnědé hlízy se pak nechají vykroutit a je možné připravit
záhony na výsadbu letniček. Mečíky a jiřiny lze vysazovat teprve
tehdy, když máme jistotu, že je nepoškodí pozdní jarní mrazík. Totéž
platí, pokud se rozhodneme přesunout rostliny v nádobách na jejich
letní stanoviště.
Přihnojujeme růže, bobuloviny a jahodníky. Začínáme se sklizní bylinek.
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Lze provádět řez subtropických a teplotně náročných druhů (fíkovníky, ořešák, citrusy, tomely, cicimek apod.)
Provádí se ochrana u jabloní a hrušní vůči strupovitosti a angreštu
proti padlí (před květem i po odkvětu). U peckovin zejména višní,
meruněk a mandloní se provádí aplikace fungicidů do květu v případě, že v období kvetení pršelo a to proti tzv. moniliovému úžehu
peckovin. Infekce způsobuje usychání letorostů, květů, plodů
a postupně celých větví.
Koncem května lze provádět podle násady plodů probírka plůdků
u přeplozených stromků meruněk.

ČERVEN
Červen je měsíc třešní a jejich zrání a nekompromisně připomíná
blížící se prázdniny. Koncem června mohou podle počasí nazrávat
i některé odrůdy višní. Je nezbytné nezapomenout pro pozdnější
odrůdy ze skupiny chrupek a višní vyvěsit žluté lepové desky pro
odchyt vrtule třešňové a provádět aplikaci přípravků pro ochranu
třešní před vrtulí způsobující červivost třešní a višní.
Červen je také měsíc aktivního růstu dřevin, proto je v případě
nedostatku srážek nezbytné provádět doplňkovou závlahu.
Miroslava Keprtová, místostarostka

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE
Milí čtenáři, nikdo z nás pravděpodobně nepředpokládal, že od
4. ledna 2021 dojde k opětovnému uzavření knihoven z důvodu
pandemické situace v ČR. K potěšující změně došlo 15. února, kdy se
otevřela alespoň výdejová okénka na všech provozech KJM. Čtenáři si zde mohou vyzvednout objednané dokumenty (rezervace
a objednávky), případně vrátit již ty dříve zapůjčené. Okénka fungují
v obvyklých dnech a hodinách, platných před uzavřením knihovny.
V letošním roce slavíme významné výročí, 100 let od vzniku Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V návaznosti na tuto událost pro vás tedy
v průběhu celého roku 2021 připravujeme řadu zajímavých akcí,
kterým se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle zpravodaje.
Z našeho fondu bych vám dnes ráda představila zajímavou a velice
čtivou britskou autorku Julii Caplinovou, která řadu let pracovala
jako PR ředitelka, kdy cestovala po Evropě, brala nejlepší žurnalisty
zabývající se jídlem a pitím na exkurze, kde ochutnávali gastronomické pochoutky v nejrůznějších evropských městech (Itálii, Francii,
Belgii, Španělsku, Dánsku a Švýcarsku). Tyto cesty se staly inspirací k
napsání série Romantické útěchy. V naší knihovně najdete dva tituly
z této série, a to Cukrárna v Paříži a Kavárna v Kodani.
Cukrárna v Paříži: Nina Hadleyová pracuje na anglickém venkově
jako servírka, dobře a velice ráda vyrábí dorty a různé jiné sladkosti.
Když se restaurace kvůli rekonstrukci na dva měsíce uzavře, dostane
příležitost odjet do Paříže, kde by měla pomáhat s přípravou kurzů
pro amatéry. Kurzy vede rodinný přítel Sebastian, úspěšný šéfkuchař, do kterého byla kdysi beznadějně zamilovaná. V úchvatné atmosféře
Paříže poznává Nina nové
přátele, dokáže se na věci
i lidi dívat jinýma očima, začíná být sama sebou a v neposlední řadě zde nachází
svou životní lásku. Cukrárně,
která má už své slavné dny
za sebou navrátí její lesk a
najde zde vše, po čem opravdu toužila.
Ten, kdo si přečte výše uvedený titul, má potřebu sáhnout
i po další knize této autorky.
Zpravodaj městské
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Ideální knížky pro ty, kdo chtějí vypnout a zasmát se jsou tituly Patrika
Hartla, režiséra a autora divadelních komedií.
Malý pražský erotikon: Autor s vtipem a nadhledem líčí starosti
a radosti života dvou rodin od období normalizace až do dnešní doby.
Nejlepší víkend: Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta
a Pavel dají novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne,
jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a věří, že se jim to během
nového roku podaří.
Prvok, Šampón, Tečka a Karel: Vtipně propletené osudy čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě kladou otázku, jestli žijí opravdu
tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct.
Severská rapsodie:
Román známého a oblíbeného autora historických
próz Jiřího Hanibala ukazuje významnou osobnost
českého hudebního světa,
Bedřicha Smetanu jako
člověka vášnivého, milujícího, ale také chybujícího
a trpícího. Soustředí se především na období v druhé
polovině padesátých let
devatenáctého století.
Smetana, znechucený
životem v Praze se vydává
do Göteborgu, kde naváže
vztah s Fröjdou Beneckovou. Jejich vášnivá láska
naráží na bouřlivou tvorbu skladatele a na přízrak
Smetanovy mrtvé ženy Kateřiny. Tento čtivý román nám pomůže lépe
poznat a pochopit složitou osobnost tohoto významného génia.
Věřím, že dobrá kniha vám pomůže, alespoň na chvíli, odvést pozornost od všedních starostí dnešní doby.
Libuše Pelánová, knihovnice
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HISTORIE POČTU OBYVATEL OBCE
BRNO-KNÍNIČKY
Datum
1.1.2020
1.1.2019
1.1.2018
1.1.2017
1.1.2016
1.1.2015
1.1.2014
1.1.2013

Muži do Muži nad Ženy do Ženy nad
Změna Celkem
15 let
15 let
15 let
15 let
94
412
84
459
9
1 049
88
410
91
451
8
1 040
86
404
95
447
6
1 032
92
399
93
442
15
1 026
94
394
85
438
-12
1 011
95
392
92
444
17
1 023
93
389
87
437
17
1 006
85
390
83
431
989

RozloženíZměny
obyvatelstva
obce Brno-Kníničky
počtu obyvatel
od 1.1.2013 do 1.1.2020

MŮJ DOMOV – MOJE ODPOVĚDNOST
O bezpečí našich domovů se musíme přičinit zejména my sami.
Záleží především na nás, koho si do svého domova pustíme a jak svůj
domov zabezpečíme. Systém represe a trestní spravedlnosti určitě
hraje důležitou úlohu při zajišťování bezpečí občanů, nicméně existuje mnoho opatření, která můžeme udělat my sami.
I přesto, že v loňském „covidovém“ roce zaznamenala policie snížení
nápadu trestné činnosti, evidují policejní statistiky 165 525 skutků. Je
to sice o téměř 34 000 trestných činů méně než v roce 2019, nicméně
pořád jde o číslo poměrně vysoké. Krádeže spáchané vloupáním do
bytů, domů a dalších objektů se na celkovém nápadu podílí 12,5 %.
To znamená 20 661 útoků na naše domácnosti a další objekty.
Na webových stránkách https://kriminalita.policie.cz/, můžete průběžně sledovat vývoj kriminality v lokalitě, ve které žijete. I to pro vás
může být motivací pro rozhodnutí zda a jak zlepšit zabezpečení
svých domovů.
Zpravidla 30 % pachatelů překonává násilím dveře a 15% vniká do
objektů oknem. Nejčastěji pachatelé překovávají rámy, křídla
a zárubně oken a dveří (27 %). Následují je visací a lankové zámky
(13 %). Zhruba na stejno vyjdou útoky na cylindrické vložky a skleněné výplně oken a dveří (10 %).
Policie disponuje podrobnou analýzou evidovaných vloupání a způsobů, kterými jsou spáchány. A právě z nich vychází i preventivní
doporučení, která se snaží strážníci a policisté veřejnosti prezentovat.
Prevence kriminality ale není jen o tom
jak zvýšit obtížnost překonání mechanických nebo elektronických zabezpečení bytů a domů, ale i tom, jak dalece je
veřejnost všímavá, rozhodná a informovaná. Jak dalece dokáže spolupracovat
s policií a jak dalece si dokáží lidé v sousedství být nápomocni.
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PRVNÍ NALEZENÝ PÍSEMNÝ DOKLAD
O EXISTENCI OBCE KNÍNIČEK
POCHÁZÍ Z DOBY
PŘED 615 LETY
Je jím listina markraběte Jošta z 22. ledna 1406.
V dokumentu markrabě Jošt zmiňuje věno
manželky Petra ze Soběšína.
Věno paní Kateřiny je na poddaných Kníniček,
Rozdrojovic a Jinačovic a činí 15 hřiven
ročního úroku.
Z historických pramenů vyplývají i četné změny
názvů obce: Kněhničky, Kýničky, Kyničky, Malé
Kynice nebo německy Klein Kinitz.

MOJE BEZPEČNÁ ADRESA
SOUTĚŽ PRO VÁS
Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte
na soutěžní otázku.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 1
Mechanické zábranné systémy (dveře, zámky, cylindrické vložky,
kování atd.), jsou řazeny do RC tříd 1 až 6.
Víte, co vyjadřují RC třídy a které z nich jsou doporučené pro zabezpečení bytů a domů?
Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení
Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné
odpovědi budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu,
knížku příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku
ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: https://
www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/.
Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě
podaří základní doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ
ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl
vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením.
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji
můžete získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské
policie Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra – vedle koupaliště).
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel. 548 210 035, e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz.
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NOVÝ POHLED HISTORIKA NA PODMINOVÁNÍ PŘEHRADNÍ ZDI
Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle zpravodaje jste byli obvykle zváni na vzpomínkovou akci „záchrana brněnské přehrady“. Vzpomínkové akce bývaly dříve hned dvě. První akci pořádal Klub českých turistů, odbor
1. brněnská a druhou pan Lubomír Strážnický. Akce se konaly samostatně kvůli názorovém sporu o historické úloze pana Ladislava
Dolníčka.
Jak to tedy vlastně bylo?
Zachránil přehradu hlavně
pan Šikula nebo by bez pana
Dolníčka vůbec zachráněna
nebyla? Dnešní článek Vás asi
překvapí i dalším, zcela novým
názorem historika a restaurátora Moravského muzea, pana
Vlastimila Schildbergera mladšího. Tento skvělý historik je autorem četných publikací z oboru
vojenské historie a i členem Brněnského městského střeleckého
sboru. (Sbor se v dobových uniformách účastnil výsadby lípy v rámci
kníničských oslav 100. výročí založení Československé republiky.)
Schildberger víceméně akceptuje popis událostí paní novinářky
Novotné v jejím článku z Rovnosti v roce 1945. Novinářka zde
připisuje Ladislavu Dolníčkovi stěžejní zásluhu na zachránění
hráze.
Historik objasňuje: „Komunisté si události trochu přikrášlili tak, aby
jim vyhovovaly. A co je horší, zcela pominuli člověka, který riskoval život
stejně jako hrázný Šikula a pod palbou kulometů přivedl sovětské
vojáky.
Němci však přehradu zničit nechtěli, neměli důvod. Na samotném konci války ze strany Němců nehrozilo, že by chtěli přehradu zničit
a vyplavit město, jež bylo z velké části německé. Šlo jim jen o to, aby
zdrželi sovětské tanky a vytvořili si prostor k ústupu směrem do zóny,
která patřila Američanům. A to se jim také povedlo.“
Podle historika tomu nasvědčují i další skutečnosti: „Přehrada byla
strategickým objektem pro Brno, protože vyráběla energii, byla zdrojem
pitné vody a vedla po ní velmi užívaná komunikace do Rozdrojovic.
Z hlediska vojenského však žádný velký význam neměla. Řeka Svratka
neprotékala vlastním městem, ale jen jeho malou částí. Kdyby byla
přehrada na Svitavě, bylo by to něco jiného, protože po trase byly rozmístěné továrny, hlavně Zbrojovka.
Proti záměru vyhodit přehradu do povětří mluví i fakt, že byla z poloviny vypuštěná už od začátku dubna. Když se blížila fronta, dali Němci
rozkaz k odpouštění Brněnské a Vranovské přehrady, aby zvedli hladinu
řeky Svratky a Dyje, zaplavili lužní lesy v okolí Břeclavi a vytvořili tak
přirozenou překážku pro nepřítele. Pokud by se tedy Brněnská přehrada
na konci dubna protrhla, umyla by maximálně pásy sovětských tanků.
Také další věc hovoří proti. Odstřelit tak masivní dílo z betonu, které
má 36 metrů do hloubky, není nic jednoduchého. Na to bylo potřeba
obrovské množství trhaviny a tu Němci neměli.
Už když ničili mosty v Brně 24. dubna před příchodem Rudé armády,
použili k tomu staré bomby a letecké granáty. Mezi osvobozením Brna
a přehradou uběhly tři dny, takže pokud by to opravdu chtěli udělat,
měli na to dost času.
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Faktem ale je, že silnice na hrázi byla skutečně podminována. Němci
tam položili celkem devět protitankových min, které měly ztížit přesun
směrem na Rozdrojovice. Vlastní přehradu by nezničily, ale zničili by
ruské tanky i cestu. A právě na to chtěl Šikula upozornit.
Jako hrázný měl na místo přístup v době, kdy je tam Němci instalovali.
Byly ukryté pod dlažebními kostkami na hrázi přehrady a nad nimi
Němci vytvořili barikádu. Kolem přehrady rozmístili kulometná hnízda,
takže byla neustále pod palbou. A z jednoho z nich postřelili Šikulu,
který se kvůli zranění k Rusům nedostal. A tak s informací o minách
poslal právě Ladislava Dolníčka, který se na místě objevil se zprávou,
že Rusové dorazili do Bystrce.
Šikula mohl Dolníčkovi věřit, protože ho znal ze stavby přehrady. Dolníček pak pod palbou proběhl zpět do Přístavní ulice v Bystrci, kde bydlel,
aby zprávu předal a Rusy k přehradě přivedl. Ti o ní totiž pořádně
nevěděli,“
Na vyprávění svého otce, Ladislava Dolníčka, vzpomíná syn Pavel.
„Tatínkovi nehrozilo nebezpečí jen od německých odstřelovačů. Nerad
na to vzpomínal. Jen jednou se na popud svého známého rozpovídal. Otec se snažil Rusům vysvětlit, co se děje. Jenže mu nechtěli věřit,
protože viděli, že je ze statku, a domnívali se, že je „buržuj“. Dokonce
ho chtěli jako zrádce zastřelit. Do toho se ale vložila moje babička,
postavila se před svého syna a řekla: Zastřel napřed mě. To už voják
zaváhal. Pak přišel velitel, kterého se podařilo přesvědčit, a tak otec
s vojáky běžel zpět k přehradě."

František Šikula		

Ladislav Dolníček

Tam už se domluvy ujal zraněný Šikula, který uměl rusky. Tanky na
hráz nevjely, vojáci ji odminovali a Němce zneškodnili.“
Pavel Dolníček doplňuje: „Byl bych moc rád, kdyby byl otec na pomníku u hráze uvedený.“
O to také usiluje Lubomír Strážnický, který na zapomenutého hrdinu, pana Ladislava Dolníčka, právem upozorňuje. „Snažím se přesvědčit vedení Bystrce i Povodí Dyje, aby vedle stávajícího pomníku
s pamětní deskou z roku 1976 vznikl ještě jeden menší, s příběhem
Ladislava Dolníčka. Zatím ale bez úspěchu.“
Irena Bubeníková
Částečně ze zdroje Milady Prokopové: https://www.idnes.cz/brno/
zpravy/historie-brnenska-prehrada-2-svetova-valka-ladislav-dolnicek-hraz-soveti.A200429_545393_brno-zpravy_krut
Fotozdroj portrétů Fr. Šikuly: www. Brnenskapřehrada.cz, L. Dolníčka a V. Schildbergera ml.: Brněnský deník
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH
GALERIE VÝROBKŮ
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ Kníničky,
musely na jaře loňského roku v souvislosti s nařízeními vlády k situaci covid-19 prozatím přerušit svou činnost.
Na podzim jsme pokračovaly pouze s kroužky keramiky v rámci MŠ Studánka.
V naší galerii výrobků tedy zveřejňujeme fotografie některých výrobků,
které si udělaly děti z mateřské školky.
Na advent si děti vyrobily keramické adventní věnce, barevné postavičky šašků a maminkám podušky na jehly a špendlíky.

V rámci výrobků kuchyňského vybavení si udělaly hrníčky na čaj, talířky a máslenky,

také talířky na vajíčka a misky
pro domácí zvířátka.

Děkujeme všem účastníkům kroužků
a dílen a přejeme jim krásné jarní dny
příznivější na tvoření, hodně dobrých
nápadů a hlavně zdraví a radost.
Pořadatelky rukodělných dílen
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ ÚČINKY OBILOVIN
V tomto článku bych se ráda zabývala léčivými vlastnostmi obilovin.
Obiloviny jsou tradiční složkou naší potravy. V poslední době se objevují různé informace o jejich možných alergických vlivech na trávicí
ústrojí a jsou tím poněkud řazeny na vedlejší kolej, je tendence je ze
stravy vyloučit, nebo aspoň omezit. Ale poměrně málo se ví o jejich
léčivých účincích a pozitivním vlivu na náš organismus. Ráda bych tedy
tuto situaci trošku napravila.
Obilovinou, která je nejčastěji používaná v naší kuchyni, je
pšenice. Objevuje se v mnoha odrůdách, z nichž za nejkvalitnější z hlediska účinků
na naše zdraví je považovaná jedna z původních odrůd
– pšenice špalda. Pro léčebné
účely se používá jednak obilné zrno v různých podobách, zejména naklíčené zrno a celozrnná
mouka, jednak otruby. Pšenice v celozrnné formě obsahuje spoustu
minerálních látek a vitamínů.
Otruby lze podávat jako součást léčebné výživy zejména při onemocnění tlustého a tenkého střeva, podáváme je především syrové a na
lačno, můžeme je rozmíchat v jogurtu nebo tvarohu. Pšeničná vláknina je výbornou ochranou před zácpou a má regenerační vliv na
psychiku.
Pšeničné klíčky mají výborné hojivé účinky, zlepšují hormonální činnost a zvyšují plodnost, pomáhají zvýšit koncentraci, paměť a vytrvalost obecně, normalizují krevní tlak a metabolismus, pomáhají při
diabetes, chorobách ledvin a močových cest. Příznivě působí na kardiovaskulární, respirační, trávicí i nervový systém a na osteo-kloubní
a svalovou soustavu. Naklíčená pšenice má výrazný vliv na hubnutí.
Olej z pšeničných klíčků obsahuje koenzym Q10, esenciální nenasycené mastné kyseliny, vitamíny ze skupiny vitamínů B, lecitin, dále vitamin
E, K, D a z minerálů fosfor a železo.
K léčebným účelům se využívá také tzv. pšeničná tráva, což jsou výhonky z naklíčené pšenice. Kromě vysoké koncentrace různých enzymů a vitamínů, včetně vitamínu B12, se používá k léčbě anemie, čistí
krev, podporuje imunitu, pozitivně působí na trávení, pomáhá při
léčbě vysokého krevního tlaku a cholesterolu, neutralizuje jedy
v buňkách a odkyseluje organismus, brání bujení buněk, stimuluje
činnost jater. Zevně ve formě kapek do nosu pomáhá při nachlazení,
v koupeli upraví krevní oběh nebo nespavost.
Pšeničné klíčky a mladé výhonky souvztaží s novým životem, s plností veškeré výživy, která je pro život potřeba, náš organismus takto
s jejich použitím dostává obraz mladého a zdravého stavu. Jejich
využití v tomto duchu je ohromné.
Další velmi důležitou obilninou
je oves. Využívá se zrno, které
je zdrojem bílkovin, enzymů,
různých vitamínů a mnoha minerálů. Ovesný nápoj (odvar) je
významným výživným a zdravotním nápojem při zotavení
z těžkých chorob, pomáhá při
neurastenii a všech stavech
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
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slabosti a vyčerpání jak fyzického, tak i psychického, uklidňuje
a přináší dobrý spánek, aktivuje imunitní systém, je také nápomocen
při odvykacích kúrách pro narkomany, alkoholiky a kuřáky, snižuje
hladinu krevního cukru a pomáhá při zánětech slinivky, snižuje krevní
tlak, podporuje trávení a chuť k jídlu, snižuje hladinu cholesterolu
v krvi, tlumí zvýšenou činnost štítné žlázy.
Používá se i ovesná sláma (mladé výhonky z naklíčených zrn) při revmatismu a různých urologických potížích. Ve formě koupele pomáhá
zlepšit krevní oběh a účinkuje i při kožních chorobách a omrzlinách.
Žito je další tradičně využívanou
obilninou. Zrno je rovněž zdrojem
mnoha vitamínů, minerálů, proteinů a také vlákniny, která váže
vodu a tím ochraňuje střevní sliznici. Žito působí pozitivně na krvetvorbu, vývoj kostí a jejich pevnost, posiluje obranyschopnost
organismu, výrazně zvětšuje pružnost cév, pomáhá při arterioskleróze a zlepšuje krevní oběh, pomáhá
snižovat krevní tlak. Je výborným pomocníkem také při oslabení jater,
při zácpě, působí proti karcinomu tlustého střeva, je vhodné pro diabetiky. Pro svou skladbu minerálních prvků se doporučuje kombinovat
s jinými obilninami, například pšenicí, nebo s ovocem a zeleninou. Žito
je využíváno především v pekařství, ale můžeme z něj užívat i odvar.
Poslední obilninou, kterou bych
tu chtěla zmínit, je ječmen. Je
zdrojem především vlákniny,
bílkovin, vitamínů a minerálních solí, slouží také pro výrobu sladu a krup.
Odvar z rozemletého ječmene
působí proti horečce, chladí,
očišťuje a vyživuje, pomáhá při
nemocech jater, střev, dvanácterníku, srdce a čistí žaludek, v kombinací s trochou rozmarýnu i ledviny. Zevně ve formě obkladů pomáhá při otocích, jako koupel při
lupence, ekzémech, bolestech kloubů. Sladový výtažek je vhodný pro
rekonvalescenci organismu po těžkých onemocněních a pro zvýšení
vydatnosti výživy.
V posledních letech jsou známy také pozitivní účinky ječmene v jeho
zelené fázi, především pro detoxikaci organismu, posílení imunitního systému, snížení únavy a povzbuzení organismu, snížení cholesterolu a hladiny cukru v krvi, podporu zažívání a slinivky a jako zdroje
antioxidantů, vitamínů a minerálů.
JEŠTĚ PŘIKLÁDÁM DVA RECEPTY
Ovesný výživný nápoj: 1 litr ovsa propereme v tekoucí vodě a vaříme v 1,6 l vody, až zbude 1 l odvaru. Přecedíme a přidáme 3 polévkové lžíce medu. Nápoj pijeme po doušcích během dne.
Ječmenný výživný nápoj: Povaříme 1 polévkovou lžíci mletého
ječmene asi 5 minut v 0,3 l vody. Přecedíme a popíjíme.
Přeji všem krásné slunečné jaro plné zdraví a radosti, s vůní obilovin
v kuchyni.
		
Zina Lišková
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PŘÍRODA ZA HUMNY S IRENOU BUBENÍKOVOU
Česká republika má vedle mnoha hradů a zámků taky neuvěřitelný
počet rozhleden, a to i v Brně a blízkém okolí. Nám nejbližší jsou dvě:
Holedná a Chvalovka. Holedná je vysoká štíhlá krasavice z ocele
a Chvalovka je taková dřevěná minirozhlednička.
Rozhledna Holedná stojí na bezejmenném vrcholu na úbočí kopce
Holedná nad Jundrovem. Původně se jednalo o bronzový projekt
z prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Rozhledna měla být dřevěná s výškou asi 20 metrů. Při terénním průzkumu
pomocí dronu se však ukázalo, že vzhledem k výšce okolní vegetace
bude potřeba rozhlednu vystavět alespoň do výšky 25–30 m a pro
konstrukci zvolit spíše kov.
Vybudování rozhledny s ocelovým skeletem ovšem znamenalo překročit tehdejší limit stanovený na tyto projekty – 2,4 miliony korun.
Začalo se hledat řešení. Našlo se, z rozpočtu Dáme na vás se zrealizovala pouze architektonická soutěž a projektová dokumentace.
Rozhlednu postavil správce obory, společnost Lesy města Brna, která
na ni od města dostala 8 milionů korun.
Stavební práce začaly loni v únoru a skončily dříve než se myslelo
a tak jsme my Brňané dostali již v půli prosince pěkný předvánoční
dárek.
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Nadzemní část rozhledny měří 35 metrů, proto je nejen nejvyšší
rozhlednou města, ale i novou brněnskou dominantou, kterou uvidíte téměř ze všech míst Kníniček. Je z ocele, má třináct pater a její
konstrukce má připomínat kmen dubu. Poté, co zdoláte 208 schodů
budete přibližně 12 metrů nad korunami stromů. Brno i oboru uvidíte z výšky 34,32 m. Ucítíte vibraci stavby, a to aniž byste museli položit ruce na zábradlí. Vibrace ostatně vydatně posiluje i vytrvalý proud
návštěvníků putujících nahoru a dolů. Pokud se chcete vyhnout
většímu kontaktu s lidmi, doporučuji zvážit dobu návštěvy. Rozhlednu i oboru můžeme navštívit kdykoli, celý den, celý rok a zdarma.

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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Dostanete se sem pouze pěšky po lesních
stezkách a můžete se i projít oborou s lesní
zvěří. My jsme vyrazili ze zastávky MHD
Svratecká, prošli jsme kolem sokolovny a na
mírně houpající se Komínské lávce jsme se
potěšili pohledem na jez a pěknou stavbu
malé elektrárny. Další cesta sice vedla stále
do kopce, ale jen něco málo přes půl kilometru. Abychom si užili jarní přírodu, prošli jsme
i celou oboru.
Chvalovku najdeme v Bystrci, nedaleko
nového sídliště Kamechy. Rozhledna stojí na
dobrém místě, ale měří jen 4 metry. Vylezete
na ni po dřevěném žebříku a uvidíte naši
krásnou přehradu. Tedy alespň do té doby,
než vám výhled částečně zacloní okolní stromy. Od vašich domovních dveří k rozhledně
jsou to jen 4 kilometry, kolem přístaviště
k sirce a od sirky nahoru do kopce.
Zde na vás čeká překvapení, mnoho roztomilých dřevěných soch. Okouzlí vás
stejně jako vaše děti!

Zpravodaj městské
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DĚTI, POZNÁTE JE? S KÝM SE NA VÝLETĚ VYFOTÍTE?

Paní Yvona Valentová vyrobila všechny ty krásné věci, které
vidíme na fotografiích. Dřevěné sošky rozmístila pro radost
kolemjdoucích kolem svého
domu. Možná si na paní Valentovou vzpomenete, známe ji
jako tanečnici ze skupiny country tanců z únorových country
bálů u nás v tělocvičně. Mohli
jste ji vidět i v předtančení klasických tanců dobročinných
plesů. Poskytla nám tento rozhovor:
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Paní Valentová, absolvovala jste nějakou uměleckou nebo taneční školu?
To ani ne, já jsem bývalá účetní a čísla mám opravdu ráda. Jsou pro
mě velmi přitažlivá, když je vidím, pozoruji je a hledám v nich systém.
Miluji matematiku.
Práce se dřevem a čísla nemají k sobě zrovna blízko.
To ne, ale já potřebuji stále práci. Po mém tatínkovi jsem zdědila cit
pro technologické postupy, představivost a zručnost. Já prostě musím něco tvořit, háčkuji andílky, maluji obrazy, můj muž říká, že šiji
všechno kromě bot, třeba oblečení i kočárek pro děti. Teď zrovna
čalouním nábytek, protože mi ho kočky podrásaly. Jednou jsme byli
s manželem na výletě v Německu, viděla jsem tam betonové sochy
a tak jsem začala pracovat s betonem.
Práce se dřevem a ty sošky, to je ale trošku jiná historie. Před 17 lety
jsem onemocněla, zjistila se rakovina žaludku, metastáze. Tak mi lékaři žaludek vzali, ale dali mi naději na pět let života. Byla jsem nadšená, tolik času. Dnes žiji bez žaludku sedmnáct let, ale vím, že lidi
v mé situaci tu jsou i dvacet let nebo déle. Snažím se žít na plno,
Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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dokud mohu, pracuji. Ve věci odpočinku nebo stravy ty pány lékaře
opravdu moc neposlouchám. Naslouchám svému tělu.
Ta doba po operaci však byla opravdu těžká. Trávení mi zajišťuje jen
tenké střevo a tak jíte jen něco a jen velmi málo a chemoterapie
udělá s člověkem také svoje. Nevolnosti, slabost, deprese. Na onkologii jsem uviděla letáček Mamma HELP a tak jsem jim zavolala a řekla,
že sice nemám rakovinu prsu, ale jinou, a že potřebuji pomoc.
Otevřeli mi náruč a pomohli mi vrátit se zpět do života. Pití vlažného
čaje Červené lapacho mi pomohlo vyplavit pozůstatky chemoterapie.
Začala jsem pro Mamma HELP pracovat, třeba jsem vyšívala obrázky,
které oni prodávají, aby si financovali svoji činnost. Pokračovalo to
madeirovým vajíčky a tak pořád dál.
Poznala jsem tam spoustu zajímavých lidí a přátel. Třeba i kamarádku
Marii Zrůckou, která maluje nádherné velké šály a skládá básničky.
Chceme mít a darovat radost, třeba i jen na chvíli.
ŠEŘÍK
Co vůně kolem rozdává,
až hlava zatočí se, tak je omamná!
Květy svými do daleka volá
jsou bílé, modré, fialové, celá škála
Plné i ty jednoduché, ty voní nejvíce,
mám z nich na zahradě živý plot,
no, snad tisíce.
Kdys zatoužila moje máma ten ušlechtilý
fialový mít,
když vykvetly jen jednoduché byly
a tak kolem plotu dávala je,
vždyt´ vyhodit je byl by hřích.
V podvečer na lavičce sedím, vzpomínám,
šeřík intenzivně voní, téměř nedýchám,
vzduchu málo mám,
na mámu vzpomínám a vše jí povídám...

a tak hříbek, kopretina i zajíček putovaly na chvíli do bezpečí. Dřevo
mě baví, je takové živé, každé je jiné, podle druhu stromu, tvrdosti,
barvy, kresby, je potřeba umět vidět. Následovaly další sošky, některé vidíte, jiné mám schované – třeba veverku, orla nebo antickou
karafu. Stonožka má jen osm nožek, ale na každé z nich má originální
ponožku i botičku, každou jinou.
Velmi oblíbený je krteček, kterého v zimě, na jaře a na podzim oblékám. PPL je tu zvyklá se ptát, bydlíte před nebo za krtečkem? Pandu
jsem umístila tak, abych z okna viděla na děti. Pozoruji je a mám radost.
Strážci brány vznikli i proto, aby auta nevjížděla na soukromou louku
pana souseda.
Každý rok na jaře dělám soškám údržbu. Přebrousím je, kytuji, znovu
lakuji, vyrábím a přilepuji nové vousky, vlásky, obrývám zeminu kolem
nich a seji trávu. Děti si pohrají a některé si i rády odnesou něco na
památku. Stojí to peníze i čas, ale peníze nebo majetek mě už moc
nezajímají. Velká hodnota je pro mě přátelství, to, co zůstává v srdci,
všechno ostatní je pomíjivé. Spoustu přátel jsem ztratila, ale ještě víc
jsem jich získala. Lidí, kteří potřebují pohlazení je velmi mnoho. Slova
umí pohladit po duši.
Moc ráda bych udělala pohádku „Jak dědeček tahal řepu“, nákresy
s rozměry už mám hotové, jen získat dřevo. Mám vizi, že by děti potom
chodily z myšky na kočičku, z kočičky na pejska, tak přibližně ve výšce něco málo přes metr.
Bohužel jsem dost unavená, nesním toho moc a stále se snažím se
využít čas, aby tu po mně něco zůstalo. Buď dělám radost sobě
nebo ostatním. Spolu s manželem se staráme o jeho maminku, která
má 97 let a přesto je stále milá a tak pozitivní. Taky se staráme o dva
samojedy, tři kočky, o dům a kousek lesa.
Ráda bych udělala svět o něco krásnějším a nemám ráda kolem sebe
smutné lidi. Moje moto je žít pro život. A jak víme, život se skládá
z mnoha slz, které se spojí v moře lásky a štěstí.
Yvona Valentová

A proto jsem já začala pracovat se
dřevem. Získala jsem pár kusů dřeva,
ze kterých jsem vyřezala dva kameny
na sezení pro děti. Líbily se a tak jsem
oslovila dětský domov Chovánek
z Vejrostové v Bystrci. Lesáky taky,
zdali mi dovolí dát do lesa, na místo,
kam děti z Chovánku chodí, nějaké
dřevěné sošky. Dovolili. Předloni ale
uschly borovice, musely se skácet

SUDOKU PRO DĚTI
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AHOJ HOLKY A KLUCI !

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U VODNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ
Základní informace
- pro děti 7 - 14 let

- s ukončenou první třídou ZŠ

- turnusy od pondělí do pátku (9:00 - 17:00)
- základna na Brněnské přehradě
Program tábora
-p
prevence a bezpečnost u vody
- vodní záchrana a první pomoc
- ovládání plováku, kajaku, raftu, veslice, ...
- zábava, hry, soutěže
- výlety a exkurze

SOPKa, z.s. pro Vás v termínu 14. 8.–21. 8. 2021
opět pořádá Letní dětský tábor – Dračí vršek
– letošní téma Výprava na severní pól.
Tábor je umístěn v Hrutově – malebném zákoutí
Českomoravské vysočiny v okrese Třebíč.
Zažijete spoustu dobrodružství, her, soutěží a zábavy.
Každý den bude připraven táborový oheň s písničkami.
Ubytováni budete po dvou ve stanech s podsadami.
Zkušení kuchaři Vám připraví 5x denně chutnou a pestrou stravu.
Bude zde dostatek tekutin pro zajištění pitného režimu.
Účastnický poplatek činí 2.100 Kč. Na tábor přispívá SOPKa, z.s.
a MČ Brno-Kníničky.
O zajímavý program se budou starat vedoucí s mnoholetými
zkušenostmi z dětských táborů obdobného charakteru.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese https://
tabordracivrsek.webnode.cz/. Najdete nás i na Facebooku.
Těší se na Vás kolektiv vedoucích tábora

Turnusy
- 12. - 16. 07. 2021
0 2021
- 19. - 23. 07.
- 16. - 20. 08. 2021
- 23. - 27. 08. 2021
Kontakt
Vojtěch Coufal
722 588 928, tabor@vzs-brno.cz
www.letosvodniky.cz

(pro přímé přesměrování použijte qr kód)
(p

NA LETNÍ TÁBORY HLASTE DĚTI PRÁVĚ TEĎ
LIPKA LETOS NABÍZÍ VÍCE NEŽ 70 LETNÍCH TÁBORŮ – PŘÍMĚSTSKÝCH, VÝLETOVÝCH I POBYTOVÝCH
Navzdory epidemii praskaly loňské letní tábory
ve švech a děti z nich byly nadšené. Tábory
jsou plné tvoření a dobrodružství, v přírodě a na čerstvém vzduchu. Přihlaste děti
přes webové stránky www.lipka.cz.
Pokud se tábor nebude moci uskutečnit, Lipka vám vrátí peníze.
1. A MALUJU A MALUJU A MALUJU…
Výtvarný, přírodovědný a příměstský
tábor pro děti od 6 do 10 let. Co nejvíce
času strávíme v zahradě.
2. POKLAD Z ISLA DE IGUANA
Pobytový, stanový a dobrodružný tábor pro
děti od 7 do 11 let. Vydáte se pro poklad pod
pirátskou vlajkou?
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3. TAJEMNÝ ŠPILBERK A MĚSTO BRNO
Příměstský, historický a přírodovědný tábor pro
děti od 8 do 12 let.
4. HOBIT ANEB CESTA DO STŘEDOZEMĚ
Příměstský a výletový tábor pro děti od
8 do 13 let. Drak Šmak ukradl trpaslíkům
jejich poklad! Vydáte se s Gandalfem,
Bilbem a trpaslíky do Středozemě získat
zlato zpět?
5. CESTY DO NEZNÁMA
Výletový a přírodovědný tábor pro děti od
8 do 13 let. Prozkoumáme okolí Brna, rozhledny, lesy i louky.
Petra Bartíková, Lipka
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NEVĚSTIN ŠAVLOVÝ TANEC
Honza Hlaváček z chystané knihy
svatebních povídek

Po revoluci se začaly na svatbách a oslavách objevovat prvky, které
za bolševika nebyly skoro k vidění. Na jedné straně ubývalo klasického cukroví, na druhé se začínalo rožnit, flambovat a podávat třeba
hořící drinky.
To v přízemním baru nového hotelu Austerlitz v Brně, někdy kolem
roku 1994, jsem hrál na komorní svatební oslavě pro nějakých čtyřicet
lidí. Nevěsta s ženichem byli mladí, progresivní lidé, kteří na oslavě
neměli žádné starší hosty ani své rodiče. Šlo o typicky československou
svatbu. Ženich s kamarády byl z Brna a jeho žena s kamarádkami ze
Slovenska. Střídal jsem se při hraní po půlhodinách ještě s cimbálkou,
takže jsem měl čas sem tam okukovat, jak si svatebčané počínají.
A počínali si opravdu skvěle! Vůbec jsem nebyl schopen pochopit,
jak mohli vypít takové množství alkoholu. Od míchaných drinků přes
klasické škopky, víno a do toho, jako velká móda, hořící B52, jehož
název je odvozen od legendárního amerického bombardéru, používaného ve Vietnamu.
Až pak nějakej borec přišel s tím, že všechny naučí pít správně tequilu.
Špicoví pařmeni ji totiž musí glgat stylem body shot. To se dělá tak, že
se vybere v davu atraktivní koc, svlékne se jí halenka a tequila se jí
nalije do pupíku a z toho se také posléze pije či spíše srká nebo lemtá.
A tak partyja začala hledat dobrovolnici, která by do toho šla. Vybrali
nevěstinu svědkyni, která podle mého mínění už musela mít v sobě víc
alkecu než krve. Sundala si ochotně vršek a lehla si na bar. Instruktáže
se pak ujal zkušený zhýralý barman. Nasypal jí sůl na prsa, vložil jí citrón
do úst a na vanu, respektive do pupíku, jí nalil tequilu. Postup byl daný.
Nejdřív slíznout z kozišťat salcnu, pak z pupíku vysát alkec a ve finále
koc z pusy vykósnót plátek citróna. Všem chlapům se to moc líbilo, ale
ženský se do toho moc nehrnuly. Je jasná válka, že pít z pupíku kamošky pro mnohé nebyla až taková hitparáda. Borci by taky nebyli dvakrát
odvázaný z toho glgat nějakýmu chlapovi alkec z vany.
Zájemkyně, které chtěly tequilu ochutnat a netoužily až tak moc po
vysávání pupku těžce nalomené svědkyně, barman zkušeně instruoval k jiné praktice. Nasypat si sůl mezi palec a ukazováček, rovnou to
zakápnout citrónem, olíznout a neprodleně zapít.
Docela slušně to fungovalo až do chvíle, kdy si to přála vyzkoušet
i nevěsta. Nasypala salcnu, vymačkala citrón, olízla a vytřeštila vočiska. Celá se úplně vyštajfčila a nevěděla, co má dělat. Marně na ni
všichni křičeli, že to musí hned zapít. Začala se dávit, cukala sebou
a ječela: „Já sa pogrcám, já sa pogrcám!“
Typická hysterka, pomyslel jsem si. Přehání. Ale nakonec se ukázalo,
že nepřeháněla. Hodila naprosto luxusní šavlu na ležící svědkyni,
barmana i několik přihlížejících. Prostě, krásné a spontánní vyvrcholení svatební oslavy. Ani nevím, jestli z toho někdo udělal nějaký
pěkný fotky...

BABIČKO, VYPRÁVĚJ O… VAŘENÍ
V dnešní době si můžeme na internetu „vyguglit“ úplně všechno,
včetně nejrůznějších receptů a návodů na výrobu čehokoliv. Pokud
ale člověk není průkopníkem neznámých cest, ale raději vyzkouší to,
co už má někdo osvědčené, možná rád využije recept, který se u nás
dědí již třetí generací: SRNČÍ-KANČÍ-VEPŘOVÉ MEDAILONKY.
Je to téměř čtyřicet let, když jsme dostali od strýce, tatínkova bratra
– myslivce, kančí maso. Do té doby jsme nikdy takové maso neměli
a nevěděli jsme, jak ho upravit. Po usilovném pátrání mezi známými
jsme od tatínkové kolegyně dostali recept na úpravu masa vhodnou pro srnčí nebo kančí maso. Hned napoprvé jsme si tento recept
zamilovali a začali jsme ho používat i pro úpravu vepřové panenky
i kýty. Mohu říct, že každý, komu jsem tento recept dala, mně dal za
pravdu, že je jednoduchý a opravdu výborný.
Maso nakrájíme na medailonky, nasolíme, napepříme, naolejujeme,
prokládáme plátky slaniny, cibule a dobré klobásy. Posypeme kořením
DIVOČINA a necháme naležet, klidně přes noc.
Směs orestujeme a podlijeme „KNOROXEM“. Dusíme ½ hodiny, potom
vypečeme. JÍME – OMDLÍME!

Podáváme s vařenými bramborami. Nešetříme na kvalitě surovin.
Jídlo je pikantní. Přeji dobrou chuť.
Podělte se i vy o své osvědčené recepty, které jste třeba zdědili po
svých rodičích nebo prarodičích. Rádi je v dalších číslech Kníničského zpravodaje uveřejníme. Vaše recepty směle mailujte na adresu:
zpravodaj@brno-kninicky.cz nebo je ručně napsané vhoďte do
schránky úřadu. Na papír můžete připsat zpravodaj. Těšíme se :-)
Miroslava Keprtová

SAKO BRNO VYDÁVÁ
DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST.
CO S POUŽITÝM RESPIRÁTOREM
NEBO TESTOVACÍ SADOU?
Pět rad SAKO Brno pro občany, jak nakládat s respirátory
a testovacími sady
1. Použité respirátory představují zdravotní riziko. Nesmí proto skončit pohozené na ulicích, parkovištích, parcích, natož volně v přírodě.
2. Nejbezpečnější způsob jejich odstranění je vložení do plastového
obalu, který pevně zavážete a vhodíte do odpadkového koše nebo
do černé popelnice na směsný komunální odpad. Nikdy je nevhazujte do tříděného odpadu, kde by mohly nakazit pracovníky dotřiďovací linky. Stejný způsob platí i během manipulace se sadami na samotestování.
3. Plastové pytle obsahující respirátory či samotestovací sady nenechávejte mimo sběrnou nádobu. Z bezpečnostních a hygienických
důvodů patří výhradně do ní.
4. Vždy po manipulaci s respirátorem či samotestovací sadou si pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodu, nebo použijte dezinfekční gel.
5. Pamatujte, že zvládnutí epidemie je na odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás.
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