Září 2020

Zpravodaj městské
městské části Brno-Kníničky
Zpravodaj
Brno-Kníničky

VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
letošní léto uteklo jako voda. Snad jste měli dostatek času si
odpočinout a nabrat sil do druhé poloviny letošního roku.
Budeme společně doufat, že koronavirová situace nezhatí naše
plány na setkání s vámi občany.
Jak jsem avizovala v minulém čísle zpravodaje, u nás na úřadě jsme
nezaháleli a zrealizovali jsme pro vás rekonstrukci vnitřních prostor
tělocvičny. Nechali jsme vyměnit osvětlení, nové již nebude sportovce oslňovat při hře a výrazně ušetří energii. V rámci možností byla
zrepasována parketová podlaha, která se vyloupla jako motýl z kukly. Nové obložení a venkovní žaluzie jsou již jen třešničkou na dortu.
Snad se vám opravené prostory budou líbit stejně jako mně. Věřím,
že výrazným způsobem zkvalitní sportovní a kulturní zážitky všech
návštěvníků tělocvičny.
Druhou avizovanou stavbou byla rekonstrukce cesty k řece Svratce
s cílem nahradit nesouvislý panelový chodník rovnou asfaltovou
cestou. Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání vybralo zhotovitelem stavby společnost Swietelsky stavební s.r.o., která vysoutěžila stavbu za cenu 1 200 tis. Kč, což je o 600 tis. Kč méně, než byla
cena stanovená projektantem v projektové dokumentaci z roku
2017. Termín pro výstavbu byl 90 dnů od podpisu smlouvy,
což odpovídá datu 21. 9. 2020.
Přestože jsem zaslechla pár stížností, že se na stavbě
nic neděje, je v současné době chodník připraven
na položení finální vrstvy asfaltu. Dodavatel informoval městskou část, že jsou práce pozastaveny
z důvodu nemožnosti zajistit potřebné množství
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finální vrstvy asfaltu (obalovna vyrábí v určitou dobu pouze určitý
typ asfaltu), nicméně přislíbil dodržení nasmlouvaného termínu dokončení díla. A já doufám, že při čtení tohoto zpravodaje, bude již vše
zrealizováno k vaší spokojenosti. Tímto se ještě jednou omlouvám za
komplikace způsobené opravou chodníku a pevně věřím, že následným užíváním nového chodníku na omezení rychle zapomenete.
Ještě se vrátím k dotazům, které se ke mně donesly: „Proč asfalt, proč
obrubníky a proč vlastně nová cesta, a ne pouze rekonstrukce?“ Na původní panelové cestě došlo k několika úrazům, zejména starších
občanů. Právě pro ně je lepší rovný bezpřechodový chodník s asfaltovým povrchem. Ocení ho nejen oni a maminky s kočárky, ale i naše
údržba. Navíc staré panely (oproti původnímu záměru, kdy se měly
odvést na skládku) jsme uschovali a použijeme je při rekonstrukci
např. některé z účelových komunikací. Co se týče obrubníků, stavíme
chodník, a proto musí vyhovovat i nevidomým občanům, pro které
obrubník slouží jako vodící linie. Nižší obrubník na druhé straně je
z důvodu odtoku vody z chodníku. Pokud budete mít nějaké další
dotazy, neváhejte se na mě obrátit.
A co se chystá v Kníničkách v nejbližších dnech? Tedy pokud
nám to „koróna“ zase nezhatí?
Kancelář architekta města Brna vám přijde 14. 10. 2020
představit tři studie vedení silnice X43. V létě již
představovali studie v Bosonohách a Bystrci a nyní
požádali o možnost prezentovat navrhované
varianty i v Kníničkách. Jejich pozvánku naleznete dále ve zpravodaji.
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V letních měsících jsem se společně s Petrem FIrbasem zúčastnila
jednání komise svolané kanceláří architekta města Brna, abychom
se vyjádřili k předloženým variantám. Trasování silnice 43, ať už je
v jejím názvu uvedeno jakékoliv písmeno, je pro Kníničky palčivé
téma. Městská část opakovaně vyjadřuje zásadní nesouhlas s trasováním této silnice v bystrcké variantě a společnými silami se snažíme
udělat vše proto, abychom zde „čtyřicettrojku“ neměli. V případě,
že by veškeré naše snahy šly vniveč, musíme zajistit, aby dopady na
život občanů Kníniček byly co nejmenší. A proto městská část podala
k předloženým variantám své připomínky, ve kterých trvá zejména
na tunelovém řešení mostu přes řeku Svratku a na prodloužení vyústění tunelu nad Kníničkami. Dále jsme vyjádřili nesouhlas s umístěním mimoúrovňové křižovatky v blízkosti hranice k. ú. Kníničky, a to

jak v konfiguraci neúplné, tak v konfiguraci všesměrné. Pro Kníničské
je také důležité zachování komunikace Kníničky – Sokolské koupaliště
pro pěší a cyklisty a zachování obousměrného spojení od restaurace
U Lva k přístavišti, tak aby nebyla zvyšována dopravní zátěž komunikace Rekreační. Toto jsou nejpalčivější problémy X43, které by zásadně ovlivnily život v Kníničkách. Pokud vás toto téma zajímá a máte
další nápady a požadavky k této problematice, přijďte i vy vyjádřit svůj
názor a podpořit tak městskou část v její snaze.
Já bych vás ráda touto cestou pozvala na 7. sousedský pétanque
a Kníničské strašákobraní, jejichž letáčky také naleznete dále ve zpravodaji. O dalších akcích se vám zmíní místostarostka Mirka Keprtová
ve svých příspěvcích.
Přeji vám všem krásné babí léto a budu se těšit na setkání
Lenka Ištvanová, starostka

AKTUALIZACE ZÚR JMK:
POLITICKÝ HANDL … ALE MY Z KNÍNIČEK TO NEVZDÁME
Vážení spoluobčané.
Chtěl bych nejprve ocenit zapojení mnoha z Vás do aktivit za Kníničky
bez transevropské komunikace 43. Díky všem, kteří se zapojujete.
Tato už 20 let probíhající snaha není bojem proti novým silnicím,
ale za silnice, které by maximálně sloužily a minimálně negativně
ovlivňovaly obytné oblasti. Není to tedy jen protest proti opravdu
hloupému nápadu zatáhnout kamionovou transevropskou
dopravu i do údolí, kde jsou Jinačovice, Rozdrojovice, Kníničky a do
návazných městských částí, Bystrce a Bosonoh, ale konstruktivní
snaha prosadit řešení pro vyvedení tranzitu z celého Brna na
plnohodnotný obchvat celého města.
Přispěli jsme k projektu Optimalizované trasy D43. Schéma s porovnáním tras Optimalizované trasy D43“ a „Hitlerovy dálnice“ je na obrázku vytvořeném (viz následující strana) kolegy z Malhostovic a Bystrce.
Zelené symboly objasňují, kde jsou navrženy plnohodnotné obchvaty obcí. Červené symboly jsou v místech konfliktu s obytným územím. Na první pohled je zde vidět výhodnost trasy Optimalizované,
která je vedena co nejdál od všech obcí.
Optimalizovaná D43 vytváří nejen plnohodnotný obchvat celého
Brna, ale i severní obchvat Kuřimi vedený za průmyslovou zónou,
tedy oblastí bez jediné obytné budovy. Dále tvoří potřebný obchvat
Lipůvky ve vzdálenosti cca 1 km od obytných domů.
Naopak nesmyslnou je „Hitlerova dálnice“ – průtah tranzitní dopravy
(včetně kamionové) přes obytné části Brna. Stejně nesmyslný je
i průtah prakticky srostlými obcemi Malhostovice a Drásov. Aby
toho nebylo dost, byla nyní „Hitlerovka“ absurdně „vylepšena“ o v roce
2012 krajem odmítnutý jižní obchvat Kuřimi – vedený na cca 10 m
vysoké estakádě přímo před okny nyní dokončované obytné oblasti
„Díly za sv. Janem“ pro cca 1 500 obyvatel (s nejbližšími domy jen
150 m od komunikace pro 20+ tis. vozidel denně).
Naděje pro Optimalizovanou D43 vzrostla, když byla zahrnuta do
Zásad územního rozvoje (ZÚR) schválených v roce 2016 rovnocenně
s „Hitlerovu dálnicí“, obě jako tzv. „územní rezervy“. Logické a správné
tedy bylo, aby obě tyto varianty byly řádně porovnány za účasti
veřejnosti při pořizování Aktualizace ZÚR (AZÚR). To se však nestalo a proběhla velmi podivná šaráda.
Neveřejná předehra šarády: Zápletkou šarády bylo, že Optimalizovaná D43 nebyla zahrnuta do veřejného procesu pořizování AZÚR.
Byla totiž odmítnuta již v její „neveřejné předehře“, v procesu pořizoZpravodaj městské
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vání tzv. „územní studie“, což je pouhý podkladový dokument,
který se ze zákona veřejně neprojednává a kterým nelze přijímat
žádné rozhodnutí.
Náměstek hejtmana Maleček (za STAN) dopisem z 11/2018 sdělil, že
Optimalizovaná D43 není v souladu normami a takto ji vyloučil
z posuzování. Toto bylo odborně vyvráceno, ale k nápravě nedošlo.
Ve studii se sice objevila jiná podobná, nicméně významně méně
vhodná, varianta, ale i tato byla studií odmítnuta. Kraj k ní obdržel
řadu kritických expertních posouzení, ale nápravu nezjednal. Studie
se totiž ukázala být zatížená mnoha zásadními vadami.
Chaos v hodnocení zde byl tak neuvěřitelný, že jedna z variant
byla současně hodnocena jako nejlepší (pro hluk) a současně jako
nejhorší (pro znečištění ovzduší), přestože příčinou byla ta stejná
doprava.
První dějství šarády: Veřejné projednávání „Zadání“ AZÚR proběhlo v 03/2019. Bylo zastupitelstvu kraje předloženo bez Optimalizované D43 s tím, že sem byly převzaty závěry projektanta veřejně
neprojednávané studie. Tímto, tedy zjevně nezákonným, způsobem
hned po zvednutí opony reálně došlo k výběru variant pro „43“,
tj. k vyloučení obchvatu Brna a ponechání pouze průtahu města.
Druhé dějství šarády: nastalo v 02/2020, kdy se měla podle stavebního zákona vybírat tzv. „nejvhodnější varianta“. Pro trasu „43“ ale už
vlastně nebylo moc z čeho vybírat, protože všechny předložené
„quasi-varianty“ byly v bystrcké trase. Při výběru z tras bystrcké /
bystrcké / bystrcké se nemohli krajští zastupitelé splést …
Kraj se pokusil vyhnout se expertním posouzením hlukové studie,
a proto do návrhu usnesení o výběru „nejvhodnější varianty“ vložil
bod o tom, že zastupitelé tyto identifikované vady berou „na vědomí“,
tedy jinými slovy, že předkladateli usnesení vzniká alibi, že se
vadami nemusí zabývat. K hlukové studii náměstek hejtmana
nepředložil ani vyjádření Krajské hygienické stanice ani žádný nezávislý oponentní posudek, jen vyjádření věcně podjatého projektanta
odborně napadené studie.
Šaráda by bývala běžela zcela hladce, ale ozvala se zastupitelka ing.
Drápalová (za Zelené) s tím, že očekávala vzájemné hodnocení
variant obchvatu Brna a průtahu Brna, a to že předloženo není.
To zvedlo náměstka hejtmana „ze židle“, vypadl z konceptu šarády
a veřejně pozvedl její oponu, když uvedl, že o výběru bystrckých
strana22
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variant rozhodlo zastupitelstvo již před rokem v 03/2019 při
schvalování „Zadání“ AZÚR.
K zastupitelům tehdy promluvila s věcnými argumenty řada občanů
z celé trasy „43“. Z Kníniček vystoupila paní Vonková z Dolních Luk.
Oceňuji také, že poprvé kraj také osobně oslovilo vedení Kníniček,
a tak vedle starosty Bosonoh zastupitele JMK oslovily za Kníničky
jak naše starostka paní Ištvanová, tak paní místostarostka Keprtová.
Nic z toho však nevyvedlo většinu zastupitelů ze scénáře šarády
a dali náměstku hejtmana a krajským územním plánovačům nejen
alibi k ignorování závažných vad hlukové studie, ale s ignorováním
faktů bez mrknutí oka provedli výběr „nejvhodnější (quasi-)varianty“.
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Třetí dějství šarády: Veřejné projednávání
AZÚR. Kraj nezarazil ani probíhající koronavirový nouzový stav a vydal veřejnou vyhlášku. Nic nepomohly stížnosti občanů. Kraj
neuznal, že za dané situace je zcela nevhodné nebo i nemožné v rouškách sbírat podpisy pro zástupce veřejnosti a v šibeniční lhůtě
prostudovat 1400 stran a k nim sepsat námitky. Protestujícím obcím a veřejnosti se
však podařilo doplnit sadu kritických expertních posudků o další autorizované dokumenty a dokonce i o posudek soudního znalce.
Připomínek bylo podáno cca 27 tisíc. Kraj si
stěžuje na nějaké „roboty“, ale realita je taková, že počítačem generované dokumenty
se objevily v krajské studii, kde např. nepřehledný text hlukové studie tvořilo 2100
stran generovaných „roboty“ a hodnoty
hlukového zatížení byly „utopeny“ v cca 4170
krát opakovaném a prakticky identickém
bloku textu. Vad hodnot hlučnosti byly doslova tisíce. Podání s připomínkami poukazujícími, a to jen na část, těchto vadných
hodnot pro různé obce a různé posuzované
varianty a reagující na „krajským robotem“
generovanou hlukovou studii, bylo jen jedno. Kraj tyto připomínky ke konkrétním vadným hodnotám z hlukové studie nevypořádal.
Nesprávně byly vypořádány námitky tzv.
systémové podjatosti, tj. podezření, že
úředníci postupují pod nepřípustným tlakem politiků. Byl zde nepochybně tlak politiků na úředníky, že musí splnit politickou
lhůtu, aby AZÚR byla schválena dle politického slibu do krajských voleb. Tento tlak
musel být enormní, neb dle tisku úředníci
museli pracovat v době letních dovolených
a mimo řádnou pracovní dobu. Správní řád
zná, jak zajistit nezávislost úředníků, a to
předáním věci jinému správnímu úřadu.
V Brně bylo takto postupováno ve věci nového nádraží. K této nápravě pro AZÚR však
nedošlo.
Nedošlo ani k vyhovění připomínkám poukazujícím na riziko střetu zájmů na straně
projektanta studie a AZÚR ing. arch. Kynčla.
Podstatné je, že již v ZÚR z roku 2011 byl
schválen severní obchvat Kuřimi prostorem bez jediné obytné budovy. Jižní obchvat byl tehdy krajem
i ŘSD odmítán, a to dle ČTK i pro cenu vyšší o 2,6 miliardy. V AZÚR od
ing. arch. Kynčla však nyní došlo k obratu o 180 stupňů. Odmítl severní obchvat a vybral jižní obchvat méně než 150 m od domů
nové obytné oblasti „Díly za sv. Janem“. Realitou je, že ing. arch.
Kynčl je smluvně vázán od roku 2007 developerům mnohamiliardového záměru v Kuřimi-Záhoří – rozšíření Kuřimi o cca 50 % a plánovaného těsně vedle dnešní silnice I/43. Nyní je hlavním inženýrem
tohoto projektu.
Za riziko střetu zájmů se dle § 23 řádu České komory architektů považuje, když architekt vypracuje pro soukromého klienta dokumenty
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a když týž architekt vypracuje podklady, podle kterých budou v dané
věci úřady rozhodovat. Takovými podklady jsou i územní plán a ZÚR.
Riziko střetu zájmů tedy zde mohlo být již od roku 2008, kdy
ing. arch. Kynčl pozměnil původní územní plán Kuřimi pro lokalitu
Kuřim-Záhoří. Podobně k němu také zřejmě došlo i pro AZÚR, kde
dotyčný navrhuje řešení – převedení dopravy z I/43 (díky severnímu obchvatu) na obchvat jižní – tj. řešení, z kterého by zjevně benefitoval soukromý developer díky odvedení dopravy z blízkosti jeho
záměru.
Vzhledem ke klíčové roli jižního obchvatu Kuřimi v AZÚR nelze
přehlédnout, že jeho výběr byl vlastně důvodem k odmítnutí
Optimalizované D43 tvořící severní obchvat a tím i důvodem pro
volbu bystrcké trasy 43 přes Kníničky. Až tak daleko je možno
vidět dopad rizika střetu zájmů.
Neplánované mezi-dějství šarády: V srpnu náměstek hejtmana
přiznal vady studie, když zcela bezprecedentně po veřejném projednání návrhu AZÚR a bez veřejné vyhlášky zveřejnil dokument
projektantů studie přiznávající na 44 stranách její vady, tedy
vady toho dokumentu, kterým v neveřejné části šarády byl odmítnut
obchvat Brna. Byly také korigovány grafické přílohy, a to v rozsahu
neuvěřitelných 22 100 MB. Přiznání bylo doprovozeno tvrzením,
že se jedná o drobné opravy bez dopadu na hodnocení. Průkaz tohoto tvrzení však schází. Vzhledem k expertním posudkům je však
zjevné, že i toto masivní „uznání vad“ je pouze vrcholem ledovce a že
zásadní expertně identifikované vady zůstaly neodstraněny.
Před schvalováním návrhu AZÚR přiznal závažnost problému kandidát na hejtmana za KDU-ČSL, který pro denní tisk uvedl: „Tak třeba ze
zurek … jsme mohli udělat obrovskou kauzu, ale táhli jsme s vedením
za jeden provaz. Kdybychom vzali všechny materiály různých sdružení, která je napadají a kritizují, a prezentovali je jako svoje, tak

zurky neprojdou.“. I přes tvrzení, že AZÚR je tak obrovská kauza a že
by „zurky neprošly“, pro ně za KDU-ČSL hlasoval. Názor si udělejte sami.
Závěrečné dějství šarády: Schvalování AZÚR proběhlo 17. září. Kraj
dokument nezveřejnil. Zástupci veřejnosti paní Vonková z Kníniček
a ing. Škarvada z Bystrce se snažili nahlédnout do spisového materiálu. Je neuvěřitelné, že vedoucí krajských územních plánovačů jim to
opakovaně písemně odmítla, a odmítla zpřístupnit i jen listy se seznamem dokumentů ve spisu.
Projednávání zastupitelstvem bylo tristní. Za Kníničky jsem se jej
s kolegyní Vonkovou a dalšími občany účastnil. Oslovili jsme zastupitele s vybranými zásadními námitkami. V jedné chvíli to už vypadalo,
že se podaří schvalování AZÚR odložit, aby mohlo proběhnout prověření celého postupu, ale při hlasovaní o tomto kroku nebylo dost
hlasů.
Následujícím hlasováním pak poměrně značnou většinou zastupitelstvo AZÚR schválilo. Jak kdo v této chvíli hlasoval, si můžete prohlédnout na záznamu z hlasování níže (zeleně = PRO, žlutě = ZDRŽEL SE,
červeně = PROTI). Jediný hlas PROTI AZÚR na naši obranu pocházel
od ing. Drápalové (Zelení). Mimo jiné je zde vidět, že primátorka Brna
se na toto klíčové jednání nedostavila.
V AZÚR je tak vymezen koridor „43“ v trase „bystrcké“ a to s tím, že
v grafické části nenajdete ani ty slibované tunely. V textové části pak
kraj věc „přehrál“ úkolem pro uzemní plánování do návazných územních plánů (Brna, Troubska, Kuřimi a Malhostovic), a to formulací
„zajistit územní podmínky pro nadstandardní protihluková opatření (překrytí, tunel, tubus)“. Zajištění „územních podmínek“ není
vymezením tunelů. Odkaz na „nadstandardní“ opatření se pak jeví
jako totální úlet, neb státní investor je vázán normami a standardy
a není tedy nijak oprávněn vydávat miliardy za nějaký nadstandard.
Odvolání proti AZÚR je možné pouze podáním ke správnímu soudu.
Doc. RNDr. Petr Firbas, CSc. (Informace též na www.d43.cz)
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OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři, v tomto čísle bychom rádi zahájili novou rubriku zpravodaje – okénko zastupitelů.
Pro Vás občany to znamená možnost veřejně položit otázky či podněty vašim zastupitelům. Tento nápad chvíli zrál, nicméně kvůli závažným otázkám ohledně R43, ale i ohledně dalších silnic v obci, se
Vaše naléhavé dotazy vyskytují čím dál častěji.
Pevně věříme, že se k nám budete obracet nejen s problémy kolem
dopravní situace obce nebo s problémy obecně, ale i s podněty
a pochvalami.
Nejvíce Vašich rozčílených dotazů se týká připravované změny
územního plánu – zobousměrnění ulice Rekreační. Zajímá Vás,
jaký postup máte zvolit, aby váš nesouhlas byl co nejvíce důrazný. Děkujeme za Váš zájem a vzhledem k naléhavosti dotazů na
ně odpovídáme ihned.
Ano, město Brno skutečně připravuje změnu Územního plánu města
Brna (B3/19-CM Ondrova-Rekreační), která by měla provést změnu
plochy ZO (zeleň ostatní) na plochu komunikací a prostranství místního významu. 27. 5. 2020 jsme se starostka, předseda územně plánovací a dopravní komise a já účastnili výrobního výboru k této
změně ÚPmB na OÚPR MMB. Pro naši MČ nám z jednání vyplynulo,
že v podstatě se vše děje kvůli ze strany MMB nedostatečně koordinovanému a nekvalitně naplánovanému využití oblasti bývalého
areálu VUT a zejména kvůli objektu FENIX. Podle našeho názoru celý
postup je tlakem MMB na údajně dočasné řešení s dopravním připojením založeným na zobousměrnění ulice Rekreační. Proti tomuto
postupu MMR jsme se jako zastupitelé rozhodně vymezili. Také
mnoho občanů MČ protestovalo proti zobousměrnění ulice Rekreační a vytvoření dopravního napojení z ulice Rekreační.
Zastupitelstvo na svém jednání 15. 6. 2020 schválilo výzvu radnímu
Chvátalovi s argumenty proti změně územního plánu B3/19-CM
Ondrova-Rekreační s výzvou, aby pořizování této změny bylo zastaveno.
Radní Chvátal nevyhověl výzvě a sdělil, že MČ má své výhrady uplatnit po zveřejnění návrhu.
Návrh změny ÚP byl 4. 9. 2020 zveřejněn vyhláškou na úřední desce
MČ Kníničky. Termín na připomínky je 14. 10. 2020. Zastupitelé zcela
jistě své připomínky zašlou. A apeluji i na občany MČ Brno-Kníničky,

pokud nesouhlasí se snahami MMB o přivedení hlavně nákladní dopravy do v současné době jednosměrného provozu v ulici Rekreační
u cukrárny Anička, aby se k nám připojili a do stanoveného termínu
svůj nesouhlas zaslali jako připomínku na odbor územního plánování a rozvoje MMB.
Miroslava Keprtová, místostarostka
Vaše dotazy se týkají i dalšího pokusu o zjednosměrnění ulice
Hrázní.
Ano, je tomu tak, pokus o zjednosměrnění ulice Hrázní už tu byl.
Ale tento poslední pokus mě velmi překvapil. Nejednalo se o zjednosměrnění úseku od hotelu Maximus po park U Lva, ale paradoxně
nejširší části této komunikace, a to úseku od přístaviště po park U Lva.
Veškerá doprava, která by se vracela od hotelu Maximus, by pak byla
svedena na ulici Rekreační. Zatahovat další dopravu, na již tak přetíženou komunikaci na ulici Rekreační, která je nejužší a troufla
bych si říct, že po ulici Ondrova, nejvytíženější ulicí v Kníničkách,
mi připadl jako žert úředníků z magistrátu.
Já jako zástupce městské části jsem v této věci vydala nesouhlasné
stanovisko, stejně tak jako další dotčený orgán a to hasiči. Teď budeme doufat, že náš oprávněný odpor bude brán v potaz a slibuji, že
i nadále budu dělat vše, co bude v mých silách, aby nápady zavléct
další dopravu na Rekreační, zůstaly pouze jako nápady.
Lenka Ištvanová, starostka

VÝZVA
Vážení spoluobčané, začal se nám v Kníničkách šířit dopravní problém.
Stále na více místech se objevují neviditelné značky, resp. se dopravní značky ztrácejí. Není to proto, že by je někdo zcizil, ale stávají se
neviditelnými z důvodu zakrytí bujnou zelení. Apeluji na ty z Vás, kdo
máte před svými domy či zahrádkami dopravní značky, které jsou
lehce přehlédnutelné právě z důvodu jejich zakrytí příliš rozrostlými
živými ploty nebo jinou vegetací, aby tuto zeleň v co nejkratším
termínu ostříhali, značku vysvobodili a přispěli tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Děkuji Vám.
Miroslava Keprtová, místostarostka

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ BRNO KNÍNIČKY
15. ČERVNA 2020
Přijatá usnesení:
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli zápisu Aleše Chrastila a Ing.
Petra Juránka.
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvalilo program zasedání
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se změnou čerpání
dotace pro Kníničskou chasu, z.s. ve výši 30 tis. Kč. a to na náklady spojené s uspořádáním akcí Kníničské hody a Kácení máje
v roce 2020.
• Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojestrana 35

•
•

nými připomínkami k Návrhu AZÚR JMK zveřejněnému v rámci
tzv. „veřejného jednání dle stavebního zákona“ a pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby odeslala přiložený dopis
jak na Krajský úřad (Odbor územního plánování a stavebního
řádu), tak primátorce města Brna, radnímu pro územní plánování a řediteli Kanceláře architekta města.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s připojeným návrhem
námitek k návrhu nového ÚPmB a pověřuje starostku Městské
části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným návrhem dopisu a pověřuje starostku Městské části BrnoKníničky, aby přiložený dopis bezodkladně odeslala.
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – Kníničky“
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s nabídkovou cenou
1.201.999,83 Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vybranou společností.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní
závěrku městské části Brno‑Kníničky za rok 2019 dle protokolu.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční
hospodaření a finanční vypořádání městské části Brno-Kníničky
za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření městské části za rok 2019 bez výhrad.
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku MŠ
Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvkové organizace, za rok 2019.
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace,
ve výši 2,72 Kč a jeho rozdělení – 2,72 Kč do rezervního fondu
a 0,00 Kč do fondu odměn.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci
starostky č. 4/2020 a 5/2020.
1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s výběrem nájemce
plochy č. 8 části pozemku parc.č. 477/1 – orná půda o výměře
149 m² a části pozemku parc. č. 478/1 – ostatní plocha o výměře
240 m² v k.ú. Kníničky za níže uvedených podmínek na základě
podání nabídek zájemců o pronájem pozemku:
Kritériem pro hodnocení nabídek bude výše nájemného navrženého zájemce, přičemž minimální cena nájemného za rok činí
778 Kč s tím, že v následujících letech bude nájemné zvyšováno
o míru inflace.
Pokud nejvyšší nájemné nabídnou shodně dva nebo více zájemců, budou tito zájemci vyzváni k podání nové nabídky, přičemž
minimální výše nájemného bude v takovém případě stanovena
ve výši předchozí nabídky.
V případě, že nedojde k uzavření nájemní smlouvy se zájemcem,
který podal nejvyšší nabídku nájemného z důvodu stojících plně
na straně tohoto zájemce, může být k jednání o uzavření nájemní smlouvy vyzván ten zájemce, který podal v pořadí druhou
nejvyšší nabídku nájemného.
Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s podáním nabídky.
O vyhodnocení nabídek budou zájemci písemně informováni.
Nabídky, které nesplní tyto podmínky, budou vyřazeny.
Zájemci předají svou nabídku osobně na Úřad městské části
města Brna, Brno-Kníničky, se sídlem Nová 11, Kníničky, 635 00
Brno 35, nejpozději dne 30. 6. 2020 do 11.00 hod. K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo. Nabídka se předkládá
v uzavřené (zalepené) obálce nadepsané „Nabídka – pronájem
pozemků parc. č. 477/1 a 478/1 v kat. území Kníničky“ a opatřené identifikačními údaji zájemce (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).
Nabídka bude obsahovat:
Návrh nájemného v Kč/rok opatřený podpisem zájemce (minimální cena nájemného za rok činí 778 Kč).
Prohlášení zájemce, že je svou nabídkou vázán do 30. 8. 2020.
Prohlášení zájemce, že je seznámen s návrhem nájemní smlouvy, těmito podmínkami a že s obojím souhlasí.
2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jmenuje členy:
– Lenka Ištvanová – Ing. Lukáš Bezděk – Mgr. Michael Malásek

Zpravodaj městské
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Komise se sejde ve středu 1. 7. 2020 v 9.00 v budově ÚMČ Kníničky,
kdy budou jednotlivé obálky otevřeny a nabídky vyhodnoceny.
3) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku MČ BrnoKníničky uzavřít nájemní smlouvu s cenově nejvýhodnější nabídkou, a to ve znění návrhu smlouvy přikládané k výzvě k podání nabídek.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky revokuje usnesení
č. 13/16/2020 přijaté dne 18. 5. 2020 v části „v ceně do 400.000
Kč bez DPH“, kterou nahrazuje „v ceně do 550.000 Kč bez DPH“.
Ostatní ustanovení usnesení zůstávají v platnosti.
Nepřijatá usnesení:
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostu přípravou
poptávky trhu na zakoupení velkoplošné sekačky se spodním
sečením, stranovým výhozem a „0“ poloměrem zatáčení do
250 tis. Kč bez DPH.

7. ZÁŘÍ 2020
Přijatá usnesení:
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem
Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli zápisu Aleše Chrastila
a Ing. Petra Juránka.
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvalilo program zasedání
• Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným
stanoviskem ke studii X43 a pověřuje starostku Městské části
Brno-Kníničky, aby odeslala přiložené stanovisko Kanceláři
architekta města a na Odbor územního plánování a rozvoje MMB
a radnímu Chvátalovi.
• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku Městské
části Brno-Kníničky, aby za MČ Kníničky podala připomínky
reagující na zveřejněný návrh změny ÚP s tím, že zde budou
zahrnuty výhrady již písemně sdělené radnímu Chvátalovi.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky
dne 8. 6. 2020 pod č.j. MMB/0228828/2020 ke schválení zastupitelstvem a požaduje v části IV. – hospodaření města a městských
částí zachování odstavce 10a článku 76 – finanční hospodaření.
V části V. ostatní ustanovení v článku 83 odstavce 4 dosavadní
text nahradit textem „Ustanovení článku 76 odst. [10a] tohoto
Statutu se nepoužije pro stanovení objemu finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst.
[8] až [10a] tohoto Statutu pro rok 2021.“
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek v oblasti sociální péče (čl. 55, 56, čl. 76
a Příloha č. 2) doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 21. 7. 2020
pod č.j. MMB/0300577/2020 ke schválení zastupitelstvem.
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek v oblasti dotací v dopravě doručeným na
ÚMČ Brno-Kníničky dne 19. 8. 2020 pod č.j. MMB/0341201/2020
ke schválení zastupitelstvem.
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Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci
používání zábavní pyrotechniky doručeným na ÚMČ BrnoKníničky dne 11. 8. 2020 pod č.j. MMB/0331369/2020 ke schválení zastupitelstvem.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky bere na vědomí
– popis projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“, na území
městské části Brno-Kníničky,
– že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“, po dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna,
– že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů
města, které proběhne v listopadu 2020,
souhlasí
– s realizací předloženého projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“
– se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením
pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 1577/1, o výměře 11584 m2, p.č. 1578
o výměře 1339 m2, p.č.1745/1 o výměře 2412 m2, p.č. 1021/7
o výměře 12574 m2, vše ostatní plocha, do návrhu směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy
České republiky, s.p.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním kulturní akce „Kníničský advent 2020,“ jejíž součástí bude
„Řezbářská show,“ „Rozsvícení vánočního stromu,“ „Čertovská
jízda,“ „Mikuláš,“ „Vánoční jarmark,“ a „Vánoční dětské dílničky“
v ceně do 280.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné akci.

•

•

•

•
•
•

•

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno‑Kníničky
na období 2022–2026.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starostky č. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze
směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 – Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostku společně
s předsedou finančního výboru ke schválení víceprací na zakázku
„Oprava chodníku k řece Svratce, Brno-Kníničky“ do výše maximálně 5% schválené hodnoty zakázky. Současně pověřuje starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování
proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné
zakázce.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku
provedením průzkumu trhu terminovaných vkladů případně
spořicích účtů a zmocňuje starostku, místostarostku a předsedu
finančního výboru k vyhodnocení nabídek a uložením finančních
prostředků ve výši max. 25 mil. Kč na terminovaný vklad, příp.
spořicí účet s nejvýhodnějším úročením.

Nepřijatá usnesení:
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s odpuštěním nájmu za plážový bar – Beach bar u Sokolského koupaliště
dle smlouvy ze dne 31. 5. 2020 v plné výši 104.958 Kč.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy ze zasedání a usnesení jsou
zveřejněny na www.stránkách naší městské části
Lenka Ištvanová, starostka

TKR KNÍNIČKY-BYSTRC
Stav k 2. září 2020
TV
Frekvence Označení
kanál
(MHz)
multiplexu
E5
177.5
MUX 21

Obsah MUXu

Platí do

Platí od

ČT 1 HD, ČT 24 HD, ČT Déčko/Art HD+rádia ČRo

30. 7. 2020
2. 9. 2020

2. 9. 2020

E6

184,5

MUX 21

E7

191,5

MUX 22

E8

198,5

MUX 22

ČT 1 JM HD, ČT 2 HD, ČT 3 HD, ČT Sport HD
Prima – Love + Zoom + Max + Krimi + Cool,
Barrandov Krimi, Kino Barrandov, Barrandov TV Prima+1
Óčko, Óčko Star, Nova Cinema, Nova, Seznam.cz TV, rádio Proglas

E9

205,5

MUX 8

Noe TV, Noe TV HD, Óčko Expres, Barrandov News, TV Brno 1, CNN Prima News 30. 9. 2020

E10

212,5

MUX 6

Markiza International, Joj Family HD, Nova+1 HD

E11

219,5

MUX 24

Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Joj Family, Relax, Rebel

2. 9. 2020

E12

226,5

MUX 24

Prima Comedy Central, Sport 5, Šlágr TV, Retro Music, CS Mystery, Info TV Brno

2. 9. 2020

Parametry digitálních multiplexů:
Šířka pásma: 7 MHz
Modulace: QAM 64
Ochranný interval: 1/32
Kódový poměr: 7/8
Přenosový mód: 2k
MUX 21 + 22 + 24 jsou DVB-T2, MUX 6 + 8
jsou v původním standardu DVB-T
Další přeladění ze strany provozovatelů (vysílatelů)
proběhne 30. 9. 2020
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To pro nás znamená, že bude nutné ještě jednou na Vašich televizních příjímačích nebo set-top.boxech opětovně provést nové
naladění,obvykle se s tím změní i rozmístění pozic jednotlivých
přijímaných televizních stanic v televizoru.
Toto přeladění je podle dostupných informací posledním co nás
čeká v současné době se změnou vysílacího standardu a všechny stanice by měly být přijímány ve standardu DVB-T2.
Nově jsou všechny programy multiplexů 21+22+24 ve standardu
DVB-T2 a pro příjem je nutný televizor nebo set-top-box s kodekem
H265/HEVC !
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

září 2020
rubrika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020 KNÍNIČKY
Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou
rodinu. Chtěli bychom se s Vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi. Z důvodů epidemiologické situace bude letošní Vítání občánků probíhat trochu odlišně než jak
bývalo zvykem, 21. 11. 2020 od 10 hodin v půlhodinových intervalech
po skupinkách maximálně čtyř dětí. Slavnostní vítání opět obohatí
vystoupení dětí z naší MŠ Studánka. Pro rodiče i děti máme přichystané drobné upomínkové předměty a dárky.
Prosím rodiče, kteří budou mít o vítání
občánků zájem, aby vyplnili a odevzdali nejpozději do 6. 11. 2020 na ÚMČ
Brno-Kníničky přihlášku, kterou naleznou na www.kninicky.eu nebo si
ji vyzvednou přímo na úřadě.
Podmínkou pro účast na slavnostní akci je trvalé bydliště dítěte v Kníničkách.

Miroslava Keprtová,
místostarostka

POZVÁNKA KAM:
JAK BUDE VYPADAT SILNICE X43?
Přijďte na setkání se zástupci vedení města Brna a týmem Kanceláře
architekta města ve středu 14. října
2020 v 18 hodin v prostorách tělocvičny MČ Brno-Kníničky.
Na setkání uvidíte tři různé pohledy na řešení brněnského úseku silnice X43 a především možnosti, jak lze stavbu citlivě zapojit do okolní krajiny a zástavby, aby měla co nejmenší dopady na život ve vaší
městské části.
Trasu silnice X43 je město povinno převzít z aktualizace Zásad územního rozvoje neboli krajského „územního plánu“, který je nadřazen
tomu brněnskému. Cílem města je ve spolupráci s městskými částmi
najít takové řešení komunikace, které bude maximálně ohleduplné
k lidem a okolní krajině. Ve spolupráci s KAM si proto Brno nechalo
zpracovat tři různé studie od tří týmů architektů. Studie budou podkladem pro přípravu další projektové dokumentace, ze které vzejde
výsledná podoba silnice X43.
KAM připravila celkem tři setkání s obyvateli v městských částech
Bystrc, Kníničky a Bosonohy. Po prezentaci bude následovat společná
diskuze. Vstup na akci je pouze s rouškou. Více na kambrno.cz/x43

OBČ

pro s

ERST

trašá

II. Kníničské strašákobraní 2020

ZDAR

VENÍ

kotvů
rce

MA!

Pojďme společně poděkovat přírodě za letošní úrodu stejně, jako to dělávali staří keltové.

Přijďte s námi vyrobit strašáka, kterým si ozdobíte domov, příp. zkrášlíte veřejná prostranství u školky, u zastávek, v parcích,
… prostě OZDOBÍME CELÉ KNÍNIČKY STRAŠÁKY.
Výroba strašáků bude probíhat dne 3. 10. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. na hřišti u tělocvičny v Brně-Kníničkách.
Akce bude probíhat za každého počasí, v případě nepříznivého počasí bude výroba přesunuta do tělocvičny.
S sebou si prosím vezměte vše potřebné na výrobu. Sláma na vyplnění strašáků bude zajištěna.
Na závěr budou vyhodnoceni nejlepší strašáci a jejich majitelé budou odměněni originálními cenami.
Děkujeme předem za účast a za vaši pomoc při zdobení obce! MČ Brno-Kníničky
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CO PŘIPRAVUJEME

části Brno-Kníničky

Úřad městské části Brno-Kníničky

voluje pozvat na

KÝ PETANQUE, si Vás dovoluje pozvat na

7. SOUSEDSKÝ PETANQUE,

dne 26.09.2020 na hřišti Dolní louky.
0 do 1430 hodin. Prosíme zájemce o včasný
30 hod.
který
bude konat v sobotu dne 26. 9. 2020
ačátek hry bude
ve 14se

na hřišti Dolní louky.

m v případě zájmu podá:
0 602, starosta@brno-kninicky.cz
Registrace týmů bude probíhat od 14.00 do 14.30 hod.
12 964, vaclav.hrncir@email.cz

opozice:

Prosíme zájemce o včasný příchod k registraci.
Začátek hry bude ve 14.30 hod.

Další informace Vám v případě zájmu podá:

ve dvoučlenných
družstvech. 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz
Lenka Ištvanová,

upřesněna naVáclav
místě sHrnčíř,
ohledem
na 412
počet
603
964, vaclav.hrncir@email.cz
ěných dvojic.

číst u organizačního štábu na místě samém.

sportovní nářadí (rozumí se 1 ocelová
koule)
Propozice:
osti nejméně 5 m.

Soutěž bude probíhat ve dvoučlenných družstvech.
pro nejširší věkové
Vlastníkategorie.
organizace soutěže bude upřesněna na místě
s ohledem na počet zúčastněných dvojic.
Přesná pravidla hry bude možné si přečíst u organizačního
štábu na místě samém.
Přijít může každý, kdo zvládne dohodit sportovní nářadí
(rozumí se 1 ocelová koule) do vzdálenosti nejméně 5 m.
Hra petanque je určena pro nejširší věkové kategorie.

žení turnaje v případě krajně nepříznivých
bo když nám hru zakáže covid
.

Kníničky krásnější
Ačkoliv je velmi těžké v dnešní době uspořádat akci, u které bychom
neměli obavy, že nám ji covid-19 zatrhne, přece jenom si myslíme,
že jsme jednu takovou vymysleli. Akci, kterou připravujeme společně s MŠ Studánka. Jedná se o výsadbu květinového záhonu dětmi
z MŠ. Koncem září nebo začátkem října v parku u kaple sv. Cyrila
a Metoděje vysází děti záhon cibulovin a všichni společně se budeme
moci na jaře radovat z toho, co krásného se jim podařilo vytvořit.
Květy narcisů, tulipánů a crocusů snad probudí radost a dobrou náladu všem kolemjdoucím.
A nebude to jenom park u kaple. Také kolem nového chodníku přes
park U platanu se můžeme těšit na novou jarní výsadbu.
Setkání pamětníků
Na leden 2021 chystáme setkání pamětníků. K této akci mne vedla
vzpomínka na akce, které měly velmi dobrý ohlas a sice, když jsme se
spolu s rodáky na podzim 2009 sešli na Vycházce do starých Kníniček
na dně vypuštěné přehrady a v lednu 2010 jsme si na Burze vzpomínek prohlíželi fotografie z dob minulých i těch nedávných. Myslím,
že se líbila i setkání nad starou fotografií, které organizovala Ing. Hana
Juránková.
I když program budoucího setkání bude odlišný od minulých akcí,
přesto doufám, že se sejdeme v hojném počtu a prožijeme krásné
odpoledne plné vyprávění, vzpomínek a dobré pohody.
Miroslava Keprtová, místostarostka

KUKUŘIČÁCI V KNÍNIČKÁCH
Vážení Kníničáci, zřejmě všichni jsme si všimli nové atrakce,
která u nás vznikla. Není příliš nápadná, protože vše se odehrává skrytě mezi vysokou kukuřicí.
Návštěvníci ZOO, kteří zaparkují na parkovišti určeném pro sezónní
vstup možná řeší otázku, kam se vlastně vydat. Na jedné straně se
nabízí lákavá návštěva zoologické zahrady, na druhé straně neobvyklá, zážitková návštěva kukuřičného bludiště.
„Přijďte se ztratit!“ je slogan, který vévodí webové stránce Kukuricaci.cz.. Oslovení jsou nejen předškoláci, školáci a rodiny, ale i firmy.

e a zafandit protihráčům v duchu
m jde všechno líp“.

ast a hezké sportovní boje.

tvení bude zajištěno.

Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení turnaje
v případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek,
nebo když nám hru zakáže covid.
Přijďte si zahrát, pobavit se a zafandit protihráčům
v duchu „s úsměvem jde všechno líp“.
Těšíme se na vaši účast a hezké sportovní boje.
Tradiční občerstvení bude zajištěno.
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Dočteme se, že kukuřičných labyrintů je po celé republice devět,
v Jihomoravském kraji jsou dvě, jedno právě v Brně, druhé ve Valticích. Každé bludiště je unikátní, nejen plánem trasy, ale i tajenkou.
Můžeme je projít všechny, přijít na celorepublikovou tajenku či se
zúčastnit Mistrovství ČR v bloudění!
Webovka dále nabízí hry pro malé i velké. V bludišti totiž bydlí rodinka Kukuřičáků, která se poschovávala na 20 místech! Pokud rodinku najdete a pomocí indicií vyluštíte tajenku, odmění vás Kukuřičáci dárkem. Ti větší z nás naleznou v bludišti 8 ztracených
písmen a pak mohou potrápit mozkové závity při vymýšlení slov,
která z nich lze sestavit. Navíc je zde osm míst označeno QR kódy
a s nimi je spojená i další extra porce zábavy při závodu na čas bludištěm. Pokud si nejdřív doma stáhnete hru do mobilu, dá se hrát
většinu času off-line, na konci hry se stačí připojit a pod Vaší přezdívkou si najít na webu Váš čas a úspěšnost.
Pro rozhovor o kníničském bludišti se mi podařilo získat pana
Skácela, provozovatele bludiště.
Hezký den všem Kníničákům, já jsem s bludišti začal před čtyřmi roky.
Pomocí katastrální mapy jsem získával kontakty na zemědělce kolem Brna. Ochota spolupracovat se mnou však nebyla vůbec žádná.
Většina z oslovených měla obavu o úrodu, protože to tak skutečně je,
že někteří návštěvnici si zralé klasy berou s sebou domů a my zemědělcům tyto ztráty nijak nehradíme.
Na tomto místě je opravdu na místě poděkovat panu Ing. Petru
Juránkovi. Je to vstřícný člověk a bez něho by žádní Kukuřičáci v Brně
nebyli. Pan Juránek z toho nemá žádný byznys, hradíme mu jen tu
kukuřici, kterou vysečeme, aby vznikly prostorné uličky pro dva až tři
lidi, kočárek a třeba i psa. Pan Juránek má jako zemědělec velké srdce
pro vše živé, ať rostliny nebo zvířata. Stejně jako já chce děti dostat
ven. Chci poděkovat i městské části a ostatním vlastníkům půdy,
na které kukuřice roste.
Vaše bludiště v kukuřici vystřídalo kontraverzní řepku, takže
pro nás je to dobrá změna. Jak vzniká na poli bludiště?
Nejdříve se vždy spojím s projektantem a probereme moje představy.
Na základě projektu mi geodet určí souřadnice a při sečení mě navádí GPS. Mám malý traktor se sekačkou vpředu a přijíždím obyčejně

začátkem června, když je kukuřice vysoká tak 30 cm. Se začátkem
prázdnin bludiště otvíráme a končíme přibližně za tři měsíce, kolem
posledního září. Konec bludiště je závislý na zralosti kukuřice ke
sklizni, což může být dříve nebo i déle než je 30. 9., stačí sledovat
facebook či instagram na profilu Kukuřičáci.
U vás v Kníničkách je bludiště přece jen jiné než jinde. Zatímco ostatní bludiště jsou na rozloze jednoho hektaru, u Vás to jsou hektary
hned dva a trasa měří 5 kilometrů. Takže jste největší, a i proto zde
návštěvníci „bloudí“ nejméně hodinu, spíše však tři.
A to je opravdu dlouhá doba. Asi by bylo vhodné provozovat tu
i nějaké občerstvení, ale nechci. Kdo ví, jak dlouho by tu bloudili návštěvníci posílení dvěma nebo třemi pivy :)
Pane Skácele, Vaše bludiště je zaměřené na ekologii a na tu
známou Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ Čapek i Neruda – se
svou otázkou jsou stále aktuální.
Ano, odpad a kam s ním. Jsem přesvědčen, že třídit by se mělo a mělo
by se třídit vše. Plasty ohrožují zvířata, půdu, řeky, oceány a samozřejmě i nás lidi a jejich recyklace zatím není velká. Vyrábějí se sice zahradní stoly, židle, herní prvky na hřiště, pyramidy na jahody, různé
velkoobjemové nádoby, ale i tak jsme stále na začátku. Děti si u nás
užijí nejen pohyb a zábavu, ale „odnesou“ si i něco málo z ekologie.
Máte krásné recenze. Na facebooku „Brněnská máma“ propaguje jedna z maminek půldenní zábavu v bludišti, vhodnou
pro děti od čtyř let. Doporučuje vzít si hodně vody a taky navštívit naše hřiště Dolní louky, které podle ní patří k nejhezčím
v Brně :-) Bloudění se strašidly nebo speciální noční hry pro
čtyřleté děti zřejmě nebudou. Ocenění vašeho bludiště a našeho
hřiště jsem našla i na webu „Rodičem v Brně“. Skoro bych tak
řekla, že snad téměř konkurujete oblíbenosti akcí kníničské
chasy nebo i kníničských čertů :)
Pane Skácele, děkuji za informace a přeji Vám hodně spokojených výletníků.
Já děkuji taky a připomínám – máte ještě poslední letošní příležitost
pořádně si zabloudit!
Radek Skácel, Irena Bubeníková
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TAK, A JE VYMALOVÁNO...
… vymalováno, uklizeno, vyčištěné koberce, umytá okna, nedočkavé paní učitelky i provozní pracovnice. To znamená jediné –
začátek nového školního roku!
Mateřská škola STUDÁNKA, momentálně čistá jako jarní studánka,
v úterý 1. září 2020 opět, po prázdninách, otevřela dveře svým studánkovým dětem.
Snahou celého pracovního kolektivu je, aby se všichni, kteří se ve
Studánce setkáváme – 61 dětí, jednou tolik rodičů a hrstka zaměstnanců – cítili jako v dobře fungující rodině – v klidu, v bezpečí a v duševní pohodě. Jedině tak zajistíme dětem spokojené a aktivní prožití celého dne, rodičům klidné vykonávání svých pracovních povinností a nám, zaměstnancům radost z dobře vykonané práce.
V dnešní době „koronavirové“ máme v MŠ jasně nastavená pravidla
vzájemného bezpečného soužití a já jsem moc ráda, že jsou bezpodmínečně respektována. Všichni si uvědomujeme, že nám jde o společnou dobrou věc – o zdraví nejen dětí, ale nás všech.
Nesmírně si vážím všech, kteří v dnešní ekonomicky nelehké době
myslí i na jiné.

Děkuji všem rodičům našich dětí za přinesení hygienických potřeb
pro děti.
Děkuji rodičům od Torinky, Lukáška a Vojtíška a zřizovateli MŠ Kníničky
za dodání čistících a dezinfekčních prostředků a vonné difuzéry,
které slouží k upevňování zdraví dětí.
Děkuji místním podnikatelům – cukrárně Aničce, Gastroformu
i Kníničské Pivnici za finanční dary a sportovní potřeby.
Ráda bych věřila, že vše nepříjemné, co se děje kolem nás, nepřekročí práh naší školky. A že se radost, veselí, smích dětí a písničky ponesou studánkovou školkou po celý školní rok, až do středy 30. června
2021.
Krásné prožití nastávajícího podzimu a hodně zdraví nám všem
za celou studánkovou školku přeje
Jana Zrostová

„ Ka ždé dítě p otřebuj e lásku a b e zp ečí, ale také p ra vidla a limit y.
D enně p otřebují děti p ohádk y, 15 dkg něhy a sp okoj eno u maminku a s voji p aní učitelku“
M gr. Marek H ERMAN N
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VÁŽENÍ A MILÍ SOUSEDÉ, LETOS JSME MĚLI OPRAVDU „NEOBYČEJNÉ HODY“.
BEZ TANCE, ALE SE SÁZENÍM STROMKŮ
Den před hody jsem se toulala s naším psem po lese a už z dálky, jakoby od letiště, jsem slyšela zpěv lidových písniček. Tušila jsem, kdo
to bude. Kníničští mládenci zpívali s velkým elánem. Stárci nesli
břízku, pilu, rýč a vezli kolečka s kanystrem.
Byli si nejen pro břízku, která letos nahradila máju, ale sázeli i stromky. Divíte se? Nová doba, nová mládež, nové nápady.
Iniciátorem sázení byl pan
Jiří Slatina. Zasypala jsem
ho spoustou otázek – proč
se chasa pustila do výsadby, odkud si obstarala
stromky, kolik jich bylo
a jaké. Odpovědi Jirky byly
docela stručné:
Každý rok z lesa bereme
májku, tedy smrk. A když
bereš, je vhodné i něco vrátit,
tak proto. Sazenice máme
až z Ústí nad Labem, kde je
super online kšeft – https://
w w w.nelenprozelen.c z.
Parádní komunikace i způsob fungování, zaslali nám
návod k výsadbě a sazenice byly chráněné proti poškození.
Kolik? Podle vnitřní potřeby sázejících vrátit přírodě.
Druhy? Smrk a břízka. Smrk ztepilý se běžně vyskytuje ve vyšších polohách republiky a je naší májkou na hodech. Bříza bělokorá je náhradou
za břízky, které vážeme stárkám na plot před dům.
+ BONUS = jeřáb oskeruše, 5 stromků!
Oskorušovice je nejen ušlechtilá lihovina, ale taky patří mezi ohrožené
druhy dřevin. S úrodou bývá problém, některý rok se neurodí nic. V republice najdete sotva 800 vzrostlých stromů. V poslední době se jich vysazují
tisíce, ale plodného věku, tedy 10 až 20 let, se jich dožije jen desetina.
Zajímavost: Oskeruše se vyskytuje hlavně v jižní Evropě. V Česku se nachází v Českém středohoří, ale na Moravě je rozšířená od Pálavských
vrchů po Vizovickou vrchovinu. Největší oskeruší je Adamcova oskeruše,
rostoucí na svahu kopce Žerotín asi 3 km jižně od Strážnice. S obvodem
kmene 462 cm je považována za největší ve
střední Evropě. Koruna je vysoká 11 a široká
18 metrů a její stáří je odhadováno na 400 let.
Zajímavé. Jak se asi jednou bude jmenovat
skupina vašich pěti obrovských oskeruší.
Za deset, dvacet let stromky začnou konečně
plodit a chasa bude mít u luxusní lihoviny
o čem přemýšlet :)
Ptáte se na nadaci a následnou péči o stromy?
Naší nadací je dobrá duše kníničské chasy,
která stromky zaplatila z vlastní kasy. O budoucnost rostlin se starají vydatný déšť a dobrá vůle přírody. Moje nedávná kontrola potvrzuje, že 99 % sazenic tato péče svědčí.

Sympatické bylo, že se naše chasa covidem zastrašit nedala.
Hlavními stárky byli Jiří Němec a Denisa Tacorri.
Oba byli výrazní a měla jsem z nich opravdu dobrý pocit. Stárka
Denisa je kníničská děvčica s půlkou moravské a půlkou italské krve.
Jižní temperament svého italského tatínka v sobě nezapře. Jirka
zase velmi dobře vedl svoji chasu a dával jasné pokyny. Všichni tak
věděli co, kdy, kde a jak. V Kníničkách žiji asi 17 let, ale přesto věci
odehrávající se na pozadí, věci, které veřejnost nevidí, mi zůstávají
stále zčásti utajené. Doslechla jsem se, že na dívkách a jejich rodičích
leží prý výrazně větší břemeno.
Můžete mi to osvětlit?
Deniska: Určitě na tom mají zásluhy i naši rodiče, kteří zajišťují oběd pro
stárka a pohoštění pro návštěvníky tvořící průvod.
Navíc oblékání do kroje u dívek je mnohem složitější než u chlapců
a proto je potřeba asistence jednoho z členů rodiny.
Jiří: Osobně bych to spíš nazval jako rozdělení práce mezi stárka a stárku.
Dohromady tvoříme hodový pár, ale jsou prostě činnosti, ke kterým každý
jednotlivě přirozeně tíhneme – já například nepeču a na drobné rukodělné záležitosti taky nejsem zrovna ten pravý, což osobně raději přenechávám své stárce. Na druhou stranu, jak říká Denča, jako chlapi máme
podstatně jednodušší situaci ohledně oblékání kroje. Takže z podstaty věci
máme podstatně více času zajistit na place ty těžší manuální práce, jako
je právě zajištění zázemí pro kapelu, donachystání občerstvení (bar, gril,
víno pro chasu a hodový průvod/večerní zábavu a tak dále…) a v neposlední řadě samozřejmě zajištění posezení v rámci hodového veselí na
školním hřišti a mši svaté. No a jak to tak obvykle bývá, tak při práci
vždycky trochu vyhládne, a proto jsme my kníničští stárci převelice vděční
za naše stárky, které nás v tomto podpoří právě tím, že nám připraví vynikající oběd, abychom nabrali síly a mohli se opět pustit do díla. Toto se
tedy spíše týká až přímo hodových dní, kterým samozřejmě předchází
dlouhodobá příprava, na které se podílí celá chasa, přičemž naše příprava sice asi veřejností není moc vidět, ale určitě je již od Velikonoc slyšet .
Co ještě jako „laická veřejnost“ nevidíme?
Deniska: Začátkem dubna se začínáme scházet každou neděli na nácvik, učíme nováčky a opakujeme písničky a besedy. Samozřejmě je
potřeba pro stárky obstarat kroje, zamluvit kapelu, nakoupit víno

Děkuji, pane Slatino, tohle je obdivuhodná
soukromá iniciativa, snad všechny stromky
dobře přežijí.
Zpravodaj městské
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a další maličkosti jako jsou mašle, rozmarýny atd. Vybírání a kácení
máje obstarávají stárci. Než se máje postaví, je zapotřebí ořezat větve,
odstranit kůru z kmene, nachystat a nazdobit věnec, který se upevní na
vrcholu máje. Pro zvednutí máje je zapotřebí více chlapců a dívky zase
chlapce podporují a pomáhají jim dodržovat pitný režim. Den před zahájením hodů máju hlídáme, což je pro nás zábavou. Také je potřeba
nachystat hřiště, ozdobit ho jehličím a mašlemi a květy z krepového
papíru. Hřiště se poté zaplní stoly a lavicemi kolem tanečního prostoru.
A jako poslední věc je potřeba si užít celou akci s úsměvem.
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Jiří: Sám bych to nedokázal shrnout lépe, než jak to právě udělala Denča.
Ohledně příprav – pro chasu začíná příprava „hodové sezóny“ právě
Velikonocemi a s hodovými nácviky začínáme kolem dubna. Právě týdenní nácviky tance a zpěvu jsou tím nejdůležitějším a nepostradatelným aspektem celé přípravy, protože právě tady dochází k nasátí
té správné folklorní atmosféry. Samozřejmě celá příprava vrcholí pár
týdnů před hodovými dny, kdy se začne domlouvat chystání placu, zásobování, cesta do lesa pro máju a vlastně všechno, co už veřejnost
zlehka začíná vidět. Pro máju chodí z pravidla jen a pouze pánové, přece
jenom nenecháme naše děvčata tahat strom z lesa (Jirka se usmívá).
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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Prakticky to celé probíhá tak, že se pánové sejdou,
společně vyrazí do přilehlých lesů, po pečlivém
výběru všech přítomných s konečným rozhodnutím hlavního stárka pokácíme smrk, naložíme
máju na povoz tažený koňmi a vydáme se přes
Medlánecké letiště do Kníniček, kdy při cestě
zpíváme hodové písně. O toto jsme tento rok byli
nakonec bohužel ochuzeni, když jsme se rozhodli právě vzhledem k současné situaci a hygienickým opatřením nakonec hody jako takové nepořádat a když se nepořádaly hody, tak chyběl
i ten hlavní symbol celého tohoto veselí – mája.
Na druhou stranu, aby nám nebylo líto, že tento
rok školní hřiště nezdobí klasická májka, tak jsme
si z lesa přinesli alespoň symbolickou břízku.
No nedá se nic dělat a tohle si budeme muset užít
až příští rok, ale zato se vším všudy – cesta pro
máju, výběr, skácení, převoz, příprava májky,
její hlídání a stavění. Jinak z pohledu stárka je
pro mě nejzábavnější celý ten proces přípravy
a hlídání máje, kdy spíme venku na hřišti a dáváme pozor, kdyby přišli
stárci z okolních dědin a chtěli naši máju říznout, tak jak se podle tradice
může stát. Přece jenom jak „legendy praví“, tak několik let zpátky byla
naříznuta bystrcká mája a to přece kníničští stárci nemůžou dopustit.

Oba: Rok 2020 se nám zatím nese v duchu povětšinou negativních zpráv, které si Kníničská
chasa vyložila jako vždy „krapet“ po svém. V rámci současné situace a nastavených hygienických opatření nemohly kníničské Mladé hody
proběhnout se vším všudy, tak jak jsme po dlouhé
roky všichni zvyklí. Na druhou stranu jsme dokázali i přes nepřízeň situace realizovat událost,
při které byly dodrženy hlavní tradice. Těmi jsou
například účast krojovaných na mši svaté, průvod krojovaných Kníničkami se zastávkami na
ulicích U Památníku, Dolní louky, Rekreační, Nová
a K Lesu a alespoň symbolické vystavení břízky
na školním hřišti. Alespoň jsme tak částečně měli
možnost přinést folklorního a hodového ducha
do naší obce. Jsme velice rádi, že se nakonec tato
událost, v alespoň takto netradičně okleštěném
formátu, mohla realizovat.
S kladnými vyhlídkami pro další ročníky Mladých hodů v Kníničkách, Vaši hlavní stárci Denisa Taccori a Jiří Němec. Děkujeme
paní kronikářce Ireně Bubeníkové za fotografie a tento náš rozhovor.

KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY OPĚT AKTIVNÍ
Vynucené přerušení naší činnosti trvalo celý půlrok, od 3. března
do 2. září. Naštěstí jsme předtím navštívily výstavu Brno předměstí
Vídně, kino Lucerna, výstavu na Špilberku, klášterní knihovnu na
Mendlově náměstí a muzikál Mamma mia a tak bylo na co vzpomínat.
Těšily jsme i do Mahenova divadla na koncert Javorů a Hradišťanu.
Oba koncerty však byly odloženy na září. Dočkaly jsme se a i s povinnými rouškami to byl nádherný zážitek.
2. září, hned na první schůzce, jsme se domluvily na výlet lodí do
Veverské Bítýšky. Pozvání přijala i paní starostka Lenka Ištvanová.
Překvapila nás svačinou v podobě výborných koláčů a odpovídala na
naše dotazy o dění v obci. Počasí nám přálo, výlet se vydařil.
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12. září jsme se vydaly s Botankou na návštěvu krásně opraveného
zámku v Rosicích u Brna. Absolvovaly jsme i křížovou cestu lipovou
alejí ke kapli Nejsvětější Trojice s nádherným výhledem do širokého
okolí. Obě fotografie jsou právě z Rosic.
15. září jsme se dozvěděly mnoho zajímavostí na přednášce ve Společenském centru Bystrc. Ing. Aleš Svoboda hovořil na téma „Legendy a tajemství brněnského podzemí“ .
Naše další plány se uskuteční podle opatření proti šíření koronaviru.
Pokud to bude možné, sejdeme se 7. října v 10 hodin v krčku.
Těším se na Vás.
Mgr. Danuše Dundáčková, vedoucí seniorklubu
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE
Milí čtenáři, začíná záři a vy máte opět možnost navštívit naši knihovnu v Kníničkách, každý čvrtek od 13.00 do 18.00 hodin.
V rámci 18. ročníku projektu Poprvé do školy – Poprvé do knihovny
se mohou prvňáčci po celé září a říjen zdarma zaregistrovat (nebo
prodloužit registraci) na všech našich pobočkách. Chtěla bych těm,
kteří se rádi zabaví vytvářením drobných dárků a dekorací nabídnou
zajímavé tituly z fondu naší pobočky.
Podzim je tady
Tato barevná a veselá brožurka ukazuje, že podzim nemusí být
jenom smutný a ponurý, můžete si ho rozveselit barevnými obrázky
do oken, řetězy, lampiony, štítky na dveře a různými dekoracemi
stolů. V brožuře najdete i předlohy, podle kterých si vybrané dekorace můžete vytvořit.
Düsseldorferová E.: Velká kniha pro malé mistry
Kniha nabízí náměty jak kreativně využít nejrůznější materiály jako
jsou, papír, lepenka, dřevo, sláma, vlna, textil, listy stromů, větvičky,
modelovací hmota a slané těsto. Je určena dětem od tří do šesti let,

jejich rodičům a vychovatelům. Jednotlivé
kapitoly jsou rozděleny podle stupně obtížnosti.
Sklenice plné překvapení
Zajímavý titul, který inspiruje k vytvoření
originálních obalů na dárky, jako jsou například bonbony, peníze, poukázky, ponožky, kravaty nebo spodní prádlo. I tato
brožura obsahuje předlohy, které vám
pomohou při tvorbě.
Rozmarýna
Časopis pro ty z vás, kteří rádi zkrášlují své
domovy vlastními výtvory. Vychází jedenkrát měsíčně a vždy se
tematicky zaměřuje na dané období. Vedle inspirujících návodů na
různé dekorace a dárky zde najdete i zajímavé recepty hlavních jídel
i dezertů. Nechybí zde i zajímavé články, např. z historie lidových
řemesel.
Na vaši návštěvu se těší
Libuše Pelánová, knihovnice

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY V KNÍNIČKÁCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
2020/2021
Pořádané ÚMČ Kníničky. Zahajujeme další ročník rukodělných a keramických kroužků pro děti i dospělé.
S novým cyklem kroužků budeme začínat v pondělí 5. října, a to s následující nabídkou:
Větší školáci, kteří k nám už chodili a jsou pokročilejší, budou s kroužkem pokračovat ve stejném termínu, tj. v pondělí od 17 do
18.30 hodin. Tyto děti se budou věnovat nejen keramice, zaměřené na složitější výrobky, ale i dalšími výtvarnými a rukodělnými technikami. Děti mohou vyslovit přání, čemu by se rády věnovaly, a my se jim v rámci našich možností pokusíme vyjít vstříc.
Můžeme se vrátit k technikám, které jsme již s nimi dělaly a které je velmi bavily, jako plstění, výroba ručních svíček, mozaika, smalt,
grafika – linoryt a suchá jehla, fotokresba, výroba ručního papíru, savování triček, pletení z pediku, šperky z petlahví atd., ale můžeme zařadit i další, které by děti zajímaly, jako papermasche, malba na sklo, tvorba ozdob z organzy, aranžování, možná i malování
nebo drátování a další. Také uvažujeme o zařazení vaření studené kuchyně.
Druhá skupina školáků, kam jsme zařadily mladší děti, začátečníky a ty, které k nám před prázdninami chodily v rámci kroužku
pořádaného školkou jako předškoláci, se bude specializovat zatím především na keramiku, možná s malou příměsí jiné tvorby podle jejich zájmu a možností, a bude probíhat ve středu od 16.15 do 17.45 hodin.
Zájemci o kroužky pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na níže uvedené kontakty.
Kroužky pro děti ze školky budou probíhat opět jako dosud v pondělí a ve středu odpoledne v době od 14.45 do 16 hodin.
S dětmi ze školky se snažíme pracovat podle věku a podle zkušeností, s těmi, které k nám již chodily, můžeme začít dělat složitější
výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním dovednostem.
Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce školky.
Pondělní kroužky budou začínat 5. října, středeční kroužky 7. října.
Rukodělné dílny pro dospělé budou probíhat jako dosud ve středu od 18 do 21 hodin a budou začínat rovněž ve středu 7. října.
Program podzimního cyklu bude k dispozici na internetových stránkách ÚMČ Kníničky nebo na vývěskách, samozřejmě rádi zodpovíme i případné dotazy. Těm, kteří k nám již chodili, ho zašleme mailem. Zájemci se mohou hlásit rovněž na níže uvedené kontakty.
Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.
Zina Lišková, Lenka Jašková
Zina Lišková, 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz / Lenka Jašková, 608 970 129, e-mail: lenka.jaskova13@seznam.cz
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PARK U LVA
Rok plyne a spolu s časem se mění dění v parku i jeho tvář. V době
jarní karantény bylo v parku denně kolem 50 lidí. Děti, dospělí,
rodiny s kočárky, kolaři a psi. Bylo to náročné, k lavičkám jsem dal
popelníky a přidal i kbelíky na odpad, které jsem 3x denně vynášel
do popelnic. Hosté se naučili chovat a byli nadšení. Někteří byli
v parku poprvé a četli naše informační tabule. Mluvili jsme o starých
Kníničkách, o přehradě, o lodích a o mýtu, že je pod vodou zatopený kostel.
V této těžké době měli lidi možnost relaxace a bylo vidět, že jsou za
to rádi. Stále mě někdo chválil. Po karanténě lidí ubylo, hosté, kteří
využívali výčepního okna se přesunuli zpět do restaurace.
Sečení trávy jsem si organizoval podle návodů v novinách a v televizi. Místy jsem nechával vyšší ostrůvky trávy pro zvířata. Díky
tomu přišli zajíci, v dubnu se rodili mladí, bažanti tam vyvedli kuřátka. V jezírku byli pulci skokana hnědého a čolci, chvíli tam byla
i užovka. Krásně kvetly
červené lekníny a kolem dokola keře komule
Davidovy, zvané též motýlí keře nebo i tibetský
šeřík v barvě gold, modré, bílé a červené.
Během prázdnin přibylo
pár darů. Krásné krmítko
darovala parku paní starostka Ištvanová. Lidé se
mě ptají, kde jsme krmítko koupili, tak je vyvádím z omylu. Paní starostka jej vyrobila sama,
je to zajímavá věc a možná inspirace pro zahrady.
Udělala mi svým krmítek velkou radost. Taky
zajistila velký hotel pro
broučky. Řekl bych, že
se jedná skoro o panelák. Nejen že ho vymysDarovaný hmyzí panelák
lela, ale společně s na-

ším údržbářem panem
Ivem Schomkem i vyrobila. Od neznámého
dárce přibyla namořená lavička.
Zima pro mě znamená
krmení ptáků. První
krmítka jsem instaloval
v lednu 2019, vyrobil
jsem je podle návodu
na internetu, nová dřevěná krmítka mi přivezli údržbáři až o rok později. Veškeré krmivo mi
od prvních dnů poskytoval náš pan zastupitel, Ing. Petr Juránek.
Chtěl bych mu poděkovat za srdce, které má
nejen pro lidi, ale i pro
zvířata. Moc si ho vážím. Loni jsem denně
dojížděl z Bohunic do
Náhodní návštěvníci z Bohunic sedí na nové
Kníniček a zpět. Krmil
lavičce, pod krmítkem paní starostky
jsem od listopadu do
dubna. Jezdil jsem do
práce k panu Juránkovi a vozil jsem od něj různé krmivo, každý týden dva velké kýbly. Slunečnice, zrní, dokonce i kukuřici, semínka
řepky olejné, každý pták si mohl vybrat to svoje. K tomu jsem dokupoval lůj, nařezal a pověsil. V současnosti máme 13 krmítek a budu
rád, když ptáčkům něco přinesete.
Moc mě těší, že dnes přichází mnohem víc lidí z Kníniček, potěšila
mě návštěva mateřské školky.
Srdečně Vás zvu do parku, je tady klid, pohoda a zpěv ptáků. Jsou
tu pěnkavy, kosi, vrabci, strnadi, drozdi, stehlíci, rehek, konopas,
holub hřivnáč, hrdličky a je to radost sledovat sem návrat přírody.
Moc bych si přál, aby park sloužil relaxaci a byl tu jak pro radost, tak
pro různá setkávání přespolních a zejména kníničských občanů.
Lubomír Strážnický
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU – LÉČIVÉ BYLINY NA ZAHRÁDCE
V tomto pojednání bych se ráda věnovala některým dalším léčivým
bylinám, které nejsou ve volné přírodě dostupné, nebo jen vzácně, ale je možné je snadno pěstovat na zahrádce.
Tomuto tématu jsem se již věnovala v některém z předchozích čísel,
takže zde bych ráda již uvedenou řadu těchto léčivek rozšířila o další
důležité členy. Byliny pěstované na zahrádce jsou důležité svou snadnou momentální dostupností a jejich využití je tudíž mnohostranné.
Některé z nich jsou běžně využívané v naší kuchyni, často aniž bychom
si uvědomovali jejich široké léčivé účinky.
Jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších bylin je meduňka lékařská neboli melissa.
Je to vyšší bylina s hustě listnatou lodyhou s drobnými bílými kvítky
a silnou vůní. Je to velmi vitální rostlina, která se velmi lehce rozrůstá
a vysemeňuje.
Sbíráme kvetoucí nať nebo list, seřezáváme vícekrát během celého
léta za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne
a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Tato bylina jako mnohé ostatní působí léčivě v mnoha oblastech.
Její hlavní oblast působení je v srdečním, nervovém a trávícím systému. Celkově uklidňuje trávicí trakt, zvyšuje sekreci žluče, zabraňuje
tvorbě plynů, užívá se při všech kolikách a křečích břišních a pánevních orgánů, léčí žaludeční vředy, pomáhá při žaludeční a střevní
neuróze – uvolňuje napětí a poruchy trávení, způsobené strachem
nebo depresí. Je to uklidňující prostředek při bušení srdce, arytmiích,
srdečních neurózách, nespavosti a psychoneurotických obtížích,
pomáhá při slabosti srdce a infarktu, zpomaluje tep, snižuje krevní
tlak, upravuje krevní oběh. Je blahodárná na nervový systém, působí
sedativně na nervovou i vegetativní soustavu, léčí malátnost a migrénu, pomáhá při mrtvici, nervové vyčerpanosti, úzkosti, snižuje
teplotu a pomáhá při bolestivé menstruaci. Je vhodná i v době těhotenství a kojení. Pro kardiosedativní účinky je příznivá kombinace se
srdečníkem, chmelem, kozlíkem a vřesem.
Zevně je vhodná ke koupeli a obkladům při zánětech nervů a revmatismu. Čerstvé listy přinášejí úlevu od hmyzího bodnutí, je účinná
i na masáž dásní při bolesti zubů.
Využití meduňky je široké, můžeme ji použít jako čaj nebo z ní vyrobit
limonády, sirupy, víno, likéry, použít ji do marmelád a ovocných pohárů, salátů, omelet, k rybám, do marinády, sýrové nádivky a smetanové omáčky, do těsta na koláče, sušenky, mléčné dezerty.
V dřívějších dobách se jí potíraly včelí úly – věřilo se, že připoutává

meduňka lékařská
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včely k jejich domovu a zvyšuje kvalitu medu. To se odráží i v jejím
názvu – melissa pochází z řeckého slova znamenajícího „včela“ a podle
starých pramenů meduňka potěší včely ze všech bylin nejvíc.
V jižní Evropě se tato bylina nazývá „potěšení srdce“ a „elixír života“.
Byla užívána k zastavení ran způsobených mečem a věřilo se, že prodlouží život, užívala se také k pročištění mysli, bystřejší chápání,
zlepšení paměti a k osvěžení duše i těla.
majoránka zahradní

Další důležitou bylinou je majoránka zahradní. Je to jednoletá silně
aromatická bylina, s lodyhami drobných zelených lístků, na vrcholu
s bílými drobnými květy. V poslední době se objevuje i jako trvalka.
Sbíráme kvetoucí nať nebo list, seřezáváme vícekrát během celého
léta za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne
a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Majoránka má silné antibakteriální, protizánětlivé a desinfekční účinky, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv a tím urychluje a podporuje trávení, odstraňuje křeče, pomáhá při nemocech trávicích orgánů, nadýmání, průjmech, střevní kolice, uklidňuje a účinkuje mírně močopudně,
žlučopudně a potopudně. Je výborná při poruchách neurovegetativního systému, nervové slabosti, také při nemocech z nachlazení.
Používáme ji ve formě čaje samostatně i ve směsích, výborná je např.
ve směsi s tymiánem a vřesem. Protinadýmavé, protikřečové a protizánětlivé účinky můžeme posílit v kombinaci s kmínem, fenyklem,
anýzem, koriandrem, badyánem. Při pásovém oparu v kombinaci
s šalvějí.
Ve formě masti pomáhá na špatně hojící se, mokvavé a zanícené rány.
Majoránkový olej se používá při zhoubném onemocnění žláz a celého lymfatického systému. Můžeme ji použít i při léčbě kožních zánětů a zánětlivých ekzémů.
Majoránka je významný zdroj železa. Zevně je výborná mast v kombinaci s měsíčkem lékařským, která je vhodná i k ošetřování zevně
dostupných sliznic, např. nosních ústních atd. Při únavě pomůže
koupel z majoránky. Tato bylina má též hojné zastoupení v kuchyni
jako koření do polévek, nádivek, různých zapečených pokrmů nebo
při grilování.
V dřívějších dobách se majoránka používala do nápojů lásky, na svatbách se nosil vínek z majoránky jako symbol míru a lásky. Dětem se
dávala do kolébky snítka majoránky, aby byly chráněny před nemocemi a zlými kouzly. Byla to rostlina ochrany, která sloužila k pohlcování veškeré negativity kolem domu a její odvar k přivolání hezkých
snů. Měla využití i jako kadidlo.
Zpravodaj městské
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kerblík
Další bylinou, která rozhodně stojí za zmínku, je kerblík. Je to jednoletá bylina připomínající petržel, s jemnější strukturou listů a silnou
anýzovou vůní. Sbírá se nať a list, seřezáváme vícekrát během celého
léta za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne
a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Tato bylina je velmi vhodná na využití v kuchyni, a to zejména jako
čerstvá nať, ale můžeme ji použít i ve formě čaje, obkladů, koupelí.
Její léčivé účinky jsou zaměřeny zejména na trávicí, vylučovací a dýchací ústrojí a oběhový systém. Podporuje trávení, léčí bolestivé
procesy v žaludku, působí močopudně, ulevuje při problémech
s krevním oběhem, zklidňuje kašel a pomáhá při bronchitidě – jako
čaj i k inhalování. Podporuje a léčí plíce, pomáhá i při tuberkulóze.
Čerstvá slouží k léčbě různých jaterních poruch. Teplé zábaly zklidňují
kloubní revmatismus.
Kerblík můžeme použít i jako koupel při astmatu, chronické bronchitidě, poruchách prokrvení končetin, migréně, bolestech kloubů.
Výborné jsou jarní očistné kůry, pomáhá při léčbě lymfatických otoků
uzlin a kožních potížích. Ve formě obkladů léčí záněty spojivek.
V kuchyni je zasyrova výborný do salátů, polévek, na ryby, vejce,
houby, chřest.
V dřívějších dobách se používal i k povzbuzení činnosti mozku a paměti, s tím souvisí i jeho jméno. Užíval se na pročištění jater a ledvin,
na léčení žloutenky, koliky, k vyplachování očí a rozpouštění trombóz.
Výluhem se omývaly ženy při porodu. Považoval se za bylinu ženských
tajemství, spojenou i s čistotou mysli. Používal se jako kadidlo, kuřivo,
regenerační a posilující prostředek v obdobích půstu.
Jednou z nejznámějších bylin používaných v naší kuchyni je bazalka
pravá. Je to jednoletá silně aromatická bylina se vzpřímenou lodyhou
s vejčitými zelenými listy a v horní části s bílými kvítky.
Sbírají se listy a kvetoucí nať, seřezáváme vícekrát během celého léta
za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Bazalka je mimořádně univerzální bylina, odtud i její název, který
znamená „královský lék“. Její hlavní oblast působení je v trávícím, žilním
a nervovém systému a protizánětlivých a mírně antibiotických účincích. Tlumí křečové bolesti, zlepšuje trávení, harmonizuje peristaltiku,
působí proti nadýmání, podporuje chuť k jídlu, pomáhá i při chronickém žaludečním kataru a při poruchách dolních cest močových,
podporuje jaterní činnost. Pomáhá proti průduškovému astmatu,
podporuje vykašlávání i práci srdečního svalu, uklidňuje a vyživuje
nervy, příznivě působí na křečové žíly, nespavost, při těžkém nachlazení a únavě, proti kožním zánětům, zánětům ústní dutiny, paradentóze. Inhalace mírně snižuje krevní tlak. Kromě toho bylina pomáhá při
kašli a černém kašli, ulehčuje odhleňování a pomáhá i při ušních záZpravodaj městské
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nětech, migréně a stresech. Podporuje tvorbu mléka u kojících žen.
Rozdrcené čerstvé listy přinesou úlevu při bodnutí komárem nebo
vosou. Zevně se používá na starší, špatně se hojící rány, i jako kloktadlo.
Bazalku lze použít ve formě čaje hlavně ve směsích, nebo zasyrova.
Není vhodná pro dlouhodobé podávání.
V kuchyni oživí saláty, těstoviny, sladké pokrmy, pečivo, dezerty, je
výborná pro výrobu bylinkového pesta.
Příbuzná je velmi oblíbená bazalka posvátná, pocházející z Indie.
V dřívějších dobách byla bazalka používána jako afrodiziakum.
Byla symbolem lásky a tedy
i důležitou složkou nápoje
lásky. Věřilo se, že pozvedne náladu a vyjasní mysl.
Obdarovat někoho bazalkou znamenalo přinést
štěstí a úspěch do nového
domova. Bazalka byla také
používána jako pohřební
bylina, bylina smrti i nesmrtelnosti, věřilo se, že dodává
odvahu čelit smrti.
Pravděpodobně nejrozšířenější pěstovanou bylinou je máta peprná
a její četné odrůdy. Je to vyšší silně aromatická rostlina s hojně olistěnou lodyhou, na konci s drobnými fialkovými květy.
Sbírají se listy a kvetoucí nať, seřezáváme vícekrát během celého léta
za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Máta je další z bylin s velmi širokou léčebnou účinností. Je velmi
známou bylinou používanou zejména v kuchyni, avšak mnohé z jejích
léčebných vlastností jsou málo známé.
Tato rostlina má silné antiseptické a anestetické vlastnosti, účinně
tlumí a odstraňuje křeče, zvláště v trávícím traktu, zmírňuje nadýmání, žaludeční nevolnost, působí dezinfekčně a povzbuzuje vylučování
trávících šťáv a žluče. Působí protizánětlivě a svíravě. Pomáhá při nemocech žaludku nervového původu, kolikách, žlučových kaméncích,
povzbuzuje chuť k jídlu, zklidňuje bolesti hlavy, nespavost a úzkostné
stavy. Je výborná při léčbě nachlazení, průduškových potíží, chřipky,
astmatu, tiší kašel, mírně snižuje krevní tlak a mírně stimuluje nervovou
soustavu. Je významným zdrojem provitaminu A a vápníku.
Užíváme ji především jako čaj, ale je výborná i k inhalacím při rýmě,
zánětu hrtanu a bronchitidě. Zevně v koupelích pomáhá při nervových
onemocněních, psychické labilitě, revmatismu, oteklých a unavených
nohách a kožních vyrážkách, k omývání řezných ran a pohmožděnin
a jako kloktadlo při bolestech v krku, aftech nebo bolesti zubů.
Olej z máty používáme při svalových bolestech a neuralgii nebo jako
insekticid. V kombinaci se šalvějí je výborná na zánět dásní.

máta peprná
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Mátu je třeba užívat v menších dávkách, mícháme ji především do
směsí. Je nevhodná pro dlouhodobé užívání a neměla by se používat
v těhotenství.
Využití máty v kuchyni je velmi široké. Používá se především zasyrova,
a to například do pokrmů z kuskusu, orientálních i evropských jídel,
k ochucení olejů, octa a másla, na ryby, pečené a grilované maso,
zeleninu a do polévek, k přípravě smetanové omáčky, jogurtu, tvarohu, do zeleninových i ovocných salátů, zmrzliny, sorbetů, čokolády
a do nápojů – vody, alkoholických i nealko nápojů, koktejlů.
Obdobné účinky a využití mají i příbuzné druhy máty, jako jsou máta
klasnatá, máta vodní, máta vonná, máta okrouhlolistá, máta příbuzná,
máta citrónová a máta polej.
Jméno máta je odvozeno z latiny a znamená myšlení. V dřívějších
dobách se věřilo, že máta stimuluje činnost mozku a pomáhá při
soustředění, ale že také tlumí vášně a dodává odvahu, má silné regenerační účinky a pomáhá k obnově sil. Byla brána za symbol pohostinnosti a jako ochrana před hmyzem. Dávala se do pytlů s obilím,
aby odháněla myši.
PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ RECEPTY
Meduňkové víno
Do 1 litru bílého vína dáme 1 hrst listu meduňky, dobře uzavřeme
a necháme na teplém a tmavém místě 1 den vyluhovat. Pak přefiltrujeme a pijeme 1 skleničku denně. Pro posílení srdce a mozku a pročištění dýchání.
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Majoránkový masážní olej
4 PL čerstvé majoránky nasekáme najemno a smícháme se 100 ml
oleje. Necháme 3–4 týdny macerovat na teplém místě, poté přecedíme, naplníme do tmavé, uzavíratelné lahvičky a používáme při masáži bolestivých míst.
Čokoládovo-mátová zmrzlina
Ve vodní lázni rozpustíme 12 dkg čokolády, odstavíme z ohně a za
stálého šlehání přidáváme postupně 4 žloutky. Necháme směs zchladnout. Mezitím ušleháme ½ l šlehačky a přidáme do ní 2 šálky nasekaných listů máty. Opatrně vmícháme šlehačku do čokoládové směsi.
Dáme do mrazničky na tak dlouho, až směs začne být na okrajích
lehce křupavá, pak vyndáme z mrazničky a ušleháme. Vrátíme do
mrazničky na 45 minut a znovu ušleháme. Celý postup opakujeme,
až zmrzlina začne tuhnout. Ušleháme 4 bílky a vmícháme do nich
12 dkg moučkového cukru. Opatrně vmícháme do zmrzlinové směsi.
Vrátíme do mrazničky, dokud není směs úplně tuhá. Podáváme se
snítkou máty nebo s mátovými listy namočenými v čokoládě.

V příštím čísle se budu zabývat léčivým kořením.
Přeji všem krásné podzimní dny plné zdraví a radosti, naplněné
vůní a chutí z bylin na vaší zahrádce.
						
Zina Lišková
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JAK SEM DOSTAL KOPNY Z KOLŮVEK
Léto v gébišu, cédáky zahamovaný a za chvílu
zmiznó ze štrek i ty pobóchanci na rakách,
co majó névětší radovanec z inhalování véfukovýho štynkeca z vágnů. Hrne sem podzim,
ke kterýmu pasujó špica probarvený valdny,
mórgnový klendry a štelovaná ráčmenů vo
hoďku curyk.
A taky kolůvky!
Kocóři volepený jak na grilku a toporní boříci
v šolnách valijó každé téden štatlem do kolůvek.
Někteří majó šolny novodur, jiný po bráchovi,
fotrovi a nebo takový, co májó fazonku, jak dyž
je právě sundali havrani dódovi v dubovým
spacáku před hópancem do pecmena.
Jak tak hážu přemysla nad svéma kolůvkama
ve Vanglu, tak gómu, že to byla vod našich na mě
narafičená těžká podělávka. Měl sem tehdy pětku
kilců nad metrák, když sem klapal, tak sem sebó mlátil
na fšecky strany jak klanica, takže vo ladnéch pohybech
nemoh bét vůbec žádné hatec. A nevytrhly to ani bílý
rukavice na plótvách, ani černý nabléskaný šneky ani
betelné šmetec na gumě, přihevtlé fest na krkovičce.
Zatímco se moji kamoši hned po prvních hodinách chytře zdekovali
a vařili serpentýny za kolůvky v místním palermu U Lva, já poctivé
jungšál ze sebe dělal hůlku na parketu. Mistrovské vod kolování
Lyko mě taky hned podvědomě zařadil do kategorie zófalci a furt
mě šmíroval a vtipně glosoval mý šílený počínání.
Nélepší jeho kósek byl, abysme po kolečku s koňama vytáhli kolčit
s jejich mutrama. Když to nameldoval do placu, boříci hned brali
kramle z parkinsona aus k barůvce a nebo se zaryglovali na retychu.
Ne tak já!
Teho bohdá nebude, aby kingál z Olteca bral z mlaty pilu, hóknul sem
si pod hébl a vystartoval pro mutru od mýho vyfasovanýho kocóra.
Ale hned sem zgóml, že sem těžce stópnul do hnědky. Gappa tutáč
nebyla moja váhová kategorija. Vařila tak tři pětky nad sto kilců,
zkrátka bych ju typnul spíš na starší švicu Helči Fibingerový.
Kapela zavařila tango argentíno. Lyko nám už dávno rozdal noty, jak
tango stepovat, tak sem měl jasno. Deset kroků k fenstrum, zlomit
kocóra v pase a pak stepovat k futrům zase deset kósků. Ale to byla
těžká fela. Hned pár hópanců po startu sem narazil na těžké vodpor.
Že pré neznám mapu. Jak neznám, hlásim. Deset slepičích k voknu,
pak lámačka a zase stepovačka k futrům. Mám to fest namlácený
v řepě.

A vona že né a že to nekóřím. Já na ňu, že to teda
nekóří vona, a vona zas, že to nekóřím já. A tak
sme hantýrovali furt dokola, až Lyko zpozorněl.
Bacha, musím mu ukázat, jaké sem Travolťák a
spravit si reputacu, gómu, a začal sem nafest
lámat gappu někde v tom place, co majó
normální kocoři pas.
Prubovali ste někdy vohnót Mobidicka?
To by šlo možná lepčí. Vorvaň zařval na plné
vál, hrklo mu v cemru a vodpotácel se z placu na střídačku. Fšici na placu zůstali vyštajfčený a čuměli na mě jako na nějakýho čórkařa, nebo vyvrhela bez domášova.
Na to mě pak Lyko definitivně vysadil kopny
z kolůvek!
Gómete tu podělávku? Já se furt tak snažil!
A tak to de se mnó dovčil.
Už mám taky za ty járy jasně definovanó
základní filosofiju lajfu: Ať makáš, jak makáš,
sténě seš u teho hůlka! 		
Žanek Hlaváček
slovíčka pro ty, co negómajó:
kolůvky – taneční
zahamovaný cédáky – zavřený plovárny
pobóchanci na rakách – cyklisté
štynkec z popelnic – v tomto případě smrad z automobilů
valdny – lesy
mórgnový klendry – ranní mrazíky
štelovaná račmenů – posunutí hodinek
nabléskaný šneky – nablýskané boty
šmetec – motýlek
na krkovici – na krku
vařit serpentýny za kolůvky – zdrhnou z tanečních
palermo – hospoda
Vangl – Ivančice
kolčit – tancovat
brát kramle z parkinsona – utéci z parketu
kopny z kolůvek – vyhození z tanečních
bez domášova – bezdomovec
hůlka – blbec, mužský pohlavní orgán

OPRAVY A SERVIS
POČÍTAČŮ, NOTEBOOKŮ, TABLETŮ A TELEFONŮ
Mě níme disp leje, napáje c í kone k tor y, p or t y, k láve snice.
Chce te z r yc hlit p o č ít ač , z ac hránit d at a , o dvirovat , nast avit t isk árnu ,
wi - f i , inte rne t , k ame ru ne b o c hy t rou domác nost?
Se vším Vám ochotně poradíme a přijedeme.
Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz
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