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Úvodem

Co přinesl rok 2012 Jižní Moravě a Brnu?

V únoru přišla vlna mrazů ze Sibiře, při které praskaly koleje.

Jeskyňáři objevili nový jeskynní dóm u Křtin.

Po dvouleté rekonstrukci se otevřela prvním návštěvníkům vila Tugendhat.

V květnu vypukl v Bzenci největší lesní požár za posledních 15 let.

V srpnu se slavnostně otevřely Královopolské tunely.

Volby do krajského zastupitelstva vyhráli na jižní Moravě sociální demokraté.

Muzikálem zahájilo provoz nové školní divadlo pro JAMU na Orlí ulici.

Na Šilingrově náměstí je otevřena nová scéna Divadlo šansonu.

Mahenovo divadlo slavilo výročí 130 let od otevření.

V ZOO je otevřeno nové lanové centru Lanáček.

Obě medvědice Cora i Kamčatka porodily dvě mláďata.

V září začala prohibice kvůli metanolové aféře, která zapříčinila smrt 40 lidí.

Fotbalisté Zbrojovky se vrátili do první ligy, hokejisté skončili v extralize druzí.

Brněnská skifařka Mirka Knapková získala v Londýně zlatou olympijskou medaili.

V brněnských průmyslových zónách se dařilo velkým firmám zaměstnávat tisíce lidí..

Kolaboval počítačový systém na úřadu práce, který nově vyplácel sociální dávky.

Na brněnské přehradě je pokřtěna nová loď Dallas.

Flotilu tvoří historická loď Brno, nové Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas a Stuttgart.

Loď Veveří zůstala na břehu a slouží jako restaurace a muzeum lodní dopravy.
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Co přinesl rok 2012 naší obci?

Kníničskému stavebnímu úřadu se podařilo odvrátit stavbu vleku pro lodní lyžování.

Radnice spustila novou prezentaci www stránek.

Vyšly „Kníničské listy“ vydané opozičním zastupitelem Lubomírem Juránkem.

Dobudováno hřiště na Dolních loukách a hřiště U Pilíře dostalo antukový povrch.

Přibylo multifunkční hřiště „U Písečňáku“.

V parku kolem školy jsou opraveny lavičky.

Je vybaveno nábytkem předsálí tělocvičny i nové místnosti v krčku.

Občané uvítali nový chodník spojující ulice K Bukovinám a U Luhu.

Pro sběr elektromateriálu stojí na konci ul. K Bukovinám nový červený kontejner.

Sociální služby bude nově poskytovat od příštího roku MČ Brno - Žebětín.

Proběhla oprava dešťové kanalizace budovy MŠ Studánka, p.o.

Byl přesunutý a opravený svatý kříž na ulici Ondrova.

Údržba dostala sociální zázemí a je dobudována garáž u zelené lávky.

Otevřen Dětský svět Kvítek, který provozuje Miniškolku v krčku.

Volby do krajského zastupitelstva vyhrála v Kníničkách TOP 09 a druhá byla ODS.

Cukrárna Anička oslavila dvacetileté výročí jejího otevření.
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Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou ČR se uskutečnila 7. ledna. V tomto

roce chodilo s pokladničkou pět skupinek dětí. Skupinky doprovázely paní Markéta Staňková,

Hana Fojtíčková, Miluška Ščevková a pan Pavel Staněk, Petr Neužil a Lubomír Juránek.

Vybrali celkem 24 752 Kč.
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Mrazivý únor

Zatímco listopad i prosinec 2011 byly teplé měsíce a vinaři měli obavy, že nesklidí

ledové víno, začátkem února 2012 uhodily holomrazy až minus 30stupňů. Praskaly koleje,

pomrzlo víno a byly i lidské oběti. Sníh napadl později, ale v Brně se neudržel. Na horách

bylo sněhu dost.

Ostatky

V hasičské kronice od roku 1924 popsal ukončení doby masopustní, tedy ostatky

ředitel školy Jaroslav Ambrož. Kníničská chasa se letos pokusila po 40 letech obnovit v obci

tento starý obyčej. V sobotu po obědě 18. února se sešlo více než třicet maškar a vyrazilo na

obchůzku obcí. Dům od domu nabízely čerstvě nasmažené koblihy a boží milosti, domácí

koláče i uzené nebo škvarky a zvaly na večerní zábavu, kde o půlnoci pochovaly basu. Hudba

a tanec provázely návštěvníky až do ranních hodin.
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Ve tři hodiny odpoledne začal v tělocvičně dětský karneval. Pro děti byly připraveny

soutěže i odměny. Nechyběl tanec a vyhlášení nejlepší masky. Spokojených dětí byla plná

tělocvična. Sešlo se jich přes šedesát. Pustily se s chutí do plnění úkolů Přesná ruka, Mlsný

jazyk, Bystré oko, Pružné tělo nebo Chytrá hlava. Pokud všechno splnily, dostaly sladkou

odměnu a diplom s pěknou říkankou. Už přicházeli hosté na večerní zábavu a dětem se odejít

ze sálu vůbec nechtělo.

Tydli fydli bumtarata,

otevřete lidé vrata.

Vesnicí jdou maškary, zakousneme ovary.

Všichni pějme hola hej,

začal masopustní rej.
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Hudba DJ TOM provázela večerní ostatkovou Oldies party do ranních hodin. V

průběhu večera byla vyhlášena tombola a všichni se pobavili při půlnočním pochovávání

basy. Proslov faráře končil modlitbou:

Bože dej, ať naše chasa v klidu odpočívá,

A na Velikonoce ať je zas jak živá.

Bože zařiď, ať náš úřad nedělá orace,

A přiklepneme nám taky ňáky dotace.

Bože dej, ať se do novýho dňa probouzíme bez kocoviny

A nemusíme se stydět za svoje voloviny.

Taky dej ať nás nenavštíví žádnej nežádoucí tvor

jako pojišťovák nebo exekutor.

Dej, ať naše ženský netrpijó na migrény

A když přídem z hospody ať nedělajó scény.

Prosíme tě vyslyš nás!
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Nový vstupní areál ZOO Brno

Zastupitelstvo v únoru pozvalo spoluobčany na veřejné projednání záměru postavit

nový vstupní areál ZOO Brno na ploše bývalého Výzkumného ústavu VUT.

Občané projevili obavu ze zhoršení životního prostředí v obci vlivem silného provozu.

Parkoviště má pojmout 300 aut a 8 autobusu. To v budoucnu stejně nebude stačit. Navrhují

vstup od Medlánek, kde má ZOO svoje pozemky s větší plochou. Kvůli špatně řešené

křižovatce u OBI navíc hrozí kilometrové kolony. Jednání bylo poslední možností jak

předložit připomínky ke krajskému posudku vlivu na životní prostředí. Stavba je ale

v nedohlednu, protože na ni chybí peníze.

Jednání natáčelo televizní zpravodajství a vysílalo ve večerních hodinách
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Kontejnery

Obec má kontejnery na tříděný odpad na pěti místech. Občané třídí sklo, papír,

petlahve a textil. V letošním roce přibyl červený kontejner na drobný elektromateriál. V únoru

neznámý vandal podpálil některé z nich. Hasiči z přehrady zasahovali kolem půlnoci

několikrát.

Kromě toho dvakrát v roce jsou vždy v sobotu přistaveny velkokapacitní kontejnery na

železo, objemný odpad a zahradní rostlinné zbytky. Díky tomu zmizely nevzhledné černé

skládky v okolí.
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Hotel Maximus

Nedaleko Sokolského koupaliště vyrostl hotel a u něho sportoviště.



14 Kronika MČ Brno – Kníničky 2012

Jarní burza

V dubnu mohli občané nakoupit nebo prodat sportovní vybavení a oblečení pro děti i

dospělé. Burza se konala v sobotu v sále tělocvičny. Nabízely se kromě oblečení jízdní kola,

koloběžky, kočárky, autosedačky, batohy, stany, spacáky, skládací postýlky….
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Velikonoce

Velikonoce byly už 9. dubna. Stárci vyšli již podruhé na mrskut v krojích. Dostalo se

jim u stárek bohatého pohoštění. Ráno bylo chladnější, ale nakonec je doprovázelo krásné

jarní sluníčko. Tradičních dětských skupin mrskačů už ubylo. Tradice mizí a je dobře, že

Kníničská chasa se je snaží obnovit.
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Brigáda

Blíží se konec dubna a to je potřeba shrabat listí na hřišti u altánu i uklidit samotný

altán. Proto občanské sdružení Sopka svolává brigádu. Přišli pomoci malí i velcí. Úklid řídil

správce pan Rozmahel. Altán i hřiště je připraveno a pálení čarodějnic může začít.
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Čarodějnice

Sopka zve „Pobejt 30. 4. do lesního altánu na hry a žertovné soutěže, na hudbu a zpěv

i na přátelské tlachání“. Slibuje „zlatý mok i krmě vůní lahodných, chutí vybraných“.

Pohoštění nemělo chybu, soutěže se dětem líbily a zpívalo se do půlnoci. A tak

nikomu nevadilo, že žádná čarodějnice nepřiletěla.



18 Kronika MČ Brno – Kníničky 2012

První máj

Prvního května se na ulicích obce objevily vápenné nápisy.
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Country bál a Lihobraní

V dubnu se opět naplnil sál tělocvičny milovníky country tanců. Proběhla i jejich

výuka pod vedením Michala Dingo Janáka za doprovodu skupiny Zimour. Sopka

nezapomněla na vyhlášení vítězů Lihobraní - soutěže o nejlepší pálenku. Soutěžilo 7 vzorků.

Nesmělo chybět ani losování z bohaté tomboly.
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Vítání nových občánků

V květnu pan starosta Martin Žák přivítal jedenáct nových občánků Kníniček. Děti

místní mateřské školky Studánka předvedli přítomným rodičům milé a dojemné vystoupení.

V první skupině nových dětí v naší obci byla přivítána Ema Boudná, Tereza Gurná,

Nela Šívarová, David Herman, Šimon Pokorný, Kryštof Vincenc a v druhé Klára Růžičková,

Eliška Singerová, Kateřina Šmídová, Jana Kočí a Jakub Horký.

Všichni dostali spolu s přáním úspěšného vstupu do života malý dárek a kytičku pro

maminku.
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Koulelo se, koulelo

aneb Jarní sportování se konalo ve stejný květnový den jako vítání občánků. SOPKa

vedena rodinou Keprtových připravila odpoledne na Dolních loukách branně-orientční závod

po vyznačené trase, kde čekaly na závodníky úkoly. Zvala na soutěže kuliček, pétanque,

kroketu, hodu bečkou, slalomu... Přes pěkné počasí se po obědě sešlo málo účastníků. Asi to

zavinila brněnská akce Noc kostelů.
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Nový chodník

V květnu nahradil chodník původní štěrkovou cestu mezi ulicí K Bukovinám a U

Luhu. Chodník ocení nejen občané bydlící v horní části obce ale i ti, co směřují na Sokolské

koupaliště.
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Stěhování kříže

Pod dohleden ochranářů památek a pana starosty byl vkvětnu přestěhován kříž na

ulici Ondrova při vjezdu do obce. Původně stál u plotuZOO a byl převezen na protější stranu

silnice, kde je parková úprava. Později byl i celkově opraven.
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Dětský den

Za krásného počasí 8. června odpoledne zaplnila Dolní Louky stovka dětí, aby oslavily

svůj svátek. Zábavný i poučný program připravila spolu s Městskou části Brno - Kníničky

Policie ČR-OO Brno - Bystrc a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - stanice

Přehrada.

Děti si opět prohlédly vybavení policistů i hasičů, střílely ze vzduchovky, stříkaly

z hasičské stříkačky, svezly se na koních a znalosti i dovednosti prověřily v soutěžích.

Pochutnaly si na opečených špekáčcích. Policisté i hasiči už odjeli, ale dětem se odejít domů

nechtělo.
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Ignis Brunensis - přehlídka ohňostrojů

V letošním roce už proběhla patnáctá přehlídka ohňostrojů s hudbou v rámci Festivalu

zábavy pod hrady Špilberk a Veveří. Na přehradě jsme mohli vidět čtyři představení. Naše

městská část pozvala návštěvníky na Sokolské koupaliště, kde jim zahrála skupina Gravit, aby

zkrátila jejich čekání na produkci ohňostrojů.

Bohužel každým rokem se najdou vandalové, kteří při návratu z přehrady v obci něco

poničí a zanechávají po sobě nepořádek. Proto někteří občané by ohňostroje nejraději zrušili.
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Pasování prvňáčků

Mateřská školka se loučila s budoucími prvňáčky. Děti si nejprve zařádily s Vandou a

Standou na hřišti před školou. Po pasování dostaly od obecního úřadu malý dárek, který jim

předal pan starosta a od paní ředitelky zpěvníček s vlastními ilustracemi. Oba jim popřáli

hodně úspěchů ve školních lavicích, které na ně už čekají.
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