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Úvodem

Co přinesl rok 2014 Jižní Moravě a Brnu?

První vrácené nemovitosti v církevní restituci. Pozemek Porta coeli a v Rajhradě.

Padl rozsudek na vyděračský Toflův gang. Do vězení šlo 11 odsouzených.

Odsouzený byl ředitel městských strážníků Jaroslav Přikryl za zneužití pravomocí.

Nová poliklinika pro pacienty s chronickými bolestmi zad u Milosrdných bratří.

Začala oprava a rekonstrukce Zelného trhu v Brně.

Kometa skončila v hokejové lize čtvrtá.

Lední medvědi Kometa a Nanuk opustili brněnskou ZOO.

Otevřen nový hudební klub SONO centrum.

Brno odmítlo stavbu pro internetový obchod Amazon.

Mrakodrap AZ Tower zařazen mezi 10 nejlépe hodnocených mrakodrapů z roku 2013.

Na Špilberku proběhla rekonstrukce atentátu na arcivévodu Fr. Ferdinanda v Sarajevu.

Vysvěceny nové varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici.

Za posledních 10 let největší návštěvnost 240 000 diváků motocyklové Velké ceny.

Otevřen výzkumný institut Ceitec v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích.

Na náměstí 28. října odhalen památník holocaustu.

Brněnský rozhlas oslavil devadesátiny.

Na Býčí skále je objevena nová chodba nazvaná Kočárová.

Na výstavišti v pavilonu D otevřen vědecko-zábavný park Vida science centrum.

Otevřena výstava Moravský Manchester-250 let metropole textilního průmyslu.

Celý rok se připomínalo 160. výročí narození Leoše Janáčka.
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Co přinesl rok 2014 naší obci?

Na hřišti na Dolních Loukách byla doplněna zeleň a opraveny posilovací stroje.

Znovu zakoupen herní prvek - houpačka Hnízdo, která byla odcizena.

Nové vstupní dveře na stavební úřad s jednacím prostorem.

Personální změna na úřadě. Pracují zde jen 2 osoby na plný úvazek a dvě na poloviční.

Opravy se dočkala kaple.

Na Šikulové je zřízena nová zubní ordinace.

Na hrázi před pyramidou je osazena nová lavička.

V ulicích přibyly koše se sáčky na psí výkaly.

Z Ondrové je odstraněna telefonní budka.

Na parkovišti před Sokolským parkovištěm je omezené parkování, rozpadá se skála.

Povodí Moravy zbudovalo za loděnicí nový přístup k vodě a upravilo pláž.

Je opraven levý břeh Svratky pod hrází.

Na hřišti „Písečňák“ přibyly nové branky pro florbal.
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Jaký byl rok 2014?

Ekonomice se dařilo. Poprvé v historii ČR klesla celková výše dluhu o 20 miliard.

Začal platit nový občanský zákoník. Jsou zrušeny poplatky 100 Kč za den v nemocnicích.

U modelové rodiny v Brně se dvěma dětmi jsou měsíční náklady na život 26810 Kč.

Ve srovnání s rokem 2013 stouply poplatky za vodné a stočné na 86.1 Kč za m3 a poplatky za

teplo na 673 Kč za GJ. Náklady na bydlení činily víc než 5500 Kč, za posledních devět let

vzrostly o 2 tisíce korun. Přesto, že zároveň rostly příjmy Jihomoravanů, pod hranici

životního minima 6975 Kč se dostalo 12000 domácností.

V Kníničkách žije 1029 občanů z toho 23 cizinců. Začátkem roku okrajové části města

zvažují odtržení od Brna. Patřily k nim i Kníničky a Bystrc proto, že nemohou ovlivňovat

změny na jejich území při aktualizaci územního plánu. Chtějí rozhodovat o území, ve kterém

žijí. Jde zejména o lokalitu Brněnská přehrada. K odtržení žádné městské části nakonec

nedošlo.

Počasí

Rok 2014 byl nadprůměrně teplý. Průměrná teplota byla 9.4 stupně tj. o 1.9 více než

obvyklá teplota posledních let. Ani v jednom měsíci nespadl teplotní průměr pod nulu. Počasí

nedodržovalo roční období. Začátek roku byl bez sněhu, v březnu stoupla teplota na 20

stupňů, v létě často pršelo, tropické počasí vydrželo nejdéle tři dny. Až do listopadu trvalo

teplé babí léto, v půli prosince padaly teplotní rekordy Břeclav 14.8 0C. Zima byla bez sněhu.

Největší kalamitu způsobila ledovka. Déšť a teplota kolem nuly způsobily, že se vše

pokrylo ledem. Prvního prosince stovky domovů zůstalo bez tepla a ve tmě. Zastavila se

tramvajová i trolejbusová doprava, problémy způsobily popadané stromy. Policisté řešili

v kraji 200 nehod.

Květy sakury v lednu…
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…a květy macešek v březnu dokazují teplou zimu.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku po řádá od roku 2001 Charita ČR a za tu dobu se jí podařilo vybrat

přes 840 milionů korun. V Kníničkách pod vedením manželů Staňkových, Petra Neužila,

Pavlíny Veselé a Lubomíra Juránka patnáct dětských „králů“ vybralo v tomto roce 26 tisíc

korun. O tři tisíce víc než loni.
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Ostatky 1. března

Letos zásluhou Kníničské chasy tradiční průvod maškar prošel obcí už po třetí. Do

průvodu se přidávaly převážně děti. Masky nabízeli usmažené a pečené dobroty sladké i slané

a pro dospělé nechyběla pálenka pro zahřátí, i když počasí bylo neobvykle teplé a slunečné.

Průvod křižoval obec za doprovodu houslí a harmoniky. Obcí vládla sváteční nálada. Je

dobře, že chasa tradici obnovila.
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Na odpolední karneval se sešlo více než 50 dětí přesto, že následoval po karnevalu

v mateřské školce. Děti s radostí plnily úkoly na šesti stanovištích. Za splněné úkoly dostaly

balíček dobrot od ÚMČ Brno-Kníničky a nakonec si mohly společně zatancovat. Nechybělo

ani vyhlášení nejlepší masky, tentokrát vyhráli dva chameleoni. Velkému zájmu se těšila

projížďka na koni před kapličkou. Vstupné bylo dobrovolné.
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Zlaťanka z Kobylnic hrála večer k tanci těm starším, kteří přišli pochovat basu.

Večerní zábavu otevřel průvod masek. Masky měly vstupné dobrovolné, ostatní zaplatili

100Kč. Cenu za nejlepší masku vyhrála Fiona z filmu Shrek. Došlo i na očekávané

vystoupení mužů. „Pánvičky“ sklidily zasloužený velký potlesk. S půlnocí přišlo vyvrcholení

- pochování basy. Nesměl chybět ani farář se svým kázáním:

Vážení pozůstalí, střízliví i vožralí,

umřela nám naša basa, co zpívala s ňó celá chasa.

Naša basa, skoro nová,za svobodna Vrzalová.

Fidlal na ňu jenom Vacha, nedával si vůbec bacha.

Vo hodech až do rána, pokoj nedal, propána!

Na krčku ju mačká na spodku ju sméká

Basa chudák nevěděla co ju ještě čeká

Ostatky už zase máme, litujme svých hříchů.

Po roce zas všichni spolu, banda hnidopichů

Co se letos dělo v obci? Bylo toho pomálu.

Letos jsme se nedočkali, pořádného randálu
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Ping-pongový turnaj

Začátkem dubna se v tělocvičně sešli milovníci ping pongu. Zahráli si muži, ženy i

děti. Soutěžilo 18 sportovců. Hrálo se do odpoledních hodin.

Neporazitelný Ondra Pelánek
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Upravený přístup k vodě „U sjezdu“

Jak Povodí Dyje slíbilo, upravilo malou pláž a přístup k vodě za svoji loděnicí, kterou

loni oplotili. Zbudovali schody, vykáceli dřeviny a navezli štěrk pro zpevnění a rozšíření

pláže. Zároveň upravili levý břeh nad elektrárnou pod hrází.
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Velikonoce

Zatímco dětských „mrskačů“ ubylo, chasa v krojích obnovila tradici a navštěvuje

stárky, které musí vyšlehat a ony je za to náležitě pohostí. Letos se sešli nejprve u Lišků a

pospíchali k Hrdličkům. Za slunečného počasí prošli celou obcí.
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Čarodějnice

Nejprve SOPKa svolala brigádu na úklid kolem altánu, aby 30. dubna bylo vše

připravené přivítat čaroděje a čarodějnice. Bylo teplé počasí, do soutěží se zapojilo více jak

100 dětí. Hřiště se rychle zaplnilo a děti se s chutí pustily do soutěží. Po splnění úkolů je

čekala sladká odměna. Někteří si nechali pomalovat obličej. U ohniště si mohly za pomocí

rodičů opékat přinesený špekáček. Nakonec pan Keprt upálil koště jedné čarodějnici a děti

postupně odcházely. Večer se tu sešli dospělí, aby si společně při kytaře zazpívali. Rozešli se

nad ránem.
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První máj

Mladá chasa na sebe nezapomněla upozornit vtipnými nápisy na silnici.
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Třetí sousedský pétanque

Počasí nepřálo. Byla zima, foukal studený vítr a každou chvíli hrozilo, že začne pršet.

Přesto se přihlásilo do turnaje na Dolních loukách osm dvojic. Občerstvení bylo připravené a

horký čaj přišel k duhu. Déšť se dostavil až při rozdělování cen, z vítězství se radovali

Pumprlovi.
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Nohejbalový turnaj

V sobotu 24. 5. 2015 proběhl už po třetí tradiční nohejbalový turnaj dvojic. Přihlásilo

se deset týmů. Počasí přálo a tak většina zápasů se odehrála na venkovním hřišti. Jako vždy

bylo připraveno občerstvení. Tentokrát to bylo selátko na rožni a k tomu pivo. Finálový zápas

ovládli přespolní z Tišnova. Na třetí příčce skončili domácí Petr Jelínek a Miloš Prokeš.
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Volby do Evropského parlamentu

Volby se konaly 23. A 24. května v zasedací místnosti „krčku“. Na těchto volbách

byla nejhorší volební účast v novodobé historii. K volebním urnám přišlo v České republice

jen něco přes osmnáct procent voličů. V naší obci volilo 29,26% občanů. Nejvíce hlasů

získalo TOP 09 23,27%, ANO 2011 17,24%, ODS 10,77%, KDU-ČSL 9,91% a ČSSD 9,48.

Oprava kaple

V květnu se opravoval interiér kaple, aby byl připraven na červencovou hodovou mši.
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Dětský den

Poslední květnový pátek patřil dětem. MČ Brno- Kníničky je pozvala na Dolní louky,

kde pro ně nachystala přizvaná policie i hasičský záchranný sbor několik stanovišť se

zajímavými úkoly. Děti je plnily s velkým zájmem a byly odměněny diplomem, malým

dárečkem i sladkou odměnou. Největší fronta se letos vytvořila u vznášedla pana Harmanna,

které se s dětmi vznášelo po celou dobu akce. Tento dětský den se vydařil i přes proměnlivé

počasí přišlo více jak sto d ětí.
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Budoucí prvňáčci

Předškoláci byli pasováni na prvňáčky

Country bál a Lihobraní

Poslední den v květnu proběhl tradiční Country bál pořádaný SOPKou. K tanci a

k poslechu hrála skupina Zimour a nechyběla ani soutěž domácích pálenek Lihobraní. Porota

dala nejvíc bodů pálence paní Marie Vrzalové z Kníniček.
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Nácviky

V květnu a červnu malí i velcí pilně nacvičují besedu

IGNIS BRUNENSIS

Všechny ohňostroje nad hradem Špilberk i nad přehradou navštívilo koncem května a

začátkem června přes osm set tisíc diváků. Hlavní cenu získala řecká společnost a cenu

diváků dostali Chorvati za pořad Mamma mia story. Kníničky přispěly k dobré náladě

návštěvníků hudebním pořadem Slunobraní na podiu Sokolského koupaliště.

Beseda Územní plány

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

Jinačovicích a Občanské sdružení Naše Kníničky svolalo 15. června besedu Územní plány a

dopady na naše Kníničky aneb co nám hrozí a co můžeme ovlivnit. Petr Firbas informoval o

variantách koridoru R43. Přesto, že bylo slíbeno grilování, účast byla velice malá. Napočítala

jsem kolem dvaceti občanů. Zároveň byla vyhlášená panem Pelánkem letní fotosoutěž.
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Generálka

Přípravy na hody vrcholí. Učíme se oblékat kroje a hned si v nich zatancujeme.

Mája - fotoreportáž
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A je to! Když chlapi zaberou…

Zvaní a předhodová zábava

První den hodů začíná odpoledním zvaním. Skupiny stárků a stárek roznáší 4. 7.

rozmarýnky a zvou na hodové slavnosti.
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Večerní předhodová zábava při cimbálu začala vystoupením dětí na hřišti. Celý večer

k tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Slovácko mladší. Na parketu se to hemžilo malými

i velkými tanečníky i zpěváky, kteří si očividně užívali hodovou atmosféru.

Generálka s dechovou muzikou Ištvánci

Přeháňka zahnala stárky do tělocvičny. Ale na mši před polednem už svítilo sluníčko.
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Mše svatá a předání hodového práva

Na mši svatou u kapličky přišli poutníci z Bystrce. Po předání hodového práva

zatančili malí i velcí stárci před kapličkou Moravskou besedu.
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Průvod obcí s kapelou

Odpoledne stárci za doprovodu dechovky vyzvedávali stárky a s průvodem procházeli

obcí pod dohledem městské policie. Po průvodu na hřišti u školy zatančili Československou

besedu.
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Nezbytné společné fotografie
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Hodová zábava

Vlastní hodová zábava na Cyrila a Metoděje začala v 18 hodin netradičně

vystoupením skupiny historického šermu. Při vystoupení dětí se přihnala bouře, proto musely

zatančit Moravskou besedu v tělocvičně. Obloha se vyjasnila a další vystoupení dospělých i

vlastní zábava pokračovala venku až do ranních hodin. Tyto Mladé hody pod vedením

hlavních stárků Evy Bártové a Jiřího Vlčka i obětavých vedoucích dětské skupiny Markéty

Audyové a Jany Hlaváčkové se vydařily. Svědčí o tom velká návštěvnost i přes občasný déšť.


