
říjen 2009  Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

strana 1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

NECHCEME OBŘÍ PARKOVIŠTĚ V KNÍNIČKÁCH
V minulých týdnech předložil Magistrát města do veřejného projednání 
návrh na změnu územního plánu, ve které navrhl na území Kníniček 
vytvořit velkou plochu (viz obrázek), kde by mělo být umístěno i obří 
parkoviště. Podle zpracované studie by se mělo jednat o parkování 
300 osobních vozidel a 10 autobusů. Tak obrovské parkoviště by zna-
menalo mimořádně velký a negativní zásah do prostoru naší městské 
části.  Zastupitelstvo Kníniček reagovalo vyslovením zásadního nesou-
hlasu a dokumentovalo jej osmdesáti námitkami proti pochybením 
Magistrátu. Zastupitelstvo tak trvá i na svém předchozím nesouhlas-
ném stanovisku z března letošního roku.

Je potřeba vysoce ocenit aktivitu mnoha občanů Kníniček, kteří za-
včas pochopili, že je nutné se bránit nesprávným postupům ze strany 
úředníků Magistrátu, a to už ve fázi návrhu o změnu územního plánu. 
Na Magistrát byly předloženy detailně zpracované námitky, se který-
mi se svými podpisy ztotožnilo 300 občanů. Tito občané současně 
zplnomocnili paní Mgr. Janu Turoňovou z Dolních Luk jako „zástupce 
veřejnosti“. Podle platného stavebního zákona má „zástupce veřejnosti“ 
ve stavebních řízeních mnohem silnější práva, dokonce větší než maji-
telé dotčených pozemků. Cenné je, že síly v boji proti nesmyslně umís-
těnému parkovišti spojili jak obyvatelé Dolních Luk, tak i občané všech 
ostatních částí Kníniček.          

Snahu o vybudování parkoviště a vstupu do ZOO v Kníničkách můžeme 
přirovnat ke sportovnímu utkání. A důležitému, neboť ve hře je skoro 
půlmiliardy korun. Je zde několik hráčů, z nichž každý hájí své zájmy: 
ZOO Brno, snažící se vyřešit co nejjednodušeji a nejrychleji svůj dlou-
holetý problém s parkováním a v zájmu toho přehlížející skutečnost, 
že existují do budoucna mnohem výhodnější řešení; komunální brněn-
ští politici, doufající, že rychlá a viditelná změna v Brně jim - dle hesla 
„lidu chléb a hry“ - přinese body v blížících se komunálních volbách 
a třetím hráčem je tlak fi rem, které by mohly v dnešní době získat vzác-
ně lukrativní zakázku fi nancovanou (částečně) z peněz Evropské unie. 
Ovšem nejdůležitější pro nás je uvědomit si, že celé utkání se odehrává 
na NAŠEM HŘIŠTI a že po skončení zápasu se hráči rozjedou do svých 
domovů, zatímco my tu zůstaneme navždy s výsledkem jejich střetnutí. 
Proto by nebylo vhodné stavět se do pozice hráče – my musíme určo-
vat a hlídat pravidla jejich hry, abychom udrželi Kníničky takové, jaké 
je chtějí jejich obyvatelé.

Není tedy překvapením, že se v tak přitažlivé hře začínají objevovat dez-
informace. Někdo informoval deník Rovnost, že Zastupitelstvo Kníniček 
údajně s parkovištěm souhlasí. Po ověření situace Rovnost uveřejnila 
tiskovou opravu. Nyní zase neznámé osoby šíří dezinformace o tom, 
že pokud nebude parkoviště, hrozí Kníničkám supermarket. O žádném 
supermarketu se ale nejedná. Také kosmetické změny jako posouvání 
plochy pro parkoviště o několik desítek metrů je nutno zásadně odmít-
nout. Nic to nemění na pokusu udělat v Kníničkách obří parkoviště pro 
300 osobních vozidel a 10 autobusů. A navíc připojené na katastrofálně 
řešenou křižovatku u OBI (další příklad toho, jak se nás bytostně dotýká 
i stavba na cizím katastru).

Pro umístění parkoviště a vstupu do ZOO existuje několik variant mimo 
katastrální území Kníniček. Je třeba aby Magistrát poctivě hledal varian-
tu, která bude realizovatelná. A ne pouze nejjednodušší. 

Ing. Martin Pelánek, zastupitel MČ

AKCE PŘIPRAVOVANÉ SOPKa, o.s.

VE 4. ČTVRTLETÍ 2009:

17.10.2009  Vycházka do „Starých Kníniček“

24.10.2009  Drakiáda – náhradní termín 28.10.2009

5.12.2009    Mikulášská zábava – navazuje na Mikulášské 
  zábavné odpoledne pro děti, které pořádá
  MČ Brno-Kníničky

24.12.2009  Štědrovečerní koledování
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SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADU 

V BLÍZKOSTI MČ BRNO-KNÍNIČKY

Na opětovné dotazy občanů upozorňuji na možnost využívat nejenom 
sběrná místa na PET láhve, papír, textilní materiál a sklo v Kníničkách, 
ale i sběrná střediska v okolí Kníniček. Jedná se o tyto SSO:

U Zoologické zahrady, Bystrc  – telefonní kontakt 725 847 683

od 1.1. do 31.3. pondělí, středa - pátek   8:00 – 12:00
  úterý, středa - pátek a sobota 13:00 – 17:00
  neděle   9:00 – 12:00
od 1.4. do 31.10. pondělí, středa - pátek  8:00 – 12:00
  úterý, středa – pátek, sobota  14:00 – 18:00
  neděle  9:00 – 12:00

Páteřní, Bystrc – telefonní kontakt 725 122 778

  pondělí             14:00 – 18:00
  sobota                 9:30 – 13:30
  úterý – pátek  9:30 – 13:30, 14:00 – 18:00
  neděle               14:00 – 18:00

V obou střediscích se od občanů bezplatně odebírá elektrozařízení. 
Na ulici Páteřní můžete odevzdávat tříděný bioodpad, tj. biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad a parků: tráva, listí, zelenina, ovoce, keře 
a odpad rostlinného původu. Upřesňující informace o cenách či bez-
platnosti odběru a druzích odpadu naleznete na www.sako.cz .

Kromě těchto možností mohou občané využívat pravidelných sběro-
vých dnů, které organizuje městská část. Do konce roku 2009 můžete 
ještě využít přistavené velkokapacitní kontejnery v pátek 16. října 2009 
nebo mobilní svoz nebezpečného odpadu v úterý 1. prosince 2009.  
O termínech na rok 2010 Vás budu informovat v únoru 2010. Informace 
budou vyvěšeny na úřední desce, informačních tabulích, na webových 
stránkách městské části a ve zpravodaji.

Bc. Barbora Dvořáková 
tajemnice úřadu

SPORTOVNÍ DEN V KNÍNIČKÁCH

Tak jako před několika málo lety došlo k znovuoživení tradice v podobě 
Kníničských krojovaných hodů, které se jednoznačně staly nejpopulár-
nější místní kulturní událostí, tak jsem přesvědčen, že Sportovní den 
se rovněž pomalu, ale o to jistěji stává dlouho očekávanou, tentokráte 
sportovní událostí Kníniček.

Třetí zářijovou sobotu se o tom mohla přesvědčit téměř stovka spor-
tovkyň, sportovců a sportovčat, ale i bezpočet přihlížejících. Krátce 
po 10 hodině dopolední, po nezbytné prezenci a rozlosování jednotli-
vých soutěží, byl již 3. ročník Sportovního dne ofi ciálně zahájen a zapsa-
ní sportovci se mohli pustit do prvních klání.

Sportovní utkání se konala současně na několika kolbištích, což klad-
lo o to větší nároky na organizátory a v podstatě i sportovce, kteří se 
přihlásili do více soutěžních kategorií. Zde nezbývá než konstatovat, 
že jak na straně organizačního zajištění, tak i na straně sportovců, bylo 
vše zvládnuto na jedničku s hvězdičkou.

Malá kopaná se odehrávala na školním hřišti, v tělocvičně volejbal, 
v přísálí stolní tenis, a v parku u kapličky pak nejvíce obsazená soutěž 
v pétanque. V průběhu dne pak „malé“ fotbalisty vystřídali hráči nohej-
balu a střelnicí pro soutěže střelby ze vzduchovky se stalo pole za zahra-
dami ulice K Bukovinám.

Organizátoři mysleli v průběhu celé akce i na přísun tekutin pro malé 
i velké sportovce a v době oběda i na jejich žaludky, kdy se podávalo 
výtečné grilované kuřátko.

V odpoledních hodinách byly pak pro nejmenší účastníky připraveny 
na zahradě mateřské školy soutěže ve skákání v pytlích, v přetahování 
lanem, v hodu na cíl, v chytání ryb a ve spoustě dalších disciplín.

Po skončení soutěže v nohejbalu na školním hřišti se konala, dá se říci 
závěrečná disciplína – přetahování lanem, kdy dravé mládí zvítězilo nad 
zkušeností starších lanařů.

Na závěr celého dne proběhlo v tělocvičně školy slavnostní vyhlášení 
vítězů jednotlivých sportovních kategorií. 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval organizátorům celé akce 
za jejich úsilí a skvěle připravenou akci, dále pak jednotlivým sponzo-
rům za jejich podporu a v neposlední řadě všem sportovcům za jejich 
předvedené výkony a ctění hesla Pierra de Coubertina: Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.

Lubomír Juránek
místostarosta
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Opět úžasná účast sportovců na akci ukazuje, že sportovní duch 
žije a radost ze sportu mají všechny věkové kategorie - od 2 
letých drobečků až po zkušené borce. Letos se soutěžilo v kolek-
tivních disciplínách volejbal, nohejbal, minikopaná, přetahování 
lanem, dvojice v petanque (17 párů), jednotlivci-stolní tenis, střelba 
ze vzduchovky, netradiční disciplína-hod talířem na cíl a samozřej-
mě nechyběla soutěž malých sportovců, které se letos zúčastnilo 
22 dětí. 

A tady jsou výsledky:

Minikopaná: 1. Vojta Martin, Vojta Tomáš, Smejkal Michal, 
      Smejkal Lukáš, Jochman Luboš
  2. Veselý Filip, Veselý Adam, 
      Doubravský Bohumír, Čermák Jarek
  3. Babáček Bořivoj ml., Drápal Jan, 
      Drápal Marek,  Keprt Jan
Nohejbal:  1. Babáček Bořivoj st., Filla Antonín, 
      Filla Zbyněk
  2. Juránek Lubomír, Juránek Petr, 
      Prokeš Miloslav
  3. Doubravský Bohumír, Veselý Filip, 
      Veselý David
Volejbal:  1. Juránek team
  2. Morturas team
  3. Bystrc – Zámostí

Petanque: 1. Babáček Bořivoj ml., Keprt Jan
  2. Keprt Jaromír, Moučka Jan
  3. Juránek Lubomír, Juránková Pavlína
Přetahování lanem: 1. Hladík team
  2. Bystrc-Zámostí
  3. Stará garda
Stolní tenis:  1. Badin Lukáš
  2. Hladík Martin
  3. Zouhar Patrik
Střelba ze vzduchovky:  ženy: 1. Rozmahelová Nikola
   muži: 1. Havlíček František
   děti: 1. Taccori Deniska
Hod talířem:  1. Belán Robert, Smejkal Lukáš, 
      Smejkal Michal, Bělehradová  

Děkuji paní Pavlíně Juránkové, která se ujala organizace soutěží 
malých sportovců i všem ostatním, kteří se zdárným průběhem akce 
pomáhali a také paní Ištvanové za poskytnutí hodnotných cen vítě-
zům.  3. Sportovní den skončil, ať žije 4. Sportovní den 2010!!! 
       

Mirka Keprtová
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autoservis, pneuservis,
prodej montáž plošin

www.profilift.cz

KDO ZDRŽUJE VYBUDOVÁNÍ OBCHVATU MĚSTA BRNA?

Kraj má už 5 let vlastní studii, která doložila, že po obchvatu Brna by 
jelo circa 20 tisíc vozidel denně. To je obrovské množství, když si uvědo-
míme, že prakticky 5 000 z nich by byla těžká nákladní doprava. Každý 
náklaďák vydá za několik osobáků, a tedy odpovídající počet tzv. „jed-
notkových vozidel“ na R43 v Boskovické brázdě je circa 30 tisíc denně. 
K podobným závěrům dospěla i odborná studie, kterou vloni zaplatilo 
Brno.

Pokud Brno nemá žádný obchvat, pak tyto tisíce a desetitisíce vozidel 
musí jet přes Brno a zhoršují nejen dopravní situaci v Brně, ale také 
dochází k překračování hygienických limitů daných zákonem. Překra-
čováním zákonných hygienických limitů je už dnes postižen jih Brna 
včetně oblasti Bosonoh. Je naprosto neuvěřitelné, že do této oblasti, 
kde je dlouhodobě ohrožováno veřejné zdraví, krajští územní plánovači 
i nadále navrhují další velký zdroj znečištění, tj. transevropskou komu-
nikaci R43. Tato by odtud pokračovala na sever do Bystrce a Kníniček. 
Ohromná mimoúrovňová křižovatka v Bosonohách má být napojena 

na novou dálnici, tzv. Jihozápadní tangentu, a pokračovat přes Troub-
sko, Ostopovice, Moravany a dále k jihu na Vídeň. Tedy v Bosonohách 
se bojuje i za Kníničky, které zatím jsou oázou krásné přírody, rekreace 
a kvalitního předměstského bydlení.

Pozitivní zprávou je, že nejen naše aktivity potvrdily, že lze nalézt ak-
ceptovatelné trasy R43. Ministerstvo životního prostředí nechalo zpra-
covat odbornou studii, která potvrdila možnost trasy R43 (viz obrázek), 
která bude nejkratší spojnicí od Boskovic k Brnu a přitom bude plno-
hodnotným obchvatem Lažan, obchvatem Lipůvky, obchvatem Kuřimi, 
obchvatem Moravských Knínic a obejde Chudčice tunelem (lépe navr-
ženým než ve studii objednané krajem) a která se zcela vyhne řadě dal-
ších obcí (Čebínu, Malhostovicím, Drásovu, Všechovicím, Jinačovicím, 
Rozdrojovicím, a dalším). Takto se R43 stane i plnohodnotným obchva-
tem celé brněnské aglomerace a bude zde odvedena zejména tranzitní 
doprava.

Pět let od roku 2004 kraj ztratil v neplodném argumentování místo 
toho, aby obchvat Brna řádně plánoval. Takto kraji „ujel vlak“ a Minis-
terstvo dopravy muselo vyhovět Bruselu a R43 v problematické trase 
vypadla ze seznamu pro fi nancování z evropských fondů. Evropské 
miliardy, které mohly dobře posloužit na rychlé vybudování obchvatu 
celého Brna asi už neuvidíme. 

PRÁCE NA PC
www.internetjob.cz/kov
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Pokus o porušení zákona předvedli krajští úředníci i při nedávném jednání se státními 
orgány, kdy jim předložili Návrh nového územního plánu pro Jihomoravský kraj (tak zvané 
„Zásady územního rozvoje“, neboli ZÚR JMK). Každý snad zná rčení „starého psa novým tri-
kům nenaučíš“. Toto rčení platí ale zjevně zcela obecně, neboť v ZÚR JMK není doporučo-
váno nic jiného než ohraná špatná písnička s R43 přes Bystrc a Kníničky. Takže se můžeme 
připravovat na to, že ještě letos na podzim se budeme muset bránit proti chybám územních 
plánovačů. Naštěstí je na naší straně zákon a chybné územní plány soudy začaly rušit.

Kraj nyní dobře ví, že existuje vhodná trasa R43, kraj dobře ví, že musí respektovat legislativu 
evropskou i národní, kraj dobře ví, že musí respektovat ochranu veřejného zdraví a hygie-
nické limity. Kraj to ale vše zatím ignoruje. Takovým způsobem se mrhá nejen s penězi nás 
všech, ale i se zdravím občanů. To je nepřípustné a kraj musí svá pochybení napravit.

Doc. Petr Firbas
předseda OS za kvalitu bydlení  v Kníničkách, Jinačovicích a Rozdrojovicích

(email: petrfi rbas@yahoo.com)

Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky 
Registrace: MK ČR E 17699 

Adresa redakce: UMČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00, Brno 
Email: zpravodaj@brno-kninicky.cz

 Redakční rada: Ing. Irena Bubeníková, Mirka Keprtová Jarmila Kubátová, 
Pavel Mohelský, Martin Žák

Redakční uzávěrka příštího čísla: 29.11.2009 
O zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada 



Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 6

rubrika

ríjen 2009
MRŇAVÉ HODY 2009

Od února děvčátka poctivě nacvičovala: špička dopředu, do boku, 

k sobě, polka doprava, otočka, úklon… Námaha se ale vyplatila.

Když muselo být jejich vystoupení kvůli dešti přesunuto do tělocvičny, 
nebylo mnoho návštěvníků mše, kteří se na ně nešli podívat. A děvčát-
ka nezklamala. Až nám, mnohým divákům, vytryskly slzy, když jsme 
ty malé stárečky viděli tancovat. Svoje vystoupení si zopakovaly ještě 
dvakrát pod májou a pěkně si to užívaly. Myslíme si, že by byla ško-
da nepokračovat.  Proto, jestli máte i vy zájem (kluci i děvčátka) nau-
čit se nové tanečky – polku, valčík, mazurku, čardáš nebo k cimbálu 
a je Vám alespoň 6 let, nahlaste se nám do 6.12.2009 na adresu: 
Keprtovamartina@seznam.cz; nebo keprtova@qualiform.cz; nebo na 
telefon 721047701 nebo vhoďte lístek se jménem a telefonním číslem 
nebo e-mailovou adresou do schránky Rekreační  7h. 

Na taneční hodiny s Vámi se těší
Martina a Mirka Keprtovy
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CVIČENÍ MALÝCH DĚTÍ V KNÍNIČKÁCH

Od ledna letošního roku každý čtvrtek v kníničské tělocvičně, případ-
ně za pěkného počasí na školním hřišti, probíhá pod záštitou Klubu 
českých turistů – Turistického oddílu mládeže za příkladného vede-
ní paní Reginou Böhmovou cvičení pro děti předškolního věku od tří 
do pěti let a jejich rodiče. Každý týden máme nové pohádkové téma, 
kterému je přizpůsobena i náplň celého cvičení. Jedenkrát do měsíce 
pak vyrážíme na společný výlet za dobrodružstvím do blízkého i vzdá-
leného okolí Kníniček.

Tuto neděli (20. 9.) nás čekal výlet historickým vláčkem na zámek 
do Lednice na Moravě. Po příjezdu do Lednice, jsme se vydali směr 
Janohrad. U této „nové“ zříceniny jsme poobědvali a děti se trochu vy-
dováděly na dětském hřišti. Pak nás čekala kouzelná plavba výletní lodí 
zámeckým parkem až k lednickému minaretu. Všichni jsme si poctivě 
vyšlapali 302 schodů až na úplný vrchol minaretu. Odměnou nám pak 
byl nezapomenutelný výhled nejen na lednicko – valtický areál, ale i do 
kilometry vzdáleného okolí. 

Jak ten čas letí, musíme pospíchat, abychom stihli zpáteční vlak. 
Tak těžce vyšlapané schody rychle seběhnout a svižným krokem směr 
lednické vlakové nádraží. Stihli jsme to. Vlak odjíždí až za patnáct 
minut.

Cesta zpět do Brna, i přes neočekávané zdržení na trati, rychle ubíhala 
a to především díky hrám pro děti i dospělé, které měla pro nás připra-
vené (ostatně tak jako v průběhu celého dne) paní Regina Böhmová. 
Na brněnském nádraží jsme se společně rozloučili a vydali se k do-
movům. Celou cestu domů moji dva synové (Vojtíšek a Tomášek) 
nevyprávěli o ničem jiném, než o úžasných zážitcích z tohoto výletu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Regině Böhmové za opravdu 
vzorné vedení jednotlivých cvičení, ale i za dokonalou a bezchybnou 
přípravu společných výletů. 

Pavlína Juránková

DRAKIÁDA
Vezměte draky – ať už kupované nebo vlastní výroby a přijďte 

porovnat jejich výkonnost s ostatními.

v sobotu 24.10.2009 od 14.00 hod.
na poli za ulicí K Bukovinám – na stejném místě jako vloni. I 

letos si můžete upéct a smlsnout brambory pečené v popelu z 

bramborových natí a zahřát se čajem nebo „šedým vlkem“.

Na setkání se těší SOPKa, o.s.

V případě nepříznivého počasí je náhradní termín 28.10.2009
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ríjen 2009

Pozvánka
na vycházku do 

„STARÝCH KNÍNIČEK“
která se koná 17.10.2009. Sraz účastníků ve 14 hod. 

ve „STARÝCH KNÍNIČKÁCH“ cca 50m za budovou hasičů a policie.

Pokud můžete, vezměte s sebou staré fotografie ev. jiné materiály, které připomínají 
historii zatopené vísky a přijďte si popovídat a poslechnout vzpomínky těch, 
kteří si život ve vesnici ležící již 70 let na dně Brněnské přehrady pamatují. 

Možnost vidět na vlastní oči pozůstatky domů, školy, kovárny, zahrad, které se pod hladinou
vody zachovaly do dnešních dnů je velkým zážitkem, který se již nemusí opakovat.

Na setkání se těší
Sdružení občanů a přátel Kníniček


