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Klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny  
a těch, na kterých Vám nejvíce záleží.  
Přejeme Vám do nového roku 2023  
hlavně pevné zdraví, štěstí, porozumění  
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.  
Nechť je pro nás všechny nadcházející rok  
rokem šťastným. 

Hezké sváteční dny Vám jménem úřadu 
i všech zastupitelů přejí

pf 2023

Lenka Ištvanová 
starostka

Miroslava Keprtová 
místostarostka

Petr Juránek
místostarosta

MILÉ SOUSEDKY, MILÍ SOUSEDÉ,
máme tu čas adventní, čas sváteční, čas klidu a pohody, ale i období, 
kdy rekapitulujeme čas minulý a plánujeme čas budoucí. Sice už máme 
nějaký pátek po volbách do obecních zastupitelstev, ale přesto mi 
dovolte i v tomto svátečním čase, vzhledem k tomu, že náš zpravodaj 
vychází 4x ročně, malé ohlédnutí do říjnových dnů a zrekapitulovat 
tak čas minulý.
Předně bych Vám chtěla poděkovat za to, že jste v  hojném počtu 
přišli k volbám a není Vám tak dění v Kníničkách lhostejné. Volební 
účast v naší městské části byla 62,68 %. 
Uspěly všechny tři kandidátky, které Vás v kníničském zastupitelstvu 
reprezentují. Nejvíce hlasů a čtyři mandáty získala naše kandidátka, 
tři mandáty připadly kandidátce vedené Petrem Juránkem a zbylé 
dva mandáty patří kandidátce Martina Žáka. Zastupitelé zvolení za 
v  pořadí první a druhou kandidátku se pak dohodli na spolupráci 
s cílem starat se společně po následující čtyři roky o naši obec.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste nám ve volbách dali svo-
ji podporu. Velmi si toho vážíme a Vaše podpora je naším hnacím 

motorem k dalšímu pracovnímu nadšení. Myslím, že se nám podařilo 
sestavit skvělý tým, který bude ochotně pracovat pro Kníničky.  
Ve vedení radnice se o práci podělíme já jako starostka na plný úvazek 
a Petr Juránek a Mirka Keprtová v rolích neuvolněných místostarostů. 
Poctivě budeme pracovat samozřejmě i pro ty z Vás, kteří jste nás 
nevolili, abychom během následujících čtyř let třeba přesvědčili  
i Vás, že nám jde o věc společnou, o Kníničky jako o to nejlepší místo 
k životu. Věřím a doufám, že Vás nezklameme a že s celým týmem, 
který jste zvolili do našeho zastupitelstva, bude opět dobrá spolu-
práce, a i v  tomto volebním období společně posuneme Kníničky 
v tom nejlepší slova smyslu zase o něco dál. V novém zastupitelstvu 
nám budou pomáhat Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Petr Vokřál a Martin 
Pelánek. Věříme, že i zbývající členové zastupitelstva Martin Žák  
a Pavel Jankůj se k nám připojí. 
Nyní se už ale přesuňme do současnosti a užijme si adventní čas plný 
očekávání nadcházejících vánočních svátků, svátků klidu a pohody. 
V tomto svátečním čase se sluší poděkovat všem, kteří se prací pro 
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obec zasloužili o to, aby se nám v Kníničkách dobře žilo. Velmi si vážím 
každého, s kým mám tu možnost zlepšovat podmínky pro kvalitněj-
ší život v naší městské části, ať už jde o zastupitele nebo občany naší 
městské části. Tak tedy díky Vám všem, kdo se o naše Kníničky staráte. 
Čas vánoční je také časem radostného obdarování. Dárkem nemusí 
být nic koupeného za velké peníze, více než koupený dar, v dnešní 
uspěchané době potěší maličkost: milý pohled, pohlazení, hezké 
slovo, kterými obdarujeme své nejbližší, přátele, sousedy. Hezké 
slovo, které zahřeje u srdíčka a dá nám naději, že svět není zcela zka-
žený a že je na něm mnoho dobrého, oč stojí usilovat. Pojďme se 
společně obdarovávat  – nejen o  Vánocích, ale v  každém všedním 
dni… dovolte mi tedy, abych Vám nejen svým jménem, ale jménem 
celého zastupitelstva, popřála pokojné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů, aby se Vám 
splnila všechna Vaše přání a předsevzetí v novém roce 2023. Dětem 
hodně dárků a splněných přání. Přeji Vám, abyste letošní Vánoce 
strávili v kruhu Vašich nejbližších – rodiny, přátel, těch, které máte rádi. 
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok.
Těším se na setkání s Vámi Lenka Ištvanová

starostka

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěl bych za sebe i svoje spolukandidáty ze srdce poděkovat všem, 
kteří přišli k  letošním volbám a dali hlas našemu Sdružení nezávis- 
lých kandidátů pro Kníničky. Tři získané mandáty v Zastupitelstvu MČ,  
post místostarosty a předsedy finančního výboru nás na jedné straně 
velmi potěšily, na straně druhé nás i do budoucna zavazují.
Naše společná spolupráce a aktivita pro lepší život v  Kníničkách  
určitě volbami nekončí. Pravidelně se dále setkáváme a chceme být 
přístupní i Vašim podnětům a připomínkám. Mohu Vás ujistit, že  
naše dveře na úřadě Vám budou vždy otevřené. Budu velmi rád, když 
se nám podaří navázat na vše dobré a pozitivní, co se předchozímu 
vedení naší městské části podařilo.

Přeji Vám krásné adventní dny, pohodové Vánoce 
a do nového roku 2023  pevné zdraví a splnění všech přání 
a  předsevzetí.

Petr Juránek
místostarosta Kníniček

VÁŽENÍ A MILÍ KNÍNIČŠTÍ,
Čas letí jako voda a máme tu zase dobu adventní. Letos jsme se na  
ni obzvláště těšili, protože po dvou letech plných zákazů, příkazů, 
povinného nošení roušek a dalších covidových restrikcí jsme konečně 
mohli nejen plánovat, ale i uskutečnit již tradiční Kníničský advent, 
plný krásných vánočních výrobků, písniček, koled a co hlavně – plný 
našich úžasných kníničských čertů, čertic, pekelných ohňů, andělů  
a nesmíme zapomenout ani na hodného Mikuláše, který dětem do-
vezl pro jejich mlsné jazýčky pytlíčky plné dobrot.
Ale začněme od začátku…
Že se něco důležitého začíná dít, bylo poznat už několik dní před první 
adventní nedělí, když u naší kapličky opět vyrost betlém s jesličkami, 
Ježíškem, panenkou Marií a Josefem, zvířátky a dvěma králi. Dostal 
také nové oplocení. 
A potom jsme se již dočkali. Na ulici Ondrova, na konečné autobusu 
U Luhu, v parku na ulici Rekreační a u panelové cesty k řece se rozzá-
řily vánoční ozdoby a světelné řetězy. Děti se začaly těšit na Štědrý 
den, my dospělí jsme si uvědomili, že se Vánoce blíží mílovými kroky 
a před tím, než zasedneme ke štědrovečernímu stolu toho musíme 
ještě spoustu udělat.
U nás v Kníničkách se stalo již tradicí, že v sobotu, která je nejblíže 
svátku svatého Mikuláše, pořádáme „Kníničský advent“. Letos tato 
akce připadla na 3. prosince. Chystat jsme vše začali už v pátek do- 
poledne a všichni dobrovolníci se nezastavili dřív než v  pozdních 
večerních hodinách. Ve venkovních prostorách se stavělo pódium, 
velkorozměrové párty stany, chystaly se stoly pro prodejní a řemesl-
ný jarmark, instalovalo se osvětlení a elektrické rozvody a spousta 
dalších nezbytných drobností pro zdárný průběh sobotní akce. V tě-
locvičně a předsálí jsme zase chystali vánoční dílničky. 
V  sobotu ráno první vyráběníchtivé děti začaly chodit hned po 
otevření. Každé si mohlo vyrobit andílka ze šišky a z papíru, čertíka, 
vločku, odznak, sněhuláka z dřevěných koleček, vánočního skřítka či 
přání a vše si mohly odnést ve vlastnoručně ozdobené tašce. Při od-
chodu všechny děti vypadaly velmi spokojené s výsledky své práce. 
I odpolední program otevřeli naši nejmenší. Opravdoví malí zpíva-
jící andílci z MŠ Studánka svými hlásky rozjasnili tváře všech, kdo 
jsme stáli pod jevištěm a drželi jsme jim pěsti, aby vše proběhlo 

podle plánu. Na jevišti je vystřídal Václav Upír Krejčí s čertovskou 
legendou a vánoční atmosféru navodil zpěvem koled dětský sbor 
ZŠ Heyrovského. Trochu z  jiného ranku bylo vystoupení dalšího 
hudebního uskupení. „Maďarské a romské melodie brněnské kape-
ly se Vám zaryjí pod kůži, přejdou do žil, zvednou Vás ze židle a roz-
hodně nenechají chladnými“ – tak představuje skupinu Hazafele 
jejich domovská scéna Divadlo Husa na provázku. Myslím, že jsme 
tomuto hodnocení museli dát za pravdu.
Celým programem nás provázela jako moderátorka Eva Decastelo, 
kterou dobře znají televizní diváci ze seriálu Slunečná.
Dopoledne i odpoledne jsme mohli sledovat práci pana Jaroslava 
Pecháčka – řezbáře, který nám přímo před očima vyřezal dřevěnou 
sochu třetího krále do našeho betléma a s  úžasem jsme sledovali 
pekelnou řezbářskou show, která nenechala nikoho na pochybách, 
že máme před sebou opravdového mistra svého řemesla.
O své šikovnosti nás přesvědčili i další prodejci, kteří na jarmarku 
nabízeli své výrobky. A že jich letos bylo. 
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A to už bylo z programu vše. Potom už následoval úklid celého prostran-
ství i vnitřních prostor. Vše se naštěstí stihlo do začátku nočního klidu.
Chtěla bych velice poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhali vše 
chystat, pomáhali při dílničkách, starali se, aby se všichni návštěvníci 
mohli občerstvit, malým i velkým vystupujícím, všem účastníkům 
průvodu, všem, kdo pomáhali s úklidem, prostě všem, kteří se podíle-
li na organizaci této největší kulturní akce v Kníničkách a bez jejichž 
obětavosti by se nám celá akce nepodařila zorganizovat. A samozřejmě 
bych chtěla poděkovat i Vám, kteří jste přišli a snad jste se i dobře bavili. 
Tak na shledanou za rok na Kníničském adventu 2023.
         
 Čertice Mirka

S přibývajícím časem a houstnoucí tmou se zvyšovala i netrpělivost, 
nervozita a zvědavost, kdy už konečně přijde ten čertovský průvod. 
A konečně jsme se dočkali. Malí i velcí lemovali ulici Ondrova od za-
stávky U Luhu až po park u MŠ. Někteří s obavami, co ti čerti na ně 
vědí a za co by je mohl stihnout trest, jiní čertovskou chásku zdravili 
a mávali jí. Přítrž čertovskému řádění udělal příchod Mikuláše s andě-
ly a jako trest za nepřístojnosti museli čerti pomáhat Mikulášovi  
a andělům rozdávat dětem dárky. 
Poslední vystoupení udělalo největší radost asi našim „náctiletým“, 
protože na pódium přišel Kapitán Demo.
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K adventu v Kníničkách už neodmyslitelně patříme my, čerti! A že už 
nás za ty dva roky pořádně svrběla kopyta. Jak nám chybělo vzít 
nějakého pořádného hříšníka do pekla. Myslíte, že nás pořád baví 
přikládat si sami do ohně, brousit si kopyta, leštit vozy a hřát si pořád 
dokola ty stejné párky? Od toho tu nejsme. My jsme líní, máme rádi 
svoje teplo, síru a klid. V roce 2020 jsme nemohli pořádně mezi lidi  

A BYLO TO TU ZAS… ŘÁDĚNÍ KNÍNIČSKÝCH ČERTŮ!

a pokud bychom si minulý rok vzali do pytle nějakého malého hříš-
níka, epidemiologové by nás hnali kvůli porušení opatření snad až  
k hlavnímu Luciferovi. 
Letos to konečně vyšlo. Konečně jsme si mohli dojít pro pár hříšníků, 
kteří by nám zas celý ten rok pěkně přikládali pod kotle a vytápěli 
peklo na pěkných 45 stupňů ve stínu. Nabrousili jsme si kopyta, nače-
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sali chlupy, vozy jsme hodili do lesku a kolem šesté jsme se objevili  
v Kníničkách. Kolem nás zavoněla síra, ze všech stran se na nás linula 
naše oblíbená hudba (která v pekle jako smyčka hraje celý rok) a my se 
spouštěli společně s našimi povozy dolů do Kníniček hledat malé  
i velké zlobivce. Už po cestě po ulici Ondrova jsme narazili na první 
adepty, kteří se nám však nezdáli natolik silní, aby celý rok v pekle tu 
dřinu odtáhli. Lucifer nás z vozů neustále pobízel, ať si dáme s výběrem 

záležet. Do toho se ozval kontrolor Václav Upír Krejčí z Prahy. Co tady 
dělá? Až z Prahy! Dva roky se neukáže a najednou přijede až k nám do 
Kníniček. Začali jsme čertit ještě víc, ať se za nás Lucifer nemusí sty- 
dět. Pliveme oheň o sto šest, zasíříme našimi triky snad celé Kníničky. 
Některým z nás se začala zapalovat lýtka, jeden z nás byl tak zapálený 
pro Lucifera, že opět hořel (my víme, to už tu bylo). Ale stále se nedaři-
lo najít adepta, který by šel s námi do pekla. Pytle byly stále prázdné. 
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Pro jistotu jsme si s sebou v kleci vezli Evu Decastello, na kterou jsme 
měli v knize hříchů nejeden záznam. Tohle prostě muselo vyjít. 
Bohužel. Ani touto kořistí jsme našeho Lucifera neuspokojili. Když 
hříšníci Evu po dlouhém přemlouvání dostali na váhu, zjistili jsme,  
že ani ona není pro peklo přijatelná. V tu dobu jsme s velkým zármut-
kem zjistili, že i další rok si budeme muset v pekle topit sami a naše 
pytle zůstanou prázdné. 

PF 2023

prejí Knínicstí certi
˜ ˜̃ ˜

O to větší zklamání pro nás bylo, že se začalo celé pódium barvit  
do bílé barvy a za velkého volání a aplausu všude přítomných dětí se 
po ulici Ondrova blížil Mikuláš. Jak my tu postavu nemáme rádi.  
Má vlasy a vousy jak šlehačka. Odněkud se vynoří, je celý bílý, až nás 
z něj bolí oči. Kolem něj se motají krásní andělé a všichni ho mají rádi!  
A dokonce rozdává s anděly dárečky pro hodné děti. A jak jsme 
v průběhu průvodu zjistili, hodných dětí je zde plno a dárečky od 
Mikuláše si zaslouží. I my jsme je chtěli obdarovat tím, co je v tuto 
dobu nejcennější. Brambory, uhlí! To musí v dnešní době chtít každý. 
Jenže vlečka, která by nám přiblížila uhlí z hlavasu aspoň k vystecu, 
už bohužel nemá patřičná oprávnění a tahat to do Kníniček až z hla-
vasu? Na to jsme až moc líní. No a pak to taky chtěli zaplatit. Prý fak-
tura nebo co. To neznáme. Kouzelné slovo jako v Kníničské pivnici: 
Napiš to na Lucifera! bohužel nezafungovalo, takže se děti museli 
spokojit s krásným balíčkem, který jim nachystal Mikuláš se svou 
družinou. Ať už na peklo věříte nebo ne, doufáme, že jste si náš letoš-
ní průvod Kníničkami užili. Za všechny čerty říkám, že i my jsme si  
po dlouhé době užili být znovu mezi vámi a jsme rádi, že jsme si na-
konec nikoho do pekla nemuseli odnést. Kdo by se s tím pytlem taky 
tahal. Na to jsme až moc líní. 

Petr, čert, který letos nehořel

Za poskytnutí fotografií děkujeme 
panu Robertu Vystrčilovi z PRYGL.NET a Petře Švehlové
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PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany,

že posledním úředním dnem roku 2022 bude středa 21. 12. 2022.

V OBDOBÍ OD 22. 12. 2022 DO 31. 12. 2022 BUDE ÚŘAD UZAVŘEN.  

Prvním úředním dnem roku 2023 bude pondělí 02. 01. 2023.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků.

Lenka Ištvanová, starostka MČ Brno-Kníničky

jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komuni- 
kací na straně druhé. Autoři zákona i vyhlášek si byli dobře vědomi, 
že není reálné tyto závady v zimním období zcela odstranit a že na 
toto zmírnění je třeba stanovit i dostatečně dlouhou dobu. Chceme 
vás proto poprosit o trpělivost, když bezprostředně po nasněžení 
nebudou všechny komunikace okamžitě ošetřeny. 
Jako každoročně, žádáme všechny řidiče, aby neparkovali svoje auto-
mobily na obratištích a úzkých místech, kde v zimě s radlicí a na kluz- 
kém povrchu technika neprojede. Tam, kde nebude moci technika 
zajet, zůstanou komunikace neodhrnuté a neposypané. Poté nám 
nezbude nic jiného než k těmto vozům zvát městskou policii. Pevně 
doufám, že takových situací bude co nejméně. Již dopředu děkuji všem, 
kteří si před svými domy dělají úklid sami, velmi nám to usnadní práci.

A kdo tedy u nás zajišťuje zimní údržbu? 
Základní komunikační systém (ZAKOS) je všude tam, kde jezdí měst-
ská hromadná doprava a je zařazen do I. pořadí důležitosti pro  
zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací. Lhůta pro od-
stranění těchto závad je do 4 hodin od nesjízdnosti, což v MČ Brno-
-Kníničky je ulice Ondrova. Sjízdnost zde zajišťují Brněnské komu- 
nikace a. s., Dispečink havarijní a zimní posypové služby: telefon – 
548 137 111, 548 137 592 nebo 548 137 445.
Sjízdnost místních komunikací a chodníků (všechny ulice v MČ, mimo 
ulici Ondrova) zařazených do II.  pořadí důležitosti pro zmírňování 
závad ve sjízdnosti místních komunikací s lhůtou pro odstranění  
závad do 12 hodin pro naši městkou část zajišťuje společnost FCC 
Žabovřesky, tel. dispečink 541 211 888 nebo 724 243 448. 
A jako každoročně i přesto, že má naše městská část smluvně zajiště-
nu zimní údržbu, jsou zaměstnanci údržby městské části připraveni 
co nejdříve vyrazit s naší technikou, aby pro Vás zajistili schůdnost 
chodníků.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomáháte bezproblémově 
zvládnout zimní měsíce a přeji nám všem zimu bez komplikací.

Lenka Ištvanová
starostka

Rádi bychom vás seznámili s organizací zimní údržby komunikací  
a chodníků v městské části Kníničky v nadcházejícím zimním období 
od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023. 
Provádění zimní údržby se řídí v případě chodníků podle Vyhlášky 
města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací ve znění 
doplněném Nařízeními statutárního města Brna. V  případě komu- 
nikací pak podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
v platném znění a z aktuálního znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kte- 
rou se tento zákon provádí. 
Úkolem zimní údržby místních komunikací se podle výše uvedené 
legislativy rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komu-
nikací, které vznikly povětrnostní situací a to tak, aby zimní údržba 
byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 

ZIMNÍ ÚDRŽBA V KNÍNIČKÁCH ZIMA 2022/2023
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JAK SE VYVÁŽÍ ODPAD 
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ? 
A KDY NA SBĚRNÉ STŘEDISKO? 
Letos nám Ježíšek nadělil Štědrý den na sobotu, což znamená, že 
první svátek vánoční připadá na neděli a druhý na pondělí. Popeláři 
vyjedou hned po svátcích, tedy v úterý 27. prosince a zkrácený pra-
covní týden si protáhnou do soboty. V úterý budou svážet lokality, 
které se jinak sváží v pondělí, ve středu přijdou na řadu úterní ulice, 
ve čtvrtek středeční a tak dále až do soboty 31. prosince. 
Nový rok – tradiční volno popelářů – letos připadá na neděli – takže 
šestá hodina ranní v  pondělí 2. ledna 2023 bude z  hlediska svozu 
odpadu již normální, obyčejný pracovní den a svoz proběhne podle 
běžného harmonogramu. 
Co se týče sběrných středisek odpadů - i mezi vánočními svátky fun-
gují dle standardní otevírací doby, zavírají pouze na státní svátky 
(sobota, neděle, pondělí), na Silvestra a Nový rok (sobota, neděle).
Vyhledávač a další informace ohledně svozu směsného i separova-
ného odpadu z Vaší ulice a okolí najdete na www.sako.cz.

a uložením do popelnice se neuhasí. Pokud se žhavý popel naloží do 
kuka vozu, může dojít k zahoření obsahu vozidla, k jeho poškození  
a v krajním případě i k přímému ohrožení posádky vozidla na životech. 
Celková následky mohou být nedozírné, pokud by se popel rozhořel 
v zásobníku odpadu SAKO Brno, což je opravdu veliká a hluboká jáma 
o kapacitě pět tisíc tun.
Rada pro nakládání s neshořelými zbytky topiva je prostá. Vždy se 
přesvědčte, zda je popel vkládaný do popelnice již vychladlý a zda se 
v něm nenacházejí částice s teplotou, schopné zapálit odpad. Dopo-
ručujeme popel skladovat v  kovové nádobě (např. starý kastrol, kýbl) 
a do popelnic vkládat až po několika dnech. Nemáme-li takovou mož-
nost, je lépe popel před vsypáním do popelnice zchladit, například 
kropenou vodou. (Jestliže se v odpověď ozve zlověstné syčení a do 
nebe začne stoupat pára, nehledejte v tom nic spirituálního a kropte 
tak dlouho, až syčení přestane. Teprve poté může popel do odpadu.) 
Dobrým tipem také je, že pokud topíte výhradně dřevem, představuje 
popel levné a docela hodnotné hnojivo. Ostatně, tzv. žárové zeměděl-
ství, kdy pravěcí lidé kultivovali budoucí pole požárem dřevin, má ve 
střední Evropě pořádně dlouhou tradici. Jestliže tedy máte zahradu  
a topíte dřevem, sypejte popel na zryté záhony, případně vkládejte do 
připravené díry a na jaře použijte při přípravě zahrady na letní sezónu.
Ale nevychladlý popel do odpadových nádob prostě nesmí přijít! 
Předejde se tím nejen zahoření Vaší odpadové nádoby, ale také po-
žáru svozového vozidla či poškození technologií a majetku Vaší oblí-
bené městské firmy. Nemusím připomínat, že jakékoliv omezení 
provozu brněnského SAKO by znamenalo potíže při svozu komunál-
ního odpadu a omezení výroby tepla a elektřiny.

Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno

Drahé energie vrací mnohé domácnosti od vytápění plynem a elek-
třinou ke kamnům na dřevo, uhlí či brikety. Různé druhy tuhých paliv 
mají jednoho společného jmenovatele – neshořelé zbytky topiva, 
tedy popel. Topná sezóna ještě pořádně ani nezačala a od žhavého 
popílku chytlo několik plastových popelnic a rozehřátý obsah jed- 
né kovové popelnice dokonce málem poškodil i popelářské auto.  
A to nikoliv auto obyčejné! Pohotoví hasiči dohašovali doutnající 
obsah kuka vozu, který jezdí na elektriku, stál 12 milionů a v republi-
ce je zatím jediný. Mimochodem, jeho provoz na elektřinu nám dává 
velký smysl, protože SAKO Brno elektřinu vyrábí - jak z fotovoltaických 
panelů, tak i z odpadu - takže jen tak zbytečně si ho nechat shořet by 
byla určitě škoda…
Kam tedy s popelem? Do směsného komunálního odpadu samozřej-
mě patří. Vždyť i slova „popelnice“ a popeláři“ vznikla tak, že dříve se 
z domácností svážel především popel. Ale vždy popel náležitě vy-
chladlý. 
V této souvislosti připomínáme hlavní bezpečnostní zásadu – nedo-
statečně vychladlý popel nepatří do žádné nádoby na odpad!  
Nepatří do plastové a nepatří ani do kovové popelnice. Popel ukláda-
ný do popelnic a kontejnerů musí být vyhaslý a studený. Jak nás ha-
siči poučili, plastová nádoba už po minutě působení teploty okolo 
250 stupňů Celsia ztrácí mechanickou odolnost a začne se tavit.  
Při vystavení teplotě okolo 400 stupňů Celsia hoří. Řešením pro uklá-
dání nedostatečně vyhaslého popela nejsou ani kovové popelnice,  
o jejichž zapůjčování nyní SAKO Brno a brněnský magistrát eviduje 
zvýšenou poptávku. Horký popel ničí pozinkovanou vrstvu a urych-
luje tak degradaci nádoby zrezivěním. Kov zpomaluje vychládání 
popela a zvyšuje nebezpečí zahoření odpadu uvnitř svozového vo-
zidla. Za určitých podmínek vydrží žhavé uhlíky teplé až několik dní 

S POPELEM DO POPELNICE? ANO, AVŠAK OPATRNĚ

Užitečné odkazy
• kdy se sváží černé popelnice: https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/
• kdy se sváží tříděný odpad: https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
• otevírací doba sběrných středisek: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/

http://www.sako.cz
https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/
https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/
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VÝSLEDKY 
KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA
23. A 24. ZÁŘÍ 2022
Počet volených členů zastupitelstva: 9 
Voličů v seznamu: 836 
Vydaných obálek: 524 
Volební účast: 62,68 % 
Platné hlasy: 4146     

Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?
Podáním žádosti v písemné nebo elektronické podobě s doručením 
úřadu  do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin  (pro případné druhé kolo 
volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče,
nebo osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé 
kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin). Volič se dostaví na úřad, 
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím  Portálu 
občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje dispo-
novat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze 
zřídit i při podávání žádosti.
Více informací naleznete na webu Ministerstva vnitra mvcr.cz/volby.
Kontaktní osoba: 
Ing. Kateřina Klimešová, info@brno-kninicky.cz
tel. 546 223 196, mob. 725 112 409
Budeme se na vás těšit ve volební místnosti! 

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2023

Prezidentské volby začínají v pátek 13. ledna od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 2. kolo pre-
zidentských voleb se pak uskuteční 27. a 28 ledna,  nezíská-li nad-
poloviční počet hlasů některý z kandidátů již v prvním kole. Volby  
se konají opět v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 
do 14.00 hodin.
Kde volit?
• Volební místnost se nachází v  zasedací místnosti Zastupitelstva  
MČ, v 1. patře spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou mateř-
ské školy, Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod od kaple). 
Bohužel veřejné prostory naší městské části neumožňují zajistit bez-
bariérový přístup do volební místnosti. Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části Brno-Kníničky 
nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v den voleb 
mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. Nahlásit se nám můžete 
prostřednictvím emailové adresy info@brno-kninicky.cz, na tel. 
546 223 196 nebo v den voleb na mobilu 725 112 409.
Kdo může volit?
• státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezi-
denta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může 
volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby 
prezidenta dosáhl věku 18 let.
Jak volit?
V den konání voleb je nutné dostavit se do volební místnosti s hlaso-
vacími lístky, které obdržíte do svých schránek nejpozději 3 dny před 
konáním voleb, a průkazem totožnosti (Občanský průkaz, Pas ČR). 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. S úřední obálkou a hlasovacími lístky 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde 
vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku pak vhodí před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 
V prezidentských volbách lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí.

Pořadí
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí 
zvolenípoř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

Volební strana č. 1 – Společně pro Kníničky
1 Ištvanová Lenka 50 BEZPP 239 12,90 1
2 Keprtová Miroslava 59 BEZPP 229 12,36 2
3 Hrnčíř Václav Ing. 59 BEZPP 212 11,44 3
4 Chrastil Aleš 43 BEZPP 211 11,39 4

Volební strana č. 2 – SNK ZA KNÍNIČKY s podporou ODS
1 Žák Martin Bc. 40 BEZPP 133 14,45 1
2 Jankůj Pavel Ing. 60 ODS 111 12,06 2

Volební strana č. 3 – NK pro Kníničky s pod.KDU-ČSL
1 Juránek Petr Ing. 49 BEZPP 200 14,55 1
2 Vokřál Petr Ing. 58 BEZPP 159 11,57 2
3 Pelánek Martin Ing. 48 BEZPP 156 11,35 3

mailto:info@brno-kninicky.cz
mailto:info@brno-kninicky.cz
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Září 2022

• Usnesení č. 3/31/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím předkup-
ního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a. s. 
stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 34, postavené na pozemku p. č. 993 
v k. ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

• Usnesení č. 4/31/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje jako zhotovitele zakázky malého rozsahu nazvané „Zpra- 
cování projektové dokumentace: Úprava prostranství – park U Lva“ 
Ing. Marka Holána s nabídkovou cenou 278.000 Kč (zhotovitel není 
plátce DPH) a dále bere na vědomí informaci, že ve smlouvě o dílo na 
zakázku malého rozsahu nazvané „Zpracování projektové doku- 
mentace: Úprava prostranství – park U Lva“ bude upraven článek IV. 
Lhůta plnění. 

• Usnesení č. 5/31/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu městské části 
Brno-Kníničky na období 2024–2028. 

• Usnesení č. 6/31/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje předložený statut sociálního fondu městské části Brno- 
Kníničky. 

• Usnesení č. 7/31/2022 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje 
účelový příspěvek pro Mateřskou školu Studánka, Brno, Ondrova 25, 
příspěvkovou organizaci ve výši 70 000 Kč na položku rozpočtu 502 
Spotřeba energie s datem vyúčtování 31. 12. 2022. Stránka 2 z 2 Usne-
sení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky 
VIII/31 konaného dne 19. 9. 2022. 

• Usnesení č. 8/31/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
bere na vědomí informace o provedených rozpočtových opatřeních 
v kompetenci starostky č. 05 až 08/2022.

Říjen 2022 (Ustavující zastupitelstvo)

• Usnesení č. 3/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

• Usnesení č. 4/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude zvolený člen zastu-
pitelstva dlouhodobě uvolněn. 

• Usnesení č. 5/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci starosty navrženého kandidáta Lenku Ištvanovou. 

• Usnesení č. 6/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci místostarosty navrženého kandidáta Ing. Petra 
Juránka. 

• Usnesení č. 7/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci místostarostky navrženého kandidáta Miroslavu 
Keprtovou. 

• Usnesení č. 8/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky  
v souladu s § 104 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, určuje místostarostu Ing. Petra Juránka 
místostarostou, který zastupuje starostku v době její nepřítomnosti  
a v době, kdy starostka nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a  
odst. 1, zákona o obcích). 

• Usnesení č. 9/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky  
v souladu s § 104 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, určuje místostarostku Miroslavu Keprtovou 
místostarostkou, která zastupuje starostku v době její nepřítom- 
nosti a v době, kdy starostka nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a 
odst. 1, zákona o obcích), je-li současně nepřítomen místostarosta  
Ing. Petr Juránek. 

• Usnesení č. 10/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje zřízení kontrolního výboru a finančního výboru pro volební 
období 2022–2026, oba výbory budou tříčlenné. 

• Usnesení č. 11/1/2022 bylo schváleno Zastupitelstvo městské části 
Brno-Kníničky schvaluje na funkci předsedy finančního výboru navr-
ženého kandidáta Ing. Petra Vokřála. 

• Usnesení č. 12/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru navrženého kandi-
dáta Ing. Pavla Jankůje. 

• Usnesení č. 13/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci člena finančního výboru navrženého kandidáta 
Aleše Chrastila. 

• Usnesení č. 14/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci člena finančního výboru navrženého kandidáta 
Ing. Václava Hrnčíře. 

• Usnesení č. 15/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci člena kontrolního výboru navrženého kandidáta 
Mariana Březíka. 

• Usnesení č. 16/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje na funkci člena kontrolního výboru navrženého kandidáta 
Ing. Petra Krejčího. 

• Usnesení č. 17/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky  
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odmě-
nu za výkon funkce: 
− místostarosty ve výši 10.000 Kč měsíčně 
− člena zastupitelstva a člena výboru/komise, který není členem  
zastupitelstva ve výši 1.805 Kč měsíčně − předsedy výboru ve výši 
3.611 Kč měsíčně
− člena výboru, který je členem zastupitelstva a předsedy komise, 
který není členem zastupitelstva ve výši 3.010 Kč měsíčně. 
Při souběhu funkcí se odměny nesčítají. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce. V případě nastoupení náhradníka na 
uvolněný mandát, bude odměna náležet ode dne složení slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v pří-
padě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy 
výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise), bude odměna 
náležet ode dne zvolení do této funkce. 

• Usnesení č. 18/1/2022 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje termín dalšího zasedání ZMČ Brno-Kníničky 12. prosince 
2022.

Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou zve-
řejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky http:// kninicky. eu/ 
obec/zakladni-informace/ v sekci zápisy ze zasedání.

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY
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SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář, tel. 608 880 107
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78 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění 
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností 
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního 
vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, 
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., 
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou 
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli 
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad 
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE 

Už se stalo pravidlem, že dvakrát ročně 
knihovna připravuje setkání Klubu seniorů 
s PhDr. Jiřinou Hockeovou, která vždy pře-
kvapí zajímavou přednáškou z oblasti umění 
či historie. Říjnová přednáška byla věnovaná 
významné osobnosti našich dějin Karlu IV. 
Zahájila ji stručnou charakteristikou období 
vlády českého krále a římského císaře Karla 
IV., které patří k  nejvýznamnějším obdo- 
bím českých dějin. Představila posluchačům 
Karlův Vlastní životopis – Vita Karoli, který 
měli možnost si prohlédnout včetně středo-

Návštěvníkům naší knihovny v Kníničkách byly poskytnuty základní 
informace o pobočce a jejich službách. Děti měly možnost pohrát si 
s hračkami s Lekotéky, poslechnout si pohádku nebo nakreslit obrá-
zek. Obdržely malou pozornost v  podobě magnetky s  portrétem  
Jiřího Mahena, záložku a pexeso. Byla jsem potěšena návštěvou paní 
starostky Lenky Ištvanové a paní místostarostky Miroslavy Keprtové, 
které projevují zájem o činnost a aktivity kníničské knihovny.
Milí čtenáři, přeji spokojené, láskou a porozuměním naplněné 
vánoční svátky, v novém roce jen vše dobré, hodně zdraví, štěs-
tí a úspěchů.                                                                

Libuše Pelánová, knihovnice
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Ani nevím jak, další rok je téměř za námi. Blíží se vánoce, nový rok  
a jak se již stalo zvykem, také Tříkrálová sbírka. V Kníničkách určitě 
není třeba sbírku představovat. Sama se jí aktivně a ráda účastním už 
mnoho let. Těší mě, že i vy koledníky vyhlížíte a těšíte se na ně. A děti 
zase mají radost, když můžou zazpívat a popřát vše dobré do nového 
roku a tím pádem jsou obdarovány obě stany. Bude samozřejmě 
možné do sbírky přispět i on-line. Pořád si ale myslím, že osobní 
kontakt je více. Zvláště v době, kdy spousta kontaktů byla narušena. 
Aby mohla sbírka proběhnout jak jsme zvyklí, je potřeba spousta 
pomocníků. Tímto zvu ochotné děti i dospělé, kteří by rádi pomohli 
s touto akcí. Zvu jak ty, kteří už chodili v minulosti, tak i nové zájemce, 
kteří by se rádi připojili. 
Sbírka se tentokrát bude konat v sobotu 7. 1. 2023 dopoledne. 
Před jejím konáním ještě umístíme plakátky s termínem sbírky 
do obecních vývěsek. 
Kontakt na mě: stankova.marketa@volny.cz, nebo  tel. 723 421 998. 
Nebojte se mně ozvat a já vám předám podrobnější informace. 
Těším se na setkání s vámi, občany, i se starými a novými koledníky. 
Všem přeji požehnané vánoce 

Markéta Staňková

20. listopadu 2022 uplynulo 100 let od ote-
vření Veřejné knihovny města Brna, která se 
nacházela v  prostorách německé školy na 
Veveří. Prvním knihovníkem byl brněnský 
dramatik, básník a novinář Jiří Mahen (vlast-
ním jménem Antonín Vančura). K  ústřední 
knihovně bylo také připojeno 14 poboček 
v různých částech Brna. Toto významné vý-
ročí oslavila knihovna mimo jiné Dnem ote-
vřených dveří, v neděli 20. listopadu na všech 
provozech KJM v Brně, od 13 do 17 hodin.

věkých iluminací. Zvláštní pozornost byla věnovaná Karlovu pobytu 
v Paříži, jeho válečným úspěchům v  Itálii, které ovlivnily jeho další 
život. Posluchače zaujaly některé zvláštní záliby a vášně Karla IV., jako 
např. sběratelství ostatků svatých a shromažďování relikviářů, tajné 
účasti na rytířských turnajích, z nichž jeden se mu stal osudným.

mailto:stankova.marketa@volny.cz
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DÍVAT SE DO OKEN JE DOVOLENO!
Budova naší mateřské školy je již z dálky nepřehlédnutelná pro svoji 
veselou sluníčkovou barvu. Není příliš zdvořilé nahlížet lidem do  
oken, ale u nás se s tím počítá. Přijdete-li blíže ke školce, upoutají vás 
většinou tematické obrázky v oknech, které zdobí MŠ již 20 roků po  
365 dní v  roce. Právě ukládáme k  pomyslnému spánku jablíčka  
a papírové draky. Jsou to obrázky, které zdobily okna školky po vět-
šinu podzimu. A co se vlastně dělo ve školce na podzim? Spousta věcí! 
Začátek školního roku byl ve znamení radostného setkání po dlou- 
hých prázdninách a vzájemného poznávají nových dětí a rodičů.  
A že ji letos bylo ! Děti mezi sebou navazují první kamarádské vztahy, 
které jim mnohdy vydrží až do dospělosti.
Zatímco naše nejmenší děti se zaměřovaly především na adaptaci  
a samostatnost při sebeobslužných činnostech, starší děti a předško-
láci měly svůj bohatý program, který směřuje ke zvládnutí všech 
kompetencí budoucích prvňáčků. 
Každodenní výukový program pro děti bývá obohacován, třeba  
o divadelní představení. Děti viděly pohádku O Jeníčkovi a Jezinkách, 
prožily Příběh šneka Bedřicha a zúčastnily se hallowenského kouz- 
lení. 
Děti měly také možnost aktivně se projevit při výukových programech. 
V polytechnickém programu si postavily město, les a zoologickou 
zahradu. Zúčastnily se plavby kolem světa s  cestovatelem Kryšto- 
fem Kolumbem. Program Dopravního podniku města Brna dětem 
přiblížil problematiku cestování různými dopravními prostředky.  
A kdo doposud nevěděl, jak se starat o svoje zoubky, dozvěděl se to 
od studentek zdravotnické školy. Unavená, ale stále veselá tělíčka dětí 
se zregenerovala při relaxační muzikoterapii paní Kláry Veselé.
Téměř třetina dětí navštěvuje plavecký kurz v bazénu v Kohoutovicích. 
Jsem ráda, že nám vlídný podzim umožnil trávit s dětmi hodně času 
v krásné podzimní přírodě plné barev v  blízkém, či vzdálenějším 
okolí. A i když bylo venku občas pošmourno, či na okna bubnoval 
déšť, ve školce bylo vždy teplo a příjemně. Na nevlídné počasí vždy 
vyzrajeme. Třeba pěknou písničkou, pohybovou hrou nebo dětským 
tvořením z čehokoliv. Průběžně připravujeme výzdobu místní knihov-
ny nebo vyrábíme vánoční přáníčka pro místní babičky. 
To vše a ještě mnohem více jsme stihli během podzimu.

„Vždy, když něco krásného končí, věřme,  
že nás něco ještě krásnějšího čeká“.

Jen na okamžik prázdná okna – a už jsou tam – andílci – a to zname-
ná jediné! Kvapem se blíží nejkrásnější období roku – adventní čas  
a VÁNOCE!

Za celý studánkový kolektiv Vám všem přeji příjemné prožití 
adventního období, požehnané Vánoce prožité ve zdraví, klidu, 
míru a rodinné pohodě a bílou pohádkovou ladovskou zimu. 

                    
Jana Zrostová

 

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY 
V KNÍNIČKÁCH 
Galerie výrobků

V galerii výrobků našich rukodělných dílen pro děti zveřejňuje-
me některé výrobky, které si děti dělaly letošní podzim. 
Děti ze školky si vyráběly halloweenské svícny, misky ve tvaru 
listů, různé drobné dekorace, talířky a misky a létající slony. 
Spolu se školáky si udělaly betlémy a adventní svícny. 
Školáci se zabývali převážně volnou tvorbou.

SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.  

Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.  
Bednář, tel. 608 880 107
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Spoustu výrobků máme ještě rozpracovaných a i v plánu některé nové, se kterými se pochlubíme v příštím čísle.
Těšíme se s dětmi i dospělými na další tvorbu, děkujeme všem účastníkům kroužků a dílen a přejeme jim krásné vánoční dny.

Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, lenka.jaskova13@seznam.cz Pořadatelky rukodělných dílen
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V KNÍNIČKÁCH SE OPĚT 
SPORTOVALO! 
I na podzim jsme pokračovali v pořádání sportovních 
událostí. 
V sobotu 8. 10. se na kníničském velkém hřišti hrál 
odvetní fotbalový zápas amatérských kopaček Kní-
niček proti Bystrci. Oproti jaru se sice Bystrčákům 
hrálo líp, ale bohužel, resp. pro Kníničáky bohudík, 
pustili přes děravou obranu 4 góly a konečné skóre 
bylo 4:2, kdy 2 góly za Kníničáky vstřelil zkušeňák 
Milan Ondrík.
No a protože přišlo období, kdy se toho venku moc 
dělat nedá, za podpory úřadu MČ Kníničky a iniciá-
tora Kníničáka Michala Popoviče, jsme se přestěho-
vali do tělocvičny. V  sobotu 29. 10. jsme pořádali 
turnaj v  pinecu, kterého se účastnilo 21 primárně 
domácích hráčů a hojný počet diváků. Pohár pro 
vítěze si sice odnesl borec zvenčí, ale další na bedně 
byl 2. Michal Dostalík a 3. Vašek Singer. 
26. 11. jsme si střihli miniturnaj v nohecu, kde nás 
bylo díky omezené kapacitě u tohoto sportu sice 
méně, ale taky to stálo za to. Výsledkově to dopadlo 
podobně jako u pinecu. Z 6ti tříčlenných týmů byl 
nejlepší tým zvenčí, na 2. místě se umístil tým Tomá-
še Slatiny a s bronzem odešel tým Tomáše Hrdličky. 
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme!
Děkujeme úřadu MČ za podporu (zapůjčení tělocvič-
ny), všem zúčastněným nejen za účast, ale i za po- 
moc při organizaci. Těšit se můžeme a můžete na 
další sportovní soboty, kdy předběžně plánujeme 
opět pinec, dál chceme zkusit volejbal a zjara se zase 
vrátit k nohecu. Termíny budeme řešit operativně, 
ale ten následující bude pravděpodobně až 18. 2. – 
sledujte facebook Kníničské Pivnice nebo skupinu 
Kníničky a okolí + aplikaci Munipolis. Sportu zdar!

Dan Filippi, Kníničská Pivnice
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  Zahájení provozu na trati Osová – Nemocnice Bohunice
7  Trasa linky bude nově prodloužena ze smyčky Švermova až 

do Starého Lískovce, kde nahradí linku 8. Linka bude v provo-
zu pouze v pracovní dny přibližně od 5:00 do 20:30.

6,7  Linky 6 a 7 budou v úseku Osová – Dunajská obsluhovat novou 
zastávku Karpatská.

8  Linka bude od zastávky Osová vedena po nové trati přes 
zastávku Západní brána do terminálu Nemocnice Bohunice.

37  Přibližně polovina spojů linky 37 bude prodloužena z Kohou-
tovic do terminálu Nemocnice Bohunice po celou dobu pro-
vozu linky (nyní jen částečně v pracovních dnech). Společně 
s linkou 50 zajistí napojení sídlišť Kohoutovice a Kamenný vrch 
k nové tramvajové trati.

40  Linka bude v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov nově vede-
na přes zastávky Holandská a Bidláky, kde nahradí linku 61. 
Zastávka Bidláky bude nově zřízena i ve směru z centra.

KLUBOVÝ ROK 2022
Letošní rok v našem seniorklubu se vydařil, každý si mohl vybrat. 
Nejoblíbenější byla přednáška Aleše Svobody Tajemné podzemí  
v bystrckém kulturním centru. Viděly jsme všech šest zajímavých 
pořadů hned z první řady.
Prošly jsme i výstavu „Tutanchámon-jeho hrobka a poklady“ na vý-
stavišti a „Rudolf II. ožívá“ v Letohrádku Mitrovských. Nevynechaly 
jsme tradiční projíždku lodí po naší přehradě. Na výlety jsme vyra- 
zily do nejbližšího okolí. Jely jsme do muzea v Blansku, do kláštera  
v Předklášteří-Tišnov s Portou Coeli, do zámku Rájec Jestřebí na vý-
stavu kamélií, ale i do Uherského Hradiště, do zámku v Náměšti 
nad Oslavou i v Miloticích. Neobyčejně se  nám líbila vyhlídková jízda 
minibusem po brněnských dělnických koloniích. Poznaly jsme pěkná 
zákoutí Brna, která jsme neznaly. Příjemná průvodkyně dovedla 
poutavě vyprávět. Bylo to příjemné sobotní dopoledne. 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. PROSINCE 2022

61  Linka 61 bude zrušena. Nahradí ji tramvaje linky 8 a lokálně 
také linky 40 a 69.

401, Regionální linky 401 a 402 budou od zastávky Jemelkova od-
402 kloněny přes zastávku Svážná do terminálu Nemocnice Bo-

hunice.
405, Regionální linky 405 a 406 budou rovněž ukončeny v termi-
406 nálu Nemocnice Bohunice. Nebudou již zajíždět na Mendlovo 

náměstí.

  Zrušení doplňkových linek 81 a 82
V souvislosti se zřízením nové tramvajové zastávky Karpatská a také 
neustále rozšiřujícím se počtem spojů garantovaně zajišťovaných 
nízkopodlažními vozidly na všech linkách MHD v Brně budou zrušeny 
doplňkové autobusové linky 81 a 82. 
51  Linka bude ve směru z Ostopovic nově vedena přes zastávky  

U hřiště a Valašská na Osovou a dále po své trase do Bystrce.  

V klubovně nás paní Pelánová seznámila se životem a tvorbou bás-
níka Jana Skácela a paní Hockeová   zajímavě vyprávěla příběhy  
ze života krále Karla IV. V našem programu nechyběly koncerty.  
V Národním divadle Brno se nám líbil odložený koncert Žalman 70  
a v bystrckém společenském centru byli staří dobří  Fešáci a s Jožkem 
Černým jsme oslavily jeho osmdesátniny. Na závěr roku 2022 se těší-
me na komedii „Ti druzí“ v Městském divadle Brno. 
Každé pondělí v 10 hodin cvičíme jógu na židlích s Klárou Veselou   
a v klubovně se scházíme také v 10 hodin každou první středu v mě-
síci. Nové členy uvítáme.
To všechno jsme mohly absolvovat díky podpoře MČ Kníničky. 
Přejeme všem pokojné Vánoce a hlavně pevné zdraví v roce 2023.  

Danuše Dundáčková

Jedlička v květináči už vám zdobí obývák, ale sváteční atmosféře 
ještě něco chybí? Zkuste si vyrobit vánoční ozdoby ze sody a škrobu 
z dílny Lipky. Nejenže jsou šetrné k přírodě, ale i něžné, jemné a na 
chvojí krásně vyniknou. Materiál na ně je navíc běžně dostupný  
v každé kuchyni a výroba velmi jednoduchá – zabaví se při ní i děti. 
Až se vám ozdoby omrzí, můžete je dát na kompost nebo vyhodit do 
bioodpadu. K výrobě domácích ozdob potřebujete jen jedlou sodu, 
kukuřičný škrob a vodu.
1. Na nepřilnavou pánev dejte stejné množství jedlé sody, kukuřičné-
ho škrobu a vody. My jsme dali půl hrnečku a vyrobili jsme 18 ozdob.
2. Na mírném plameni neustále míchejte.

VYROBTE SI TY NEJ OZDOBY PRO VÁS I PRO PŘÍRODU

3. Jakmile se vytvoří kompaktní hmota, odstavte a nechte chvilku 
vychladnout.
4. Poté hmotu rukama vypracujte.
5. Na dřevěném prkénku vyválejte z hmoty placku a vykrajujte ozdo-
by. Dírky do ozdob tvořte špejlí, ale až za pár hodin, kdy ozdoby po-
stupně vysychají. Hotové ozdoby nechte vyschnout při běžné poko-
jové teplotě. Trvá to zhruba dva dny.
Tip: Placaté ozdoby je lepší občas otočit, zabráníte tak jejich krouce-
ní. Pak už jen zbývá ozdobit stromeček a vychutnat si Vánoce, které 
jsou šetrné k přírodě! 

Krásné svátky přeje Lipka
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V opačném směru pojede beze změny přes zastávku Čermákova. 
V dopoledních hodinách pracovních dnů bude v oblasti Bohu- 
nic a Starého Lískovce vedena polookružně od Nemocnice 
Bohunice ze zastávky Točná přes zastávky U hřiště a Valašská 
zpět do terminálu Nemocnice Bohunice a dále do Bystrce.

62  Nová minibusová linka bude obsluhovat trasu Mendlovo 
náměstí – Poříčí – Nemocnice Milosrdných bratří – Červený 
kopec. Provoz v pracovních dnech od 6 do 19 hodin.

69  V pracovních dnech mezi 9:00 a 14:00 obslouží vybrané spoje 
linky 69 mezi zastávkami Osová a Pod nemocnicí závlekem 
také zastávky Vltavská a Labská.

  Sloučení linek 53 a 72
53  Linka 53 bude zrušena a v plném rozsahu sloučena s linkou 72.
72  Linka bude nově v provozu celodenně v pracovní i nepracov-

ní dny. Část spojů bude nově ukončena u nádraží v Králově 
Poli, část v zastávce Poliklinika Lesná a vybrané spoje budou 
i nadále pokračovat až do zastávky Obřany, sídliště.

  Záměna konečných nočních linek v Líšni 
N98 Od večera v sobotu 10. prosince si linky N98 a N99 vymění svo-
N99 je konečné v Líšni. Linka N98 pojede nově až Mariánského údo-

lí po dřívější trase linky N99. Ta bude naopak ukončena již v za-
stávce Jírova. V  této zastávce zůstává zachována vzájemná 
přestupní návaznost.

  Obnovení provozu v ulicích Šámalově a Kulkově – 
  od středy 21. prosince
64  Linka se ve dvou úsecích v Židenicích vrátí na svou pravidelnou 

trasu. Jednak přes zastávku Údolíček a dále přes zastávky 
Kuldova, Tomáškova, Uzavřená, Jílkova, Mošnova a Buzkova. 
Všechny zastávky obslouží v původních polohách.

  Obnovení provozu na železniční trati Brno–Blansko
S2,  Vlakové linky S2 a R19 se mezi Brnem a Blanskem vrátí na své 
R19  původní trasy.
xS2, Linky náhradní autobusové dopravy xS2A, xS2B, xS2C, xS2D, 
P6,  xS2K, tramvajová linka P6 a také autobusová linka 61, která 
61  obsluhovala Dolní nádraží, budou zrušeny. 
4  Vybrané spoje linky 4 budou opět ukončeny ve smyčce Malo-

měřický most.
75  Bílovice nad Svitavou budou obsluhovat již jen vybrané spo-

je linky 75.
E75 Linka E75 bude opět v provozu pouze v úseku Židenice, ná-

draží – Areál Slatina.
210,  Regionální linky 210, 211 a 233 se vrátí na své původní trasy
211, a už nebudou obsluhovat zastávky na území města Brna.
233  

  Provoz hromadné dopravy na konci roku

Ve pracovní dny od 22. prosince 2022 do 2. ledna 2023 budou 
všechny linky MHD v provozu podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ 
DNY – PRÁZDNINY. 
Na Štědrý den 24. prosince a Silvestra 31. prosince 2022 budou 
všechny linky vedeny dle jízdních řádů pro SOBOTY přibližně do  
15 hodin, resp. 20 hodin. Následně bude provoz denních linek po-
stupně ukončen a nahrazen systémem nočních autobusových linek 
(tzv. rozjezdů) v kombinaci s posilovým provozem vybraných tram-
vajových a trolejbusových linek podle zvláštních jízdních řádů. 
Ve dnech 25. a 26. prosince 2022 pojedou všechny linky podle 
jízdních řádů pro SOBOTY. 
Na Nový rok 1. ledna 2023 pojedou všechny linky podle jízdních 
řádů pro NEDĚLE.
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Kyjovské skočné, horňácké sedlácké, 
strážnické danaje, stráňanské, hlucké, 
boršické, vrtěné, karičky, čardáše… 

přijďte se tyto tance a písničky naučit, 
zopakovat si je, procvičit nebo jen tak užít 

na 
 

FOLKLORNÍ TANČÍRNU 
 

Druhá tančírna proběhne 17.1.2023 v 18 hodin 
v krčku budovy MŠ Studánka, vchod od kapličky. 
Další tančírny proběhnou podle domluvy, termín 

bude zveřejněn na www.hodykninicky.cz. 
 

Pod vedením zkušených tanečníků, za doprovodu 
živé hudby, od začátku, v klidu a pohodě, 

abychom si nejen na hodech mohli společně 
zazpívat a zatančit u cimbálu. 

 
 
 
 

Pod záštitou MČ Brno-Kníničky vás zve 
Kníničská chasa a Bambúřiči. 

 

Vážení a milí sousedé,
zveme Vás

na ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
a PŘIVÍTÁNÍ ROKU NOVÉHO

Uskuteční se 31. 12. 2022 v 18.00 h
na parkovišti před cukrárnou Anička.

Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy
všeho dobrého do nového roku.

Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.

Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno-Kníničky

            Prosíme ty z Vás, kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti.
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POZVÁNKA

starosta@brno-kninicky.cz, tel .  724 150 602 
keprtova@brno-kninicky.cz, tel .  724 527 946

PŘEDVÁNOČNÍ BABINEC 
ANEB 

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT OD
PŘEDVÁNOČNÍHO SHONU

Sváteční pohodu si vychutnáme u příjemné dekorační
práce z živých květin na ozdobení štědrovečerního

stolu a odpočineme si u svařeného vína.
 

Potřebný materiál bude připraven na místě konání,
stejně jako malé občerstvení. Pokud ale budete chtít,

přineste si materiál dle vlastního vkusu. Plastové
misky z minulých ročníků vítány.

ČTVRTEK 22. 12. 2022
18:00 - AŽ SE NÁM BUDE CHTÍT

TĚLOCVIČNA V KNÍNIČKÁCH

Vyrábění bude probíhat v komornějším duchu, a proto 
Vás prosíme o potvrzení účasti nejpozději do pondělí 

19.12.2022 na:

Bez předchozí registrace pro Vás nebude zajištěn 
potřebný materiál :-)

 
Děkujeme a těšíme se na setkání

Lenka Ištvanová a Mirka Keprtová
 

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ NA MATERIÁL 100,- Kč

S sebou:
dobrou náladu, nůžky (možno i zahradnické), nož ík

cukroví na ochutnávku vítáno


