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Příjemné prožití vánočních svátků,  
šťastný nový rok, pevné zdraví,  
mnoho štěstí, osobní i pracovní úspěchy,  
spoustu radostných okamžiků  
v novém roce Vám jménem úřadu 
i všech zastupitelů přejí

pf 2021

VÁŽENÍ SOUSEDÉ, 
ROK SE S ROKEM SEŠEL A NASTÁVÁ ČAS ADVENTNÍ, DOBA PŘEDURČENÁ  

K ZASTAVENÍ, ODPOČINKU, ZAMYŠLENÍ A ROZJÍMÁNÍ.

dat jen II. Kníničské strašákobraní, a i to bylo poznamenáno obavami 
z pandemie. Je velká škoda, že jsme nemohli zrealizovat celý rok pláno- 
vanou, a nejen Kníničskými občany oblíbenou akci „Kníničský advent“. 
Abychom vám pomohli nasát začátek adventní doby, postavili jsme 
společně s Kníničskými čerty betlém u kapličky a rozsvítili vánoční 
strom. Velmi si přeji, aby se tato tradiční akce, při které jsme se setká-
vali se svými přáteli, konala i v dalších letech tak, jak jsme byli zvyklí 
– bez roušek, za zpěvu dětí, řinčení čertovských řetězů a třeba s pun-
čem či svařákem v rukou. Určitě si ji v takové podobě užijeme více.

To, čeho jsme se obávali, se bohužel naplnilo a druhá vlna koronavi-
rové pandemie udeřila v plné síle a ruku v ruce s ní byly postupně 
přijímány vládní opatření omezující náš společenský život. Uzavřely 
se školy, obchody i jednotlivé služby. Kulturní a společenský život se 
zastavil. Naše myšlení bylo negativně ovlivněno strachem z nákazy 
našich blízkých i nás samotných.
Letošní rok nám ukázal, že to, co jsme brali jako samozřejmé, zase tak 
samozřejmé není. Mrzí mě, že jsme byli nuceni zrušit téměř všechny 
kulturní a sportovní akce v naší městské části. Podařilo se nám uspořá- 

Lenka Ištvanová, 
starostka

Miroslava Keprtová, 
místostarostka
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Vzhledem ke stále platným omezením se pravděpodobně neusku-
teční ani tradiční přivítání nového roku a rozloučení se starým rokem. 
Kdyby nám však epidemiologická situace přála, budeme Vás infor-
movat prostřednictvím informačních tabulí, www stránek úřadu, 
aplikace Mobilní rozhlas a pozvánky ve Vašich schránkách o případ-
ném konání akce.
V současné době pomalu dochází k postupnému rozvolňování vlád-
ních opatření přijatých v souvislosti se zabráněním šíření koronaviru 
a díky tomu se postupně vracíme k normálnímu životu. Tímto bych 
Vás chtěla požádat, abychom se všichni i nadále chovali zodpovědně 
tak, aby se podařilo zabránit úderu třetí vlny pandemie. Společnou 
odměnou pro nás všechny pak bude setkání při některé z kulturních 
nebo sportovních akcí, které plánujeme uspořádat v příštím roce. 
Chtěla bych zároveň poděkovat všem zaměstnancům našeho úřadu, 
všem pedagogickým i  provozním zaměstnancům mateřské školy 
Studánka za jejich obrovské nasazení, kterým v letošním nelehkém 
roce dokázali, že když se táhne za jeden provaz, tak všechno společ-
ně dokážeme a překonáme.
Vám občanům bych chtěla poděkovat, že jste i Vy s námi táhli za jeden 
provaz a podpořili jste nás podanými námitkami proti připravované 
změně územního plánu na ulici Rekreační, v jejímž důsledku by došlo 
k zobousměrnění části této ulice. Vzhledem k nesouhlasnému stano-
visku městské části a velkému množství námitek občanů, schválila 
Rada města Brna zastavení pořizování této změny. Alespoň tedy 
jedna dobrá zpráva v této nelehké době. 
Dále bych Vás ráda informovala, že v návaznosti na moje osobní jed-
nání s panem ředitelem společnosti Dopravní podnik města Brna a.s., 
při kterém jsme řešili hlučnost tramvajové trati v Bystrci, byla v měsíci 
říjnu až listopadu provedena důkladná údržba této trati, při které 
došlo ke zbroušení kolejí a lokálním opravám kolejových spodků. Poté 
bylo provedeno kontrolní měření hluku a bylo zjištěno snížení hladiny 
hluku o 5 dB. Vstřícné gesto pana ředitele s následným rychlým pro-
vedením opravy trati vnímám jako novou éru našich vztahů, nicméně 
neusínám na vavřínech a snažím se prosadit celkovou rekonstrukci 
trati včetně stavby protihlukové stěny směrem ke Kníničkám tak,  
aby byly Kníničky zcela ušetřeny od hluku z projíždějících tramvají. 

Ostatně tuto velkou rekonstrukci v  řádech desítek milionů mi pan 
ředitel přislíbil, že bude provedena v letech 2021–2023. Nadále budu 
v kontaktu s vedením společnosti Dopravní podnik města Brna a.s.  
a budu apelovat na vystavění protihlukové stěny i ze strany Kníniček.
V  září jsem absolvovala jednání se zástupci společnosti Brněnské 
komunikace a.s., společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje a Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
ohledně projektu zklidnění ulice Ondrovy. Další dobrou zprávou je, 
že tento dlouho plánovaný projekt bude konečně realizován v příštím 
roce. Snad opět nezasáhne „korona“ a nyní na všechny strany zmiňo-
vaný nedostatek finančních prostředků zase tento projekt odloží. Jak 
jsem zmiňovala v minulém zpravodaji, chtěla jsem vyjednat na celou 
komunikaci nový asfaltový povrch. Vzhledem k finanční náročnosti 
této realizace bylo dohodnuto, že v  první etapě dojde k  výměně  
asfaltu v úseku mezi zatáčkami. Výměna asfaltového povrchu v hor-
ní části od ulice U Luhu po ulici Ambrožova bude realizována nejdří-
ve po dokončení zde plánované výstavby bytových domů. Výměna 
asfaltového povrchu v dolní části ulice Ondrova bude zařazena jako 
požadavek do plánu oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje 
v letech 2022–2023.
V následujícím roce se můžete těšit na realizaci několika investičních 
záměrů městské části, jako například výměnu hlavního herního prv-
ku na dětském hřišti na Dolních Loukách, dále na doplnění zastínění 
dětského hřiště na Dolních Loukách a zcela nové zastínění Horního 
hřiště. Nové zastínění nebude stát městskou část ani korunu, neboť 
se mi podařilo zařídit dotaci na jeho pořízení ve výši přesahující 300 
tis. Kč. Další zajímavou novinkou bude umístění potřebné nářaďovny 
u nově opravené tělocvičny. Realizace celé této stavby bude taktéž 
financována prostřednictvím dotace a nezatíží tak plánovaný rozpo-
čet městské části. 
Přeji Vám, ať prožijete svátky vánoční se svými nejbližšími ve zdraví 
a pohodě. Nechť i přes veškerá omezení a netypické pojetí probudí 
ve Vás radost, pokoj a  optimismus do dalších dnů i  příštího roku. 
Načerpejte energii, držme pospolu a doufejme v lepší čas. 
Klidné adventní dny, radostné vánoční svátky a hlavně pevné zdraví 
v roce 2021.

Lenka Ištvanová, starostka

PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany,
že posledním úředním dnem roku 2020  

bude pondělí 21. 12. 2020.
V období od 22. 12. 2020 do 1. 1. 2021 

bude úřad uzavřen. 
Prvním úředním dnem roku 2021 

bude pondělí 4. 1. 2021.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků.

Lenka Ištvanová, starostka ÚMČ Brno-Kníničky

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narození nového človíčka je vždy velkou 
radostnou událostí pro celou rodinu – 
takto jsem uvedla pozvání na velmi pěk-
nou tradiční akci v minulém čísle Kníničského 
zpravodaje. S paní starostkou jsme se těšily na malé dro-
bečky ukryté v  krajkách, spící nebo i „zvukově výrazné“ 
v láskyplné náruči svých rodičů nebo příbuzných, abychom je přiví-
taly mezi námi. Bohužel, této krásné příležitosti jsme se nedočkaly.
Nejen že se nekonal očekávaný babyboom kvůli zákazu vycházení  
a v Kníničkách se narodily pouze 2 děti, ale ani epidemiologická si- 
tuace nám neumožnila tuto akci zorganizovat. Jsme ale obě velké 
optimistky a věříme, že na jaře 2021 bude situace po všech stránkách 
lepší a poznáme se nejen s  dětmi narozenými v  novém roce, ale  
i s těmi, které přišly na svět v roce letošním.
Přeji nám všem hodně zdraví, krásné a klidné Vánoce a nashledanou 
v novém snad lepším roce 2021.

Miroslava Keprtová, místostarostka
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ČERTI ZDRAVÍ KNÍNIČKY

Na přípravu natáčení jsme měli pouze 3 dny s vizí, jak by to mohlo 
vypadat. Začal jsem tedy psát rychle scénář, který mi při následném 
schvalování pekelný kontrolór z Prahy upravil, předělal a ve výsledku 
samozřejmě vylepšil. Finální scénář jsme upekli těsně před začátkem 
natáčení s tím, že jsme společnými silami nechtěně udělali z krátkého 
medailonku takřka celovečerní film. Přiznám se, že jsem to přijímal 
jako velkou výzvu, která se postupně přetavovala v žaludeční potíže 
z nejistého výsledku. A mé obavy nebyla ta jediná komplikace, která 
při natáčení vznikla. V samotný den natáčení se nebe nad zámkem 
zatáhlo, jako by tušilo, co se bude odehrávat a poslalo nám na zem 
bílou peřinu a pořádnou zimu, aby již tak skupina nerozvážných 
amatéru dostala lekci s přiděláváním potíží. Od samotného rána jsme 
se skupinou hrušovanských nadšenců zachraňující tamější zámek 

Letošní rok nebyl jiný jen pro Vás, čtenáře Kníničského 
zpravodaje, ale byl jiný i pro organizátory jedné z nej- 
větších akcí v širokém okolí, a to Kníničského adventu. 
Celý rok jsme si kladli otázku „co advent, bude letos  
nebo nebude?“ Odpovídali jsme si navzájem pokrčením 
ramen, ale do poslední chvíle jsme doufali, že ho bude 
možné uspořádat alespoň v  omezeném rozsahu při 
přijetí mnoha opatření. Bohužel limit 50 osob na kultur-
ní akci nám pevně uzamknul dveře k uspořádání oblí- 
bené akce a takřka nám vehnal slzy do očí. A to hlavně, 
když jsme stavěli u osvětlené kapličky betlém, který pro 
nás všechny znamená začátek finálních příprav na den 
„D“ v Kníničkách. To, co nám vždy způsobovalo námahu, 
únavu, bolest a rýmu, nám najednou chybělo. Celý rok 
jsme byli naprogramováni na závěrečné 2 měsíce inten-
zivních příprav a letos nic, nula, prázdno. Žádné stánky, 
žádné dílničky, žádné pódium, žádní umělci a hlavně 
žádní čerti s Mikulášem a andílky. 
Byl to pro nás velmi smutný čas do té doby, než mi  
zavolala nápaditá Věrka Vráblíková z  Hrušovan nad  
Jevišovkou s  prosbou, zda by dva zástupci čertů  
z Kníniček nepřijeli do Hrušovan natočit krátký medai-
lonek pro děti, které se celý rok moc těšily na řádění 
Kníničských čertů u nich na zámku a taktéž se kvůli vládou naříze- 
ným omezením nedočkaly. Udělalo mi to obrovskou radost a začaly 
se mi v hlavě honit myšlenky, jakým způsobem si vynahradit chybě-
jící kontakt s dětmi. Oslovil jsem samotného Lucifera s nejvrchněj- 
ším kontrolórem z Prahy, Václavem Upírem Krejčím, kterého znáte 
všichni z loňského ročníku Kníničského adventu, dále kameramana, 
který s námi čerty natáčel hudební klip. A hlavně všechny Kníničské 
čerty, andílky, Mikuláše, s dotazem, co by řekli tomu, kdybychom se 
všichni vydali do Hrušovan a natočili v  úžasných prostorách jejich 
zámku medailonek, který by měl kraťoučký příběh s příslibem pekel-
né návštěvy Hrušovanského zámku a zámecké zahrady v  nadchá- 
zejícím roce. Všichni mě neskutečně překvapili svým nadšením a to 
bez nároku na jakoukoliv odměnu a to včetně kontrolóra Upíra.

chystali opravdové peklo. Zdobili a osvětlovali 
jsme prostory, roztápěli kotle, hledali různé rekvi-
zity a vymýšleli, jak by jednotlivé scény mohly 
vypadat. A čekali na ostatní čerty, kteří se s přes-
ností rovnající se čertovské přesnosti dotrousili  
o půl šesté odpolední. A ve stejnou dobu mezi nás 
zavítal i samotný kameraman. Natáčení začalo za 
absolutní tmy a takřka v nočních hodinách, navíc 
s malou skupinou vyhladovělých čertů, kteří se již 
od samotného začátku dotazovali, kdy už bude 
konec. Samotné natáčení bylo velmi komplikova-
né, protože se každý záběr natáčel z několika úhlů, 
a to pouze s některými čerty. Ti, co právě nenatá-
čeli a čekali na svůj záběr, byli, ostatně jako správ-
ní čerti, otrávení, zmrzlí, znudění a podráždění. 
Navíc natáčení neodsýpalo tak, jak jsme si před-
stavovali. Postupně nás to zničilo úplně všechny, 
zvláště při pohledu na ciferník hodin a představu 
následného úklidu zámku. Naštěstí se čerti doká-
zali semknout a natáčení se podařilo dokončit. 
Tímto bych chtěl ocenit jejich trpělivost a podě-
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kovat jim za jejich přítomnost, nasazení a některým i za dobrou ná-
ladu, kterou neztráceli ani v těch nejvypjatějších situacích v samotném 
závěru, což dotáhl do dokonalosti samotný Mikuláš s andílky, kteří 
vystoupali na vstupní portál zámku a optimisticky promluvili k dětem. 
Myslím si, že mohu mluvit za všechny z nás, když vyslovím přání, aby 
šikovný kameraman a zároveň stříhač dokázal udělat z jednotlivých 
natočených scén smysluplný čertovský medailonek pro děti nejenom 
z Hrušovan nad Jevišovkou. Pokud bude mít naše počínání smyslu-
plný výsledek, rádi se s vámi o příběh čertů z Kníniček v Hrušovanském 
panství podělíme a zveřejníme odkaz, pod kterým jej najdete.

Naše natáčení mělo i jiné světlé chvíle, například když většina čertů 
přišla s návrhem na uspořádání malého průvodu Kníničkami, aby děti 
věděly, že jsme na ně nezapomněli ani tam a udělali jsme jim radost 
alespoň přes okna domů. Tento nápad vznikl opravdu dva dny před 
samotným Mikulášem velmi spontánně. Informaci o tom, že chystá-
me průvod Kníničkami jsme nikde nezveřejňovali a neříkali. Nechtě-
li jsme přitáhnout pozornost většího počtu lidí, kteří by se mohli 
shromáždit na jednom místě. Čertovský průvod prošel se  dvěma 
malými vozy a s  Mikulášem i andílky takřka celými Kníničkami.  
Procházející a mávající děti dostaly malou pozornost a vzkaz, že na 
ně Mikuláš a čerti nezapomněli, a že se musí i další rok snažit ve 
škole, že musí dělat radost tatínkům i maminkám, že musí pomáhat 
svým babičkám a dědečkům a prostě, že musí být hodné, aby se 
o nich neobjevil záznam v pekelné knize hříchů.
A co bude s čerty příští rok? V následujícím roce se budeme snažit  
o to, abyste se s čerty setkali i jindy než v době adventní a mohli tak 
nasát vůni síry třeba v letních měsících. 
A co další ročník Kníničského adventu? Přípravy jsou již v  plném 
proudu, rádi bychom přilákali do Kníniček další zvučná jména a od-
polední program pro děti vylepšili o další zajímavá vystoupení.  
Zároveň bychom také moc chtěli v příštím roce pomoci charitativní-
mu projektu, který nám bude dávat smysl. Již teď se hrozně moc 
těšíme a doufáme, že budete mile překvapeni a Kníničský advent 
2021 si příjemně užijete. 
Jako jeden z  čertů vám za všechny Kníničské čerty přeji poklidné 
prožití vánočních svátků a v novém roce více normálních dní, více 
upřímných úsměvů, více bezstarostných nocí, více dobrých zpráv,  
a hlavně přeji nám všem pevné zdraví. 

Lukáš Bezděk, čert
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Na začátku zasedání zastupitelstva MČ Kníničky byla schválena usne-
sení o zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a programu zasedání. 

Další usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části  
Brno-Kníničky VIII/18 konaného dne 7. 9. 2020:

Schválená usnesení:
• Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným 

stanoviskem ke studii X43 a pověřuje starostku Městské části Brno- 
Kníničky, aby odeslala přiložené stanovisko Kanceláři architekta 
města a na Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB.

• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku Městské části 
Brno-Kníničky, aby za MČ Kníničky podala připomínky reagující 
na zveřejněný návrh změny ÚP s tím, že zde budou zahrnuty 
výhrady již písemně sdělené radnímu Chvátalovi.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem 
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou  
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního měs-
ta Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 8. 6. 
2020 pod č.j. MMB/0228828/2020 ke schválení zastupitelstvem 
a požaduje v  části IV. – hospodaření města a městských částí 
zachování odstavce 10a článku 76 – finanční hospodaření.

 V části V. ostatní ustanovení v článku 83 odstavce 4 dosavadní 
text nahradit textem „Ustanovení článku 76 odst. [10a] tohoto 
Statutu se nepoužije pro stanovení objemu finančních prostřed-
ků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst. 
[8] až [10a] tohoto Statutu pro rok 2021.“

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou  
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního měs-
ta Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek v oblasti sociální péče (čl. 55, 56, čl. 76  
a Příloha č. 2) doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 21. 7. 2020 
pod č.j. MMB/0300577/2020 ke schválení zastupitelstvem.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou  
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního měs-
ta Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek v oblasti dotací v dopravě doručeným na 
ÚMČ Brno-Kníničky dne 19. 8. 2020 pod č.j. MMB/0341201/2020 
ke schválení zastupitelstvem.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci pou-
žívání zábavní pyrotechniky doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky 
dne 11. 8. 2020 pod č.j. MMB/0331369/2020 ke schválení zastupi-
telstvem.

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky  b e r e  n a  v ě d o m í 
•  popis projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“, na území městské 

části Brno-Kníničky,
•  že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Cyklotrasa 

Kníničky – Sokolák“, po dobu tří let budou hrazeny z prostředků 
PaRo města Brna, 

•  že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů 
města, které proběhne v listopadu 2020,

s o u h l a s í 
•  s realizací předloženého projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“
•  se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením 
pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 1577/1, o výměře 11 584 m2, p.č. 1578  
o výměře 1 339 m2, p.č. 1745/1 o výměře 2 412 m2, p.č.  1021/7  
o výměře 12 574 m2, vše ostatní plocha, do návrhu směny pozem-
ků mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy České 
republiky, s.p.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádá-
ním kulturní akce „Kníničský advent 2020,“ jejíž součástí bude 
„Řezbářská show,“ „Rozsvícení vánočního stromu,“ „Čertovská 
jízda,“ „Mikuláš,“ „Vánoční jarmark,“ a „Vánoční dětské dílničky“ 
v ceně do 280.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku, 
společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování propla-
cení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné akci.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený 
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Kníničky na 
období 2022–2026.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí in-
formace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci 
starostky č. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze 
směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 – Směrnice k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostku společ-
ně s předsedou finančního výboru ke schválení víceprací na za-
kázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – Kníničky“ do výše 
maximálně 5 % schválené hodnoty zakázky. Současně pověřuje 
starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalo-
vání proplacení všech daňových dokladů vztahujících se 
 k předmětné zakázce.

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku 
provedením průzkumu trhu terminovaných vkladů případně 
spořících účtů a zmocňuje starostku, místostarostku a předsedu 
finančního výboru k vyhodnocení nabídek a uložení finančních 
prostředků ve výši max. 25 mil. Kč na terminovaný vklad, příp. 
spořící účet s nejvýhodnější úročením.

Neschválená usnesení:
• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s odpuštěním 

nájmu za plážový bar – Beach bar u Sokolského koupaliště dle 
smlouvy ze dne 31. 5. 2020 v plné výši 104.958 Kč.

Další usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části 
Brno-Kníničky VIII/19 konaného dne 2. 11. 2020

• Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s využitím 
předkupního práva z úrovně městské části Brno-Kníničky a dopo- 
ručuje využití předkupního práva z úrovně SMB stavby pro ro-
dinnou rekreaci č.e. 65, postavené na pozemcích p.č. 936, 983/10 
a 983/11 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna

• Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky bere na vědomí vyjádření 
městské části Brno-Kníničky k záměru prodeje pozemků společ-
nosti Maximus Resort, a.s. v následujícím znění: „Stanovisko č.j. 
MCKNI/01660/2017 ze dne 29. 11. 2017 k prodeji pozemků v k.ú. 
Kníničky p.č. 760/16, 764/1, 764/2, 764/3, 764/4, 765, 767/8, 3571, 
3750/1 a p.č. 3750/2 a částí pozemků p.č. 760/15 a p.č. 768, spo-
lečnosti Maximus Resort, a.s. zůstává i nadále v platnosti.“

Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou zve-
řejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky.

Miroslava Keprtová, místostarostka

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 7. 9. 2020 A 2. 11. 2020
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ZIMNÍ ÚDRŽBA V KNÍNIČKÁCH
Rádi bychom vás seznámili s organizací zimní údržby komunikací  
a chodníků v městské části Kníničky v nadcházejícím zimním období. 
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 komuni-
kací pak podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
v platném znění a z aktuálního znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se tento zákon provádí. Zimní údržbou se podle výše uvedené legis-
lativy rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunika-
cí, které vznikly povětrnostní situací. 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 záhy po nasně-
žení nebudou všechny komunikace ošetřeny. 
Zejména u chodníků, kde nelze používat solení, je pak třeba počítat 
s tím, že jejich schůdnost ani po ošetření nemusí být vždy stoprocentní. 
Žádáme všechny řidiče, aby neparkovali svoje automobily na obrati-
štích v zatáčkách a úzkých místech. V létě se v těchto místech projet 

dá, ale už ne v zimě s radlicí a na kluzkém povrchu. Tam, kde nebude 
moci technika zajet, zůstanou komunikace 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 usnad-
ní práci.

A kdo tedy u nás zajišťuje zimní údržbu? 
Sjízdnost ulice Ondrova zajišťují Brněnské komunikace a. s., 
Dispečink havarijní a zimní posypové služby: telefon – 548 137 445 
nebo 731 426 809.
Sjízdnost místních komunikací a chodníků pro naši městkou část za- 
jišťuje společnost FCC Žabovřesky, tel. 541 211 888 nebo 724 243 448. 
I přesto, že městská část má smluvně zajištěnu zimní údržbu, jsou 
zaměstnanci údržby městské části vždy 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

ODVOZ SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

V březnu příštího roku plánujeme s  Odborem životního prostředí  
a městskou společností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob určených 
pro sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny na těch stanovištích sběr-
ných nádob, které vyberou městské části. Nákup nádob pokryje 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst 
systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila 
poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v někte-
rých městských částech mobilní sběr velkoobjemovými kontejnery 
ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi roz-
místit 1000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny 
především pro kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat městské části 
s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby 
na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno  
v průběhu března roku 2021.

bude probíhat i během vánočních a novoročních svátků, a to podle 
běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna, 
to je v pátek, kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned 
následující den, tedy v sobotu 2. ledna 2021.
Provoz brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezen 
jen minimálně. Všechna střediska budou pracovat podle běžného 
harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, na Sil-
vestra a na Nový rok. Ve výčtu to bude vypadat takto:

 21.–23. 12. 2020 otevřeno dle standardní otvírací doby
 24.–26. 12. 2020 zavřeno
 27. 12. 2020 otevřeno dle standardní otvírací doby, 
  pokud SSO má nedělní provoz
 28.–30. 12. 2020 otevřeno dle standardní otvírací doby
 31. 12. 2020 zavřeno
 1. 1. 2021 zavřeno
 od 2. 1. 2021 otevřeno dle standardní otvírací doby

SAKO Brno, a.s.

BRNO POŘÍDÍ TISÍC SBĚRNÝCH NÁDOB NA BIOODPAD

Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním 
intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu, 
zda frekvence vývozu je dostatečná a zda je dostatečná i velikost 
nádob. Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího roku 
také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných 
domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cenná surovi-
na. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, 
proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý 
Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme 
zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu 
zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět 
popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

Koupím starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený k rekonstrukci – jsem přímý zájemce. Tel. 601 270 860 
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Přípravy celkové přestavby dopravou extrémně zatíženého místa  
běží, ale protože jde o nákladnou a technicky komplikovanou akci  
na několik let, rozhodlo se město alespoň pro částečnou změnu. 
Dojde k úpravě ramene od Kníniček, kde přibude pravý odbočovací 
pruh.
„Z tohoto směru se tak zlepší průjezdnost a ve špičkách by se měly 
zkrátit kolony. Předpokládané náklady jsou 3,9 milionu korun,” uvedl 
radní pro dopravu Petr Kratochvíl. 
Následná komplexní přestavba je projednána a schválena v podobě 
mimoúrovňové křižovatky s hladkým průjezdem tramvaje mimo sil-
niční dopravu. Na tuto stavbu je s Jihomoravským krajem podepsána 
rámcová smlouva, na jejímž základě se město Brno zavázalo zpraco-
vat dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Výběr jejího zhotovitele zajišťuje městská společnost Brněnské ko-
munikace. 

Irena Bubeníková, zdroj Magistrát města Brna

PRŮJEZD KŘIŽOVATKOU U KAMENOLOMU SE ZLEPŠÍ JIŽ PŘÍŠTÍ ROK

ZACHRÁNĚNÝ ŽIVOT
Pan Lubomír Strážnický venčil jako každý den svého psa Rona. Oba se 
pohybovali na bystrcké straně Svratky u hráze. Pes byl na vodítku, 
stále však táhl svého pána mimo cestu. Byl tak neústupný, že nakonec 
páneček psa neochotně poslechl a nechal se dovést ke vzdáleným 
keřům. Na zemi tam ležela mladá žena. Byla velmi bledá, nereagovala 
na oslovení, ani jiným způsobem nejevila známky života. Pan Stráž- 
nický proto zavolal policii, čekal na ni na hrázi a dovedl ji na místo. 
Policistům se podařilo zjistit, že dívka žije. Přivolali záchrannou službu,  
která ji na místě ošetřila a převezla do nemocnice, kde ji lékaři udrželi 
při životě. 
23. září zůstane panu Strážnickému v paměti navždy. Nezapomenutel-
né jsou i silné emoce, které prožíval. Počáteční šok vystřídal pocit 
bezmoci a pláč, následovala probdělá noc. Dodnes mu dívenka zůstá-
vá v paměti a rád by se s ní někdy setkal. Myslí na ni často a srdečně jí 
přeje pro její další život, který má ještě celý před sebou, jen to nejlepší. 
Tento příběh končí šťastně díky všem, kteří pomohli. Podle vyjádření 
policie je jisté, že poděkování za záchranu života patří především panu 
Strážnickému. Bez jeho všímavosti a přivolání pomoci by šance dívky 
na přežití byly i s ohledem na večerní hodinu mnohem menší. 

 Irena Bubeníková

MILÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL, VÁŽENÍ 
RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL,
nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání vele-
trhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který 
se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. 
Jsme si vědomi toho, že zrušení těchto akcí významným způsobem 
ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména 9. ročnících výběr oboru střední 
školy. Proto jsme vytvořili a spustili novou webovou aplikaci, která 
žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Aplikace je dostupná na 
adrese: https://www.vyberskoly.cz/online. Na tomto webu jsou umís-
těny všechny potřebné informace o příjímacím řízení na střední 
školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové 
poradenství.

Mgr. Lucien Rozprým, odbor školství

Ron je, stejně jako jeho předchůdce, pejsek z útulku. Se svým pánem 
chodí do parku U Lva, kde pán pracuje. Společně chodí i na procházky,  
mezi lidi a za zábavou.

Pojďte si s námi  
zazpívat koledy!

Sejdeme se 23. prosince v 18 h 
před cukrárnou Anička. 

Zpěvníky Vám rádi poskytneme. 
Srdečně zvou Bambúřiči
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KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY
 
Ačkoli jsme rádi velmi aktivní, záhy jsme naši činnost přerušili. Posled-
ní naší akcí byla přednáška ve Společenském centru Bystrc na téma 
„Legendy a tajemství brněnského podzemí”. Od 15. září jsme se již 
nesešli, v polovině října bylo zastaveno i cvičení seniorů. 
Přesto se na nás nezapomnělo. Paní ředitelka Zrostová přišla s milým 
nápadem vánočních přání, které pro nás vyrobí děti z naší školky. Moc 
ráda navštívím naše členy, abych jim na prahu jejich domovů popřá-
la krásný advent, pohodové vánoční svátky v kruhu jejich nejbližších 
a hodně zdraví, štěstí a radosti do nového roku 2021.
Těším se s nimi na shledání, krátké, s rouškou, ale osobní a srdečné.

Mgr. Dana Dundáčková, 
vedoucí Klubu seniorů Kníničky

KNÍNIČKY KRÁSNĚJŠÍ
Dobrá věc se podařila! Začátkem října děti z naší MŠ Studánka osáze-
ly tři záhony v parku U Kaple cibulovinami. Počasí snad ani nemohlo 
být hezčí a stalo se téměř nevídané. Ve školce byly úplně všechny děti. 
Každé z 61 drobečků si zasázelo svůj košíček s cibulemi narcisů nebo 
tulipánů a nakonec doplnily na záhony cibulky crocusů. Aby jim šla 

práce lépe od ruky, zazpívaly si písničku „Šel zahradník do zahrady“ 
a po dobře provedené práci se šly posilnit obědem. Moc jim všem 
děkujeme a už se těšíme na jaro, na barevnou krásu, která uprostřed 
Kníniček vykvete.

Miroslava Keprtová – místostarostka
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Přes neustále skloňovanou hrozbu pandemie koronaviru jedna z mála 
kulturních akcí která se v  letošním roce podařila uspořádat, bylo 
II. Kníničské strašákobraní. Již minulý rok jste měli možnost zahléd- 
nout pár strašáků v našich ulicích. Inspiraci pro tuto výzdobu nám 
bylo jedno malé městečko v Kanadě, Meaford, kde v ulicích byly de-
sítky dýňových strašáků. Seděli na lavičkách, na zastávkách, zdobili 
sloupy veřejného osvětlení nebo seděli na schodech před úřady,  
před školkou či před domy. I v letošním roce jsme se sešly a s velkou 
chutí vyráběly dýňové strašáky, jako výzdobu našich domovů, ale  
i pro zkrášlení veřejných prostranství Kníniček. Den byl jako malova-
ný a o to více jsme si celou akci užily. 
Dýně jsou symbolem Halloweenu, svátku, který je spjat s tradicemi  
a zvyky starých Keltů. My jsme tento zvyk pojaly jako poděkování 
přírodě za jejich letošní úrodu.

PŘILETÍ K NÁM ANDĚLÉ ? 
„Bylo, nebylo... za devatero zasněženými horami, za zamrzlou přehra-
dou, uprostřed krásného parčíku stála mateřská školka. Nebyla to 
školka obyčejná, byla to školka plná malých hodných andílků.
Andílci přilétali každý rok v adventní čas, scházeli se v parčíku, pečli-
vě ladili své hlásky a zpívali své andělské melodie všem pozemšťanům. 
Netušili však, že je v podzemí tajně poslouchají umouněné pekelné 
bytosti. Rohatí čekali, zda konečně uslyší také nějakou čertovskou 
písničku o sobě. Když se po dlouhá léta nedočkali, došla jim trpěli- 
vost a vzali osud letošního andělského zpívání do svých rukou.  
Pekelný chlupatec Kovičert začaroval něžné hlásky všech andílků na 
celý jeden rok. 
A proto letos andílkové do parčíku před svoji andělskou školku nepři-
letí...“

Andílkům je moc líto, že se se svými pozemšťany letos nepotka-
jí, proto jim posílají alespoň svá andělská přání:
– „přeji všem, aby měli hezké Vánoce...“
– „ať se mají všichni rádi...“
– „hodně štěstí, hodně zdraví, a aby se všem líbil ten nový rok a aby si ho 
užili...“
– „aby všichni měli jídlo, a byli zdraví,... a aby žili...“

– „aby všichni zažili něco pěknýho, aby 
šli na vycházku nebo něco podnikali...“
– „přeji všem, aby mohli chodit do prá-
ce a nebyli nemocní...“
– „aby, když někomu omylem šlápnu 
na nohu, tak aby si nemyslel, že ho 
nemám ráda,.... všichni se mají rádi...“
– „přeji všem stromeček a perníčky...“
– „aby všichni měli, když potřebují, nové brýle, aby dobře viděli...“
– „abychom to oslavili spolu a zažehli adventní svíčky...“
– „aby si Ježíšek vzal ty peníze ode mne, kdyby bylo úplně nejhůř a ne-
měli bychom ani na chleba... já bych mu je dal, abychom si ho mohli 
koupit...“
– „aby byli všichni zdraví, aby se měli dobře, nedostali žádnou nemoc  
a měli hodně štěstí...“
PS: „slibujeme, že se čertí písničku do příštího adventu určitě naučíme,...“

Za celý kolektiv andělské studánkové školky Vám všem přeji 
pokud možno klidné a požehnané Vánoce.

 Andělka Jana Zrostová
 

Závěrem akce, která probíhala v den voleb, členové volební komise 
vyhodnotili vítěze. Jednotlivým strašákům přidělili oříšky. Součet 
oříšků pak určil vítěze. O první místo se podělili hned dva strašáci. 
Strašák „Skaut“, vyrobený Janou Sázavskou a strašák vyrobený paní 
starostkou. Druhé místo obsadila se svým strašáčkem Helena Hrdlič-
ková a na třetím místě se umístila Jana Tesařová. Odměnou za vyna-
ložené úsilí byly originální ceny v podobě zemědělských surovin 
z biotrhu, které paní starostka spravedlivě rozdělila mezi účastnice 
akce. Rády bychom poděkovaly panu zastupiteli Petrovi Juránkovi, 
který nám zajistil slámu pro tvorbu strašáků. 
Věříme, že se tato akce stane další milou a hezkou tradicí a v příštím 
roce se k nám přidají i další tvůrci a Kníničky tak ozdobíme výrazně 
větším množstvím dýňových strašáků. 

Na setkání se těší všechny organizátorky akce. 

II. KNÍNIČSKÉ STRAŠÁKOBRANÍ 2020 
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE

ky jako jsou: Kolik má trajekt záchranných člunů? Co trajekt převáží 
nejníže, v podpalubí, Kdo cestuje na palubě trajektu? Děti zde mají  
i různé úkoly najít na obrázku např. rybářskou loď či maják. 
• Tatínku, ta se ti povedla 
Báječná knížka Zdeňka Svěráka s kouzelnými ilustracemi Adolfa 
Borna upoutá nejen děti, ale i rodiče. Tatínek Šíma má za úkol svým 
dětem na dobrou noc vyprávět pohádky. Maminka má večer nejví-
ce práce a tak ji musí zastoupit tatínek. Tatínek by nejraději Petruš-
ce a Petříkovi pohádky četl, děti však chtějí pohádky o obyčejných 
věcech kolem nás. 
Na naší pobočce mají čtenáři možnost si zapůjčit také hračky a di-
daktické pomůcky pro děti z projektu Lekotéka. K nejoblíbeněj- 

ším patří Ohebné myši. 
Dvě ohebné myšky vyrobe-
né ze dřeva a osm sad kom-
pletního oblečení pro kaž-
dou příležitost umožňují 
dětem při oblékání posta-
viček procvičovat jemnou 
motoriku. 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, 
ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO 
NOVÉHO ROKU 2021, 
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ 
A POHODY PŘEJE 
LIBUŠE PELÁNOVÁ, 
KNIHOVNICE

Milí čtenáři, to, čeho jsme se ve skrytu duše obávali nastalo. Podzim 
nám přinesl opětovné uzavření knihoven. Všichni doufáme, že se co 
nejdříve situace vyvine tak, aby se knihovny opět otevřely. Od pon-
dělí 23. listopadu se otevřela výdejová okénka na všech provozech 
KJM. Čtenáři si zde mohou vyzvednout objednané dokumenty  
(rezervace a objednávky), případně vrátit půjčené dokumenty.  
Okénka jsou otevřena v provozních dnech a hodinách, jak byly před 
uzavřením knihovny. 
Protože se situace mění každým dne, může se stát, že v době, kdy 
článek vyjde, budou knihovny již opět otevřené. 
V těchto dlouhých zimních večerech můžete prožít příjemné chvilky 
se svými nejmenšími nad pěknou knížkou, kterou najdete v  naší 
knihovně. Najdete zde třeba:
• Ošklivé káčátko a další 
pohádky 
V této knížce, doplněné krásnými 
barevnými celostránkovými ilus-
tracemi, najdeme šest pohádek, 
které patří k těm nejznámější  
a nejoblíbenějším. Jsou to Malá 
mořská víla, O ošklivém káčátku, 
Skřítci a švec, Rumplcimprcampr, 
Dvanáct tančících princezen  
a pohádka O Palečkovi. 
• Jak to chodí v přístavu
Text napsala Dana Winklerová, 
ilustrace vytvořil Josef Švarc. 
Toto leporelo zaujme všechny 
malé hochy a zodpoví jim otáz-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Jak se již stalo zvykem, v prvních týdnech nového roku probíhá po  
celé České republice Tříkrálová sbírka. Stejně tak i v Kníničkách přijdou 
malí nebo větší koledníci až k  vašim dveřím, zazvoní, zazpívají,  
popřejí do nového roku. Za několik let, během kterých se podílím  
na uskutečnění sbírky v Kníničkách, musím říct, že děti mají z kole- 
dování radost a na vás, občanech, vnímám, že i vy malé koledníky 
vyhlížíte a těšíte se na ně. 
V současné době, kdy jsou v platnosti různá opatření, aby se lidi navzá- 
jem nepotkávali, nebo jen v omezeném množství, se cokoli obtížně 
plánuje dopředu. Nikdo neví, jestli neustále skloňovaný virus bude 
zrovna v útlumu, nebo na jednom z vrcholů.
Domnívám se však, že by bylo škoda Tříkrá-
lovou sbírku neuskutečnit vůbec. Po doho-
dě s  pracovníky Charity České republiky  
a paní starostkou Lenkou Ištvanovou jsme 
se rozhodli, že sbírku uskutečníme, jak  
bylo zvykem, od domu k domu, samozřejmě 
za zvýšených hygienických opatření. 
Vybavíme se rouškami, na kasičku si nechá- 
me vyrobit držáček, aby příspěvek mohl 
proběhnout „na distanc“ a příliš jsme se 
k  vám nepřibližovali. Křídou na dveře je 
možné napsat až po zavření dveří… 

Jsem přesvědčená, že vše je proveditelné. V nadcházejícím roce bude 
možné koledovat od 1. 1. až do 24. 1. 2021. Nově jednu pokladničku 
trvale umístíme na Obecní úřad. Pokud vás koledníci nezastihnou 
doma a budete chtít do sbírky přispět, bude to možné v úředních 
hodinách. Rovněž uvažujeme, že by jedna skupina v určitý čas kole-
dovala před školkou. 
Považuji za důležité zmínit, že vše bude záviset na vládních opatře- 
ních, která budou v  platnosti v  době konání sbírky. Tato opatření 
budeme plně respektovat. Proto termín a způsob konání sbírky bu- 
de zveřejněn před Vánoci v obecních vývěskách a e-mailem.

V  Kníničkách žije mnoho mladých rodin 
s  dětmi, které bohužel neznám. Pokud  
máte chuť se Tříkrálové sbírky zúčastnit  
jako koledníci, jenom nevíte jak, stačí mi 
napsat na e-mail stankova.marketa@
volny.cz, nebo zavolat, tel. 723 421 998  
a já podám podrobnější informace.  
V našich řadách rádi uvítáme nové kole-
dníky z řad dětí i dospělých. 
Pevně věřím, že této tradiční dobročinné akci 
bude shůry požehnáno.
   Markéta Staňková
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Dne 30. září 2020 spolu strávili manželé Štelclovi 70 let  spo-
lečného života. Paní Anděla je nejstarší žijící rodačkou  
starých Kníniček. O jejím dětství ve starých a nových Knínič-
kách a o společném životě s manželem Evženem jsme psali 
v červnovém zpravodaji. Dnes jsme chtěla psát o jejich pla-
tinové svatbě. Oslava, naplánována do posledního detailu, 
se zatím nekonala. Příspěvek o jejich dlouhé společné cestě 
pro nás dnes napsali jejich nejbližší. 
K datu svatby byla naše babička hospitalizována v nemocnici.  
Po návratu domů, z důvodu opatření proti šíření covidu-19,  
nebylo možné provést obnovení slibu manželství. Jakmile nám 
to okolnosti dovolí, budeme se snažit všechno dohnat. 
Něco málo k jejich společnému životu: 
Anděla Štelclová, rozená Říháčková, pochází ze starých Kníni- 
ček. Po zatopení přehrady se přestěhovala do nových Kníniček 
do domu Ondrova 11. Svého budoucího manžela poznala na 
zábavě v hospodě „U Stejskalů“. Evžen Štelcl pochází z Bystrce, 
kde manželé prožili celý svůj společný život. S Kníničkami však 
byli stále v těsném kontaktu. Mají syna Jaroslava.

70 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA MANŽELŮ ANDĚLY A EVŽENA ŠTELCLOVÝCH

Anděla pracovala dlouhých 30 let ve Vlněně, pak přešla pracovat 
do školy na Heyrovského. Evženovi bylo v roce 1975 nabídnuto 
místo školníka v téže škole. Tam spolu pracovali až do důchodu.
V dřívějších letech jezdili na dovolenou s přáteli na Sázavu pod 
stan. Na toto období často a rádi vzpomínají. Později trávili spo-
lečné dovolené na rodinné chalupě v Dalečíně sbíráním hub, 
koupáním v řece a rybařením. Dnes tráví svůj volný čas zahrádkou 
a četbou, koukáním na telku a luštěním křížovek. Evžen vymýšlí 
nové recepty na likéry a lihoviny. Vlastní několikeré ocenění za 
pálenku a likéry z Kníničského lihobraní.

Autoři tohoto příspěvku, syn Jaroslav, snacha Jana, vnouča-
ta Jaroslav a Petra, jim přejí do dalšího společného života 
hodně štěstí, zdraví  a také aby se měli rádi jako dosud. 
Pravnoučata Petr, Ondřej a Barunka posílají velkou pusu.
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STEZKA ZOUVALKA 
KONEČNĚ V PROVOZU
Vážení čtenáři, v této rubrice se budeme 
spolu pravidelně setkávat, abychom se spo-
lečně vydávali na toulky krásnou přírodou 
za humny. Dnešní cesta začíná na zastávce 
lodní dopravy Cyklistická.
Oblastí zvanou Zouvalka nás nově opravená 
stezka zavede k oblíbenému hradu Veveří. 
Tato příjemná procházka přírodním parkem 
Podkomorské lesy nabízí krásné výhledy. 
Dřív zde byla jen prošlapaná, místy nebez-
pečná stezka. Byla úzká, často s obnažený- 
mi kořeny a místy na kraji strmého břehu. 
Pokud se zde potkali dva turisté v protismě-
ru, museli dávat pozor na strmý svah nad 
vodou. Přesto tudy jezdili i cyklisté.

PŘÍRODA ZA HUMNY S IRENOU BUBENÍKOVOU

Podstatné pro nás je, že přehradu může-
me snadněji obejít a ti odvážnější i objet. 
Necháte se zlákat? 
Bystrcká radnice ve spolupráci s městem 
navíc plánuje návazné úpravy. Konkrétně 
chce na pravé straně přehrady zbudovat 
cyklostezku mezi hradem Veveří a Rakov-
cem v délce 6  kilometrů. Cyklostezka má 
mít šířku 3 metry, aby se zabránilo případ- 
né srážce chodců a cyklistů. Projektový 
záměr byl schválen v červnu 2019, po vý-
stavbě se nový úsek stane součástí cyklo-
trasy Svratecká – od hradu Veveří až k sou-
toku Svratky a Svitavy vedle nákupního 
centra Olympia. 

Irena Bubeníková
fotografie Roman Zapletal

Tohle vše už neplatí, dnes má stezka bezpeč-
nou šířku po celé trase. Blátivé úseky tu na-
jdete stále, ale už jen místy. Nová dřevěná 
lávka stojí na betonových patkách nad starou 
stezkou. V jiném místě bylo nutné nainsta- 
lovat ocelovou lávku nad vodou. Stezka je 
určená především pro pěší, ale protože zde 
není žádný zákaz, využívají ji i cyklisté. 
Tiskový mluvčí města Brna Filip Poňuchálek 
uvedl následující fakta: „Práce začaly v břez- 
nu letošního roku a probíhaly v náročném  
terénu. Jejich ukončení bylo plánováno na 
konec srpna, avšak kvůli karanténě v jedné  
z dodavatelských firem byly práce hotovy až 
dvaadvacátého září. Celkově ty opravy stály 
17,8 milionů korun a ta stezka je dlouhá  
825 metrů.” 
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU

konzumace, zejména ve spojení s alkoholem, může způsobit poško-
zení jater a ledvin.
Kmín je jedním z nejstarších známých koření. V dřívějších dobách se 
dával do svatebního koláče pro štěstí a pro zachování věrnosti, při-
dával se do nápojů lásky a používal se proti škytavce a na posílení 
harmonie mezi duchem a tělem při modlitebních úkonech.

Kořením, na které bychom neměli zapo-
menout, je hřebíček. Jsou to nerozvitá 
květní poupata tropického stromu 
s názvem hřebíčkovec vonný. 
Hřebíček má výrazné antiseptické, des-
infekční a lokálně anestetické účinky, 
které jsou využívány zejména ve stoma-
tologii, tlumí bolesti zubních nervů a působí preven-
tivně proti paradentóze a zubnímu kazu. K tomuto účelu je vhodné 
masírovat dásně a zuby tinkturou z hřebíčku, může být i v kombinaci 
se skořicí. Jako varianta slouží nálev šalvěje s hřebíčkem. Účinný je  
i hřebíčkový olej. Při bolesti zubů je velmi účinné rozkousat jeden 
hřebíček. 
Hřebíček také zmírňuje žaludeční nevolnost a působí proti zvracení 
a nadýmání, pomáhá i při porodních bolestech.
Hřebíčkovým čajem nebo tinkturou lze vymývat nehojící se zahnisa-
né rány a bolestivé kožní postižení. Používá se i do mazání na revma 
a artritidu, inhalační formou desinfikuje dýchací cesty a léčí záněty 
průdušek, povzbuzuje činnost srdečního svalu a rovněž imunitní 
systém. Je považován i za přírodní afrodiziakum.
Směs hřebíčku se zeleným čajem a tymiánem je považována za jeden 
z nejlepších přírodních desinfekčních prostředků. Tinktura z hřebíčku 
je výborným repelentem proti komárům a klíšťatům a působí i proti 
bakteriím, parazitům a plísním.
Hřebíček se považoval za všelék po celá staletí v  různých starých 
kulturách. Používal se pro osvěžení dechu, na bolesti zubů i jako 
přísada do nápojů lásky.

Dalším typicky vánočním kořením je skořice. Je to 
kůra tropického stromu zvaného skořicovník čínský. 
Skořice má silné desinfekční účinky a působí i jako 
širokospektrální antibiotikum, antiviroti- 
kum a antimykotikum a je významným an-
tioxidantem. Zlepšuje trávení a látkovou 
výměnu, odstraňuje nadýmání, působí proti 
žaludečním nevolnostem, průjmu a zvracení. 
Působí proti vysokému krevnímu tlaku a snižuje cho-
lesterol, zlepšuje krevní oběh, podporuje aktivitu mozku, 
působí proti cukrovce, účinkuje i proti alergiím, léčí nachlazení  
a infekce močových cest a funguje i jako afrodiziakum. 
Skořici můžeme používat ve formě nálevu nebo odvaru, nejvýznam-
nější je ale použití ve formě tinktury, popřípadě mletou jako koření 
do pokrmů.
Ve starém indickém a čínském lékařství byla a dodnes je skořice velmi 
váženým lékem, sloužícím jako významný harmonizační, vyrovná- 
vací a protitraumatický prostředek, působící pro povzbuzení životní 
síly a rekonvalescenci. Je považována za jeden z nejuniverzálnějších 
léků s mimořádně širokým spektrem účinků.

LÉČIVÉ ÚČINKY KOŘENÍ
Blíží se vánoční čas a tedy i doba častějšího pečení a vaření, ráda bych 
se zde tedy zmínila o některých druzích koření, běžně používa-
ných v naší kuchyni. Tato koření jsou všeobecně známá, ale méně 
známé jsou jejich léčivé účinky na náš organismus.

Základním kořením, které používá v kuchyni každý, je pepř. Známé 
jsou u nás různé druhy pepře, jako pepř černý, zelený, bílý a červený. 
Pepřovníků je mnoho druhů a používají se plody různé zralosti.  
Například bílý pepř a černý pepř jsou oba plody pepřovníku černé- 
ho, přičemž černý pepř je nezralý plod dodatečně dosoušený na 
slunci, kdežto bílý pepř je zralý plod téhož stromu s odstraněnými 
vnějšími slupkami. Pepřovník je pěstovaná rostlina, pocházející 
z monzunových pralesů Indie a vyžadující velmi teplé podnebí.
 Pepř při vnitřním používání silně 

povzbuzuje tvorbu slin, žaludeč- 
ních šťáv a trávících enzymů, 

a tím výrazně povzbuzuje 
trávení, zvyšuje chuť k  jídlu, 

působí mírně dezinfekčně  
a proti nadýmání. Má tendenci 

zvyšovat krevní tlak a podporuje krev-
ní oběh, pomáhá při nedokrvení končetin. Působí jako přírodní 
afrodiziakum. Prohřívá tělo, prokrvuje sliznice a pomáhá tak například 
i na uvolnění rýmy a usnadnění odkašlávání. Také podporuje pocení. 
Pepř není vhodné konzumovat ve vysokých dávkách, postačí běžné 
dávky v potravě, popřípadě přidání malé dávky např. do čaje.
Nedoporučuje se při žaludečních, dvanácterníkových nebo střevních 
zánětech a vředech, ani pro těhotné a kojící ženy a malé děti. 
Při vnější aplikaci pepř silně zvyšuje prokrvení pokožky až do hlou-
běji položených tkání, používá se vmícháním do masážního příprav-
ku, pouze pro masáže menších ploch pokožky.
Pepř byl v dřívějších dobách velmi ceněným kořením a byl i důvodem 
mnoha válek, tažení a objevitelských cest, ale i ceněným platidlem, 
často sloužícím i jako výkupné. 

Dalším velmi důležitým kořením v naší kuchyni je kmín. Je to plod 
rostliny s názvem kmín kořenný. Jedná se o dvouletou bylinu, rostou-
cí i u nás. Je to především pěstovaná bylina, ale vyskytují se hojně  
i divoké odrůdy na lukách, pastvinách a mezích. 
Kmín podporuje správné trávení, povzbuzuje činnost žaludečních  
a střevních žláz, zabraňuje plynatosti, dezinfikuje trávicí systém  
a pomáhá proti parazitům, potlačuje křeče a zklidňuje podráždě- 
ný žaludek, pomáhá při různých poruchách trávení a při průjmu,  
i u dětí, má mírné močopudné účinky, mírní menstruační bolesti.  
Kmín také podporuje vykašlávání a u kojících matek podporuje tvor-
bu mléka, je také velmi dobrým zdrojem železa, pomáhá proti cuk-
rovce, zlepšuje krevní oběh těla včetně mozku a tím pomáhá i posí- 
lit paměť, posiluje kosti a podporuje zdravý spánek. 
Používáme ho v kuchyni, ale je možné ho po-
užít i ve formě čaje nebo plody kmínu 
přímo žvýkat. Zevně zklidňuje pod-
rážděnou pokožku a jako kloktadlo 
pomáhá při zánětech v  dutině 
ústní. Kmín používáme v přimě-
řených dávkách, jeho zvýšená 
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Jako typické vánoční koření je známý  
i badyán. Jsou to sušené hvězdicové 

plody ze stromu s  názvem badyáník 
pravý, původem z Číny.

Byl využíván už v dávných dobách ja- 
ko významný utišující a posilující lék. 

                   Působí jako antivirotikum, podporuje imunitu, 
léčí kašel a pomáhá tlumit bolesti v krku, badyánový čaj se používá 
při záchvatech koliky a revmatických bolestech. Působí močopudně, 
povzbuzuje chuť k jídlu a zmírňuje žaludeční potíže, posiluje rege- 
neraci jater. Má také antibakteriální vlastnosti a tinktura z  badyá- 
nu se používá jako přírodní antibiotikum, působí i proti plísňovým  
a kvasinkovým infekcím. Má mírné sedativní účinky, uklidňuje nervy 
a napomáhá klidnému spánku. Pomáhá regulovat hormonální funk-
ce u žen, zvyšuje tvorbu mateřského mléka. Používáme ho ve formě 
čaje nebo tinktury, popřípadě mletý do pokrmů.

Posledním oblíbeným kořením, o kterém se chci dnes zmínit, je kur-
kuma. Je to vytrvalá asijská bylina s názvem kurkuma dlouhá. Využí-
vá se oddenek jasně žluté barvy.

VÁNOČNÍ TRAMVAJE DPMB ROZVÁŽÍ ATMOSFÉRU PO BRNĚ

Tradiční symbol adventu – vánoční tramvaj DPMB se po roce 
vrátila  do centra města. Trasa vánočních tramvají se rozšířila na dva 
okruhy, v 30minutovém intervalu krouží na trase Česká – Náměstí 
Svobody – Hlavní nádraží – Nové sady – Šilingrovo náměstí – Česká 
– Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Malinovského náměstí –  Česká, 
vysvětlil změnu generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Retro tramvaj typu T3 je stejně jako v předešlých letech ozdobena 
světelnými rámy, na kterých se mění vánoční motivy. Takzvanou 
PFkovou tramvaj typu Anitra zdobí vedle polepu s vánočním přá- 
ním i vánoční osvětlení. Tento vůz jezdí nejčastěji na lince číslo 4. 
Ve vozech MHD v Brně zazní během adventu i nejkrásnější, vybraná 
vánoční přání dětí z mateřských škol.
Pohádkově vyzdobený vánoční stánek DPMB je letos přesunutý 
do prodejny podniku na Joštově ulici. 

Irena Bubeníková, volně ze zdroje DPMBfotografie zdroj: DPMB 

Kurkuma je ideálním lékem většiny poruch 
jater, žlučníku a žlučových cest. Zvyšuje tvor-
bu žluči, usnadňuje její funkci, tlumí záněty 
a křečové bolesti v této oblasti, pomáhá i při 
žlučových kaméncích, zlepšuje chuť k  jídlu  
a trávení a zabraňuje kvasné a hnilobné 
dispepsii. Působí jemně a nedráždivě, může 
být tedy využívána jako dietní koření. Kromě 
toho kurkuma snižuje cholesterol, zmírňuje 
záněty kloubů, zmírňuje bolesti 
při revmatické artritidě, má antioxidační účin-
ky, patří mezi přírodní antibiotika s antibak-
teriálním a antivirovým účinkem, působí na 
neurologické poruchy a dokonce má preven-
tivní účinek proti Alzheimerově a Parkin- 
sonově chorobě. Zevně působí proti akné, 
zlepšuje prokrvení, a pomáhá k  regeneraci 
kůže. Používá se jako koření do pokrmů ve 
formě prášku, může se užívat i jako čaj.

Vhodná je kombinace kurku- 
my s puškvorcem, kmínem, 
fenyklem, anýzem nebo pís-
kavicí. Kurkuma je rozpustná 
v  tucích, doporučuje se tedy ji 
konzumovat v kombinaci s olejem.

Ještě přikládám jeden recept:
MAGICKÝ POHÁR ZAMILOVANÝCH
1 láhev červeného vína, šťáva z 1 citronu, šťáva z 1 pomeranče, 3 svitky 
skořicové kůry, 6 hřebíčků, surový cukr k dochucení. 
Do hrnce nalejeme víno, šťávu z citrusových plodů, přidáme koření 
a zvolna přivedeme k varu. Mírně povaříme 5 až 10 minut. Odstavíme 
z ohně, osladíme a mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Podáváme 
horké. 

V příštím čísle bych se ráda zabývala léčivými vlastnostmi obilovin. 
Přeji všem krásné vánoční a zimní dny plné zdraví a radosti, naplněné 
vůní a chutí vzácného koření.
      Zina Lišková
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Má duše čeká na Pána
více než stráže na svítání…    
Žl 130

Svoji nelehkou životní pouť završil 
v 97. roce svého života, smířen  
s Bohem i lidmi. Vnislav Fruvirt se 
narodil 11. července 1923 v Příbra-
mi na Moravě a kněžské svěcení 
přijal 5. července 1947 v Brně.
Jeho prvním působištěm se stala 
Tvarožná, po pěti letech nastoupil 
jako administrátor do Mašovic. V listopadu 1952 byl povolán na zá-
kladní vojenskou službu, ale již v lednu 1953 ho zatkla StB za údaj- 
nou protistátní činnost. Co by „duchovní vůdce odbojové skupiny“ byl 
odsouzen na deset let odnětí svobody, zabavení majetku a tisíc korun 
pokuty. 
Prošel věznicemi na Cejlu v Brně, ve Znojmě a Mladé Boleslavi. Ve Val- 
dicích se setkal se známými politickými vězni jako například s kně- 
zem a teologem Josefem Zvěřinou či básníkem Václavem Renčem, 
strávil zde i půl roku na samotce. Propuštění se P. Fruvirt dočkal  
v roce 1960 při tehdejší rozsáhlé amnestii prezidenta A. Novotného. 
Několik let pak pracoval u Dopravního podniku města Brna jako čistič 
výhybek a později řidič tramvaje. Plně rehabilitován byl až v roce 1991.
Státní souhlas a možnost vrátit se do duchovní správy získal v roce 
1966, kdy se mohl vrátit jako kooperátor na Staré Brno, v listopadu 

vali kněží v prázdném kostele, my ostatní jsme byli přítomni díky ži-
vému přenosu na youtube, jehož link je stále plně funkční: https://
www.youtube.com/watch?v=i8ttD0wDQ5Q&feature=youtu.be. 
Prázdná místa v kostele však byla plně obsazená, místo lidí zde byly 
umístěny četné fotografie těch, které mons. Vnislav Fruvirt na jejich 
cestě životem provázel. 
O svém životě vykládá mons. Fruvirt na webu Paměti národa: 
https://www.pametnaroda.cz/cs/fruvirt-vnislav-1923
Ing. Kučera vzpomíná na otce Vnislava takto: 
„Životním posláním o. Vnislava Fruvirta byla kněžská služba. Kněžské 
povinnosti plnil beze zbytku, mnoho času své služby strávil ve zpověd- 
nici. Snažil se sloužit do posledních sil. O. Vnislav byl velice pokorný, 
skromný a nenáročný. I přesto, že byl dlouho vězněn si zachoval životní 
optimismus. Rád se smál, s  oblibou vyprávěl a poslouchal anekdoty.  
Mezi farníky byl velmi oblíbený.
Za 47 let jeho působení v  Bystrci byla provedena celá řada oprav na 
kostele i faře. Např. fasáda kostela a jeho vymalování, nová elektroinsta-
lace v kostele i na faře. Dále je možno připomenout vodoinstalaci na faře 
a vybudování podkrovních prostor fary a mnoho dalších drobných oprav.
Jeho usměvavá tvář nám bude chybět.“

Irena Bubeníková
volně ze zdrojů: Vikipedie, Proglas, Paměti národa

fotografie: Vikipedie a Ing. Milan Kučera

Masarykova univerzita 
nabízí dobrovolníky
Pište a volejte:

Chcete pomoci 
jako dobrovolník?
– stáhněte si mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ
– navštivte web www.munipomaha.cz

– linka 549 498 800
– SMS na 775 855 636 / 775 855 633 (a my vás kontaktujeme)

– e-mail pomoc@muni.cz
– web www.munipomaha.cz

Oblasti pomoci:
– pomoc seniorům a lidem v karanténě (nákupy, vyzvednutí léků, venčení zvířat)

– hlídání a doučování dětí

– pomoc v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb

#10Fakult1Univerzita_Masarykova

masarykova univerzita pomáhá

V NEDĚLI 25. ŘÍJNA 2020 ZEMŘEL MONSIGNORE VNISLAV FRUVIRT, 
DLOUHOLETÝ FARÁŘ BYSTRCKÉ FARNOSTI 

1967 se stal účetním kapitulní konzistoře a dómským vikářem v Brně 
na Petrově. Dne 1. května 1973 byl ustanoven do Bystrce, kde pak 
požehnaně působil jako administrátor a později farář dlouhých  
47 let. Od roku 1986 až do konce života vykonával navíc funkci soud-
ce, v letech 2005 až 2007 funkci viceoficiála Diecézního církevního 
soudu v Brně. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle mu udělil v prosinci 
2007 za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla a v červ-
nu 2013 medaili sv. Cyrila a Metoděje. Papež Benedikt XVI. ho v září 
2010 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.
S mons. Vnislavem jsme se rozloučili v pátek 30. října v kostele sv. Jana 
Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Bystrci, následně byl uložen do kněž-
ského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Smuteční obřad celebro-
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VÁŽENÍ OBČANÉ A PŘÁTELÉ KNÍNIČEK
Je to téměř 12 měsíců, kdy jsme si navzájem přáli všechno nejlepší do nového 
roku, hlavně zdraví a také, aby nebyl horší než ten rok minulý. Bohužel nikdo  

z nás netušil, co si na nás osud přichystal. Nebyl to rok ideální, spousta 
plánovaných akcí a setkání se nemohla uskutečnit. Věříme ale, že v novém 

roce nám zachováte přízeň a opět se budeme s radostí potkávat. 
Dovolte nám, abychom Vám i nám opět popřáli všechno nejlepší, hlavně 
zdraví a aby ten nový rok 2021 byl mnohem, mnohem lepší než rok 2020. 

Na shledanou na některé z našich akcí se těší 
SOPKa, z.s

VELKÉ RADOVANEC
Vánoce se kvapem přibližujó a ti, kteří kóřijó 
hantec, gómó, že se jim v hantecu hóká Velké 
radovanec. Šropáli vaří těšany na keřa, nebo 
spíš na ty šochtle pod keřem, kerý jim tam 
máznó staří medvědi. Teda, ze startu si mys-
lijó, že jim to tam dovalí Malé kiloš, ale většinó 
už ve školce jim kamoši propálijó, že žádné 
Malé kiloš neexistuje, a tak přindó vo ideály.
Já sem v Ježucha věřil dost dlóho. Naši měli 
na mě ufachčenó betálnó habaďůru. Se só- 
sedama ve štoku nad nama byli dohókaný, 
aby rajt v sedm večer spustili za náš fenstr 
rožnutó prskavku na špagyšu a nechali ju tam 
kévat, dokaď nesfajruje. Já měl augle vyva- 
lený jak hópací hajtra, ale vrtalo mi dóznó, jak 
se ty šochtle dostaly pod keřa, aniž by Malé 
kiloš vodmachloval náš fenstr. Až mi pak sy-
nátor těch sósedů hóknul, jak se to sfachčilo, 
a tak už sem na tem nemusel vařit budku.
Vzpomenu ještě jednu vánoční storku, keró 
mi vyprávěl legendární diskžokej Jindra Eliáš. 
To Franta Kocourek jednó v  knajpě v  Řeč- 
kanech vyhlásil Mistrovství světa ve lhaní.  
Když ho vyhlásil, tak ho taky po zásluze ná-
sledující šorfkó s vánoční tématikou vyhrál.
Dva konópci z Řečkan neměli krupicu, a pro-
to si na Velké radovanec ve valdu blízko 
hospody vyhlídli krásnó jedličku. V noci pak 
potmě šli a tu jedličku podřízli a nesli ju do 
kéru. Strašně se u teho potili, jedla byla hroz-
ně těžká. Na první blik nic moc, ale měla 
kvicht jak sviňa. Museli asi třikrát vodpočí- 
vat. A když doklapali do kéru a rožnuli, tak je 
málem trefil šlak, protože na té jedličce seděl 
přimrzlé myslivec, co tam byl původně na 
čekané. Borci z teho byli úplně na nervy, tak 
roztopili piliňáky, a jak se v tem kéru zafajro-
valo, tak myslivec normálně z tý jedle vod-
padl. Když mu tu celó storku odvykládali  
a prolili ho zodpovědně vajnošem a rumun-
skem, tak on jim vaří: „Tak za to, že jste mi 
zachránili lajfku, vám nedám ani pokutu.“  
A vystřelil z tama pali jak jelen.
No, a mně nezbývá, než vám ve finále popřát 
betelné Velké radovanec, hafo šochtlí pod ha- 
luzó keřa, špicové vajnoš, chuťovó fišlu a do 
novodurovýho járu dvacet kol dvě pětky  
a jeden kósek hafo štígra, žádné chabrus, 
špicovó hoknu za betálnó krupicu a lajfku ve 
vatůfce.

Žanek Hlaváček

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
STOJÍME NA KONCI ROKU 2020

Tento rok se zcela neobvykle zapsal  
do našich životů i života obce. Některé společné  

akce byly zrušeny,  některé akce našly své nové formy. 
Za Kníničský zpravodaj chceme poděkovat našim čtenářům  

za jejich přízeň a v neposlední řadě děkujeme i všem neúnavným  
přispěvatelům za jejich příspěvky. 

Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a veselého Silvestra.  
Ať rok 2021 proběhne podle Vašich představ a přání. 

Vykročme do něj tou správnou nohou a využijme těch 365 příležitostí,  
kdy můžeme uplatnit ruce, hlavu i srdce.

Vaše redakční rada


