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Krásné prožití vánočních svátků, 
všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví, 
štěstí, osobní i pracovní úspěchy, mnoho 
radostných okamžiků v roce 2022 
Vám jménem úřadu i všech zastupitelů 
přejí 

pf 2022

Lenka Ištvanová, 
starostka

Miroslava Keprtová, 
místostarostka

rok se s rokem sešel a my opět nasáváme předvánoční atmosféru ať 
už všudypřítomným shonem, přeplněnými parkovišti u obchodních 
center, letos také nevídanou sněhovou nadílkou, vůní pečeného  
cukroví, ozdobenými a vánočně osvětlenými ulicemi. Každý rok se  
tito poslíčkové vánoc opakují a ani tento složitý rok tomu není jinak. 
Náměstí bez svařáku a tradičních trhů vypadají sice smutně a prázdně, 
ale nic není tak zlé, jak se to někdy může zdát a na každé maličkosti  
se dá najít krásného nebo alespoň inspirativního. Ti, kteří se přišli po- 
dívat na překrásnou vánoční výzdobu na poloprázdná náměstí, mají 
možnost daleko více a intenzivněji vnímat vánoční atmosféru neruše-
nou ulicemi přeplněnými lidmi shánějícími dobré pití a jídlo. Najednou 
se otvírá možnost zastavit se, rozjímat, bilancovat a zamyslet se nad 
co je v životě doopravdy důležité, ať už je to pro Vás cokoliv. 
Chtěla bych tím říct, že ač některé věci dnes nejsou a ani nebudou 
jednoduché, máme možnost i v takovém případě myslet pozitivně  
a neutápět se ve svých vlastních splínech. Já splín zaháním nejen pod-
večerní zastávkou u našeho kníničského vánočního stromu a betlému, 
osvětlené školky a kapličky, kdy se kochám jejich krásou, ale i podpo- 
rou u své rodiny. Právě čas vánoční by nám měl přece připomenout,  

že na to všechno nejsme sami, že se máme o co opřít, ať už je to rodina, 
přátelé nebo třeba i obec ve které žijeme. Máme před sebou rok 2022 
a všichni doufáme, že bude lepší než ty dva předchozí a že se konečně 
vrátíme k normálnímu způsobu života. Přes všechna nařízení, opatření 
a omezení Vám můžu jako starostka slíbit, že udělám vše pro to, abych 
vám občanům s případnými problémy pomohla a slíbit vám můžu  
také to, že i přes všechny okolnosti pro vás budeme i nadále připravo-
vat nejen tradiční, ale i nové kulturní a sportovní akce a budeme se 
snažit novými projekty Kníničky vylepšit, zkrášlit i zfunkčnit.
Co se týče probíhajících projektů, můžeme si na čas oddechnout od 
projektu výměny nadzemního elektrického vedení za podzemní 
vedení, jehož I. etapa byla právě dokončena. Zjištěné nedostatky na 
komunikacích, které nemohly být odstraněny v důsledku nepřízně 
počasí, realizační firma odstraní na jaře příštího roku a do té doby 
bude mít u Brněnských komunikací zadrženu peněžitou kauci. Velmi 
si vážím všech trpělivých občanů Kníniček, kteří museli vystoupit  
ze své komfortní zóny, zatnout zuby a smířit se po omezenou dobu 
s nemožností zaparkovat před svým domem, zabahněnými ko- 
munikacemi a zvýšenou prašností. Odměnou jim za to bude nejen 

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
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příjemný pohled do ulic bez nevzhledně prověšených kabelů, ale  
i nové moderní veřejné osvětlení, zatím na ulicích K Bukovinám  
a U Památníku (z důvodu zpoždění dodávky, jsou prozatím na nových 
sloupech umístěna původní svítidla). Ale tím výčet pozitiv nekončí,  
v zemi jsou již nachystány chráničky k jednotlivým domům, do kte- 
rých se s příchodem teplejšího počasí zafoukne svazek optických 
vláken, které do kníničských domácnosti přinesou velmi rychlý in- 
ternet a novou kabelovou televizi. Tím by měly být definitivně vyře-
šeny problémy občanů s častou nefunkčností současného nadzem-
ního vedení kabelové televize. V příštím roce na podzim by výměna 
nadzemního vedení za podzemní vedení měla pokračovat na ulicích 
Přehradní a Šikulova. Každý rok pak dle sdělení a finančních možnos-
tí společnosti EG.D, a.s bude následovat další etapa. (3. etapa se bude 
týkat ulice Nová a části ulice Ondrova – od zatáčky u ulice Nová smě- 
rem nahoru, 4. etapa, a asi nejnáročnější, je na zbytku ulice Ondrova, 
ulice K lesu, Rekreační a části ulic U Památníku a K Bukovinám).  
Moc bych si přála, aby tyto stavby navázaly na rychlost, za kterou se 
zvládly dokončit ulice Místní, K Bukovinám a U Památníku. 
Další, na příští rok naplánovanou stavbou, bude námi všemi dlouho 
očekávané, zklidnění ulice Ondrova. Příští rok bychom taktéž rádi 
nachystali revitalizaci veřejného prostranství u mateřské školy tak, 
aby se stalo atraktivnější pro posezení v parku. Zároveň s tím bychom 
rádi zrealizovali citlivou revitalizaci parku U Lva. Nechceme, aby utrpěl 
jeho výjimečný přírodní charakter stejně jako jeho patron a ošetřo-
vatel, pan Lubomír Strážnický, kterému za péči o park velmi děkuji. 
Na projektovou dokumentaci se nám již podařilo získat finanční 
prostředky z dotace města Brna.
Zároveň s tím bychom rádi nastartovali pandemií utlumený velký 
projekt, při kterém by měla být postavena nová mateřská škola  
a domov pro seniory na Dolních Loukách. Zde bychom velmi rádi 
viděli vyrůst mimo jiné nový park a prostor pro zajištění údržby  
Kníniček a prostor pro konání kníničských kulturních akcí. Bohužel 
statutární město Brno podmiňuje realizaci a financování tohoto pro-
jektu provedením vstupního areálu do ZOO v prostoru před cukrár- 
nou Anička při ulici Ondrova. Tento projekt je dle našeho názoru 
zcela zbytečně megalomanský, nicméně aktivně vyjednáváme o jeho 
zmenšení. Do dnešního dne se nám podařilo vyjednat se statutárním 
městem Brnem to, že parkoviště nebude nadzemní, ale podzemní, 
ulice K Bukovinám nebude průjezdná až do areálu vstupu do ZOO, 

ulice Rekreační obousměrná, parkoviště pro autobusy nebude umís-
těno v Kníničkách a budova mateřské školy bude umístěna místo 
původně plánovaného Paracentra. Je to pro nás zastupitele velmi 
těžké rozhodnutí, na jedné straně máme možnost mít krásné území 
s parkem, školkou, domovem pro seniory a tolik potřebným zázemím 
pro kulturní akce za podmínky, že přistoupíme na vznik vstupního 
objektu pro ZOO v Kníničkách. Na druhé straně nemůžeme nechat 
území nadále ladem, a přát si, aby některou nadcházející městskou 
politickou garnituru nenapadlo tohle pro Kníničky potřebné území 
prodat developerovi, který by zde mohl z hlediska povolené velikos-
ti zástavby umístit takřka další Kníničky. Je to prostě Sofiina volba, 
nicméně v současné době se přikláníme k první variantě a tedy vý-
stavbě mj. důležitých staveb pro potřeby Kníničských občanů. 
Taktéž máme v plánu napravit chybu Jihomoravského kraje, kvůli které 
cyklisté a pěší využívající nově budovanou cyklostezku z Jinačovic 
budou v Kníničkách vyvrženi do frekventované křižovatky na silnici 
III. třídy spojující Kníničky, Jinačovice a Rozdrojovice. Rádi bychom 
dosáhli dopojení této cyklostezky na stezku vedoucí Kníničkami 
okolo včelnice na Sokolské koupaliště. 
Výčet záměrů, které plánujeme zrealizovat nebo alespoň začít chystat, 
není konečný. Bude toho daleko více, ale abych zbytečně nezabírala 
místo ve vánočním zpravodaji, o dalších záměrech se zmíním v násle-
dujícím čísle zpravodaje. 
Ještě si ale neodpustím velmi poděkovat všem, kteří se podílí na cho- 
du obce ať už drobnými věcmi, pořádáním kulturních nebo sportov-
ních akcí, vedením kroužků nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Také 
děkuji všem zaměstnancům našeho úřadu i všem pedagogickým  
a provozním zaměstnancům mateřské školy Studánka. Bez nich by 
nám v Kníničkách nebylo tak veselo a hezky. Ještě jednou velké DÍKY!
Než uzavřeme poslední kapitolu roku 2021, ráda bych Vám všem 
popřála klidné a co možná nejvíce bezstarostné vánoční i předvánoč-
ní období, abychom se na Vánoce sešli se všemi členy rodiny a pro- 
žili šťastný čas v uklizených a kořením provoněných domovech.  
Do magického roku 2022 vám přeji hodně zdraví a štěstí, snad se 
podaří zkrotit toho malého nepřítele lidstva tak, abychom se mohli 
začít zase setkávat, vídat se na sportovních a kulturních akcích, které 
jsou již 2 roky utlumeny. Prostě, aby ten nadcházející rok by pro nás 
všechny všestranně klidnější a šťastnější. 
Tak na viděnou v roce 2022

Lenka Ištvanová, starostka 

KNÍNIČSKÝ ADVENT „NEADVENT“
Když objevíte ve svých schránkách Kníničský zpravodaj, bude již více 
jak polovina adventního času za námi. Adventní čas přišel v  letoš- 
ním roce stejně jako před rokem, před deseti lety, před sto lety, před 
tisíci lety. Je to magické období, ve kterém se děti těší na dárky od 
Ježíška, které najdou pod vánočním stromečkem, dospělí se těší,  
jak hodí pracovní povinnosti za hlavu a společně prožijí příjemné 
rodinné chvíle, věřící netrpělivě očekávají příchod Spasitele. Je to asi 
jediné období v  roce, na kterém si snad každý člověk najde něco 
hezkého a raduje se z toho. I my se každoročně snažíme přijít se 
svojí troškou do mlýna a zpříjemnit zejména dětem adventní čas 
uspořádáním kulturní akce nazvané Kníničský advent. Tak jako ad-
ventní čas, přicházel Kníničský advent od roku 2015 nepřetržitě až  
do roku 2019 a my měli velkou radost z toho, že můžeme každý rok 
vymýšlet nové a nové věci a z Kníniček tak na jeden den v roce vy-
tvořit centrum pozornosti širokého okolí. 

V roce 2015 jsme začínali pouze s malým jarmarkem, andělským zpí-
váním a zpíváním koled u stromečku. V tomto roce jsme se poznávali 
mezi sebou a začínali tvořit přátelství, která se každoročně víc a víc 
upevňovala. V roce 2016 jsme přidali adventní dílny a průvod čertů 
s  jedním polorozpadlým vozem pekelníků a jedním kočárem pro  
Mikuláše a andílky. Obyčejný jarmark nahradil řemeslný jarmark, na 
kterém si děti mohly vyfouknout baňky, vykovat hřebík nebo vyrobit 
sýr. Taktéž jsme v  tomto roce umístili první sochy do Kníničského 
betlému. V roce 2017 jsme přivedli zvučná jména na pódium a polo-
rozpadlý čertovský vůz nahradil supermoderní žebřiňák v dokonalém 
technickém stavu (jak by řekl klasik, pořídili jsme takřka voňavku). 
Lucifer a celý pekelný ansámbl pomalu získával na síle a dynamice. 
V  roce 2018 se nám do Kníniček podařilo dostat jednoho z  našich 
nejlepších a nejžádanějších zpěváků, Pokáče. Ano správně, je to ten 
chlapík s  kytarou, holou hlavou a výrazným plnovousem, který se 
v letošním roce umístil na druhém místě v anketě Zlatý slavík a porazil 
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živelnosti a košatosti, čímž pobavil nejen děti, ale i dospělé. Taktéž se 
v tomto roce objevil stánek s krásnou čerticí a andělkou, ve kterém si 
mohli návštěvníci vyrazit pekelnou minci – Luciferův dukát. V  roce 
2019 se pekelný průvod rozšířil o další vůz – klec na malé hříšníky. 
Zároveň se v Kníničkách poprvé objevil poutač s čertem. Na pódiu 
rozehráli nezapomenutelnou show Václav Upír Krejčí v roli kontrolóra 
s naším již tradičním Luciferem. Taktéž vystoupil neméně známý zpě-
vák Thom Artway s nezaměnitelným hlasem. Dalo by se říct, že při 
počtu návštěvníků, neměl daleko ke 3000, již nebylo co vylepšovat. 

tak velmi zvučná jména jako Richarda Krajča, Vojtěcha Dyka nebo 
třeba Tomáše Kluse. To, že tento písničkář, který bez problémů vypro-
dává pražskou O2 arénu, zazpíval v Kníničkách, považujeme za na-
prosto neuvěřitelný „majstrštyk“. Ale abychom nezapomněli na další-
ho účinkujícího, zároveň s  ním vystoupil neméně slavný písničkář 
Voxel, který Kníničským čertům propůjčil melodii z písně „V naší ulici“ 
a ti ji neváhali použít do jejich prvního klipu (https://www.youtube.
com/watch?v=IoI9OtXuwq0). V tomto roce se zároveň pekelný arze-
nál rozšířil o vůz pro Lucifera. Ten díky převtělení získal na vtipnosti, 
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plánovat, ale přesto jsme se navzájem podporovali a plánovali. A jak 
to dopadlo? To, co jsme tak dlouho vymýšleli, chystali a těšili se na to, 
bylo najednou zakázáno. Kníničský advent 2020 musel být zrušen  
a Kníničští čerti si udělali radost malým neohlášeným průvodem  
po Kníničkách. Smutný to rok.
A co letos? Celý rok plánujeme, domlouváme, chystáme a těšíme se. 
Léto vypadá nadějně, počty případů klesají. Začátek podzimu vy- 
padá taky super, chystáme scénáře, pilujeme drobnosti, adventní 
dílničky kompletně připraveny, umělci domluveni a? S  příchodem 
adventního času rušíme Kníničský advent 2021. Kníničský advent  
jsme zrušili z vlastní iniciativy proto, abychom udělali alespoň drob- 
né gesto solidarity se zdravotníky, kteří si už v  té době sahali na  
dno kvůli katastrofální situaci jak v  nemocnicích, tak v  ordinacích 
praktických lékařů. Nicméně dva týdny po našem rozhodnutí se 
rozhoupala i naše vláda a pořádání kulturních akcí plošně zakázala. 
Opět nás to uvrhlo do chmur, zklamání a frustrace. Už druhý rok jsme 
nemohli uskutečnit pro děti to, na co jsme se všichni těšili. Letos jsme 
mimo jiné jako překvapení pro vás měli domluveného písničkáře 
Michala Horáka, který letos skončil v anketě Zlatý slavík v kategorii 
objev roku na 1. místě.
Prostě Homō putat, Deus mūtat – Člověk míní, Pán Bůh mění. Na po-
slední chvíli jsme se přesto nevzdali. Sice jsme uspořádání Kníničské-
ho adventu řekli „ne“, ale přes všechny pochybnosti jsme se pustili 
do plánování alespoň toho, co mají na Kníničském adventu všichni 
nejraději, tedy průvodu čertů. Dlouho jsme přemýšleli, jestli vůbec 
bude mezi čerty, andílky a vůbec naším kompletním organizačním 
týmem dostatečný zájem o uspořádání programu ve značně okleš-
těné formě. Po odeslání zprávy do všech koutů Brna se začaly vracet 

Ale my jsme chtěli jít zase dál, pokračovat ve vylepšeních, chystat  
pro vás další překvapení. Jenže co ani čert nechtěl, hned po adventu 
ve velmi lidnaté zemi zrodil se nástroj, který uvrhl celou planetu do 
totálního chaosu, nikdo najednou nevěděl, co bude zítra. To, co bylo 
vždy normální, stalo se nenormálním a naopak to, co bylo nenor- 
mální najednou stalo se normálním. Jako malé děti jsme se dívali 
nechápavě na Michaela Jacksona, který nosil mezi lidi roušku.  
Dnes si již nedovedeme představit, že půjdeme do obchodu bez 
roušky, tedy respirátoru FFP 2 a více. Tato doba i nás pořadatele uvrh-
la do nejistoty, frustrace, zklamání. Najednou jsme neměli sílu něco 
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odpovědi, a stalo se něco neuvěřitelného. Takřka všichni vyjádřili 
letošnímu průvodu čertů podporu a přislíbili svou účast. Dokonce  
i Ti, kteří byli v karanténě nebo izolaci, vylepili medvídky na skříně  
a každý den nedočkavě strhávali jednoho za druhým tak, aby posled-
ního medvídka utrhli nejpozději den před průvodem. Měli jsme na-
chystané vozy a čerti, čertice, andílci, Mikuláš, Lucifer a pár organizá-
torů čekalo na instrukce, co mají dělat. Zbývalo zodpovědět poslední 
otázku, jak z  tohoto tradičního průvodu udělat epidemiologicky 
korektní akci. Vymysleli jsme konstrukci, se zastávkami u jednotlivých 
domů, adresného rozdávání dárků, takřka žádné propagaci a pokyny 
pro přihlížející, co mají a nemají dělat. Již brzy jsme však pochopili,  
že plány jsou jedna věc, ale realita věcí druhou.
Když přišel den D s hodinou H, my všichni zase stáli před domem paní 
starostky. Ihned po startu jsme se ocitli v pevném sevření davu dych-
tivých diváků, který nebyl schopen rozehnat Mikuláš, a dokonce ani 
sám kníže pekelný, Lucifer. Na každé naplánované zastávce již děti 
s  rodiči netrpělivě vyhlíželi řinčení řetězů, ponurou hudbu, mlhu 
hustou tak, že by se dala krájet, plameny vycházející z čertovských 
papulí, to vše doprovázených konvojem pekelně osvětlených vozů. 
Za nimi pak na vše dohlížel na svém bílém kočáru pohodlně usaze- 
ný Mikuláš s  početnou skupinou andílků. Děti dychtivě čekaly na 
zavolání svého jména z úst Mikuláše. Horší pak bylo, když své jmé- 
no slyšely z úst Lucifera. Naštěstí Mikuláš, po většinou žertovné roz-
tržce s Luciferem, nenechal děti odnést jako budoucí pomocníky do 
pekelné kuchyně, a všechny děti obdaroval balíčkem s  bohatou  
Mikulášskou nadílkou. Jen stěží zažije i čert radostnější pocit, než při 
pohledu do radostných tváří malých neposedů a spokojených obli-

čejů jejich rodičů a prarodičů. Všechno zlé, co jsme za ty dva roky 
frustrací s marným plánováním Kníničského adventu zažili, bylo na 
chvíli zapomenuto a my se s  chutí vrhli do nových plánů, nových 
výzev a nových radostí. 
A jak si již někteří všimli v upoutávce na letošní Čertovský průvod, 
tentokrát už si další advent vzít nenecháme. Z tohoto důvodu jsme 
oprášili již dříve vyřčenou myšlenku adventního dne na přelomu jara 
a  léta. Naše myšlenky již pokročily směrem k  realizaci, začali jsme 
domlouvat umělce, pódium, a plánovat jeden letní den jako oslavu 
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PREJÍ KNÍNICSTÍ CERTI
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čertů. Pokud se nám podaří dotáhnout naše myšlenky do úspěšné 
realizace, pak se máte na co těšit. Čeká Vás festiválkový den plný 
animačních programů pro děti, pekelně dobrých kulinářských show, 
ohnivých show, hudebních a divadelních představení a spousty ře-
meslných výrobků. A jestli se nám podaří spojit síly s organizátory 
Ignis Brunensis a tento den naplánovat v  den ohňostroje, budou  
mít Kníničští čerti takřka neskutečnou kulisu pro své představení. 
V tento den se bohužel nemůžeme vidět s Mikulášem, protože ten 

má vyhrazený pro svůj pochod po zemi pouze jeden den v  roce.  
Zato čerti a čertice s  Luciferem a jeden popletený anděl se skupi-
nou andělek hlídají děti celý rok, a tak se mohou všichni potkat v jeden 
den a naplno si ho užít.
A který den to bude? Těžko se plánuje, ale předpokládáme, že tak 
jako v  předchozích letech a létech potřebuje i virus načerpat sílu  
a ulehá k zimnímu spánku (spíše tedy letnímu spánku), aby mohl zase 
naplno udeřit v  podzimních měsících. Z  tohoto důvodu také letní 
advent plánujeme na měsíce květen nebo červen, kdy nás většinou 
virus nechává nadechnout a namlsat letních teplot. Jak bude termín 
pevně zakotven v kalendáři, budeme Vás o tom informovat všemi 
dostupnými cestami. Ty Kníničské na stránkách městské části nebo 
prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Ostatní mohou sledovat 
stránky čertů www.certikninicky.cz nebo jejich facebookový či insta-
gramový profil. Vše důležité budeme postupně zveřejňovat a upřes-
ňovat v souladu s aktuálními protiepidemiologickými předpisy.
Tak hlavně ať nám tentokrát naše plány nic nezbrzdí a všichni se 
společně uvidíme. Brzy na viděnou přejí hlavní organizátoři Knínič-
ského adventu 

Lukáš Bezděk, Lenka Ištvanová, 
Aleš Chrastil a Mirka Keprtová

Za dokonalé fotografie, které při jakémkoliv zveřejnění získávají re-
kordní počet lajků, děkujeme našemu dvornímu fotografovi Martinu 
Pelánkovi.
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PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že posledním úředním dnem roku 2021 bude pondělí 20. 12. 2021.
V období od 21. 12. do 31. 12. 2021 bude úřad uzavřen. Prvním úředním dnem roku 2022 bude pondělí 3. 1. 2022.

Přejeme klidné prožití vánočních svátků.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
jak jsme vás již informovali v několika předchozích číslech Kníničské-
ho zpravodaje, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky 
které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně.  
Co je na této službě nejdůležitější, je to, že občané, kteří se do  
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité  
informace o dění v Kníničkách, a to prostřednictvím e-mailů či zpráv 
do mobilní aplikace.
Jak je tato služba důležitá, resp. jak by mohla být, jsme poznali v mi-
nulých dnech, kdy docházelo v MČ Brno-Kníničky z důvodu staveb- 
ních prací na přeložce VN a NN napětí, kterou realizuje společ- 
nost EG.D, a.s. k několikahodinovému vypínání přívodu elektrické 
energie. Dle zákona již nemá společnost EG.D, a.s. (dříve EON, a.s.) 
povinnost informovat jednotlivé domácnosti, tak že jim oznámení 
rozešle prostřednictvím pošty, ale svoji povinnost splní zveřejněním 
informace na úřední desce konkrétní městské části. Samozřejmě 
chápeme, že je to velmi nepříjemná záležitost zvláště v  případě,  
kdy tuto informaci dostanete tak, že vám prostě přestane jít proud! 
Městská část se snaží informace dále šířit prostřednictvím infor- 
mačních tabulí, aktualit na webu městské části, a právě službou  
Mobilní Rozhlas.  
Chci vás proto velmi důrazně poprosit, abyste si službu Mobilní 
Rozhlas nainstalovali nebo nechali nainstalovat. Pokud si s instalací 
nebudete vědět rady, kdokoliv na úřadě MČ Brno-Kníničky vám rád 
poradí.
Ještě vám připomenu, co vám přinese registrace do Mobilního Roz-
hlasu:
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu přímo do telefonu 
• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, 
dopravní uzavírky atd. 
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce 
• Účast ve veřejných anketách 
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké 
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat? 
• Přes webovou stránku https://kninicky.mobilnirozhlas.cz 
• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / MUNIPOLIS
• Vyplněním registračního letáku a předáním na ÚMČ Brno-Kníničky

Děkuji vám za spolupráci
Miroslava Keprtová

ZIMNÍ ÚDRŽBA V KNÍNIČKÁCH 
Rádi bychom vás seznámili s organizací zimní údržby komunikací  
a chodníků v městské části Kníničky v nadcházejícím zimním období 
od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 
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. 
Úkolem zimní údržby místních komunikací se podle výše uvedené 
legislativy rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti ko- 
munikací, které vznikly povětrnostní situací a to tak, aby zimní údrž-
ba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na 
straně jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komu-
nikací 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 usnad-
ní práci.
A kdo tedy u nás zajišťuje zimní údržbu? 
Základní komunikační systém (ZAKOS) je všude tam, kde jezdí  
městská hromadná doprava a je zařazen do I. pořadí důležitosti  
pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací. Lhůta pro 
odstranění těchto závad je do 4 hodin od nesjízdnosti, což v  MČ  
Brno-Kníničky je ulice Ondrova. Sjízdnost zde zajišťují Brněnské  
komunikace 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 zmírňo- 
vání závad ve sjízdnosti místních komunikací s lhůtou pro odstraně- 
ní 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 městská část smluvně zajištěnu zimní 
údržbu, jsou zaměstnanci údržby městské části připraveni co nejdří-
ve 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
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V průběhu vánočních svátků zajistí společnost SAKO Brno svoz odpa- 
dů ve všech městských částech bez omezení až do 31. prosince a  od 
pondělí 3. ledna nového roku podle běžného harmonogramu. Sběrná 
střediska odpadů budou otevřena jako obvykle, s výjimkou vánočního 
a novoročního víkendu, kdy bude zavřeno. Platné harmonogramy svozu 
černých i barevných popelnic stejně jako otevírací doby všech sběrných 
středisek naleznete na www.sako.cz v  příslušné sekci. V  případě pře- 
plněnosti barevných kontejnerů kontaktujte dispečink na 548 138 315, 
dispecink@sako.cz nebo využijte mobilní aplikaci Brňáci pro Brno. 
Kam s vánočními stromečky? Prosíme občany, aby využívali možnosti 
odevzdat stromek na sběrném středisku odpadů. Svozové vozy nejsou 
schopné v lednu během pár dní stromky svozit z celého Brna vzhledem 

Tělocvična:  pondělí 14.15–15.45 hod.  TANEČNÍ KROUŽEK
  čtvrtek 14.15–15.45 hod.  SPORTÍK 
Učebna č. 1:  pondělí a středa 14.45–16.00 hod.  KERAMIKA

Listopad 2021. Bylo schváleno:
Usnesení č. 3/26/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systé- 
mu odpadového hospodářství města Brna doručeným na ÚMČ Brno- 
Kníničky dne 15. 9. 2021 pod č.j. MMB/0478577/2021/DS. 
Usnesení č. 4/26/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu 
města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB staveb 
občanského vybavení bez č.p./č.e., postavených na pozemcích p.č. 764/2 
a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 
Usnesení č. 5/26/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu 
města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB stav- 
by pro rodinnou rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. 
Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.
Usnesení č. 6/26/2021 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s přijetím nepeněžitého úče-
lově určeného sponzorského daru do vlastnictví Mateřské školy Studán-
ka, Ondrova 25, příspěvkové organizace dle přílohy.
Usnesení č. 7/26/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky: I. souhlasí s uzavíráním smluv 
s vlastníky objektů připojovaných k metropolitní síti v souladu s přiloženou 
smlouvou a pověřuje starostku městské části Brno-Kníničky k odsouhlase-
ní drobných modifikací smlouvy reflektujících potřeby jednotlivých do-
mácností, a II. revokuje Usnesení č. 17/24/2021, které bylo přijato na VIII/24. 
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky konaném dne 21. 6. 
2021, a přijímá nové usnesení, kterým schvaluje výjimku ze Směrnice  
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Příprava pro metropolitní optickou síť Brno- 
Kníničky“ přímo, bez poptávkového řízení včetně proplacení nákladů 
spojených s realizací této zakázky, a to do výše max. 1.200.000 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 8/26/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace  
o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci starostky č. 11/2021.

Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usnese-
ní jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky

k tomu, že o svátcích je obecně mnohem více odpadů, a stanoviště s černý-
mi popelnicemi jsou tak stromky přeplněné. Pokud stromek u popelnic 
přesto necháte, rozřežte jej přibližně na metrové kusy. Je-li průměr 
kmene víc než 5 cm, může nenařezaný kmen způsobit poškození lisova-
cího zařízení na vozidle.
Užitečné odkazy: 
platný harmonogram svozu černých popelnic: 
https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/ 
platný harmonogram svozu barevných popelnic: 
https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
otevírací doba všech sběrných středisek: 
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/

SAKO Brno, a.s.

V první části zasedání zastupitelstvo přijímá usnesení o zapisova-
teli, ověřovatelích zápisu, programu právě probíhajícího zasedání 
a zápisů a usnesení z minulého zasedání.

Září 2021. Bylo schváleno:
Usnesení č. 3/25/2021
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zakazuje spalování 
vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území sta-
tutárního města Brna doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 8. 6. 2021 
pod č.j. MMB/0289439/2021/DUMA. 
Usnesení č. 4/25/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí: – popis pro- 
jektu „Bezpečná cesta pro pěší“, na území městské části Brno-Kníničky, – že 
finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Bezpečná cesta pro 
pěší“, 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 2021, souhlasí: – s realizací předloženého projektu 
„Bezpečná cesta pro pěší“ – se správou projektu po uplynutí tříleté doby 
udržitelnosti.
Usnesení č. 5/25/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s navrhovanou 
změnou čl. 83 odst. [5] a navrhuje její nové znění takto: „Podíl městských 
částí na příjmech z prodeje nemovitého majetku města dle článku 76 
odst. [11] písm. a) činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %. V případě, že 
podíl 10 % bude v příslušném roce nižší než 55 mil. Kč, souhrnná částka 
určená městským částem bude činit 55 mil. Kč.“ a souhlasí se zbylým 
návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlá-
šek, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod č.j. MMB/0444640/2021 ze dne 
25. 8. 2021 a doplněním návrhu doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod 
č.j. MMB/0463209/2021 ze dne 6. 9. 2021 ke schválení zastupitelstvem. 
Usnesení č. 6/25/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace  
o provedených rozpočtových opatření v kompetenci starostky č. 8/2021, 
9/2021 a 10/2021. 
Usnesení č. 7/25/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje bezplatné využití 
prostor tělocvičny a učebny č. 1 pro zájmové kroužky dětí z MŠ Studánka, 
Ondrova, Brno a to: 

ODVOZ ODPADU A PROVOZ SBĚRNÝCH STŘEDISEK BĚHEM SVÁTKŮ

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 
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Vzhledem ke stále se zhoršující pandemické situaci, o které jsme 
stále informování, zrušili jsme plánovaný termín členské schůze na-
šeho spolku. Abyste byli alespoň částečně informováni o činnosti  
a dění v Kníničkách, které se nás týká, sděluji následující.
Tak jak již informovala paní starostka v  minulém čísle Kníničského 
zpravodaje, probíhá výměna dosluhujícího nadzemního vedení NN 
firmou EG.D za nové podzemní vedení. Této skutečnosti se využije  
a do výkopů se přiloží i nové chráničky pro vedení optického kabelu, 
který nabídne občanům Kníniček rychlý internet a televizi. Televizní 
signál naším spolkem rozvedený nyní po sloupech a půdách domů, 
bude převeden do tohoto zemního rozvodu a nově přiveden do 
vašich nemovitostí. Vedení spolku spolupracuje s pověřeným pracov-
níkem Úřadu MČ na realizaci tohoto převodu. 
V současné době probíhá akce I. etapy změny rozvodu EG.D, kdy je 
řešena změna na ulicích U Památníku a K  Bukovinám. Tyto ulice  
jsou plánovány k novému přepojení v prvním čtvrtletí příštího roku  
(podle současných informací bude rozvod na sloupech těchto ulic 
zachován do dubna, kdy budou sloupy odstraněny). O průběhu rea-
lizace vás budeme informovat na členské schůzi.
Jak si většina občanů všimla, čas od času nám nejde elektřina a také 
televize, což je spojeno s výkopovými pracemi. Již dvakrát byl pře- 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ SPOLKU KABELOVÉHO ROZVODU TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 
V KNÍNIČKÁCH

rušen podzemní kabel hlavního vedení od antén, a to z důvodu jeho 
přetržení při práci těžké techniky v okolí budování nové trafostanice 
na ul. Nová. Dělali jsme vše pro to, abychom tento nedostatek rychle 
odstranili, i když to nebylo jednoduché, zvlášť v den státního svátku, 
kdy se na staveništi nenacházela žádná řídicí a zodpovědná osoba,  
se kterou by se mohla situace řešit. Provedli jsme přeložku části  
kabelu, výkop je již zasypán, tak snad se tento problém nebude opa-
kovat.
Termíny realizace rekonstrukce dalších ulic mají být postupně řešeny 
podle plánu realizace akcí EG.D v dalších 3 etapách v letech 2022–2026.
Následně Vás budeme informovat o dalších potřebných krocích,  
týkající se našeho televizního příjmu.
Dále Vám sděluji, že se blíží konec roku, a tak jako v předchozích letech, 
obdržíte do schránky informaci, týkající se úhrady členského příspěv-
ku za připojení a provoz televizního signálu.
Doufáme, že COVID situace se bude zlepšovat a v příštím roce, v prv-
ním čtvrtletí bychom rádi členskou schůzi uskutečnili.
Přeji všem, aby se Vás viry vyhýbaly a v klidu si mohli užívat příjmu 
televize po celý rok a zvlášť v nadcházejících vánočních svátcích.

Ing. Jiří Boudný, předseda spolku

KNÍNIČKY KRÁSNĚJŠÍ
V loňském roce jsme začali s našimi nej-
menšími zahradníčky z  MŠ Studánka 
osazovat cibulovinami záhony okolo 
školky. Na jaře se nám odměnily krásný-
mi květy narcisek, tulipánů, crocusů. 

Rozhodli jsme se proto ve výsadbách 
pokračovat. Moc děkujeme za spoluprá-
ci všem dětem i jejich paní učitelkám.
      
  Miroslava Keprtová, 

místostarostka

Jaro 2021 Podzim 2021



Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

prosinec 2021

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 10

ZELEŇ V NAŠÍ OBCI

Stav zeleně v naší obci pravidelně kontrolujeme a v případě zjištění 
nějakých nedostatků, řešíme nápravu. Někdy stačí odříznout suchou 
větev, jindy je nutný větší zásah. Takový jste mohli vidět během 
listopadu v parku před školkou. Parta arboristů zde prováděla zdra-
votní řez na lipové aleji a stromech u kapličky. Všechny práce pro-
bíhaly pod precizním dohledem dětí ze školky. Jak by ne, měly to 
z první ruky a sledování těchto „opičáků na stromech“ jak jim děti 
říkaly, bylo velice zajímavé, obzvláště, když se k nim přidala i vyso-
kozdvižná plošina pro ořez okrajových větví. Díky této péči odbor-
níků máme tyto krásné vzrostlé stromy ošetřeny, odstranily se jejich 
suché větve, koruny se odlehčily a brzy dojde i k  výměně vazeb 
v  korunách stromů tak, aby mohly zase plnit svoji funkci na sto 
procent. Můžeme tak doufat, že nám i v dalších letech budou do-
přávat v létě stín a pozitivně ovlivňovat mikroklima této části obce. 
A i když určitě přijde čas, kdy bude nutné je nahradit novými jedin-
ci, není to dnes.

Na jaře se dočká péče i ořešák na školním 
hřišti. I on dostane nové vazby a odlehčí si 
trošku korunu. U něj navíc proběhne ještě 
tahová zkouška pro zjištění stavu kořeno-
vého systému abychom si mohli být jistí, že 
je i nadále bezpečný. 
Bohužel stejné štěstí neměla okrasná třešeň 
v parku U Památníku. Ačkoliv přes léto ne-
jevila známky problému a poskytovala ná-
vštěvníkům příjemný stín, zima ukázala 
pokročilou hnilobu uvnitř větví. Došlo to 
tak daleko, že se několik větví pod nánosem 
sněhu vylomilo a je velké štěstí, že nedošlo 
k žádné škodě na zdraví ani majetku. Para-
doxně to bylo právě díky sněhu. Napadlo 
ho totiž tolik, že na zaparkovaném autě 
vytvořil polštář, do kterého si odlomená 
větev lehla jako do připravené postýlky. 
Přivolaní dobrovolní hasiči tak odstranili 

vylomené větve a zjistila se již zmíněná vnitřní hniloba, kvůli ní bylo 
nutné celý tento strom odstranit. Druhý jedinec, stejného stáří  
i druhu projde v nejbližší době kontrolou, zda je jeho zdravotní stav 
uspokojivý, nebo bude nutné odstranit i ho. Abychom zaplnili 
vzniklé prázdné místo, dojde v příštím roce k nové výsadbě. A jelikož 
se jedná o veřejný prostor, který má dělat radost nám všem, budeme 
moc rádi za nápady, jaký strom/stromy byste zde uvítali. Tyto nápa-
dy prosím zasílejte na adresu suchankova@brno-kninicky.cz do 
konce ledna. Ze zaslaných návrhů vybereme takový, který bude 
vhodný pro danou lokalitu, zapadne do celého konceptu parku 
 a přihlédneme i k množství hlasů které dostane. Věřím, že díky tomu 
si budeme společně utvářet prostor, ve kterém se nám bude dobře 
společně žít. 
Abych se ještě vrátila ke sněhové nadílce, co nás potkala, musím 
zmínit i stezku kolem řeky. Zeleň lemující tuto stranu cesty blíže 
k řece má ve správě Povodí Moravy. Jsme si vědomi jejich nedosta-

tečné péče v  této lokalitě a snažíme se ji 
zlepšit. I zde probíhá odstranění některých 
větví zasahujících do cesty, které omezují 
nejen chodce, ale i značně komplikují zimní 
údržbu této komunikace. Doufáme, že se 
podaří vyjednat se zmíněnou organizací 
větší intenzitu údržby, do té doby děláme, 
co se dá a suplujeme jejich práci tak, aby 
následky pro občany byly co nejmenší. 
Stále se snažíme utvářet hezčí a pestřejší 
prostor kolem nás. S  podzimními měsíci 
proběhla další fáze výsadby cibulovin dětmi 
ze školky, o tom si můžete přečíst v samo-
statném článku. 

No a v příštím čísle se můžete těšit na infor-
mace o tom, co se plánuje v dalších letech. 

  Bc. Martina Suchánková
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Po velmi pozitivní reakci na rekonstrukci dětské- 
ho hřiště na Dolních Loukách jsme se rozhodli 
zútulnit i dlouho zanedbávané hřiště na zahrádce 
naší mateřské školy a udělat tak radost jak dětem, 
tak i paním učitelkám, aby mohly převážně od- 
polední část dne trávit v blízkosti budovy školy  
a zároveň v útulném a účelném prostředí. Objed-
návka hřiště byla smluvena na konec léta tak, aby 
již první dny nového školního roku bylo možné 
toto prostranství plnohodnotně využít. Bohužel 
se dodavatelské firmě nepodařilo dodržet stano-
vený termín a nové dětské hřiště budou moci děti 
z mateřské školy pořádně vyzkoušet a docenit až 
s příchodem jara, kdy bude navíc ještě doplněno 
o pár drobných prvků jako zahradní kuchyňka  
a dendrofon, o jejichž realizaci se přičiníme vlast-
ními silami. Doufáme, že toto hřiště bude dlouho 
sloužit našim nejmenším. Pokud se povede usku-
tečnit záměr městské části přesunout školku do 
nové, moderní budovy, nové hřiště se stane sou-
částí renovovaného parku před mateřskou ško- 
lou. Tím se hřiště otevře pro radovánky všech dětí 
a jejich rodičů.

HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY STUDÁNKA DOSTALO NOVÝ KABÁT

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Vše co jsme si naplánovaly na říjen a listopad se nám podařilo usku-
tečnit. Na výletě do Boskovic nám přálo krásné slunečné počasí  
a prohlídka zámku s vtipnou průvodkyní neměla chybu. To se dá 
říci i o přednášce  Tajemné  brněnské podzemí  Aleše Svobody  
v bystrckém centru, která nikdy nezklame. Obzvlášť, když jsme vo-
dojemy na Žlutém kopci krátce před tím navštívily a ohromily nás 
svou architekturou. Líbila se nám Vyhlídková jízda Brnem pořáda- 
ná TIC BRNO. 
V klubovně jsme uvítaly besedu nad knihou o herečce Haně Vítové  
s knihovnicí paní Pelánovou. O měsíc později nás navštívila histo- 
rička umění paní Hockeová. Zajímavě vyprávěla o starověké civilizaci 

Etrusků žijících v 8. století př. n. l. na území dnešní Itálie. Obdivovaly 
jsme jejich stavby, umění i řemesla. Seznámily jsme se s jejich živo- 
tem i náboženstvím. Národ Etrusků tvořil základ pro kulturu Staro-
věkého Říma.
Cvičení JOGA na židli bude každé PONDĚLÍ v 10 hodin. První bude  
10. ledna 2022.
Návštěvu kulturních pořadů zatím odkládáme do vyjasnění epide-
miologické situace.
Pro informace o dění v Klubu seniorů volejte 776 697 426.

     Danuše Dundáčková
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7. SOUSEDSKÝ PÉTANQUE 
Po „krátké“ odmlce způsobené covidem jsme si letos měli opět 
možnost zahrát, pobavit se a přát úspěch soupeřům při sousedském 
klání v pétanque.
Omezení vydaná v důsledku pandemie covidu byla uvolněna, což 
se odrazilo i na dobré náladě účastníků tradiční kníničské soutěže.  
V sobotu 25. září, za přímo ukázkového slunečného počasí, se sešlo 
osm soutěžních týmů všech věkových kategorií na hřišti na Dolních 
Loukách a také nespočítaně fanoušků, kteří dodávají zápasům  
tu pravou atmosféru. To, že fanoušci jsou důležitou součástí hry si 
určitě většina z nás všimla při sledování různých sportovních utkání, 
která se v době pandemie konají bez přítomnosti fanoušků, a bez 
nich to prostě není ono.     
Úvodem proběhlo rozlosování týmů do dvou soutěžních skupin,  
kdy se hrálo systémem každý s každým a dva nejlepší týmy z každé 
skupiny postoupily do finálového boje o bednu. Díky tomu systé- 
mu nebylo bohužel možné do hry zapojit další dva týmy, které  
přišly až v průběhu zápalu hry. Tak se alespoň z týmů hráčů staly 
týmy fanoušků.  

V letošním roce nám bylo ctí utkat se s týmem 
benjamínků Kačkou a Petříkem Suchánkovými, 
kteří i přes svůj nízký věk byli rovnocennými sou-
peři ostatním matadorům hry pétanque a před 
oběma smekáme klobouk dolů. 
A jak to všechno dopadlo? Bronzovou medaili  
si odnesl team ve složení Tom Hrnčíř a David  
Ištvan. Druhý stupínek obsadil tým tvořený Míšou  
a Laďou Horváthovými a příčku nejvyšší obsadil 
tým ve složení Mirka a Jarek Keprtovi. 
Vítězům gratulujeme! 
Soutěžní odpoledne jsme si všichni parádně užili. 
I příští rok se budeme těšit na staré i nové hráče, 
kteří se opět sejdou, aby změřili své síly v pétanque.

Za realizační tým 
Václav Hrnčíř a Lenka Ištvanová
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Po nedobrovolné odmlce, způsobené koronavirovou pandemií, se 
dne 6. října 2021 mohla uskutečnit beseda s Klubem seniorů. Při na- 
šem setkání jsme se věnovali 100. výročí KJM, historii i současnosti 
knihovny. V druhé části besedy jsem posluchače seznámila s někte-
rými zajímavými tituly, které mohou najít v naší kníničské knihovně. 
Podrobněji jsme se věnovali titulu Ondřeje Suchého Neznámá známá 
Hana Vítová. Hana Vítová byla jednou z největších hvězd stříbrného 
plátna 30. a 40. let minulého století. Autor ve své knize z mnoha úhlů 
pohledu přibližuje čtenáři život Hany Vítové, takový, jaký skutečně 
byl a vyvrací řadu nepravd, které o jejím životě bylo napsáno. 

DRAKIÁDA

V letošním roce jsme naplánovali DRAKIÁDU 
na 17. listopadu a doufali jsme, že se koneč- 
ně dočkáme větru, ve kterém budou ti naši 
dráčci létat ve vzduchu jedna báseň. Děti se 
na akci poctivě připravovaly. Draci byli na-
chystaní, jen vzlétnout. Zpočátku to vypada-
lo, že se předpověď meteorologů nevyplní 
a nějaký ten větřík přece jen ty naše draky  
ve vzduchu udrží. Netrvalo to však dlouho.  
Někteří se snažili přinutit draka vzlétnout 
během z kopce. Po mnoha marných poku-
sech to ale nakonec vzdali i ti nejtrpělivější. 
Nikomu to ale nevadilo. 
Na posilnění tu byly brambory pečené v po-
pelu, na zahřátí zase čaj, svařák a šedý vlk. 
Kdo chtěl, mohl se zahřát u ohně a opéct si  
i špekáček. Jsme moc rádi, že tuto příležitost 
setkat se s kamarády a sousedy využilo tolik 
lidí a věříme, že si ji všichni užili. Tak zase za 
rok ahoj s drakem na kopci. 

SOPKa, z.s.

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE 
Ve středu 3. 11. v Klubu seniorů proběhla přednáška PhDr. Jiřiny Hoc-
keové na téma Etruskové, národ který od 8. století př. n. l. osídlil 
střední Itálii. Pozornost byla věnována jejích způsobu života, nábo-
ženským představám a umění, především architektuře, sochařství  
a malbám. Součástí přednášky byla bohatá obrazová dokumentace. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce MŠ Studánka Janě 
Zrostové za ochotu, se kterou se svými pedagogy a dětmi celoročně 
zajišťuje výzdobu naší knihovny. Jejich výtvory jsou vždy nápadité  
a originální a potěší každého návštěvníka. 
Přeji všem radostné, klidné a hlavně bezcovidové vánoční svátky,  
do nastávajícího roku 2022 především hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Libuše Pelánová, knihovnice
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Začátkem listopadu vyrazila naše táborová komunita na společný 
víkend. Skoro třicítka táborníků, jejich rodičů, vedoucích a prakti- 
kantů se sešla v  krásné chalupě v  Herolticích. Počasí nám přálo,  
a tak se uprostřed lesů konala krásná vycházka, hrály se hry, zpíva- 
lo se s kytarami, vzpomínalo se na uplynulý tábor a plánoval se ten 
příští. Nechyběla ani stezka odvahy pro nejmenší, jejíž organizace 

POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ

Vážení občané a přátelé Kníniček
Je to až neuvěřitelné, že to je právě 12 měsíců, kdy jsme si navzájem přáli 

všechno nejlepší do nového roku 2021. Rok uplynul jako voda.  
Je čas bilancovat, co se podařilo, co méně, co vůbec, co se uskutečnilo, co jsme museli zrušit.  

Jsme stále optimisté a doufáme, že těch úspěšných akcí bude v příštím roce víc než těch,  
které nebudou moci proběhnout. 

Přejeme nám všem do nového roku 2022 hodně zdraví,  
pohody, vzájemné sounáležitosti a ať je co nejvíce příležitostí se potkávat.

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

se ujali ti, jen o trošku starší. Naopak večerní kvíz byl se svými, 
mnohdy záludnými, otázkami disciplínou ryze dospěláckou. Celý 
víkend se nesl ve znamení přátelské atmosféry a umožnil nám pře-
stat myslet na okolní uspěchaný svět. Alespoň na chvilku. A i nyní 
po návratu do reality nám prožité vzpomínky vykouzlí úsměv na 
tváři. A o tom to je.
         
 SOPKa, z.s.
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 

GALERIE VÝROBKŮ
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách obnovily od letošního října své pokračování. Děti i dospělí se po delší přestáv-
ce nadšeně vrhli do nové tvorby. V galerii výrobků zveřejňujeme některé výrobky, které si děti zatím stihly dodělat, ale mnohé další 
čekají na dodělání a vypálení. S těmi se pochlubíme v příštím čísle. 

Děti ze školky a mladší školáci si vyráběli talířky s rybkami v řeckém stylu. Začátečníci si vyráběli i misky na oříšky ve tvaru podzim-
ního listu. Také si vyráběli adventní rybky.

Větší školáci si vyrobili andělské vánoční svícny a adventní věnečky.

A všechny děti, malé i velké, si udělaly krásné anděly se skleněným šatem.

To jsou zatím začátky letošních uskutečněných tvořivých 
plánů. Těšíme se s dětmi i dospělými na další, mnohé z nich 
jsou už v přípravě a skýtají zajímavé kreativní možnosti. 
V kroužcích je ještě několik posledních volných míst pro 
ty, kdo by se chtěli k nám ještě přidat.

Děkujeme všem účastníkům kroužků a dílen a přejeme 
jim krásné adventní a vánoční dny, bohaté sbírání inspira-
ce pro další tvoření a hlavně zdraví a radost.

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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Znovu se blíží vánoční čas a tedy i doba častějšího pečení a vaření, 
ráda bych se zde tedy zmínila o některých dalších druzích koření. 
Tato koření jsou méně známá svými léčivými účinky na náš organismus, 
jsou však nejen oblíbeným kořením, ale hlavně významným pomoc-
níkem při udržování zdraví.

Prvním kořením, o kterém bych se chtěla zmínit, je chilli. Jedná se  
o malé pálivé papričky různých velikostí a tvarů a také různé úrovně 
pálivosti. Někdy se užívá názvu kayenský pepř. Léčivé účinky chilli 
jsou známé už mnoho tisíc let. Jejich základní léčivá složka je kapsai-
cin. Tato pálivá látka způsobuje při pravidelné konzumaci významné 
ozdravění celého našeho organismu. Zrychluje metabolismus, po- 
máhá i při redukci váhy, zvyšuje pocit sytosti, podporuje trávení  
a snižuje chuť na sladké, je přírodním projímadlem, pomáhá ke zvý-
šení odolnosti žaludku i střevní sliznice, preventivně i léčebně půso-
bí na rakovinu i ostatní nádorová onemocnění, posiluje imunitní 
systém, snižuje projevy virů chřipky a nachlazení, má antibakteriál- 
ní účinky, je prevencí chronických zánětů dutin a pomáhá očišťovat 
sliznice, snižuje cholesterol v  krvi, tedy zajišťuje jeho rozpuštění  
a následné vyloučení z  těla, má pozitivní vliv na kardiovaskulární 
systém, působí proti arterioskleróze a snižuje riziko srdečních infark-
tů a mrtvice, reguluje hladinu cukru v krvi, zlepšuje krevní tlak i oběh 
v  mozku a končetinách, ředí krev a je tedy prevencí trombóz, má  
i analgetické účinky, tlumí revmatické bolesti, bolesti kloubů  
a ischias, neuralgické bolesti. Kapsaicin má i pozitivní vliv na zdravé 
zuby. Chilli obsahuje i důležité minerály, hlavně železo, měď a draslík, 
je bohaté na vitamín C, E a betakaroten, obsahuje velké množství 
antioxidantů. Kapsaicin má vliv i na duševní rozpoložení. Na výskyt 
této látky v krvi tělo reaguje produkcí hormonů endorfinu a seroto-
ninu, které jsou známé jako hormony štěstí. Ve formě masti prokrvu-
je pokožku, prohřívá ji a zbavuje svalové bolesti, pomáhá při artróze, 
zastavuje i krvácení ran. Chilli je považováno také za afrodiziakum. 
V poslední době se chilli používá i v kombinaci se sladkými pokrmy, 
například v čokoládách. Svou pálivou chutí více prokrvuje receptory 
na sliznici v ústech a s nimi i sousední „chuťové“ nervy. Jídlo nám 
chutná lépe a intenzivněji vnímáme jednotlivé chutě (sladkost, kyse-
lost, slanost a hořkost). Ostrá chuť ovlivňuje i vnímání bolesti.

Dalším kořením, které stojí za zmínku, je kardamon. Kardamovník 
pravý je aromatická trvalá stálezelená bylina s mohutným oddenkem. 
Používají se především semena, nacházející se v tobolkách, ale může 
se užívat i oddenek a list. Mletý plod se používá zejména v orientálních 
pokrmech, slaných i sladkých, do káv i likérů, uzenin. Může se užívat 
také ve formě čaje nebo se vaří v mléce.
Kardamon podporuje trávení, stimuluje organismus, zahání únavu a 
horečku. Tonizuje tělo i mysl. Má antiseptické a antimikrobiální účin-
ky, zahřívací účinky, podporuje pocení a zmírňuje účinky nachlazení 
a kašle. Podporuje uvolnění křečí v trávícím systému, chrání žaludeční 
sliznici, zmírňuje pálení žáhy, zvyšuje chuť k jídlu, má kladný vliv na 
funkci jater, pomáhá odstranit zácpu a plynatost, podporuje nervovou 
soustavu, funkci mozku a paměť, působí močopudně a podporuje 
funkci ledvin, potlačuje nevolnost, pomáhá při žlučníkových potížích, 
infekčních chorobách a zánětech dutiny ústní, zlepšuje kvalitu zra- 
ku, pomáhá odkyselovat organismus a dodává energii. Snižuje krev-
ní tlak a pomáhá při cukrovce, harmonizuje a podporuje zdravotní 
stav kardiovaskulárního systému, má antioxidační účinky.

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ ÚČINKY KOŘENÍ  2. ČÁST

Semena kardamonu obsahují řadu důležitých minerálů, jako je váp- 
ník, síra a fosfor. Obsahují také těkavý olej složený z kyseliny octové 
a kyseliny mravenčí. Tento prchavý olej má aromatické a léčivé vlast-
nosti a díky tomu je kardamom tak cenný.
Žvýkání semen desinfikuje ústní dutinu a odstraňuje špatný dech.
Kardamon je považován i za afrodiziakum, býval základní přísadou 
nápojů lásky a kadidel, používaných při obřadech zasnoubení.

Známým a často používaným kořením je koriandr. Je to jednoletá 
nebo dvouletá bylina, používá se plod nebo nať, především v gast-
ronomii do slaných i sladkých pokrmů všeho druhu, zejména v indic-
ké, mexické, arabské a čínské kuchyni, ale má i významné léčivé 
účinky.
Koriandr je celkově velkým pomocníkem pro prevenci i léčbu zažíva-
cího ústrojí, podporuje produkci žaludečních šťáv, funkci slinivky, 
zvyšuje chuť k  jídlu, pomáhá při bolestech břicha a při nadýmání, 
uvolňuje křeče, stimuluje jaterní činnost, podporuje imunitu, pomá-
há při revmatických bolestech kloubů, podporuje vykašlávání,  
působí baktericidně, má mírný sedativní účinek, stimuluje činnost 
nervové soustavy a podporuje duševní revitalizaci. Pomáhá i proti 
chrápání.

chilli

kardamon
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Esenciální oleje koriandru urychlují hojení ran, zevně se používá i na 
ošetřování vředů nebo jako mast při onemocnění kloubů a revma- 
tismu. Inhalace je možné použít při chronické rýmě a chronickém 
kataru horních cest dýchacích.
Koriandr byl za starého Egypta obětní bylinou, zmiňuje se o ní i Starý 
zákon. Podle lidových pověr přinášel koriandr do domova klid, bez-
pečí a ochranu, nošení semen koriandru prý tlumilo bolest hlavy.  
Ve staré  Číně byl koriandr považován za bylinu nesmrtelnosti.  
Ve středověku byl také považován za afrodiziakum, byl součástí sva-
tebního nápoje a různých kadidel používaných při rituálech lásky  
a prosby za bezpečí a ochranu.

Každý jistě zná koření, zvané bobkový list. Jsou to lístky z keře nebo 
stromu, zvaného vavřín vznešený. Je používán list, a to zejména 
v gastronomii do pokrmů všeho druhu. Vavřín by se měl vnitřně pou-
žívat opatrně, jen v malých dávkách. Zevně je užíván i olej z plodů.

Z hlediska léčebných 
účinků je vavřín ze-
jména prostředek 
proti artritidě a rev-
matickým bolestem  
a pro posílení žalud-
ku, proti křečím, proti 
bolestem a zánětům, 
kašli a nachlazení, 
zmírňuje bolesti hla-
vy, podporuje poce-
ní, snižuje horečku  
a příznaky chřipky, 
podporuje trávení  
a snižuje plynatost, 
ulevuje od nejrůzněj-
ších otoků a má anti- 

oxidační účinky. Má schopnost detoxikovat organismus, reguluje 
hladinu cukru v krvi, posiluje srdeční sval, stimuluje funkci oběhové 
soustavy, podporuje paměť, prohlubuje myšlení a soustředění  
a zbystřuje smysly, snižuje stres a zlepšuje dýchání.
Ve formě koupeli ho můžeme použít proti bolestivým a ztuhlým svalům.
Ve starém Římě byl vavřín mýtickou rostlinou, schopnou přinášet 
štěstí a bohatství, vavřínové věnce byly znakem slávy a vznešenosti, 
symbolem vítězství, byly také používány k navození transu při věště-
ní. Byl také symbolem medicíny a byl jednou ze základních léčivých 
bylin, věřilo se, že je schopen zabránit nemoci. Bobule se podávaly 
proti otravě, způsobené jedovatými živočichy.

Posledním kořením, kterým se dnes budu zabývat, je rozmarýn 
lékařský. Je to stálezelený keřík s čárkovitými listy a drobnými mod-
rými květy. Užívají se listy nebo nať. 
Rozmarýn při vnitřním užívání povzbuzuje vylučování žaludečních 
šťáv, působí žlučopudně a močopudně, reguluje jaterní funkce  
a přispívá ke snadnému trávení, přináší úlevu při bolestech hlavy  
a působí také na paměť, je ho možné použít i jako nervový povzbu-
zující prostředek, odstraňuje pocit fyzické i psychické únavy a vyčer-
panosti. Přispívá při léčbě mrtvice, bušení srdce, ve stresových situa-
cích a při poruchách spánku. Působí jako mírné kardiotonikum, 
zvyšuje snížený krevní tlak. Při senné rýmě ve formě inhalací zvyšuje 
obranyschopnost těla. Je výborným antiseptickým kloktadlem  
a ústní vodou.

Zevní použití je přínosné pro jeho mírný dezinfekční účinek a jako 
koupel při infikovaných a špatně se hojících ranách a při revmatismu.
V dřívějších dobách byl rozmarýn symbolem lásky a smrti, byl použí-
ván v kadidlech, pro zlepšení paměti a smyslů, zraku, sluchu i čichu. 
Považoval se za ochranu i lék proti mnoha nemocem. Zapálená vět-
vička se používala jako dezinfekce prostor při epidemiích. Rozmarýn 
byl také bylinou lásky, svatební kytičkou, vyráběly se z něho menší 
hudební nástroje, které doprovázely milostné písně. Rozmarýn byl  
i bylinou očisty a věřilo se, že odpuzuje negativitu.

JEŠTĚ PŘIKLÁDÁM PRO INSPIRACI RECEPTY

Víno z koriandru na zažívání, nadýmání, proti kolikám: 
4 polévkové lžíce koriandru vsypeme do 1l červeného vína a 10 dnů 
louhujeme. Můžeme použít až 4 lžíce denně.
Čaj na nachlazení: 
Upražte a umelte ¼ hrnku koriandrových semínek, ½ lžíce kmínu,  
½ lžíce fenyklových semínek a ¼ lžičky semen pískavice řeckého sena. 
Začněte vařit vodu a přidejte do ní jednu a půl lžíce namleté kořeně-
né směsi spolu s půl lžičkou kandysového cukru. Nechte pár minut 
čaj vřít a pak do něj přidejte 2 lžíce mléka. Znovu přiveďte k  varu 
 a následně čaj přeceďte. Popíjejte pomalu, dokud je horký, nejlépe 
denně do té doby, než se příznaky nachlazení ztratí.

Přeji všem krásné vánoční a zimní dny plné zdraví a radosti, 
naplněné vůní a chutí vzácného koření.

Zina Lišková

koriandr rozmarýn
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Současná doba bohužel návštěvám a sdružování lidí příliš nepřeje. 
Spousta věcí se přesouvá do on-line světa, aby lidé byli v kontaktu co 
nejméně. Bohužel nám všem potom chybí společné zážitky a pevně 
zaběhnutý režim je najednou širší a širší. 
Jak všichni víme, hygienická pravidla na začátku roku nedovolila,  
aby se Tříkrálová sbírka uskutečnila jak jsme zvyklí. Tedy s koledníky, 
kteří chodí od domu k  domu, zazvoní, zazpívají, popřejí nám do  
Nového roku. 
Myslím si, že je škoda, aby se dlouhodobě zaběhnuté akce přestaly 
pořádat a přeji si, aby ta nadcházející mohla proběhnout v obvyklé 
formě, pouze za zvýšených hygienických opatření.
Na roušky už jsme všichni zvyklí, z loňska máme vyrobené držáčky 
na kasičky, aby příspěvek mohl proběhnout „na distanc“, a je na čase 
je vyzkoušet. Jedna pokladnička bude opět trvale umístěna na Obec-
ním úřadě, abyste mohli do sbírky přispět, pokud vás koledníci neza-
stihnou doma. 
Samozřejmě bude možné do sbírky přispět i bankovním převodem.
V příštím roce se bude koledovat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022. 
Zatím stále počítám s tím, že bude možné Tříkrálovou sbírku uspo- 
řádat jako obvykle. Bohužel se však může stát, že epidemiologická 
situace nebude v době konání sbírky příznivá. V tom případě bude 
možné přispívat pouze bankovním převodem, nebo do kasičky na 
Obecním úřadě, jak tomu bylo letos.
Každopádně bude před Vánoci v obecních vývěskách a také e-mailem 
upřesněn způsob koledování.
Ještě bych chtěla pozvat na tuto akci nové koledníky z  řad dětí  
i dospělých. Chápu, je úsměvné zvát na něco, co se možná ani  
neuskuteční. Přesto se nebojte mě kontaktovat buď na e-mailu  
stankova.marketa@volny.cz, nebo na telefonu 723 421 998 a já po-
dám další informace. Tříkrálová sbírka má v Kníničkách za léta po- 
řádání svou tradici a není proto třeba se obávat negativních reakcí 
z řad místních obyvatel. Z vlastní zkušenosti vím, že tato forma kon-
taktu je oboustranně obohacu-
jící. A jak jsem zmínila v úvodu 
článku, kontakt s  jinými lidmi, 
třeba se sousedy, je v současné 
době úzkoprofilové zboží. 
Těším se na setkání s vámi a na 
staré i nové koledníky.
     

Markéta Staňková

Nakupování na internetu se stalo v  posledním roce velkým hitem  
a mnoho domácností začalo ve větší míře tuto formu nakupování 
využívat. S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita osob, které mají 
nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování na e-shopech: 
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále 
obtížnější podvodný e-shop na první pohled rozeznat. Také reklama 
či odkazy na tyto obchody se mimo běžné prostředí internetu obje-
vují stále častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být kupující obezřetný:
•  Příliš nízká cena zboží.
•  Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplat-
něním oproti jiným způsobům doručení.
•  Možnost platby ve virtuální měně.
•  Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
•  Nedávno založená doména e-shopu.
•  Minimální počet recenzí.
•  Absence reálných kontaktů.
•  Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
•  Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
•  Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla:
•  Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
•  Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
•  Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, 
užívat 3D secure,  být opatrný při provádění plateb na zahraničních 
webech  (možnost zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby 
přes internet používat zvláštní účet.
Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná pre-
ventivní opatření.

por. Zdeňka Procházková
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje         

POZOR NA NÁKUPY NA INTERNETU

ANGLIČTINA  
PRO 1.–3. STUPEŇ,  

ČEŠTINA PRO DĚTI ZŠ.

PŘEKLADY,  
KOREKTURY. 

Informace na:  
zuzana-slezackova.cz.
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SBÍRKA 
VÝTVARNÝCH 
POTŘEB

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna Chovánek Klokánek   
Odbor zdraví Vrátnice  Vrátnice   
Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586
602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba: 
Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Út 8.00–14.00 hod.
Čt 8.00–14.00 hod.
Pá 8.00–13.00 hod.

Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Jedná se o:

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

• prstové barvy 
• tempery
• barvy na sklo
• vodové barvy
• štětce 
• tenké a tlusté trojhranné 

pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka 

• vlnkovaný papír (lepenka)
• tvrdé výkresy
• skicáky
• barevné papíry
• barevné kreslicí papíry 

velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny

POZOR NA NÁKUPY NA INTERNETU
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