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V lednu 2003 jsem byla požádána paní starostkou Jarmilou Kubátovou o
vedení obecní kroniky, která byla v zoufalém stavu. Ze sympatie k paní starostce a snahy
něco pro obec dělat, jsem to přislíbila. Bylo to ode mne poněkud ukvapené. Jsem
technický typ a psaní mi moc nejde. Protože se sliby mají plnit, předkládám své
zpracování tohoto období. Je možné, že některé fotografie jsou časově zařazeny jinak, ale
pro dokreslení situace bylo dobré je použít. Při konečné úpravě mi hodně pomáhal manžel,
který je také autorem téměř všech použitých fotografií. Doufám, že v kritice budete
shovívaví, a odpustíte drobné nedostatky.
Jiřina Mikulášková
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V listopadu 2002 proběhly volby do zastupitelstva městské části
Brno-Kníničky. Nově zvolení zastupitelé se však nemohli ihned ujmout
svých povinností, poněvadž byla jedním z neúspěšných kandidátů podána
stížnost na neregulérnost voleb. Teprve po soudním přezkoumání, v lednu
roku 2003, byla potvrzena platnost voleb a zvolené zastupitelstvo se ujalo
svých funkcí v tomto složení:

Jarmila Kubátová - starostka
Ing. Lubomír Juránek - místostarosta
Pavel Moselský - předseda finančního výboru
Miloslav Božek - předseda kontrolního výboru
Mgr. Igor Stejskal - člen zastupitelstva a finančního výboru
Miroslav Machovec - člen zastupitelstva a finančního výboru
Miloš Doubek - člen zastupitelstva a kontrolního výboru

Ani jeden z těchto občanů nevykonává tzv. uvolněnou funkci, to
znamená, že pracují v těchto funkcích mimo své zaměstnání. Kníničky
nejsou samostatnou obcí, nýbrž jen městskou částí Statutárního města Brna.
Z toho vyplývá několik specifik, například nemají živnostenský odbor,
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stavební atd. Tuto činnost pro občany Kníniček zajišťuje Úřad městské
části Brno-Bystrc.

Po šestiletých peripetiích s vybudováním obratiště na horním konci
Kníniček se ledy hnuly a dne 10. 12. 2003 byla zahájena stavba „Průjezdní
zastávky integrované dopravy“ v horní části ulice Ondrova, v prostoru
křižovatky ulic U Luhu, Hluboček a Ondrova.
Také obyvatelé ulice Šikulova se dočkají úpravy povrchu a
vybudování chodníku.
Byl rovněž dokončen panelový chodník od lávky u hřiště k dolnímu
konci ul. Ondrova. Mnozí občané se jistě podiví křivolaké trase tohoto
chodníku. Nebyl to výmysl projektanta, ale obstrukce majitelů některých
pozemků. Trojúhelníková část mezi chodníkem a silnicí dostala parkovou
úpravu a kolem chodníku je vysázeno deset javorů. V pozdější době se
počítá s osvětlením, lavičkami, i odpadkovými koši.
V průběhu

letních

prázdnin

proběhla

rekonstrukce

kuchyně

v mateřské školce. Po rekonstrukci a vybavení novým nábytkem vyhovuje
kuchyně náročným evropským normám.

Obec Kníničky patří mezi nejmenší městské části. K 18. 6. 2003
bylo v Kníničkách přihlášeno celkem 636 osob. Toto číslo však není
konečné. Velice intenzivně se staví ve dvou lokalitách: U Luhu a Dolní
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Louky. Ve fázi dostavby jsou také rodinné domy v lokalitě K Lesu a
některé zbývající proluky v dřívější zástavbě.

V Kníničkách dochází v posledních letech k velkým změnám ve
složení obyvatel. Jsou zapřičiněny nejen masivní novou výstavbou, ale také
tím, že umírají původní obyvatelé, kteří budovali novou obec „na zelené
louce“, když stará musela ustoupit přehradní nádrži. Do těchto starších
domů se někdy stěhují vnuci nebo pravnuci původních majitelů, jindy jsou
prodány úplně cizím lidem. Doba, kdy jsme se všichni znali, je nenávratně
pryč. Když nastoupíte do autobusu na zastávce „U Památníku“, tak vlastně
ani nevíte, zda cestující v autobuse jsou z nových ulic na horním konci
obce, nebo z Jinačovic či z Rozdrojovic.

Už mnoho roků je v obci zvykem pamatovat na starší spoluobčany
při jejich životních jubileích blahopřáním, drobným dárkem a kyticí.
S blahopřáním navštěvujeme jubilanty ve věku 70, 75, 80 a 85 let.
Jubilanti, kteří se dožijí devadesátin, jsou navštěvováni každý rok za
přítomnosti paní starostky. V roce 2003 jsme obešli 27 jubilantů.
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V tomto roce zemřela naše nejstarší občanka paní Helena Ondrová;
dožila se téměř 99 let. Paní Božena Božková oslavila 97 let, paní Marie
Potrusilová 95 let, paní Ludmila Neužilová 94 let, paní Anna Muzikářová
91 let (v domově důchodců; dárek i gratulace jí byly, na přání rodiny,
zaslány poštou).

Po

mnohaletých

sporech

s ochránci

přírody

byla

konečně

vybudována lávka pro pěší pod hradem Veveří. Do provozu byla předána
v podzimních měsících. Určitě přiláká větší množství návštěvníků i na
samotný hrad.
Dosud nebylo možné dostat se na protější břeh dříve než ve vzdálené
Veverské Bítýšce, což bylo pro některé turisty nad jejich síly. Lávka, u
které je zastávka MHD, bude velkou předností této rekreační oblasti.
Jedinou „vadou na kráse“ je přístupová cesta mezi lodní zastávkou
Zouvalka a samotnou lávkou. Tato přístupová cesta je tak zdevastovaná, že
i chůze po ní představuje veliké riziko a je jen pro silnější povahy. Byla
jsem informována o tom, že i tato část dozná nápravy, ale

závisí na

majetkoprávních vztazích i na dohodě s ochránci přírody, kdy, v jakém
rozsahu a jak bude rekonstrukce probíhat. Můžeme se těšit, že všechno
proběhne co nejdříve a hlavně ke spokojenosti obyvatel Brna a okolí.
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V prostorách školního hřiště proběhlo vítání léta s „country
kapelou“.

Městská část Kníničky byla spolupořadatelem festivalu zábavy pod
hrady Špilberk a Veveří nazvaného “Brno - město uprostřed Evropy“, který
byl spojen s mezinárodní přehlídkou ohňostrojů. Zajišťovali jsme
programové podium na Sokolském koupališti, kde také vystoupila country
kapela „ Compromis“.

„Silvestrovský přípitek s ohňostrojem“ proběhl v 18.00 na školním
dvoře. Nákup vína i ohňostroj byly hrazeny ze sponzorského daru.

Jako „Damoklův meč“ se nad obcí stále tyčí možnost vybudování
rychlostní komunikace R43. Díky boji občanských sdružení je tato hrozba
zatím oddálena, nikoli však zažehnána.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že naši volení zástupci, pokud
odejdou do Prahy, na problémy Brna zapomínají. Pracovala jsem dříve
v komisi výstavby Brno 2 a tam se už tehdy řešila trasa dálnice R43 (tehdy
měla asi jiný název). Lidé zasvěcení,

urbanisticky vzdělaní, mi tehdy

tvrdili, že vést trasu této komunikace přes rekreační a hustě zalidněnou
zónu města je anachronismus. Že „Hitlerova“ dálnice měla význam v době
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2. světové války, nikoli dnes, v době, kdy se všechna velká města
rozrůstají. Že taková komunikace má být vedena mimo výhledový územní
plán města. Titíž lidé, po delším pobytu v Praze, mi však při náhodném
setkání říkají pravý opak. Netuší, že mám paměť jako slon a vím své. Jim
je náš problém zcela lhostejný. Proto díky všem, kteří lhostejní nejsou.

Nová
Výstavba
Dolní
Louky

Nová výstavba
Dolní Louky

Nová
výstavba
Dolní
Louky

Průjezdní
zastávka s
obratištěm

Ulice U Luhu

Počátek
ulice
K lesu

Hrad Veveří – Panství
do kterého náležíme

Zbytky mostu
zničeného za 2.
světové války

Přístup k lávce
od hradu Veveří

Celkový pohled na novou lávku

Loď přistává
u přístaviště Mečkov

Pohled na Hlavní přístaviště
a hotel Santon

Trafostanice
na Rakovci

Festival
ohňostrojů
v rámci
„Brno
město
uprostřed
Evropy“.
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V tomto roce se v naší obci událo mnoho věcí, které stojí za to si
připomenout:
Nový rok byl přivítán již podruhé slavnostním přípitkem a malým
ohňostrojem, který byl opět hrazen ze sponzorského daru. Tentokrát se
přesunul ze školního hřiště na prostranství u kapličky. Zpočátku se zdálo,
že účastníků nebude mnoho, ale skutečnost předčila očekávání. Je vidět, že
si tato akce získává stále více příznivců a bude dobré v ní pokračovat i
v dalších letech. Aby i ohňostroj byl efektní, bylo na 15 minut vypnuto
veřejné osvětlení.
V prvním lednovém týdnu proběhla „Tříkrálová sbírka“ na
charitativní pomoc potřebným. Koledníci chodili v doprovodu dospělé
osoby s pověřovací legitimací, aby nedošlo ke zneužití této potřebné a
záslužné akce. V naší obci byl pověřen doprovodem koledníků pan
Kasprzak, místní občan.
V únoru byl pořádán pro děti maškarní bál s kapelou a s bohatou
tombolou, do které přispěli téměř všichni, kdo nějakým způsobem v obci
podnikají. Tombola je obzvláště oblíbená a radost z výher je veliká. Někdy
se stalo, že nám málem nestačily připravené losy. Vstupné je volné a záleží
jen na dospělých, jestli obci na akci nějak přispějí. Losy jsou prodávány za
symbolické ceny.
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Jak jsme volili do Evropského parlamentu:
Náš volební okrsek měl číslo 282. Celkový počet voličů byl 550.
Voleb se zúčastnilo 237 občanů. Účast v procentech byla 43,09%.

Hlasy pro strany dle pořadí:

Voleb se v našem okrsku účastnilo celkem 15 politických stran a
sdružení: ODS získala 92 hlasů, ED 27 hlasů, Nezávislí 27 hlasů, KSČM
22 hlasů, KDU-ČSL 20 hlasů, SZ 18 hlasů, ČSSD 13 hlasů. Další strany a
sdružení dosáhly už jenom nepatrného zisku.

Tak jako v minulém roce proběhly festivalové dny „Brno - město
uprostřed Evropy“. Na hladině přehrady, resp. na pontonu, proběhla
mezinárodní soutěž ohňostrojů. Brněnská radiová stanice vysílala ke každé
podívané hudbu, na kterou byl ohňostroj komponován. Všechny ulice
Bystrce i Kníniček byly přeplněny auty a rovněž dopravní podnik MB
operativně reagoval, takže těch někdy až 200 tisíc diváků poměrně rychle
přepravili domů. Světelné efekty

byly opravdu nádherné, znásobené

odrazem na vodní hladině. Nad přehradou v tu dobu kroužilo několik
malých letadel, z nichž pasažéři sledovali tuto podívanou jakoby z ptačí
perspektivy.
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Další důležitou kulturní událostí byly „Mladé hody“. Tato akce je
s většími nebo menšími přestávkami pořádána již od padesátých let (možná
ještě déle, ale to nemohu přesně určit). Letošní hody byly pořádány po
šestnáctileté přestávce, ale velice úspěšně. Jen počasí bylo poněkud
vrtošivé.
V neděli 4. července v dopoledních hodinách proběhlo zvaní na
hody, kdy stárek se stárkou v kyjovských krojích roznášejí snítky
rozmarýny a osobně zvou k účasti na odpolední i večerní zábavě. Obvykle
jim pozvaní poskytnou finanční příspěvek na pořádanou akci. Večer, ale
hlavně v noci musela chasa hlídat májku, aby jim ji nepoškodila nebo
neodnesla chasa z okolních obcí. K bdělosti jim hrála country kapela
OREGON.
V pondělí na svátek Cyrila a Metoděje se v dopoledních hodinách
konala před kapličkou mše svatá, neboť jim je zasvěcená. Po mši přijel na
koni kastelán hradu Veveří pan Fedor, v dobovém oblečení, a předal
hlavnímu stárkovi hodové právo. Tento zvyk byl zaveden poté, co se město
Brno snaží obnovit zašlou slávu a znovu obnovit kulturní funkci hradu
Veveří.

Od září byla v budově školy otevřena pobočka Knihovny Jiřího
Mahena. V současné době má knihovna 2 500 svazků. Příjemná paní
knihovnice ráda každému poradí a pomůže při výběru. Výpůjční doba je
každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.
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V letošním roce oslavila skupina „Kníničských zpívánkářů“ 10 let
pravidelných pátečních setkání s kytarou a zpěvem. Mnoha sousedům
udělali radost svým zpěvem při oslavách narozenin a různých jiných
slavnostních příležitostech. Z jejich iniciativy vznikl lesní areál, který je
využíván ke sportu i zábavě občany Kníniček a přáteli ze ZOO. Uspořádali
také tradiční „vítání jara“ a „pálení čarodějnic“. Neustálé změny míst pro
setkávání se však negativně projevovaly na účasti. Díky vstřícnosti
místních zastupitelů našli působiště v předsálí tělocvičny naší školy. Dnes
se jich schází přes 20 a také další občané využívají příležitost strávit
příjemný večer s hudbou a zpěvem.

Že mají Kníničky svoji školu, to není žádná novinka, ale mateřská
škola STUDÁNKA je výjimečná. V současné době navštěvuje školku 40
dětí od 3 do 6 let. Kromě místních dětí k nám našly cestu děti z okolních
obcí. O děti pečují tři paní učitelky, kuchařka a školnice. Každodenní
přirozené činnosti - zpívání, hraní, kreslení atd. - obohacují dalšími
aktivitami ze života, jakými jsou návštěvy divadel, knihovny či setkání
s potápěči, hasiči nebo policií. Velkým zdrojem inspirací jsou procházky
Kníničkami a okolím. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat
zájmové kroužky nazvané:

Berušky – pro malé děti s maminkami;
Skřivánek – seznamování se s hrou na flétnu;
Rozárka – přípravka pro předškoláky.
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Realizace školního vzdělávacího programu, nápady a zaujetí všech
zaměstnanců jsou kladně hodnoceny rodiči i inspektory.

Nelze přehlédnout, co vše se v tomto roce podařilo realizovat nebo
alespoň připravilo k realizaci:
Konečně byla dostavěna průjezdná zastávka pro integrovanou
dopravu. Byl

také instalován krytý přístřešek autobusové zastávky

s informační tabulí.
V letních měsících byla provedena rekonstrukce školního hřiště,
jehož hrací plocha byla opatřena speciálním betonovým povrchem, a ke
konci roku bylo hřiště osazeno jednotlivými prvky pro různé hry jako
košíková, házená nebo nohejbal. Pro jednotlivé druhy herních činností bude
plocha hřiště barevně odlišena.
Také v prostorách tělocvičny a předsálí byla provedena renovace
podlah a ostění.
Nového vstupu se dočkaly sklepní prostory školy, vhodné pro snadné
ukládání mobiliáře používaného při různých společenských akcích.
Vybudován byl oddělený chodník pro pěší při komunikaci vedoucí
na přehradu. Pro zpomalení rychlosti na tomto nebezpečném úseku byly
nainstalovány dva zpomalující prahy.
Budova radnice v suterénních místnostech zamokala, a proto zde
byly provedeny asanační práce.
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Bylo instalováno slavnostní osvětlení kapličky. Jedná se o
celoměstskou akci rozšíření slavnostního osvětlení památných budov. Akce
byla financována Magistrátem MB.

Akce připravené pro příští rok:
Je nutná povrchová úprava ulice K Lesu, zřízení parčíku a hrací
plochy za firmou SEBIMOTO, v prostoru bývalého „písečníku“. V lokalitě
Dolní Louky je třeba zajistit výkup pozemků sahajících až po přečerpávací
stanici a v dalších letech zde vybudovat odpočinkovou a sportovní zónu.
Územní plán na těchto pozemcích nedovoluje žádnou jinou výstavbu.
Stejně jako v minulém roce i letos proběhnou četné protestní i
přesvědčovací akce týkající se „Rychlostní komunikace R43“ v trase
bývalé „Hitlerovy dálnice“. Občané ani zastupitelé s realizací nesouhlasí.
Vznikla různá občanská sdružení, která bojují proti tomuto záměru. Jedná
se však o běh na dlouhou trať a řešení je v nedohlednu. Z tohoto důvodu
také trvá v některých lokalitách stavební uzávěra, což

rozvoj obce

přibrzďuje.

V roce 2004 bylo navštíveno 24 jubilantů. Nejstarší občankou je nyní
paní Božena Božková, která se dožila 98 let; bohužel její zdravotní stav se
poněkud zhoršil poté, co upadla a zlomila si nohu v krčku. Je upoutána na
lůžko a občas se zdá, že nikoho nepoznává.
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Paní Ludmila Neužilová, která se dožila v tomto roce 95 let, je
duševně velice svěží, jen sluch jí moc neslouží. Stále se zajímá o veřejné
dění: nejvíce si mě získala, když si ještě ve svých 94 letech velice přála,
aby se dožila našeho vstupu do EU.
Pan Jan Dundáček nám při oslavě svých 90. narozenin povídal
velice zasvěceně o tom, jak se stavěla přehrada, kde byl v tu dobu
zaměstnán jako polír. Na svých procházkách je stále obklopen známými.
Pan Karel Juránek dosáhl devadesátin

26. prosince. Je v dobré

kondici a doma stále něco opravuje. Doufejme, že se za rok i s ním opět
setkáme.

Nová úprava
oplocení
radnice

Oprava boční
zdi pro umístění
informačních
tabulí

Oprava pomníku
padlých z 2. světové
války po narušení
vodou a mrazem.

Nová ulice
U luhu
v těsném
sousedství
autobusové
zastávky

Autobusová
zastávka
s přístřeškem
v horní části
obce

Zajímavý
dům na
ulici
Hluboček

Přístřešek
na zastávce
ve středu obce.
Boční stěna
je upravena
jako „Úřední tabule“.

Z peněz magistrátu
bylo provedeno
osvětlení kaple,
zasvěcené Cyrilu
a Metodějovi.

Bezpečný chodník
pro pěší z Kníniček
na přehradu

Panelový
chodník
k lávce.
(foto 2005)

Chodník pro
pěší kolem
Svratky.

Pohled na
výstavbu
Dolní Louky.

Budova bývalé ZŠ,
která nyní slouží
jako mateřská škola
a pobočka knihovny
Jiřího Mahena.

Interiér
mateřské školy

Sociální zařízení
školky.

„Mladé hody“
s kapelou
s kapelou
s kapelou

„Mladé hody“
a sklepníci.

„Mladé hody“
a předtančení
besedy.

Kronika MČ Brno – Kníničky rok 2005

Stejně jako v předchozím roce i letos byl odchod starého roku 2004
a příchod nového roku 2005 oslaven přípitkem i ohňostrojem u kapličky.

Rok 2005 byl výjimečný už tím, že jsme si v dubnu připomněli 60.
výročí ukončení druhé světové války. Jako vzpomínka na tyto události byl
v „Kníničském zpravodaji“ otištěn článek pamětníka událostí, které
probíhaly před koncem války na záchranu přehrady. Pan Oldřich Božek
tyto události vylíčil velice barvitě, i když si nejsem jista, zda zcela
objektivně. O panu Šikulovi, který se o záchranu nejvíce zasloužil a jehož
jméno nese přilehlá ulice, se zmínil jen okrajově. To mi však nepřísluší
soudit. Buďme rádi, že je to už dávná minulost.

Na jaře, při tání, potrápila v některých místech obyvatele řeka
Svratka. Přes přepady přehradní stěny se valily proudy zpěněné vody plné
tajících ker a sněhu. Ve vyšších polohách za Tišnovem musela těžká
technika uvolňovat krami ucpané koryto. V naší lokalitě podobné
nebezpečí nehrozí, poněvadž elektrárna vodu stále upouští, a kry se proto
nemohou hromadit; i výška břehů je poměrně značná.
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Se souhlasem našeho zastupitelstva a Rady města Brna se naše MČ
Brno-Kníničky zapojila do „Svazku obcí Panství hradu Veveří“. Tím
vznikl

nápad otiskovat v našem Zpravodaji pověsti, které se k tomuto

hradu i k jiným objektům v Brně pojí. Materiály vybírá a do tisku
připravuje paní tajemnice Mgr. Barbora Dvořáková.

Paní ředitelka MŠ STUDÁNKA Jana Zrostová převzala u příležitosti
„Dne učitelů“ ocenění „Výrazná pedagogická osobnost roku“

V rámci festivalu „Brno - město uprostřed Evropy“ se 1. června
uskutečnilo vyhodnocení nejlepších sportovců městské části BystrcKníničky za rok 2004, a to v následujícím pořadí:

Junioři

1. Ivo Hilšer (sportovní střelba);
2. Václav Cetl (karate);
3. Jakub Šíma (lehká atletika).

Juniorky

1. Martina Koutná (jachting);
2. Kateřina Horáková (synchron. plavání);
3. Jitka Čihounková (karate).
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Ženy

1. Pavla Skotalová (krasobruslení);
2. Martina Hudcová (beachvolejbal);
Tereza Tobiášová (beachvolejbal);
3. Klára Hanzlíková (karate).

Muži

1. David Kopal (veslování);
2. Igor Kaláb (motorismus);
3. Martin Pokorný (karate).

Můžeme být hrdí, že máme mezi sebou tak dobré sportovce.

Již před rokem byla zpřístupněna na internetu „Encyklopedie Brna“,
v níž si občané mohou podle hesel nalézt, co je o Brně a jeho okolí nejvíce
zajímá.

Na svátek Cyrila a Metoděje 5. července se opět konaly „Mladé
hody“. Hlavní stárek byl Petr Vrzal, program byl obdobný jako v minulém
roce. Počasí jako by kopírovalo předchozí rok. „Zvaní stárek“ i mše svatá
byly ještě bez přeháněk, rovněž tak impozantní příjezd pana kastelána
z hradu Veveří byl se vší parádou (jen na okraj: pan Fedor přijel ve
skutečnosti autem a koníka připraveného panem Hladíkem si vyzkoušel až
na místě. Sedlo nebylo moc stylové, spíše by se hodilo na rodeo, a proto ho
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narychlo přehodili ovčí kožešinkou, aby bylo trochu skryté). Také účast na
mši byla značná.
Odpolední slavnost pod májkou byla přerušovaná větrem a večer
hustý déšť zahnal všechny účastníky do sálu. I tak byla nálada dobrá a
výkony krojovaných dvojic mnohem lepší než v předchozím roce.

V sobotu 17. 9. 2005 byla na hradě Veveří slavnostně odhalena
pamětní deska siru Winstonu Leonardu Spenceru Churchillovi (30. 11.
1874 - 24. 1. 1965). W. L. S. Churchill navštívil hrad Veveří 3x, a to
v letech 1906-1908. Pamětní desku vytvořil akademický sochař Otmar
Oliva.

V září konečně započala realizace I. etapy povrchové úpravy ulice
K Lesu.
Bylo instalováno osvětlení panelového chodníku k lávce. Stále ještě
probíhá výkup pozemků na Dolních loukách pro vybudování parku a
hracích ploch pro děti. V prostoru bývalé skládky nad Kníničkami byl
vybudován parčík pro děti. Výběh pro psy je zatím nedořešen kvůli
neochotě majitele pozemku odprodat jeho část na vybudování přístupové
cesty.

Kronika MČ Brno – Kníničky rok 2005

Aktivity probíhaly i v oblasti rekreačního území přehrady. Byly
upraveny některé cesty na Chřibech, jedna z nich vede kolem lomu na

Sokolské koupaliště. Došlo k vyčištění lesa nad zálivem Sokolského
koupaliště.
Ve spolupráci se Státními lesy – Polesí Tišnov byla upravena zcela
zdevastovaná cesta přes skály na Zouvalce. Po vlastní zkušenosti mohu
dodat, že oprava byla provedena velmi jednoduchým a elegantním
způsobem. Doufejme, že i její trvanlivost bude dostatečná.

Tak jako obvykle byl v únoru pořádán „Dětský maškarní karneval“,
který měl opět velký úspěch.
Znovu probíhala na přehradě mezinárodní soutěž ohňostrojů v rámci
festivalu „Brno - město uprostřed Evropy“. Mezi účastníky byly skupiny
z Anglie, Portugalska a z našeho Barrandova. Zajímavé bylo, že často
začalo poprchávat těsně před zahájením představení.Téměř všechna
soutěžní představení jsme fotografovali. Nejzajímavější se nám zdál být
v tomto roce Barrandov.
Poslední představení se konalo na hradě Špilberk. Obec se podílí na
spoluorganizování tohoto festivalu tím, že zajišťuje hudební program na
podiu na Sokolském koupališti po všechny večery, kdy probíhají soutěžní
ohňostroje.
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V příštím roce naše obec oslaví 600. výročí své existence. Občané
byli paní starostkou vyzváni, aby zapůjčili knihy, písemnosti, mapy nebo
fotografie, pokud tyto materiály vlastní. Důvodem je připravovaná
publikace o naší obci k tomuto výročí. Historik pan PhDr. Zřídkaveselý

čerpá z muzejních pramenů a snaží se soustředit všechny dostupné
informace jak o naší obci, tak i o panství hradu Veveří. K tomuto výročí
budou vydány také pamětní mince. Jednou z akcí k těmto význačným
oslavám bude také vysvěcení městského praporu MČ Brno-Kníničky.

Opět proběhlo několik akcí proti R43. V listopadu se uskutečnila
veřejná schůze s občany, na které vystoupil pan doc. Firbas, který přítomné
seznámil s problematikou a vývojem situace ve vztahu k rychlostní
komunikaci R43. Rovněž zastupitelstvo MČ Kníničky nedoporučilo
schválit „Zadání Územního plánu Statutárního města Brna“.

Na Obecním úřadě je možno od 1. 12. 2005 ověřovat úřední listiny a
podpisy. Ověření je možné získat v běžných úředních dnech.
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Ve čtvrtek 15. prosince navštívil naši obec pan primátor Richard
Svoboda. Na besedě s občany však neprojevil valný zájem o diskusi na
téma alternativních možností vedení dálnice R43. To bylo pro občany
velké zklamání.

Mše svatá konaná před
kaplí na svátek Cyrila
a Metoděje.

Kastelán hradu Veveří
Fedor zajíždí půjčeného
koně před tím, než bude
udělovat stárkům hodové
právo

Slavnostní slovo paní starostky
Jarmily Kubátové před udělením
hodového práva

Udělování hodového práva panem kastelánem

Zatančení „Besedy“ na prostranství před kaplí

Jarní
tání
2005

Osvětlení
panelovéo
chodníku

Stanoviště
kontejnerů
na tříděný
odpad

Zastávka
ve středu
obce

Pamětní mince stříbrné a mosazné

Rub mince

Líc mince

Reklamní vlaječky pro občany MČ

Publikace vydaná k 590. výročí obce

Znak obce provedený na hedvábí,
který bude k příležitosti 600.
výročí trvání obce doručen
všem občanům
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Nový rok jsme přivítali v bílé kráse, a to nikdo netušil, že ještě
v květnu se bude na horách lyžovat. Letošní zima byla opravdu úžasná a
všichni si užili zimních sportů dost a dost.

V pátek 6. 1. a v sobotu 7. 1. proběhla „Tříkrálová sbírka“. V tomto
roce koledníky doprovázel pan Milan Kučera. Na charitativní pomoc
potřebným bylo vybráno přes 14 tisíc korun.

Jako každý rok i letos se pořádal „Dětský maškarní karneval“ pod
záštitou i sponzorstvím obecního zastupitelstva. Byl stejně hojně navštíven
jako ty předchozí. Občerstvení zajišťovala místní cukrárna Anička, která
byla také jedním ze sponzorů. Průběh karnevalu se však lišil od dřívějších
let, kdy jsme moderování zajišťovali vlastními silami. V letošním roce byl
pozván profesionální pár manželů Trnkových, kteří dokázali děti tak
zaujmout, že zábava byla neobyčejně dobrá.
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Desátého června byl v lesním areálu pořádán „Dětský den“ ve
spolupráci s policií ČR. Policie připravila pro děti pestrý a zajímavý
program: soutěže, ukázku výcviku psů, střelbu do terčů, jízdu na policejní
motorce. Zastupitelstvo dodalo pro děti občerstvení, opékaly se špekáčky.

Stejně

jako v předchozích dvou letech i v tomto roce jsme byli

spolupořadateli festivalu „Brno - město uprostřed Evropy“. Na hladině
přehradního jezera se opět odehrálo nádherné ohňostrojové představení,
které sledovalo pokaždé (při pěkném počasí) až 200 tisíc diváků. I letos
vysílalo Radio Brno hudbu, na kterou byl ohňostroj komponován. Vítězem
letošní soutěže byla, podle průzkumu mezi návštěvníky, skupina
z Portugalska.

Z kulturních akcí v roce 2006 je však nejdůležitější oslava 600 letého
trvání obce spojená současně s „Mladými hody“. Rovněž uplynulo 70 let
od zahájení stavby přehrady.

PROGRAM OSLAV BYL NÁSLEDUJÍCÍ:

4. července -

stavění máje - k poslechu i k tanci hrála
cimbálová hudba „Slovácko mladší“
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5. července -

mše svatá před kaplí, svěcení praporu MČ
projev starostky paní Jarmily Kubátové

- udělení hodového práva zástupcem kastelána hradu
Veveří, mistrem šermu panem Olšanem
- zatančení besedy krojovanými páry před kaplí
- uvádění stárek a průvod obcí provázený kapelou
„ Zlaťanka“ z Kobylnic
- odpolední zábava s předtančením České
a Československé besedy

- večerní zábava s dalším předtančením
Po ukončení dopoledního ceremoniálu byl pro pozvané církevní
hodnostáře, kteří celebrovali mši svatou, hosty ze sousedních zastupitelství,
pracovníky místní radnice (současné i bývalé) i pro další významné hosty
a sponzory připraven raut v prostorách tělocvičny.

K tomuto výročí byla vydána publikace „Kníničky – dějiny obce
1406-2006.“ Autogramiáda autora PhDr. Františka Zřídkaveselého se
konala 19. června v prostorách radnice. Mimoto byly vydány pamětní
mince. Tyto mince byly ražené z mosazi a stříbra. Průměr mince je 26,5
mm. K mincím byly dodány rovněž krabičky nebo pouzdra. Cena mosazné
mince byla 70,- Kč, mince stříbrné 160,- Kč.
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Mimoto byly do všech domovů rozdány miniaturní vlaječky
s emblémy obce a obecní znak tištěný na hedvábí v závěsném provedení.
Budou občanům obce připomínat tuto významnou událost.
Znaky použité na emblémech obce nejsou vymyšlené, ale odvozené
z historické pečetě, která se týká existence obce. I použití těchto znaků
muselo projít schválením příslušných institucí. Já sama jsem se ptala, proč
máme ve znaku vinné hrozny, když v okolí vinic mnoho není.
Nebylo tomu tak vždy. Vinic prý zde bylo mnoho, ale po
katastrofálním napadení škůdci byly všechny zrušeny a spáleny. Od těch
dob se tu víno pěstuje sporadicky a s velkým rozšířením se nepočítá. Díky
globálnímu oteplování se může všechno změnit , kdo ví.

V roce 2006 nebyla jen zábava, byl to rok volební. V červnu
proběhly volby do Parlamentu ČR a v některých obvodech také do Senátu.
U nás jsme volili pouze do Poslanecké sněmovny. Jako obvykle se u nás
volí velmi pravicově. Lze pozorovat, že hlasů pro KSČM nepřibývá, ale
ubývá, a to podle toho, kolik starých „skalních“ voličů zemřelo. Dosti však
černého humoru, raději předložím přehled těch významnějších volebních
výsledků.
Bohužel nemám k dispozici počet obyvatel zapsaných ve volebních
seznamech, vím jen to, že bylo odevzdáno:
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487 hlasovacích obálek pro 26 kandidujících stran, z toho bylo:
258 hlasů pro ODS, 87 hlasů pro ČSSD, 48 hlasů pro Stranu zelených,
43 hlasů pro KSČM, 34 hlasů pro KDU-ČSL. Ostatní strany, po sečtení
zisku uvedených stran, není nutno uvádět.

Další volební maratón se odehrál v říjnu. Zde se volilo do obecního
zastupitelstva a orgánů Města Brna. V místních volbách se utkala 3
sdružení a 1 strana. Volilo se 9 zástupců.

1. Sdružení nezávislých kandidátů ED………

……. 2 mandáty

2. Sdružení nezávislých kandidátů pro Kníničky ….

3 mandáty

3. Strana zelených…………………………………….

0 mandátů

4. Sdružení nez. kandidátů Naše Kníničky bez R43.... 4 mandáty

Do orgánů MB se volilo obdobně jako do parlamentu ČR, poněvadž i
počet a názvy politických stran a sdružení parlamentní situaci
„kopírovaly“.

Co dodat? Tak jako je nepřehledná situace v nejvyšších orgánech,
kde je velice obtížné se na něčem domluvit, začíná se stejná taktika
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projevovat i na obecních úřadech, jejichž funkcionářům mnohdy nejde o
dobrý chod obcí, ale pouze o to mít vliv, popř. alespoň prosadit zájmy úzké
skupiny - a po nich může přijít potopa. Doufejme, že se to Kníničkám
vyhne.

I když se v tomto roce událo mnoho, nelze opomenout i investiční
akce, které byly dokončeny nebo připraveny k realizaci.
Počátkem léta započala I. etapa rekonstrukce školní budovy. 1,5
milionu korun jsme dostali jako dotaci z Magistrátu MB. Více než milion
uvolnilo zastupitelství ze svého rozpočtu. MŠ byla k 1. září otevřena, i
když to dalo velké úsilí.
V příštím roce by měla rekonstrukce pokračovat. 11. října proběhl
v MŠ Den otevřených dveří. Mohu konstatovat, že výsledek je vynikající.
Nezapomnělo se ani na nouzové schodiště.
Na přehradě - v blízkosti památníku padlých z 1. světové války byla odborně opravena Boží muka, ve spolupráci s památkáři, a také
vyčištěn a zakonzervován výše uvedený památník. Dále pokračovala
dostavba komunikace K Lesu.

Nezapomnělo se ani na jubilanty. Bylo navštíveno 23 jubilantů
s drobným dárkem, kytkou a přáníčkem. Bohužel zemřel nejstarší muž
v obci, pan Karel Juránek. V prosinci, na Štěpána, by byl býval oslavil 92.
narozeniny.
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Zato paní Ludmila Neužilová je pořád v dobré kondici a 18.
listopadu se dožila již 98. narozenin. Moc bych si přála, abychom s ní
oslavili stovku, byla by to pro mě čest moci jí popřát k tak významnému
jubileu.

Jen tak na závěr chci připomenout, že i cukrárna Anička má své
jubileum: 15 roků od otevření. A daří se jí. Možná je to nejúspěšnější
drobné podnikání v Kníničkách v oblasti služeb.
Je dobré sledovat, jak se pomalu rozšiřuje. Kdykoliv má zavřeno, tak
je to mimo sezónu, a to ještě mnohé pro zákazníky vylepší. Kdo umí, umí.
Můžeme si jen přát více tak úspěšných a cílevědomých podnikatelů.
Mnozí mohou mnohé vytknout, ale podnikatelský talent paní Aleně Tulové
nechybí.

Mimochodem, když jsem byla malá holčička (a to už něco pamatuji),
v tomto domě prodávala stará invalidní paní cukrovinky. Asi je toto místo
předurčeno pro tuto činnost, a proto se jí tu daří.

Rok 2006
se sněhovou
nadílkou

Také takhle
lze přivítat
Nový rok
2006

Tohle byl
počátek roku
2006. Konec
roku byl na
blátě, teploty
přesahovali
někdy až +10 oC.

Před 70 lety bylo
za počato s výstavbou
Kníničské přehrady.
(1936 – 1940)

Ve spolupráci
s památkáři
byla opravena
„Boží muka“.

Současně s „Boží mukou“ byl vyčištěn a zakonzervován
pomník na památku padlých z 1. světové války.

Publikace k 600. výročí obce
od PhDr. F. Zřídkaveselého.
____
Pozvánka na slavnost
k 600. výročí

Malí hodovníci

Blíží se slavnostní předání hodového práva. Na koni tentokrát
přijíždí zástupce kastelána , mistr šermu pan Olšan, aby se ujal
tohoto úkolu.

Slavnostní vysvěcení
praporu městské části
Brno-Kníničky

Vyvádění stárek
z domovů

Předtančení „Besedy“ po skončení dopoledního ceremoniálu.
Před kaplí je vždy 5. července sloužena mše svatá.

Hody pokračovaly v odpoledních a večerních hodinách na nově upraveném povrchu školního hřiště

Při rekonstrukci školní budovy,
kdy se MŠ rozšířila do horního patra,
bylo vybudováno bezpečné únikové
schodiště.

Nový vstup do mobiliáře školy

98 let

Upravené školní hřiště
slouží i dětem z MŠ

V roce 2006 se dožila
Nejstarší občanka obce
paní Ludmila Neužilová
98 let
(na snímku
v kruhu rodiny)

Také cukrárna „Anička“
oslavila letos své 15.
narozeniny.

Hráz přehrady
tak trochu jinak.

Naše lávka.
Není nějak krásná,
není fotogenická,
ale pro nás důležitá

Pohled, který
se může hodně
změnit, bude-li
realizována R43.

Závěrčná šou na Špilberku při festivalu
„ Brno město uprostřed Evropy“.

Pohled na Mendlovo náměstí ze střechy domu
na Křížové ulici, odkud byly pořízeny záběry
ohňostroje.

