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Úvodem

Co přinesl rok 2011 Jižní Moravě a Brnu?

Přestala platit papírová padesátikoruna.

Protestující lékaři stáhli svoje výpovědi a zůstávají.

Požár zničil polovinu vietnamské tržnice v Olomoucké ulici v Brně.

Konalo se sčítání obyvatel.

Je obnovena pozastavená stavba Dobrovských tunelů velkého městského okruhu.

Otevřela se opravená Jurkovičova vila v Žavobřeskách.

Je zpřístupněn podzemní labyrint pod Zelným trhem.

Je opravena silnice mezi dálnicí D1 a Popůvkami.

Otevřela se nová brněnská hvězdárna na Kraví hoře.

Jízda králů je zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Lední medvědice Cora porodila dvě medvíďata, ta ale nepřežila.

Jižní Morava uctila památku bývalého presidenta Václava Havla, zemřel 18.prosince.

Muchova Slovanská epopej musela opustit Moravský Krumlov.

Zemřeli herci brněnského divadla Ladislav Lakomý, Karel Jánský a Erik Pardus.

Povodí Moravy oznámilo významný úbytek jedovatých sinic v Brněnské přehradě.
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Co přinesl rok 2011 naší obci?

Místní úřad dostal pochvalu od odboru životního prost ředí Jihom. kraje za čistou obec.

Ustanoven stavební úřad MČ Brno-Kníničky

Dokončena stavba krčku mezi školou a tělocvičnou.

Přibyly nové prvky na dětském hřišti u řeky.

Jsou instalovány venkovní posilovací stroje pro dospělé na hřišti Dolní louky.

V Kníničkách se konalo Vema mistrovství České republiky v biketrialu 2011.

Stavba se povedla a začala se využívat.
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Tříkrálová sbírka

Tato sbírka pořádaná Charitou České republiky se konala 8. ledna. Koledníci ve třech

skupinách vybrali od kníničských občanů 24 841 Kč. Ti byli štědří a darovali o čtyři tisíce

více než v loňském roce.

Stavba mezi školou a tělocvičnou

Protože po novém roce pokračuje stavba krčku, odpadla tradiční setkání občanů.

Nekonal se dětský karneval a nemohl se uskutečnit ani Country bál s Kníničským lihobraním.

5.února



4 Kronika MČ Brno – Kníničky 2011

30.března

16.dubna

28.dubna
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Setkání nad Územním plánem města Brna

V únoru územně-plánovací a dopravní komise pozvala občany do tělocvičny na

přednášku o změnách, které se chystají pro Kníničky. Pan Firbas přítomné seznámil se všemi

variantami Návrhu územního plánu města Brna v souvislosti s naší městskou částí. Předvedl

varianty řešení R43 a plánované parkoviště pro ZOO. Ukázal, jak a kde je možné uplatňovat

připomínky.

Územní plán přilákal do tělocvičny řadu občanů.

Kontejnery

Místní úřad dostal pochvalu od odboru životního prostředí Jihomoravského kraje za

čistou obec. Má nejvíc kontejnerů na počet obyvatel. Jsou tu plastové na petláhve a papír,

kontejnery na textil a na sklo. Čtyřikrát v roce je sběr do velkokapacitních kontejnerů. Proto

je obec čistá a zmizely černé skládky.
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Nábor stárků a stárek

Kníničská chasa v březnu pozvala budoucí stárky na první informační schůzku.

Nácviky pak mohly začít. Mladé páry se učí nejen tradiční besedu, ale připravují se i na

předhodovou zábavu u cimbálu. Nacvičují slovácké tance a stárci se pustili i do verbuňku.

Ani nejmenší tanečníci nezahálejí a besedu už mají v malíčku.

.

Nácvik Besedy v tělocvičně.

I slovácký verbuňk stárci zařadili do nácviků.
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Při pěkném počasí nácvik těch nejmenších probíhá na hřišti.

Malým tanečníkům pomáhají zkušenější.
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Brigáda

První víkend v dubnu se sešli brigádníci u lesního altánu, Přišli členové SOPKy i

kníničská chasa. Práce jim šla od ruky a altán byl brzy připraven pro tradiční setkání.
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Velikonoce

„My bereme všechno, vajíčko, slivovičku i hubičku,“ říká člen místní kníničské chasy Radek

Mynář. Společně s asi dalšími deseti muži chodí na pomlázku v krojích. Místní tradice je totiž potřeba

neustále oživovat, aby nezapadly. „Letošní pomlázka je pro nás i něco jako nábor. Chceme totiž

nalákat nové zájemce, aby se stali stárkem nebo stárkou,“ říká Mynář v polosvátečním kroji

kyjovského typu.

Tohle otiskl brněnský Deník Rovnost po velikonočních svátcích ve svých novinách.

Chasa poprvé vyšla na mrskut v krojích.
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Pomník obětem II. světové války

28. dubna je k pomníku položen věnec.
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Pálení čarodějnic

30. dubna bylo pěkné počasí a i když nepřiletělo mnoho čarodějnic, dětí a jejich rodičů

se sešlo u lesního altánu hodně. Pozvala je SOPKa a připravila pro ně nejen bohatý program,

ale i pohoštění. Děti soutěžily a dospělí si večer u ohně zazpívali. Nezapomnělo se na spálení

koštěte-dopravního prostředku všech čarodějnic a shořel i jejich obrázek.

Někteří se nechali „pomalovat“.

Chvíle soustředění před závodem.
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Špekáčky chutnaly všem.

Celkový pohled do areálu.



13 Kronika MČ Brno – Kníničky 2011

65 let lodní dopravy na přehradě

V květnu se na přehradě křtily nové lodě Vídeň a Utrecht a při té příležitosti se konal

den otevřených dveří opraven dopravního podniku. Návštěvníci si mohli prohlédnout

speciální plavidlo pro čištění brněnské přehrady. K vidění byla manipulační technika, lodní

elektromotor, anemometr, popisy vázání uzlů, vlajková abeceda nebo maketa lodi. Program

pokračoval otevřením nové výpravny lodí. Moderní stavba slouží jako zázemí pracovníků

lodní dopravy, ale také návštěvníkům. Je zde pokladna, toalety i možnost občerstvení.

Velkému zájmu se těšila Bitva o Midway, simulovaná bitva RC modelů vyrobených podle

skutečných historických bojových lodí a letadel.
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Čistící loď

Dětští návštěvníci výstavy v opravně
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Nová pokladna.

Modely lodí před bitvou.
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Brno – město uprostřed Evropy

Tento festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří probíhal od 27. 5. do 12.6.

Na přehradě proběhla 14. soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou. Přijeli ohněstrůjci

z Francie, Lucemburska a Itálie. Starosta Kníniček pozval návštěvníky na kulturní program na

Sokolské koupaliště, kde k dobré atmosféře přispěla country skupina Gravit.

Koulelo se, koulelo aneb Jarní sportování se SOPKou

V jednu květnovou sobotu se sešly kníničské děti na hřišti u řeky, aby si zasportovaly

a zasoutěžily. Na programu byl branně orientační závod po vyznačené trase. Po cestě děti

plnily úkoly. Zahrály si kuličky i pétanque. Házelo se bečkou a střílelo ze vzduchovky.

Odpoledne končilo opékáním špekáčků. Vítězové si pochutnali na medailích z lineckého

těsta.

Cvrnkání kuliček se vrací…
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Pétanque se ujal a děti si ho rády zahrají.

Hodit bečkou si zkusili všichni. Nebylo to nic lehkého, i když byla jen hliníková.
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O střelbu ze vzduchovky je vždycky velký zájem.

Medaile chutnaly, a tak se dlouhou na krku neudržely.
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Pasování prvňáčků

Prvního června zhlédli budoucí prvňáčci v tělocvičně zábavný program a pan starosta

Martin Žák jim popřál hodně úspěchů ve škole, do které po prázdninách nastoupí. Zároveň

dětem předal malý dárek, který jim bude připomínat toto slavnostní odpoledne.

Král pasoval…

…pan starosta popřál hodně úspěchů ve škole a rozdal dárečky.
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Společné foto s králem i se všemi, kteří se o nás ve školce starali.

Odpoledne končilo zábavným programem, kde se bavili nejen budoucí prvňáčci.
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Dětský den

V červnu MČ B r n o-Kníničky uspořádala spolu s Policií ČR Brno a Hasičským

záchranným sborem Jihomoravského kraje-stanice přehrada zábavný program. Přijeli i

dobrovolní hasiči z Komína. Děti se mohly svézt na policejních koních, prohlédnout si

kompletní policejní vybavení i policejní motorky, mohly si prolézt hasicí vůz a zastříkat si

z hasičské stříkačky. Po absolvování soutěží je čekalo připravené pohoštění. Počasí přálo a

spokojeným dětem se nechtělo odejít, i když policie i hasiči odjeli.
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d
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I ti nejmenší si zkusili stříkat hasičskou stříkačkou.


