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Srpen

Po suchém červenci přišlo nezvykle deštivé počasí, a protože bylo zároveň teplo,

rostly houby. Na Babě našel každý. Houbaři nosili plné koše „praváků“. Doufejme, že se

nevyplní pověra a nečeká nás příští roky bída a hlad!

Tábor Dračí vršek

SOPKa uspořádala koncem července letní stanový dětský tábor v malebném

zalesněném údolí nedaleko Sloupu na téma Pán prstenů pro 50 dětí různého věku, o které

pečovalo patnáct dospělých.
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Tábory TOM ROKYTNÁ

Regina Bohmová, která vede celý rok kroužky Sportík a Turist pořádá o prázdninách

tábor ve Věchnově a oblíbené příměstské tábory v Kníničkách.
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Kácení máje

Kácení máje se uskutečnilo hned 6. 9. Při kácení pomohlo auto s plošinou a klády se

večer mohly dražit. O dobrou náladu při slováckých písničkách se zasloužila cimbálová

muzika Mládí z Čejče. Zahrála i stárkům verbuňk a ti ho předvedli v plné parádě. Nechyběl

doprovodný program UV show v podání skupiny Spiritus Dracus, který všechny překvapil

svou krásou.
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Každý rok se tradičně v den kácení máje volí hlavní pár na další rok. Níže můžete

vidět seznam těch, kteří mají na konání minulých hodů velkou zásluhu, i když jde o týmovou

práci. V roce 2004 byly mladé hody obnoveny po šestnáctileté přestávce i zásluhou tehdejší

starostky paní Kubátové. Chci věřit, že tato tradice bude ještě dlouho pokračovat a každý rok

se najdou mladí lidé, kteří se o konání hodů zaslouží.

Hlavní stárek a stárka v roce:

2014 - Jiří Vlček a Eva Bártová

2013 - Jan Keprt a Alena Pumprlová

2012 - Dan Míšek a Eva Trokanová

2011 - Radek Mynář a Martina Dolníčková

2010 - Lukáš Badin a Lenka Hrdličková

2009 - Jiří Slatina a Barbora Lišková

2008 - Jan Urbančík a Martina Mohelská

2007 - Tomáš Hrdlička a Lenka Mohelská

2006 - Bohuslav Mrtvý a Jitka Ryšánková

2005 - Petr Vrzal a Martina Keprtová

2004 - Tomáš Neužil a Veronika Lukášková
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Guláš jako od babičky

Dvacátého září překazila soutěž o nejlepší hovězí guláš bouřka. Guláše uvařené na

otevřeném ohni už naštěstí byly připravené na ochutnávání a hodnocení. Nejvíce chutnal

guláš pana Vokřála. Startovné činilo 300 Kč. Ti co ochutnávali a hodnotili, zaplatili 50 Kč.

Bouře to byla vydatná, přehrada upouští…
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Dětský sportovní den

Zastupitelé MČ Brno-Kníničky pozvali děti začátkem října na Dětský sportovní den

aneb ve zdravém těle zdravý duch do sportovního areálu Dolní louky. Zajistili občerstvení i

skákací hrad. Děti čekalo několik zajímavých disciplín, na kterých si prověřovaly svoji

šikovnost. Vítězové byli odměněni balíčkem.
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Domácí čajovna

Na promítání filmů „Tři dary“ a „Manželka za 50 ovcí“ z festivalu dokumentárních

filmů Jeden svět mě pozvali manželé Jiřičkovi do své domácí čajovny. Byl to příjemný večer

v přátelské atmosféře spojený s promítáním zajímavých filmů ze světa pro nás

nepochopitelných zvyklostí.

Volby do zastupitelstva

První zahájilo předvolební klání sdružení Naše Kníničky bez R43 pozváním na

sousedský podvečer „Nalejme si čistého vína, sousedé!“ na téma „Jaké chceme Kníničky“.

Sdružení představilo svoje kandidáty. Podával se burčák s občerstvením na grilu. V tělocvičně

instaloval výstavu fotografií Martin Pelánek a zároveň vyhlásil vítěze fotosoutěže

FOTOKNÍNIČKY 2014. Zvítězil snímek mladé fotografky Michaely Horváthové Řeka.
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Vítězný snímek a jeho autorka

Hnutí ANO

Svolalo besedu do tělocvičny na 25. 9. a nabízelo koblihy. Tam představilo volební

program pro lepší Kníničky a představilo svých devět kandidátů.

TOP 09
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Nejvíce věnovala na volební reklamu TOPka. Uspořádala rodinný den na hřišti

mateřské školy a zvala občany na debatu u kávy a zákusku v cukrárně Anička..

Sdružení nezávislých kandidátů Za Kníničky

Pozvalo občany na besedu těsně před volbami pod heslem“ Jsme tu pro vás každý den,

nejen před volbami“. K podpoře tohoto sdružení vyzvala bývalá starostka paní Kubátová.

Účast na všech třech setkáních byla malá.
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Slušný volební boj narušilo vydání „Kníničské listy“ podepsané panem Lubošem

Juránkem. Starosta se okamžitě ohradil proti lživým informacím, které pošpinily pověst všech

současných zastupitelů, ve snaze podpořit kandidáty TOP09. Pan Juránek zaútočil na

zastupitelstvo, ve kterém sám do této chvíle pracoval. Myslím si ale, že touhle nekalou

kampaní TOPce spíše ublížil.

Občané dostali do schránek také upozornění, že pan Firbas kandidující za Naše

Kníničky zároveň kandiduje ve Znojmě do Senátu za hnutí ANO.

K volbám se do zasedací místnosti v krčku dostavilo 71,02 % voličů.

Bylo zvoleno 9 zastupitelů a počet hlasů, které získaly:

Za Kníničky

Martin Žák                            335

Hana Juránková                     309

Josef Stodůlka                       296

Miroslav Machovec               279

Kateřina Lišková                    280
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TOP 09

Miroslava Keprtová 103

ANO 2011

Petr Vokřál                               67

Naše Kníničky bez R43

Petr Firbas                               143

Lenka Ištvánová 129

Starostou byl zvolen Martin Žák a místostarostkou Hana Juránková.

Pan Vokřál se stal primátorem města Brna a ze zastupitelstva Kníniček později

odstoupil. Nahradil ho druhý kandidát za hnutí ANO Václav Vincenc.

Brno bude mít 55 zastupitelů. Vítězné hnutí ANO má 13 křesel, ČSSD 11, Žít Brno 7.

KDU-ČSL 7. Propadla pravice. Koaliční smlouvu uzavřeli ANO, Žít Brno, lidovci a Zelení.

6. října zasedalo naposled odstupující zastupitelstvo Kníniček
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10. října už zasedalo za velkého zájmu hostů nově zvolené zastupitelstvo
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Vítání nových občánků

O příjemné přivítání nových občánku se zasloužily děti mateřské školy svým pásmem

písniček a básniček. Pan starosta přivítal do naší obce osm dětí: Radka Roháčka, Moniku

Chrastilovou, Alberta Lichtnegera, Pavla Jankůje, Václava Březíka, Emu Andrések, Daniela

Homoly a Anitku Smutnou. Maminky dostaly kytičku a děti upomínkové předměty na tento

sváteční den.
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Badminton Kníničky open

Pod záštitou úřadu se hrál v říjnu už třetí ročník turnaje ve smíšené čtyřhře.

Drakiáda

Tradiční drakiáda, která měla být 8. listopadu, byla pro nepřízeň počasí odvolána.

Nefoukal vítr a celé dopoledne pršelo.

Schůze TKR

V říjnu se projednávala transformace Občanského sdružení televizního kabelového

rozvodu na Spolek podle nového Občanského zákoníku. Proběhla volba nových členů výboru

a byly schváleny nové stanovy spolku. Vybíral se členský příspěvek 400 Kč na příští rok.

Výstava kanárů

Koncem listopadu je v tělocvičně instalovaná výstava barevných, postavových kanárů,

kříženců a evropského ptactva. Součástí výstavy je prodej chovatelských potřeb i ptáků. Na

výstavu se přišly podívat kromě odborníků i děti MŠ.
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Mikuláš

Mikulášskou zábavu řídili manželé Trnkovi, rozdali dárky od rodičů i od úřadu.

Program byl určený těm nejmenším. Dětí s rodiči přišla plná tělocvična přesto, že už byl

Mikuláš ve školce. Trnkovi těžko zvládali program i rozdávání dárků.

Česko zpívá koledy s Deníkem Rovnost

10. 12. se kníničtí přidali k tisícovkám zpěváků po celém Česku
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Andílci

Děti z mateřské školy svým programem všem připomněly, že Vánoce se nezadržitelně

blíží…

Putování, na které zval divadelní soubor VEJR, skončilo v lese u Altánu
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Koledování u Aničky se Sopkou

Koledy se zpívaly tradičně přímo na Štědrý den před cukrárnou



53 Kronika MČ Brno – Kníničky 2014

Babinec

Zastupitelky paní Ištvánová a Juránková za podpory ÚMČ Brno -Kníničky svolaly

těsně před Štědrým dnem ženy, aby si pod jejich vedením vytvořily květinovou výzdobu na

vánoční stůl. Připravily spoustu materiálu, ze kterého se všem podařilo vyrobit nádherné

vánoční dekorace. Tvořivá a veselá nálada panovala celý večer.
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Silvestr

Nové zastupitelstvo připravilo rozloučení se starým rokem. Sousedé se sešli v 18

hodin na parkovišti před cukrárnou Anička, kde bylo připravené pohoštění pro děti i dospělé.

Zhlédli krásný ohňostroj s hudbou a popřáli si navzájem úspěšný nový rok.
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Nepěkné události

Počátkem roku neznámý vandal odmontoval z dětského hřiště bagr. Díky pozorným

občanům byl nalezen, opraven a koncem roku se vrátil na své místo.

V listopadu někdo ukradl oblíbenou houpačku „vosí hnízdo“. Už se nenašla ani zloděj

nebyl dopaden. Obec ji později znovu zakoupila za 27000 Kč.

V červnu se stala na začátku Kníniček dopravní nehoda. Skupinu cyklistů, kteří

vyjížděli z lesa, srazilo auto řízené kníničskou občankou přijíždějící od Bystrce. Dvě osoby

byly zraněny. Nehodu zavinili cyklisté, kteří nevyužili nedalekého přechodu. Později tam

obec instalovala branku a vykácela náletové dřeviny.

Chválíme chataře pana Strážnického

Vysázel květinový záhon u památníku
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Povodí Moravy opravilo levý břeh Svratky pod hrází a přístup na nejbližší pláž.

Opravuje se molo na Sokolském koupališti
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Klub

Klub aktivních seniorů KLAS podporovaný městskou částí připravuje pro seniorky

zajímavý a pestrý program. Pod vedením Věry Kubíkové se schází dvakrát měsíčně.

V klubovně trénují paměť i pozornost. Zacvičí si, zazpívají a s chutí se dají do výroby

vánočních i velikonočních ozdob. Pustily se i do mozaiky a výrobků z keramiky. Vydaly se na

prohlídku Židovského hřbitova a navštívily uměleckého kováře. Se zájmem vyslechly

přednášku pana Hovorky ze světa minerálů. O Vánocích přivítaly děti z MŠ, pohostily je a

zazpívaly si s nimi koledy. Bývá tu i veselo, nejen když společně oslavují kulaté narozeniny.
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Rukodělné dílny

TVOŘENÍ, TVOŘENÍ – ŽIVOTA KOŘENÍ to je heslo žen, které se schází každý

týden v klubovně, aby si vytvořily něco pro radost.  Novou pec, kterou pořídil úřad městské

části Kníničky, využívají spolu se školkou, slouží k výrobě krásné keramiky. Pracují

s organzou, s papírem, s porcelánem a vyzkoušely malovat olejovými barvami. Pod rukama

jim vznikají nádherné věci, až se tají dech.

Tvořivé nadšení přenesly paní Zina Lišková, Hana Juránková a Lenka Jakšová na děti

s podporou současného zastupitelstva MČ Kníničky. Do keramických kroužků se zapojily děti

z MŠ, školáčci i náctiletí. Jsou šikovní, kreativní a dokážou vytvořit užitečné originální

věcičky. Tím zažívají radost z vlastního výrobku.
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TOM Rokytná

Regina Bohmová pořádá v listopadu Strašidýlkovou cestu za podpory ÚMČ B r n o

Kníničky. Děti si na cestu svítí lampiony a prokazují odvahu při plnění úkolů. V tomto roce

absolvovalo strašidelnou cestu 86 kníničských dětí.

Kromě toho TOM Rokytná nabízí po celý rok cvičení rodičů s dětmi, kroužky Sportík

a Turist. Děti s „turisťákem“ jezdí na turistické závody, kde slaví velké úspěchy. Zatímco co

si děti hrají v „turistu“, maminky v klidu cvičí jógu. Jarní prázdniny tráví společně na horách.
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SOPKa

Sdružení občanů a přátel Kníniček pořádá během roku několik akcí. První jsou

Čadějnice u Altánu a následují tradiční Country bál s Lihobraním, Guláš od babičky,

Drakiáda, Zpívání koled s Deníkem i štědrovečerní koledování u Aničky. Každým rokem

jedou s dětmi tábořit na Dračí vršek.

Kníničská chasa

Podporovaná úřadem už 11 roků pořádá chasa Cyrilo-Metodějské hody a s tím

související Kácení máje. Na jaře obnovila Ostatky s karnevalem pro děti. Snaží se udržet

Velikonoční tradice. Pomáhá s nácvikem moravské besedy s těmi nejmenšími, aby se udržela

folklorní tradice v obci. Po Keprtových se ujaly nácviků Markéta Audy a Jana Hlaváčková.

Sport

Zasportovat si mohou kníničtí občané na několika turnajích, které pořádají zastupitelé

za podpory městského úřadu Brno-Kníničky. Hrál se ping-pong, pétanque, nohejbal i

badminton. Děti si mohly vyzkoušet svoji zdatnost na Dětském dnu v červenci i na

Sportovním dnu na podzim. Vítězové byli odměnění a nechybělo ani pohoštění.

Kultura

Každý čtvrtek už 10 let půjčuje knihy knihovnice paní Marie Petrová. Knihovna Jiřího

Mahena se musela dvakrát stěhovat, ale své čtenáře si zachovala.

V Kníničkách během celého roku je pestrá nabídka činností pro všechny generace a

každý si může vybrat podle svých zájmů.


