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Kníničská škola – včera, dnes a zítra
Jak praví historické dokumenty (konkrétně Obecní kronika psaná panem řídícím Ambrožem), školní budova ve starých Kníničkách byla dokončena 25. června 1906. A od 17. září téhož roku byla v této dvoutřídní
škole zahájena výuka.
Škola v nových Kníničkách byla zkolaudována 28.června 1938, následně pak v ní byl školní rok zahájen dne 1.září 1938, kdy děti vstupovaly
do nové budovy opatřené nápisem: „Jubilejní obecná škola presidenta
Osvoboditele.“ Tolik jen na dokreslenou, že historie škol je v Kníničkách,
již více jak stoletá.
Dáte mi jistě za pravdu, že již delší dobu chybí v Kníničkách vhodné
prostory pro různé volnočasové aktivity nejen předškolních dětí, dětí
školou povinných, ale i dospívajících a v neposlední řadě i dospělých.
Zkrátka místo, kde by se mohly Kníničáci ať již pravidelně či nepravidelně setkávat i v menších počtech, než jen na akcích využívajících celou
tělocvičnu.
Zastupitelstvo naší městské části si této situace bylo a je vědomo a proto na svém zasedání dne 15.6.2009 schválilo zahájení příprav na projektové dokumentaci „Nástavby krčku“ spojujícího budovu tělocvičny
a školy v Kníničkách. Zpracováním tohoto projektu byl pověřen pan
Ing. Ivan Juránek (pro nezasvěcené - autora článku se zpracovatelem
projektu spojuje jen shoda příjmení).
Na říjnovém zasedání ZMČ Brno-Kníničky, pak byla s drobnými úpravami schválená stavební koncepce nástavby krčku budovy školy.
V přízemí krčku mezi budovou školy a tělocvičny dojde k dispoziční
změně spočívající ve vybudování nového hlavního vchodu do krčku,
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který bude z ulice U Kaple. Samozřejmě, že se počítá i se zachováním
vstupu z prostoru školního hřiště, tento však bude posunut do rohu
mezi krček a předsálí tělocvičny a bude umožňovat samostatný oddělený vstup jak do šaten, tak i do předsálí. Současně s tím dojde i k přestavbě šaten a sociálního zázemí v přízemí krčku.
Nově přistavené patro spojovacího krčku bude mít tři velké samostatné místnosti, přičemž jedna z těchto místností může být současně i galerií tělocvičny. Dále pak zde vznikne jedna menší místnost a prostor
pro malou kuchyňku. Samozřejmě, že i v 2. podlaží bude vybudováno
sociální zázemí.
Zmiňovaný projekt řeší i nové zázemí pro personál Mateřské školy Studánka, které by mělo vzniknout v přízemí v místnosti bývalého kabinetu.
V neposlední řadě dojde v rámci popisované rekonstrukce i ke změně
vstupu do prostor Knihovny Jiřího Mahena. Tento vstup již nebude nadále „utajeným“, ale naopak bude řešen hlavním vchodem školy (tak jak
si jistě zaslouží) přes zádveří mateřské školy.
Projekt (resp. jeho koncept) je k nahlédnutí v úředních hodinách v budově úřadu Městské části Brno-Kníničky na ulici Nová.
Jsem přesvědčen, že tento projekt bude z Vaší strany přijat pozitivně
a že jednoznačně přispěje k dalšímu obohacení a atraktivitě Kníniček.
Mgr. Ing. Lubomír Juránek
místostarosta
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
PLACENÍ POPLATKU ZE PSŮ

Kč/rok

Základní sazba rodinný dům

400

Základní sazba bytový dům

1 000

Zvýšení poplatku za druhého a dalšího psa v rodinném domě
V bytovém domě

600
1 500

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, nebo sirotčího důchodu

200

Sazba za druhého a každého dalšího psa v rodinném i bytovém domě

300

Poplatky budou vybírány od 1. 2. 2010 od 31. 3. 2010 na pokladně úřadu nebo po domluvě (přidělení VS) lze poplatek posílat na účet
MČ Brno-Kníničky.
Nezapomeňte také nahlásit nové psy, nebo pokud máte v MČ nově trvalý pobyt psa přehlásit na úřadě.
Při osvobození od placení poplatků či při nároku na sníženou sazbu se prokažte aktuálním potvrzením.
TERMÍNY SVOZU VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
Sběrové dny se konají v pátek 16. 4., 11. 6. a 22. 10. 2010 na obvyklém místě stanovišti (ulice k Bukovinám mezi domy č. 9 a 11.)
TERMÍNY PRO ROK 2010 BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ZÁKOSU
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 22. 3. 2010
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 23. 4. 2010
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ ZÁKOS:
1. kolo 14. 6. a 21. 6. 2010
2. kolo 26. 10. a 2. 11. 2010
Čištění komunikací vnější Zákos: 2. 7. 2010

Termíny
nebezpečnéhoODPADU
odpadu:
TERMÍNY svozu
SVOZU NEBEZPEČNÉHO
Termíny a časové zastávky budou upřesněny v měsíci březnu.
NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MMB
Od 1. 1. 2010 se na Odboru správních činností MMB, Husova 5 rozšiřují úřední hodiny pro občany: p
 ondělí a středa: 8.00 hod. –17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 hod.–12.00 hod.

Úhrada poplatku za komunální odpad:
Výše místního poplatku na jednoho poplatníku je 500 Kč a splatnost k 31. 5. 2010. Poplatek lze platit: p
 okladnou
bezhotovostním převodem
poštovní poukázkou
Úhrada poplatku pokladnou: na MMB Šumavská 33, od března na pokladně MMB Malinovského nám. 3, Brno.
Úhrada poplatku bezhotovostním převodem: na číslo účtu 156304/5400, VS je rodní číslo poplatníka, KS 0308. Pokud budete platit za více osob
jedním příkazem k úhradě, oznamte jména, data a adresu těchto poplatníků formulářem, který je
k dispozici na webových stránkách města.
Úhrada poplatku poštovní poukázkou: předtištěné poštovní poukázky jsou k dispozici spolu s formuláři na kontaktních místech MMB. Vyplňujte
hůlkovým písmem, VS je rodné číslo poplatníka. Pokud hradíte poplatek za více osob, oznamte jejich
jméno, narození a bydliště na adresu: MMB Odbor životního prostředí, oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Další informace naleznete na www.brno.cz – občan-potřebuji si zařídit-komunální odpad, na telefonním čísle 542 174 301, 304, 305, na e-mailu
odpad@brno.cz nebo na úřední desce a informačních tabulích ÚMČ Brno-Kníničky.

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky 

strana 2

únor 2010
rubrika

INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Elektronické objednávání na MMB
Na webové adrese www.brno.cz, pod odkazem občan-potřebuji si zařídit, najdete přístup k samostatným aplikacím elektronického objednávání,
stavu vaší žádosti i aktuální stav u přepážek pro vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů na Odboru správních činností MMB.
Podobnou službu zde nabízí i Odbor dopravy MMB.
Pro připomenutí úřední hodiny Odboru dopravy, Kounicova 67 jsou: p
 ondělí a středa: 8.00 hod.–17.00 hod.
úterý a pátek: 8.00 hod.–12.00 hod.

Vítání občánků v MČ Brno-Kníničky:
V měsíci květnu 2010 proběhne tradiční „Vítání nových občánků“ naší městské části. Zatím máme nahlášeny čtyři děti. Pokud se, i vy chcete zúčastnit, dejte nám na úřadě vědět, protože jedině tak se dozvíme, že se narodil další občánek Kníniček.
Bc. Barbora Dvořáková

Burza vzpomínek

Mrňavé hody

V říjnu 2009 pozvalo občanské sdružení SOPKa, o.s. rodáky, jejich rodiny, kamarády, známé, návštěvníky přehrady, chataře, prostě všechny,
koho zajímá historie míst, kde dnes žijeme, na výlet do „starých Kníniček“. Atmosféra setkání byla velmi příjemná a tak jsme si slíbili, že se
nad vzpomínkami ještě setkáme. Tentokrát v teple nad starými fotografiemi. A slib jsme splnili. Na podzim jsme viděli základy, teď jsme si
prohlédli na fotografiích, co zůstalo nesmazatelně v srdcích těch, kdo
zde ještě kus svého života prožili a nám ostatním o svých vzpomínkách
měli co vyprávět. Rádi jsme jim pozorně naslouchali, abychom pro naše
děti a děti jejich dětí zachytili kousek minulosti dříve, než jej neúprosný
čas vymaže z mysli pamětníků.

Děvčátka a kluci, pokud je vám víc než 6 roků, budeme rádi, jestli doplníte řady malých stárek a naučíte se několik tanců, které si zatančíte
na „Mladých hodech“. Doufáme, že se přihlásíte, klidně i se svými kamarádkami nebo kamarády, kteří v Kníničkách nebydlí. Byla by škoda,
kdyby se nesešlo tolik tanečnic a tanečníků, abychom po krásném vystoupení stáreček na loňských hodech nemohli my ostatní opět obdivovat Moravskou besedu v podání těch nejmenších. Letos začneme
s nácviky koncem března. Těší se na vás
Martina, Honza a Mirka Keprtovi

Schůzku se vzpomínkami obohatila i krátká filmová ukázka stavby dálnice s dnes již historickými stroji a malá výstavka fotografií s touto tématikou. Pan Janda, který tyto zajímavé materiály donesl, zpracovává
publikaci o stavbě „Německé průchozí dálnice z let 1939–1942 na území Jihomoravského kraje“. Jeho přednáška věnovaná historii této nedokončené stavby spolu s promítáním fotografií proběhne 16. 3. 2010
v 17.30 hod. v Sále B. Bakaly (http://www.bkc.cz/bbakaly.php)
Vzhledem k tomu, že schůzky s historií se setkaly s velkým ohlasem, věřím, že „Burza vzpomínek“ nebyla poslední tohoto druhu. Jenom doufáme, že se podaří vyřešit problém se zastíněním promítacího plátna
a v budoucnu vzniknou důstojnější prostory pro pořádání podobných
akcí.
Mirka a Jaromír Keprtovi, SOPKa, o.s.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ ČÍŽKOVÁ
Kounicova 13, 602 00 Brno

nabízí komplexní služby v oblasti
účetnictví, daňové evidence a mezd.

Tel.: 541 211 342
e-mail: cizkovajaro@seznam.cz
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SIMPLY CLEVER

VÍTE, ŽE VÁM VISÍ
PENÍZE PŘÍMO
PŘED OČIMA?
Máte vůz starší čtyř let?
Chcete ušetřit peníze
při provedení opravy
nebo výměně
opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena
šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony
s 20% slevou na vybrané
opravy a řadu dalších
výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku
ještě nemáte, je pro
Vás připravena v našem
autorizovaném servisu
Škoda.

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Je & Ne, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz
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Otřesná situace v územním plánování
Kraj má za povinnost pořizovat regionální územní plány. Od obnovení
krajů po roce 2000, tj. prakticky za 10 let, kraj nepořídil úspěšně ani jeden plán. Řada z nich zůstala nedokončena, aniž by se občané vůbec
dozvěděli proč. V roce 2004 stovky občanů halasně protestovali proti
R43 na projednávání plánu kraje. Následně Ministerstvo pro místní rozvoj kraji sdělilo, že postupoval v rozporu se zákonem.
Kraj to vzdal a rozhodl se pořídit plán aspoň jižní části kraje. V letech
2004 – 2006 kraj s touto problematikou za protestování řady obcí bojoval a na jejich námitky nedal. Přes kritické stanovisko ombudsmana
úředníci předložili Zastupitelstvu kraje plán s trasou Brno - Vídeň po
R52 s tím, že vše je v pořádku. Během jednoho měsíce mělo Ministerstvo dopravy vlastní právní analýzu, kdy renomovaní právníci konstatovali, že pochybení kraje jsou tak závažná, že plán může zrušit soud.
Avšak radní Procházková (ODS) tři roky tvrdila, že je vše v pořádku.
Pak přišlo rozhodnutí soudu. Výsledek? Územní plán zrušen soudem.
Dopad? Desítky milionů vydané na akci, o které se vědělo, že je založena na nekvalitně provedeném plánu, desítky milionů dokonce vydaných v rozporu s územním plánem. Ostuda v Rakousku, dálniční spojení
Brna a Vídně ve hvězdách…
Od roku 2007 začal krajský úřad pořizovat nový plán kraje. Jak to skončilo? Díky rozhodnutí soudu fiaskem. Kraj si ani nepočkal na odůvod-
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nění rozsudku a vánoce mnoha starostů v kraji „zpříjemnil“ požadavkem, aby se obce vyjádřily k novému Zadání. Náprava? Nedostatečná…
Kam to povede?
V jedné chvíli se zdálo, že špatná historie R43 bude napravena. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v září 2009 vrátilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokument o posuzování vlivů na zdraví obyvatelstva a životní
prostředí (EIA) i pro třetí a poslední kauzu R43, úsek od Kuřimi k severu.
Tento dokument zaplacený z ŘSD obsahoval, v rozporu se stanovenými
podmínkami, návrh R43, která by tranzitní dopravu nevedla na dálnici
D1, ale celou do Brna.
MŽP současně předložilo odbornou studii s realizovatelnou R43 (viz
obrázek), která je nejkratší spojnicí Boskovice - Brno a přitom je plnohodnotným obchvatem Lažan, obchvatem Lipůvky, obchvatem Kuřimi, obchvatem Moravských Knínic, obejde Chudčice tunelem (lépe
navrženým než ve studii kraje z 2004). R43 se zcela vyhne řadě obcí
- Čebínu, Malhostovicím, Drásovu, Všechovicím, Jinačovicím, Rozdrojovicím, a dalším. Takto by se R43 stala i plnohodnotným obchvatem
celé brněnské aglomerace a z Brna by byla odvedena tranzitní doprava.
Řada starostů zajásala, že se konečně začne projednávat R43 řádně. Ale
nejásali dlouho. Nastaly zákulisní politické tlaky a dodnes nikdo nevysvětlil jak je možné, že na Silvestra 2009 bylo zahájeno veřejné řízení
pro R43, pro úsek severně od Kuřimi, a tu pro tu dokumentaci, kterou ŘSD již jednou dostalo od MŽP oficiálně vrácenou jako chybnou.
V období od prosince se na kraji a na ministerstvu hromadí
stížnosti obcí a občanů, a to nejen na postup ve věci R43,
ale i jejího plánovaného pokračování, tj. nové utajované
dálnice v linii Bosonohy-Troubsko-Ostopovice-MoravanyModřice (tzv. Jihozápadní tangenta), proti R52 na Mikulov
a proti JV tangentě Brna.
Existuje ale nová dopravní koncepce kraje, kde by se plnohodnotně dokončila síť rychlostních silnic s úsporou 30
miliard a s minimalizací dopadů na obyvatelstvo. Kraj ji
však doposud z nepochopitelných důvodů ignoruje.
Nicméně prohra kraje u Nejvyššího správního soudu
(a podobná kauza v Praze, kde soud zrušil už třikrát změny
územního plánu) varuje. Zjevně si to uvědomuje i kraj.
Rada kraje 4.2.2010 vydala tiskové prohlášení, kde uvádí,
že „…budou posuzovány všechny existující varianty vedení klíčových dopravních staveb.“ Proč toto kraji trvalo 10
let? Dávno jsme mohli mít v JMK miliardy z Bruselu na potřebné stavby.
Dá se ale vyjádření náměstkyně hejtmana Procházkové
(ODS) věřit, když nám tři roky tvrdila, že s plánem je vše
v pořádku a pak plán zrušil soud? Bude nám to muset prokázat. Prvním prubířským kamenem prokázání, že mluví
pravdu a že to opravdu míní vážně, bude otázka, zda a jak
bude posouzena správná varianta R43 (viz obrázek).
Mohla by se nám totiž opakovat situace z 2004, kdy plánování na kraji vedl náměstek hejtmana Polach (ODS). Tehdy
po 6 hodinách veřejného projednávání R43 kraj oznámil,
že zaplatí studii R43 jako obchvatu Brna. To bylo tři měsíce před volbami. Pak kraj zaplatil přes dva miliony a po
volbách obchvat Brna skončil na kraji v propadlišti. Nyní
je také jen několik měsíců do voleb. Bude se situace opakovat?
Doc. Petr Firbas,
předseda OS za kvalitu bydlení v Kníničkách, Jinačovicích
a Rozdrojovicích (email: petrfirbas@yahoo.com)
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Televizní kabelový rozvod Kníničky –Bystrc
Aktuální informace o programové skladbě
V současné době je možno v rozvodu kabelové televize v Kníničkách naladit celkem 19 programů. Programy jsou převedeny z digitálního signálu
na analogový a lze je na televizoru naladit buď automaticky nebo ručně. Pro ruční ladění jsou u programů uvedena čísla kanálů a frekvence (viz
tabulka).
PROGRAMOVÁ SKLADBA – KNÍNIČKY A BYSTRC

kanál

frekvence (MHz)

Óčko

S 03

119,25

Nova Cinema

S 04

126,25

Super RTL

S 05

133,25

SAT 1

S 07

147,25

Eurosport

S 09

161,25

Prima

E 05

175,25

STV 2

E 06

182,25

ČT 2

E 08

196,25

Nova

E 10

210,25

ČT 1

E 12

224,25

Z1

S 12

238,25

Public

S 13

245,25

RTL

S 14

252,25

DSF

S 15

259,25

STV 1

S 17

273,25

NOE TV

S 18

280,25

Nova pozemní př. (záložní kanál)

S 19

287,25

ATV - ORF 2

S 21

303,25

ČT 24

S 23

319,25

ČT 4 Sport

S 24

327,25

Pozn.: šedě podbarvené kanály jsou pouze jako záložní, z původního pozemského příjmu

Pro úplnost ještě uvádím telefonní čísla v případě poruchy TKR ( výpadku signálu):
Výbor Sdružení TKR: p. Liška 546 221 087, 603 251 367
p. Božek 739 750 815
Servisní firma MTL Cable: p. Šimek 739 570 662
p. Kalenda 548 217 017, 603 194 140
Prosím v případě poruchy nejprve volat někomu z výboru Sdružení TKR, v případě nezastižení teprve poté volat firmu MTL Cable.
Za výkonný výbor Sdružení TKR
Ing. Petr Liška
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Sdružení občanů a přátel Kníniček
pořádá v tělocvičně školy v Kníničkách
v sobotu 27. 3. 2010 od 19 hodin

COUNTRY BÁL
se skupinou ZIMOUR
Výuka country tanců – Ivan Bartůněk

70 Kč

Vstupné
Občerstvení zajištěno, tématické oblečky vhodné

Sdružení občanů a přátel Kníniček vás zve na

Tradiční soutěž domácích lihovin

4. Kníničské lihobraní
Soutěž proběhne v rámci Country bálu
v sobotu 27. 3. 2010 od 19 hodin
v tělocvičně školy v Kníničkách
Soutěžní vzorky ve formátu 2 × 0,5 litru nekomerční
lihoviny, max 1 rok staré bude přejímat: Antonín Filla,
K Bukovinám 16.
Uzávěrka soutěže 20. 3. 2010.

Pro vítěze bude připravena hodnotná cena a obecné uznání spoluobčanů.
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Rodiče a děti!
Občanské sdružení SOPKa, o.s. pořádá v termínu 21. 8.–28. 8. 2010 pro
děti ve věku od 6 let Letní dětský tábor ve Věchnově u Bystřice nad
Pernštejnem. Tábor je umístěn v krásném koutu Českomoravské vysočiny, nedaleko hradu Pernštejn. Děti zažijí spoustu dobrodružství, her,
soutěží a zábavy. Každý den bude připraven táborový oheň s písničkami.
Děti budou ubytovány po dvou, ve stanech s podsadami, při nepříznivém počasí je možnost využití srubu, kde je možné zatopit a usušit mokré
věci.
Zkušená kuchařka dětem připraví 5krát denně chutnou a pestrou stravu
v polní kuchyni.
Pro děti bude zajištěn dostatek tekutin pro zajištění pitného režimu.
Účastnický poplatek činí 1 400 Kč, na tábor přispívá SOPKa, o.s. z výtěžků
tomboly na společenských akcích
O zajímavý program se budou starat vedoucí s mnoholetými zkušenostmi z dětských táborů obdobného charakteru.
Na Vaše děti se těší kolektiv vedoucích tábora.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese:
SOPKa,o.s.,
Rekreační 7h, 635 00 Brno – Kníničky,
nebo na nejbližší akci pořádané SOPKa, o.s.
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Výletní hospoda

PRINCEZNA
Hrázní 9, Brno
tel.: 546 210 316
777 293 122
www.princezna.info
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