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Slovo starosty: 
 
Vážení spoluobčané, 
 
rok 2007 se blíží ke svému konci. Byl to rok plný práce a našeho společného úsilí o stále hezčí a 
spokojenější život v naší obci. Je proto na místě poděkovat všem, kteří se na tomto díle podíleli. Chtěl 
bych poděkovat členům zastupitelstva MČ Kníničky, pracovníkům úřadu, členům komisí a všem, kteří 
se podíleli na činnosti, za práci, kterou odvedli v tomto roce. 

Dovolte mi, abych Vám prostřednictvím Kníničského zpravodaje popřál klidné Vánoce a 
hodně štěstí v roce 2008. V dnešním uspěchaném světě není příliš mnoho času na odpočinek a klidné 
posezení s přáteli. Přesto bychom neměli zapomínat, že čas vánoční je jedinečnou možností 
k ohlédnutí se za končícím rokem a v kruhu nejbližších zavzpomínat na uplynulý rok. Věřím, že se 
Vám všem splnila většina plánů a tužeb. Myslím si, že se nám společně podařila celá řada věcí, které 
přispěly k rozvoji naší městské části. Doufám, že tomu tak bude i v nadcházejícím roce. Přeji Vám za 
sebe i za celé zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky krásné prožití svátků vánočních a úspěšný 
nový rok 2008. 

starosta Martin Žák 

 

Co nás zajímá 

Ve čtvrtek 13.12.2007 se v sále Krajského úřadu JMK konalo zasedání zastupitelstva, které 
projednalo i situaci přípravy rychlostní silnice R43 na území našeho kraje. Při tomto jednání za 
veřejnost vystoupili občané Bystrce, Bosonoh, Troubska a Kníniček, mezi nimi i starosta naší městské 
části Martin Žák. Všichni se vyjadřovali proti tomu, aby bylo politicky omezováno odborné 
alternativní řešení tras v územním řízení. Zastupitelstvo přijalo většinou hlasů usnesení, že 
nedoporučuje dále sledovat vedení rychlostní silnice R43 Boskovickou brázdou, protože z hlediska 
dopravní účelnosti není variantou rychlostní silnice R43. To by fakticky znamenalo, že jedinou 
variantou komunikace by byla trasa přes Bystrc a Kníničky. Usnesení je v rozporu s rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady, dle kterého komunikace transevropské dopravní sítě musí míjet hlavní 
sídelní útvary. V takovém případě nelze ani využít možnost spolufinancování silnice R43 z prostředků 
EU. Výsledek hlasování nikoho nepřekvapil, jen prohloubil obavy z toho, že postoje mnohých 
zastupitelů a úředníků nevyplývají z odpovědného posuzování vlivů na zdraví obyvatel. Usnesení 
nepředstavuje žádný mezník v mnohaleté diskuzi o vedení R43, ale spíše další impuls pro rozvoj 
iniciativy občanů proti mocenské aroganci. 

          Jaromír Saxl 

 

  Číslo 4, prosinec 2007                                                             zpravodaj@brno-kninicky.cz 
 
 

 Kníničský  

        zpravodaj 
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Informace úřadu: 
Vážení občané, 
 
dovolte mi za pracovníky úřadu popřát Vám všem: 

 „Krásné svátky vánoční, hezkou cestu půlnoční. 
 Pod stromečkem velké rance, na Silvestra 

pěkné tance.  
O půlnoci lehký krok  a  pak    šťastný nový rok 

2008.“ 
 
Doufám, že příští rok 2008 bude, alespoň tak 

pozitivní jako končící rok 2007. 
Přeji nám všem klid, lásku, pohodu, vzájemné 

porozumění, toleranci, hodně zdraví, úspěchy pracovní 
i v osobním životě. 

 
Bc.Barbora Dvořáková 

tajemnice úřadu 
 
 
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem sponzorům, 
kteří se podílí na chodu obce, zejména největšímu 
sponzorovi, který pomáhá při akcích- CUKRÁRNĚ 
ANIČKA s.r.o. 
Doufám v jejich přízeň i v následujícím roce 2008. 
 

starosta 
 
Pozvánky: 
 
Benefiční koncert:  
 

V sobotu 15.12.2007 v 17:30 hod. v Červeném kostele, Komenského nám. se pořádá benefiční 
koncert Česká mše vánoční „Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby. 
Centrální předprodej BKC Běhounská ulice. Vstupné 120,-Kč.  
 
Zoologická zahrada: 
 

Na Štědrý den 24.12.2007 od 9:00 hod. – 12:00 hod.  bude probíhat „Štědropolední krmení 
zvířátek“. Návštěvníci obdrží před restaurací U Tygra letáček s mapkou, s vyznačeným časem a místem, 
kde bude probíhat komentované krmení zvířátek. 
 
Muzeum města Brna: 
 

Do 20. ledna 2008 v královské kapli hradu Špilberku probíhá výstava „Nejkrásnější koberce 
Orientu z českých a moravských sbírek“. 

Do 3. února 2008 ve druhém patře západního křídla hradu Špilberku  můžete navštívit výstavu 
„Jů, hele , podívej“, která nám představí kresby, litografie a loutky výtvarníka Stanislava Holého. 
 Další informace na www.spilberk.cz nebo telefonní číslo 542 123 616. 
 

Bc. Barbora Dvořáková 
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Oldies párty, aneb jak vybuchla v Kníničkách 
SOPKA 

Vážení spoluobčané, nevím jak Vy, ale já 
rozhodně nesleduji vše tak podrobně, jak bych chtěl, nebo 
možná jak bych měl. Na člověka se valí ze všech stran 
tolik informací, které nás tu potěší, tu trochu nazlobí, že 
často za pět minut nevíme, co jsme četli. A tak není divu, 
že zapadne i ta, u které je to rozhodně škoda. Určitě i Vy 
jste do své schránky obdrželi zpravodaj s pozvánkou na 
Mikulášskou besídku a Oldies párty. Přelétl jsem to očima, 
malé děti už nemám, tak jsem usoudil, že Mikuláš už pro 
mě není. Ještě když jsem jedno sobotní odpoledne slyšel 
„dnes se jdeme bavit“, nespojil jsem si to s něčím, co se 
bude dít u nás doma v Kníničkách. Večer mi ale došlo, že 
musím překonat svoji vrozenou pohodlnost a jít do 
tělocvičny na mikulášskou zábavu. A musím se přiznat, že 
jsem tou myšlenkou nebyl v předvánočním období, kdy se 
práce kupí více než jindy, zrovna moc nadšený.  

Když jsme po zaplacení vstupného byli přivítáni 
indiánským pozdravem jak vystřiženým z knih mého 
dětství, první odměna za překonání pohodlí byla na světě. 
Večer, který následoval, byl jeden z mých nejpří-
jemnějších zážitků poslední doby. Vánočně vyzdobená 
tělocvična, výborně namixovaná hudba, občerstvení v 
„krčku“, které jako vždy nemělo chybu, skvěle zvládnutá 
organizace a téměř sto spokojených hostů. Zlatým hřebem 
večera byla vynikajícím způsobem moderovaná „aukce“ 
hodnotných cen jako například utopenci, uzený bůček, 
zavařené houby a spousta dalších cen, které dokazují, že 
organizátoři věděli, co potěší každého gurmána, a proto 
byla aukce napínavá do posledního úderu pomyslným 
kladívkem. Moderátorova sousedská znalost místních 
specifik a chutě dražitelů udělaly z této části večera 
událost, které je hodna zaznamenání do kroniky obce. 
Záměrně nepíši žádná jména, protože za vším je skupina 
našich sousedů, která založila občanské sdružení s názvem 
Sopka, jejíž první erupce roztavila náladu všech účastníků, 
která v přeneseném smyslu rozlila lávu v podobě zábavy 
uvnitř každého z nás. A že to fungovalo, se prokázalo po 
půlnoci, kdy výpadek elektřiny umlčel skvělého DJ, jehož 
roli převzaly lidové písně a zábava z vlastních řad.  

Myslím, že toto nové sdružení velmi dobře 
doplňuje již existující občanská sdružení, která již v naší 
obci fungují a mají za cíl uchránit naši městskou část od 
projektu R43, což je práce velice nevděčná, časově 
náročná a vyžaduje kus společenské odvahy říkat nahlas, 
co se kdekomu nelíbí. Jejich práce bohužel není zábavou, 
ale staví k ní základy tím, že Kníničky budou i nadále 
skvělé místo k bydlení a vznik Sopky je pro všechny 
důkazem, že občané Kníniček pro sebe navzájem umí a 
chtějí pracovat ve všech oblastech, které obohatí náš život 
v obci. Ještě do nedávné doby jsem nevěděl, že i výbuch 
Sopky může být příjemnou záležitostí a doufám, že 
zažijeme ještě hodně místních erupcí, které díky obětavosti 
jedněch z nás potěší ostatní a jak známo dobrých zpráv 
není nikdy dost.  

Přeji Sopce, dalším místním občanským 
sdružením i Vám všem pěkné Vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody v roce 2008.  

Pavel Mohelský 
 

SOPKa, o.s. = Sdružení občanů a přátel Kníniček 

Kdo vlastně jsme? 
 Ti z Vás, kdo se zúčastnili Mikulášské oldies 
párty nebo Vánočního turnaje ve stolním tenisu, se s námi 

již mohli seznámit. Pro ty ostatní máme tyto informace: 
Dal se dohromady tým lidí schopných a ochotných udělat 
něco navíc pro sebe a ostatní spoluobčany. Cílem sdružení 
je  pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.  
Ve spolupráci se sociálně kulturní komisí MČ Brno-
Kníničky  chceme, aby ti, kteří nechtějí ve volném čase 
sedět doma, nemuseli dojíždět za různými aktivitami, 
kulturními akcemi nebo zábavou do jiných částí města, ale 
naopak, aby program byl natolik zajímavý,  že občané 
jiných městských částí budou jezdit k nám a Kníničky si 
vybudují pověst kulturní obce. Stavíme na tradicích, ale 
doufáme, že se nám podaří zavést i tradice nové. 
 K těm zvykům, které stačí jen oprášit, zcela jistě 
patří ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDOVÁNÍ. Nebudeme, 
tak jak za starých časů obcházet s koledou každý dům, 
každou rodinu, ale sejdeme se všichni, kdo bude mít chuť 
a náladu, večer 24.12.2007 v 21.00 hod. na parkovišti u 
Cukrárny Anička. Rádi bychom se v tomto krásném 
vánočním čase, plném pohody, klidu, lásky a porozumění 
setkali se svými přáteli, kamarády, známými či novými 
sousedy, zazpívali koledy, skleničkou dobrého vínka si 
připili a popřáli šťastné a veselé Vánoce. Přijďte i Vy. 
Skleničku a přípitek si vezměte s sebou.    
 SOPKa, o.s. není uzavřeným společenstvím. 
Každý, kdo se ztotožňuje s naší snahou a chtěl by přispět 
svými silami, nebo se i jinak podílet na organizování 
kulturního a společenského života v naší obci, může přijít 
mezi nás a podle vlastního uvážení se připojit. Stačí 
odložit vážnost svého postavení, místo ní vzít s sebou 
dobrou náladu, spoustu nápadů  a smysl pro humor. 
Nabídnout Vám můžeme pouze spoustu mravenčí práce 
bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Tou nám 
bude pouze dobrý pocit z hojné účasti na akcích a 
spokojenost  účastníků.  
 Pro nejbližší období připravujeme: 

- Festival stolních her (leden 2008) 
- Výlet na běžkách,stavění sněhuláků – podle 

sněhových podmínek (únor 2008) 
- Country bál  a  „II. Kníničské lihobraní“ (březen 

2008) 
Za občanské sdružení SOPKa, o.s.: 

Ing. Jaromír Keprt  předseda sdružení 
 
SILVESTROVSKÉ LOUČENÍ 

 Když něco pěkného končí, člověku je smutno na 
duši. Když se loučíme se starým rokem, je to naopak doba 
bujarého veselí, bilancování času uplynulého a očekávání 
dnů příštích. Hodnotíme úspěchy, snažíme se vyrovnat 
s tím, co se zrovna nepovedlo, přijímáme předsevzetí, 
která většinou stejně dlouho nevydrží. Někdo konec roku 
bere tak, že se dny začínají opět prodlužovat a za chvíli 
bude jaro.  
Myslím si, že každý z nás si položí na svátek Svatého 
Silvestra otázku, co mě čeká v novém roce?  A zatímco 
slovy klasika  ... Však lépe v mylné naději sníti, před 
sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti ... si 
říkáme, že je dobře, že nevíme, co nás čeká, my bychom 
Vám chtěli snad zábavnou formou nastínit, co nám rok 
s magickou 8 na konci přinese. 
Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového 
proběhne, jak se již stalo tradicí, 31. 12. 2007 v 18 hod. 
v parku u kapličky.  
  Na setkání se těší 
členové sociálně kulturní komise MČ Brno – Kníničky ve 

spolupráci se členy SOPKa, o.s. 
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ZÁPIS DO MŠ 
  
 
 
 
 
 
 

Telefon 
543321303/ 211 
543248576/ 211                        
13. 2. 2008 

od 8.00 do 16.00 hodin 
Ve třídách je snížený počet dětí, 

školní vzdělávací program doplňují 
aktivity zaměřené na 

posilování smyslového vnímání, 
rozvíjení prostorové orientace 

a samostatného pohybu. 
Dále dětem nabízíme: 

individuální logopedickpu péči, 
zrakovou stimulaci, muzikoterapii ( metoda 

FMT), 
canisterapii, rehabilitaci, relaxační techniky 

a hrátky s hlínou v keramické dílně 
Těšíme se na vás! 

Spojení: tramvaj č. 1, 
trolejbusy č. 25, 26, 37 
autobusy č. 52, 68 , 44, 84 
zastávkaPisárky 
 

Základní škola Brno, Pastviny 70 se sídlem 
v městské části Brno – Komín otvírá od září 
školního roku 2008/09 třídu s MONTESSORI  
programem ( pro děti do prvního a druhého 
ročníku). Zápis do této třídy se koná 14. a 15. 
ledna 2008 od 14.00 do 18.00 hodin na základní 
škole v Komíně. 
Více na :www.sweb.cz/montessori-morava ,    
www.zspastviny.cz  

 
 
Zápis do mateřské školy Kníničky: 
Vydávání přihlášek: 14. – 16. 1. 2008 
Zápis do MŠ: 28. – 30. 1. 2008 
K zápisu si rodiče přinesou kromě vyplněných 
formulářů také občanský průkaz a rodný list 
dítěte. 
 
 
 
 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
  
 
 
 
 
 
 

Telefon 
543321303/ 208 
543248576/ 208                        

18. 1. a 15. 2. 2008 
od 8.00 do 16.00 hodin 

Nabízíme: třídy s malým počtem žáků 
- individuální přístup pedagogů 

- výuku prostorové orientace a samostatného 
pohybu 

- výuku práce na počítači a psaní na klávesnici 
- předměty speciální péče:  

náprava SPU, logopedie, muzikoterapie ( metoda 
FMT), 

- rozšířenou výuku hry na hudební nástroje 
- zájmové kroužky (angličtina, keramika,...) 

- poradenské služby školního psychologa a SPC 
Těšíme se na vás! 

Spojení: tramvaj č. 1, 
trolejbusy č. 25, 26, 37 
autobusy č. 52, 68 , 44, 84 
zastávkaPisárky 

 
 

 

 
PF 2008 
Veselé Vánoce, hodně zdraví, 
štěstí, pohody, osobních i 
pracovních  
úspěchů Vám do nového roku 
přeje a na spolupráci s Vámi se 
těší občanské sdružení                    
SOPKA, o.s. 
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