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Znovuotevření pobočky knihovny 
Jiřího Mahena v brně-kníničkách
Dne 9. 1. 2013 bude znovuotevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně-Kníničkách. Nové prostory knihovny byly vybudovány v prostoru 
předsálí tělocvičny. Nové umístění knihovny přineslo i několik vylepše-
ní, například bezbariérový vchod z ulice U kaple. 
Přesto, že naše knihovna patří mezi ty nejmenší pobočky v Brně, jsem 
rád, že se nám podařilo prostory knihovny znovu obnovit.
Knihovna poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům 
všech věkových kategorií. Provozní doba knihovny bude jako v minulos-
ti každý čtvrtek od 13.00–18.00 hod. 
Přeji všem čtenářům vše nejlepší do nového roku a spoustu přečtených 
písmenek.

Martin Žák, starosta

VážeNí sPolUoBčaNé KNíNičeK, VážeNí soUseDé
za Mč Brno Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se starým rokem 
a přivítání roku nového, které se uskuteční

31. 12. 2013 V 18.00 hoDiN Na ParKoVišti PřeD CUKrárNoU aNičKa

Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy vše dobré do nového roku.
občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.
Na setkání se těší členové zastupitelstva Mč Brno Kníničky

Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. 

provoZ úřadu Mč 
v době vánočních 
svátků
ÚMč Brno-Kníničky upozorňuje občany, že 
posledním úředním dnem roku 2013 byla 
středa dne 18. 12. 2013. od 23. 12. 2013 do  
3. 1. 2014 bude úřad zavřen z důvodu čerpání 
dovolených zaměstnanců. Prvním úředním 
dnem roku 2014 bude pondělí 6. 1. 2014.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků. 

Za všechny pracovníky Martin Žák, 
starosta MČ Brno-Kníničky
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vyJádření k odvolání taJeMníka
i přes to, že je vánoční čas a mnozí z Vás řeší spíše ty příjemnější zá-
ležitosti života, jsem nucen obrátit se na Vás s objasněním nezvyklé 
situace, která v současné době nastala na našem úřadě. Mnozí z Vás 
se dotazují, jestli je pravda, že paní tajemnice byla odvolána ze své 
funkce, a jaké byly okolnosti jejího odvolání. 
V této věci uvádím, že v současné době není obsazena pozice ta-
jemníka na našem úřadě. 
Již dlouhodobě jsem se na úřadě potýkal s nedovolenými a neomlu-
venými absencemi paní tajemnice v práci. situace vygradovala  
v letních měsících, kdy paní tajemnice pravidelně vykazovala svou 
přítomnost na pracovišti, ačkoli pracovní dobu trávila výukou  
autoškoly, a to i přes můj písemný nesouhlas. Její absence v práci 
v kombinaci s několika profesními pochybeními, za které byla úřa-
du udělena pokuta, mě nakonec donutila k tomu, že jsem podal k ru-
kám hlavního tajemníka návrh na odvolání paní tajemnice. Jedním 
z důkazů odvolání byla i kopie docházkové knihy. (originál se na 
úřadě ztratil v době, kdy se řešily absence paní tajemnice v práci). 
Ještě před tím, než se hlavní tajemník k odvolání vyjádřil, se paní 
Bc. Barbora Dvořáková své funkce tajemnice vzdala a nastoupila na 
dočasnou pracovní neschopnost. Paní Dvořáková je tedy až do ukon-
čení pracovní neschopnosti nadále zaměstnancem úřadu.
Vzhledem k tomu, že v současné době není funkce tajemníka úřa-
du obsazena, vykonávám veškerou činnost paní tajemnice já sám  
a za spolupráce magistrátu napravuji některá pochybení (nehospo-
dárná řešení) paní tajemnice, kdy bylo například zjištěno vytvoření 
pracovní pozice topič v Mš na 4h denně včetně letní sezóny, kdy je 
kotel odstaven.
Všechny agendy, které náš úřad vykonával jsou nezměněny a chod 
úřadu je i nadále plně zajištěn. Nyní probíhají personální změny, 
které však nemají na funkčnost úřadu vliv.
Věřím v to, že nový tajemník situaci na úřadě stabilizuje, zefektivní 
jeho chod a bude jej profesionálně vést.

Martin Žák, starosta

plán Zasedání Zastupitelstva 
na rok 2014

přístup k vodní hladině 
pod hoteleM přehrada
Jak si jistě mnozí všimli, přístup k vodní hladině pod hotelem Pře-
hrada, který využíváme převážně my z Kníniček, byl koncem roku 
uzavřen oplocením. Nový správce pozemku Povodí Moravy, s.p.,  
zde hodlá skladovat aerační věže během zimní sezóny. Z obavy  
před poškozením věží, se povodí rozhodlo zabezpečit celý prostor 
oplocením a to i přes moji snahu nalézt jiné řešení.
Podařilo se mi však dojednat náhradní zřízení  přístupu k vodě.  
Na začátku roku bude opraven stávající břeh, pročištěn svah od dře-
vin a dojde k jeho zpevnění dřevěnými stupni. 
Přístup k vodní hladině, tak bude ve stejném duchu jako je stezka 
k hornímu hřišti v Kníničkách. 

Martin Žák, starosta

20. ledna
17. března
14. dubna

19. května
16. června
8. září

13. října
24. listopadu
15. prosince

nabíZíMe k pronáJMu poslední 
volnou Zahradu v Zahrádkářské kolonii 

včetně drobné stavby na p. č. 490/5 
v k.ú. kníničky. 

pro bližší inforMace nás kontaktuJte 
na Mailu: starosta@brno-kninicky.cZ 

nebo v úředních hodinách 
na tel. 546 221 550
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oprava božích Muk 
a regenerace parku u lva
V průběhu listopadu proběhla oprava památkově chráněných Božích 
muk v parku U lva. 
stavba opakovaně vykazovala známky špatného zaizolování a omít-
ka ve spodní části odpadávala. Z tohoto důvodu musel být zahájen 
restaurátorský proces směřujících k ošetření a záchraně této památky. 
stavba byla obnažena do hloubky cca 50 cm pod výšku terénu, za-
izolována nopovou fólií a znovu omítnuta.
Celý park byl v posledních letech postupně regenerován. V tomto 
roce byly doplněny akátové lavičky a nově přibyly i informační ta-
bule, na které budou doplněny texty a fotografie převážně ze sta-
rých Kníniček. V příštím roce bude dokončena nová výsadba, čímž 
by se měla dokončit poslední etapa realizace tohoto odpočinkové-
ho místa. 

Martin Žák, starosta dobrý den, vážení,
 
My jsme z klubu seniorek, tzv. „Babinec“. Je nás 13 děvčat, dříve na-
rozených. i když nejstarší je pouze 87 let, mladší ji dohánějí. Do-
hromady náš věk sčítat nebudu. Mnozí by nám mohli závidět. že 
chodíme o holi nebo s berlemi, to jen proto, abychom byly zajímavé.
Bavíme se tím, že v klubu procvičujeme paměť, cvičíme ve stoji,  
v sedě, cvičíme prstíčky a také zpíváme. Máme i svoji hymnu, která 
má refrén:
Teď jsme babky důchodky, neztrácíme vtip,
Společně se bavíme a hned je nám líp.
také vyrábíme adventní, vánoční, velikonoční ozdůbky, nyní i mód-
ní batikované šály, pleteme košíky aj. také chodíme na výstavy, do 
muzeí. Je nam dobře, všechny si tykáme, pomáháme si radou, vy-
měňujeme si kytky, sazenice, přebytky výpěstků. Naším programem 
je čiNNost. Jářku i z nešiky může něco být, když svou nešikovnost 
včas pozná a druhé jí poradí, pomohou.
Vede nás pí Věra Kubíková, výtvarně pí hana Juránková. Kdo chce 
mezi nás, může přijít. V klubovně, kterou nám poskytuje náš MÚ, 
prostě přistavíme židli.
Kdo má židli, ten i bydlí a my jsme tu DoMa.
Bojovat za psychické zdraví je lepší, než žít pro nic.

Zdraví Marta Uquitzová
 

A nad tělem stáří vítězí,
Však duše – ta se vzpírá!
Přátelství, láska, naděje
V ní poslední umírá…..

Autorka – Babi Soňa
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rukodělné dílny v kníničkách 
Jdou do dalšího ročníku
         
rukodělné dílny v Kníničkách, pořádané pod záštitou ÚMč Kníničky, 
mají za sebou první úspěšný rok – začaly jsme zkusmo loni na pod-
zim dvěma prvními lekcemi a jelikož jsme zjistily, že o tyto tvořivé 
večery je mezi občankami Kníniček zájem, pokračovaly jsme celý 
tento rok. Mnohé jsme se už navzájem naučily a mnohé máme ješ-
tě v plánu. rozhodně hodláme pokračovat, rozvíjet již získané zruč-
nosti a učit se další, které jsme ještě nedělaly. Máme už zavedené 
stálé osazenstvo dílen, ale naše řady se stále rozšiřují – stále se při-
dávají nové účastnice, takže učebna v krčku někdy doslova „praská 
ve švech“. samozřejmě rády přivítáme nové tváře, které by se chtě-
ly přidat, pokud to kapacita prostoru dovolí.
Po zhodnocení našeho prozatímního působení můžeme konstatovat, 
že v Kníničkách bydlí spousta šikovných a kreativních žen a dívek a 
z našich dílen se staly velmi příjemné večery, na které se už dopředu 
těšíme.
touto cestou děkujeme vám, naši milí radní, za vaši podporu této 
naší činnosti a přejeme vám všem, našim rukodělkám i všem ob-
čanům Kníniček vše nejlepší, hodně úspěchů, radosti a šťastných 
chvil do nového roku 2014.

Pořadatelky a účastnice rukodělných dílen 

cukrárna anička 
V letošním roce se při příležitosti mladých hodů v Kníničkách za-
stavil také světový motocyklový závodník Karel abrahám. Přijel  
i s přítelkyní, aby zavzpomínal, jak v dětství chodil s maminkou do 
cukrárny anička na vanilkovou zmrzlinu a ocenil, že má stále stejně 
dobrou chuť. obdivoval, že se v Kníničkách stále udržuje tradice kro-
jovaných hodů, které podporuje i naše cukrárna anička. 
těšíme se i v příštím roce na všechny naše zákazníky, kterým nabí-
zíme nejenom naši tradiční vanilkovou zmrzlinu. 

Cukrárna Anička s. r. o., Rekreační 2, 
635 00 Brno-Kníničky; info@cukrarna-anicka.cz

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – Odbor sociální péče 
– Oddělení sociální prevence a pomoci

sbírka šatstva pro lidi 
beZ doMova žiJící na ulici
Každou první středu v měsíci od 16 do 20 hod.

Křenová 20, Brno

šatstvo je možné přinést i v čase našich úředních hodin:
Po a st 8–17 hod. / Pá 8–12 hod.

Kontaktní osoba:
Mgr. lenka Prokopová, tel.: 544 5026 22

email: prokopova.lenka@brno.cz



rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

rubrika

strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničkystrana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

rubrika

strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničkystrana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

prosinec 2013

strana 5 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

sbírka nepotřebného šatstva 
Vámi již nepoužívané oblečení a vybavení ještě může prokázat 
dobrou službu potřebným. 

KDO JSME

Jsme sociální kurátoři neboli oddělení sociální prevence a po-
moci odboru sociální péče MMB.
Pracujeme převážně s lidmi bez domova žijícími na ulici, s lidmi 
propuštěnými z výkonu trestu, psychiatrické léčebny či dětského 
domova a dalšími osobami žijícími na okraji společnosti.
těmto lidem poskytuje poradenství při řešení obtížné sociální si-
tuace, dále azylové bydlení a další služby k zajištění základních po-
třeb vč. ošacení, zajištění osobní hygieny, praní apod.

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK NA OSPP

sociální šatník provozujeme řadu let. Původní myšlenkou bylo umož-
nit výměnu oblečení těm klientům, kteří prošli naším Střediskem 
osobní hygieny a byl u nich diagnostikován svrab nebo veš šat-
ní. toto opatření vycházelo jak z potřeb samotných klientů, tak  
z požadavků veřejného zdraví – výměna kontaminovaného šatstva 
přispívá k ochraně veřejného zdraví a snižuje riziko přenosu 
parazitů na ostatní spoluobčany např. v prostředcích veřejné hro-
madné dopravy apod.
s rozšiřující se kapacitou šatníku byla možnost výměny ošacení roz-
šířena pro všechny klienty, kteří žijí v nedůstojných životních a hy-
gienických podmínkách a je jim této služby zapotřebí.  

CO PŘEDEVŠÍM POTŘEBUJEME

Naši klienti nejvíce potřebují ošacení „sportovnějšího“ typu po-
užitelné pro život na ulici, v zahradních chatkách, opuštěných do-
mech apod. 
Upotřebíme nejvíce pánské oblečení (našimi klienty jsou z 80 % 
muži) sportovnějšího charakteru: rifle, manšestráky, šusťáky, tep-
láky, montérky, podvlíkačky, spodní prádlo, ponožky, trička, flanelo-
vé a podobné (tmavé) košile, mikiny, svetry, sezónní bundy, čepice, 
rukavice, pásky, boty všeho druhu, ale i kapesníky, ručníky, batohy, 
spacáky či deky. Zkrátka vše, co lze použít pro život na ulici. rozhod- 
ně nevyužijeme saka, obleky, bílé košile a další společenské oděvy.

KDY SE SBÍRKA KONÁ

sbírka se koná vždy první středu v měsíci od 16 do 20 hodin na 
pracovišti odboru sociální péče v budově Křenová 20. Před bu-
dovou je možnost parkování.
Uvědomujeme si však, že pro řadu z Vás může být časově náročné 
přijít k nám v určený termín nebo k nám dopravit větší množství šat-
stva. Proto bychom Vám a Vašim kolegům z úřadu / organizace rádi 
nabídli možnost přispět k dobré věci a vykonat sbírku šatstva pří-
mo na Vašem pracovišti, my pak v předem domluvený den vybrané 
oděvy sami odvezeme. 

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. lenka Prokopová
tel. 544 502 622, 544 502 600 
e-mail: prokopova.lenka@brno.cz

     ič: 269 32 211
Dič: CZ26932211

tel: +420 533 033 830
Fax: +420 533 033 840

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

bruslařůM Začne seZóna 
Za lužánkaMi Ještě před 
Mikulášskou nadílkou

Kluziště za lužánkami 
letos přivítá své ná-
vštěvníky již v sobotu 
23. listopadu 2013. 
První den bude dopo-
lední bruslení zdar-
ma. Půjčovna a brou-
šení bruslí, obchůdek 
s hokejovým vyba- 
vením i občerstvení 
jsou připraveny. Dne 

6. prosince 2013 se pořádá pro děti Mikulášská akce na ledě, která 
nebude v této sezóně jedinou. 
Na „Mobilním kluzišti za lužánkami“ začala příprava ledové plochy. 
Chladné listopadové počasí nahrává všem příznivcům bruslení, že 
mohou vyzkoušet kvalitu ledu již v sobotu 23. 11. 2013. hned první 
den bude dopoledne od 9.00 do 12.00 hod. zdarma.
i letos je otevírací doba rozdělena do bloků. hodinové přestávky 
mezi bloky jsou využity pro údržbu ledové plochy. V pracovní dny 
je otevřeno pro veřejnost od 15.00 do 20.00 s hodinovou přestávkou 
v 17.00. V pátek, o ví-
kendu a o svátcích je 
prodlouženo večerní 
bruslení až do 21.00. 
V dopoledních hodi-
nách ve všední dny se 
prohánějí po kluzišti 
děti ze škol či školek 
či skupinky hobby 
hokejistů. Kluziště lze 
pronajmout pro sou-
kromé či firemní akce.
Jaké má „Bruslení za lužánkami“ výhody? Je to především komfort, 
který poskytuje zázemí v areálu. Díky gumovým kobercům můžete 
i s bruslemi na nohou dojít k občerstvení, do šatny s uzamykatelný-
mi skříňkami nebo k velmi dobře vybaveným sociálním zařízením. 
Maminky s dětmi jistě ocení hrací koutek uvnitř budovy.
První letošní akcí na kluzišti bude Mikulášská nadílka v pátek dne  
6. prosince 2013 v 16.00 hod., na které bude pro děti připravena 
spousta soutěží a výher. Doprovodný program organizuje rádio  
Magic, mediální partner společnosti starez-sport, a.s. Během ledna 
a února budou organizovány další akce pro veřejnost. Veškeré  
aktuality jsou uveřejněny na www.bruslenizaluzankami.cz.

Mgr. Michaela Radimská, tisková mluvčí
Tel. +�20 733 3�1 �57
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Uzávěrka dalšího čísla 21. 2. 2014.

                  Brn nské D tské Divadlo 
hledá nové leny, pro dopln ní souboru, ve v ku od 8 do 18 let  

 
Brn nské D tské Divadlo (BDD) hledá pro dopln ní souboru (z asových d vod  se nezapojily n které d ti 

p ijaté konkurzem 5. 5. 2013) nové leny s r znými zájmy ve v ku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let.  
Doposud BDD uvedlo, p evážn  v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, tyto inscenace:  

Baron Trenck      – starobrn nská pov st, režie: Pavel Gejguš.   
Lesní láska           – scéná  Milan Uhde, hudba Miloš Št dro , režie: Simona Nyitrayová.   
Sachsiáda             – st edov ké frašky, Hans Sachs, režie: Vít zslav V trovec.  
Dvojí skute nost  – žijeme ve virtuálním sv t  nebo ve skute nosti? Scéná  a režie: Domká  Martin.  

 
BDD je d tský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovn -um lecké a výchovn -dramatické 

innosti zam uje na aktivní zapojení d tí r zného v ku již od samého po átku p ípravy každé jednotlivé divadelní 
inscenace.  

BDD se snaží voln  navazovat na d ív jší innost D tského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již 
zesnulý, režisér Zden k Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou um leckou p ípravu a získané znalosti i 
dovednosti budou d tmi dále využívány v dalším b žném život . Z této innosti mohou v budoucnu také vzejít i další 
výrazné um lecké osobnosti, ímž BDD svým dílem p ispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o m st  Brn  vždy 
hovo ilo jako o „líhni hereckých talent “. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni 
s perspektivou dalšího etného reprízování. 

 
 Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: 

detskedivadlo-brno@seznam.cz 
V p ípad , že tento zp sob komunikace není možný i telefonicky na ísle: +420 603 584 610. 

Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz 
     

Projekt BDD se koná za finan ní podpory statutárního m sta Brna. 


