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SLOVO STAROSTY

K

Vážení spoluobčané,
jsou tu prázdniny a po půl roce se k vám opět dostává další vydání "Knínického zpravodaje". Letošní prázdniny v naší obci budou poznamenány pracemi na dešťové a splaškové kanalizaci. Znamená to různá omezení, objížďky, někteří občané v částech obce, kde se bude kanalizace budovat, se mnohdy nedostanou se
svými vozidly ke svým nemovitostem a někde bude problém projít i pěšky. Chtěl bych vás proto požádat
především o trpělivost - tímto omezením si prošla většina občanů obce při I. a II. etapě budování kanalizace,
ale věřím, že výsledek tohoto dočasného omezení bude stát za to. V tomto čísle mimo jiné ještě najdete bližší
informace o stavbě kanalizace, informace o činnosti zastupitelstva, akcích, které se uskutečnily a které jsou
připraveny pro další období.
V nadcházejícím prázdninovém čase bych chtěl všem popřát příjemnou slunečnou dovolenou doma, v
tuzemsku či v cizině, hodně odpočinku, regenerace sil a mnoho příjemných prázdninových zážitků.
Bc. Oldřich Matyáš, starosta
Z OBSAHU
Z OBSAHU

Vítání občánků
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Vážení spoluobčané,
jako obvykle i v tomto vydání
Zpravodaje vás seznámím s
činností zastupitelstva v uplynulém období, s akcemi, které se
uskutečnily a které se plánují. V
minulém čísle jsem skončil u
veřejného zasedání zastupitelstva
obce dne 24. 9. 2015, budu tedy
pokračovat veřejným zasedáním
zastupitelstva ze dne 9. 12. 2016.
Na tomto zasedání jsme schválili
prodej části pozemku p.č. 273
panu Lakwovi a pronájem části
pozemku p.č. 965/3 panu Desovi.
Schválili jsme rozpočtová opatření
č. 5, 6 a 7/2015, vzali na vědomí
rozpočet Svazku obcí Panství
hradu Veveří a schválili směrnici k
plánu obnovy vodovodu a kanalizace. Dále bylo zastupitelstvem
schváleno prodloužení nájemní
smlouvy na nájem bytu s paní
Krčálovou o jeden rok a byla
schválena výzva zastupitelům
Jihomoravského kraje, kterou byli
zastupitelé požádáni, aby schválili
vedení rychlostní komunikace R
43 v původní německé variantě,
nikoli v Boskovické brázdě. Zastupitelstvo také schválilo finanční
dary Karate club Dragons ve výši 2
000,- Kč a Gymnazijní společnosti
Zastávka ve výši 2 500,- Kč. Dále
byl vzat na vědomí plán inventarizace za rok 2015 a schválena
žádost na ÚZSVM o bezplatný
převod pozemků p. č. 294/8, 378 a
381/2 (na Place), které jsou vedeny
v katastru nemovitostí k. ú. Veverské Knínice na LV 391, vlastnické
právo na zaniklý Spolek dělnický
dům Veverské Knínice do vlastnictví obce Veverské Knínice. Na tuto
žádost bylo později ÚZSVM
odpovězeno, že převod prozatím
není možný, protože vlastnictví
není doloženo potřebnými dokumenty.
Na veřejném zasedání č. 1/2016

dne 11. 2. 2016 Zastupitelstvo
obce Veverské Knínice schválilo
inventarizaci majetku obce za rok
2015, inventarizaci příspěvkové
organizace Základní škola a
Mateřská škola Veverské Knínice
za rok 2015, rozpočtové opatření č.
8/2015 a Směrnici pro zadávání
veřejných zakázek č. 1/2016. Dále
schválilo
Obecně
závaznou
vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Schválili
jsme také bezúplatné nabytí nemovité věci a to podílu o velikosti id.
½ pozemku parc. číslo 605/1 v
k.ú. Veverské Knínice v hodnotě
2.352,- Kč v účetní evidenci z
vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Veverské Knínice.
Důležitým bodem tohoto zasedání
bylo schválení podání žádosti na
SUS JMK o bezúplatný převod
pozemní komunikace č. 3867 na
pozemcích ve vlastnictví obce v
k.ú. Veverské Knínice do majetku
obce s podmínkou, že oprava dvou
mostů na této komunikaci v lokalitě „Pod Skalou“ bude zajištěna a
hrazena z prostředků SUS JMK. V
žádosti bylo zároveň požádáno o
umožnění stavby chodníku od
návsi na hřbitov na pozemcích
JMK nebo o bezúplatný převod
dotčených pozemků do majetku
obce. Po následných jednáních
bylo díky vstřícnému přístupu
zástupců SÚS Brno-venkov dosaženo písemného příslibu, že mosty
budou opraveny na náklady SÚS a
komunikace bude převedena do
majetku obce s podmínkou, že se
bude jednat o úsek, začínající u
sokolovny a končící u požární
nádrže. Pozemky Jihomoravského
kraje v části od sokolovny k
Hutkovým budou rovněž bezplatně převedeny do majetku obce.
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Bylo dosaženo i příslibu, že bude
obci umožněno smluvně vybudovat chodník od návsi ke hřbitovu,
podmínkou je však předložení
projektové dokumentace a její
schválení SÚS. Ve věci projektové
dokumentace byl kontaktován
projektant, který se však po určité
době odmlčel a nekomunikuje.
Bude tedy bohužel nutné najít a
kontaktovat co nejdříve jiného
projektanta ke zpracování projektové dokumentace. Bude také
nutné zadat zpracování projektu na
rekonstrukci vozovky v části Pod
Skalou, aby bylo možné co nejdříve po převodu vozovky do majetku
obce provést její celkovou rekonstrukci. Jednání s SÚS a JMK k
dosažení tohoto převodu budou
pokračovat po schválení délky
převáděného úseku komunikace a
pozemků JMK dle požadavku
zástupců SÚS Brno venkov zastupitelstvem obce. Doufám, že
vstřícnost při jednání zástupců
SÚS a JMK zůstane zachována a
převodu bude dosaženo v co
nejkratší době. Nyní se ještě
vrátím k veřejnému zasedání dne
11. 2. 2016, na němž bylo ještě
schváleno zproštění Mysliveckého
sdružení Stráž od poplatků za
pronájem sokolovny při akci "Myslivecký ples" a další podání
žádosti o dotaci na zvýšení kapacity Mateřské školy ve Veverských
Knínicích ve spolupráci s firmou
Renards dotační, s.r.o. Brno, která
zajistila administrativní zpracování žádosti. Žádost již byla zpracována a podána, v současné době
čekáme, zda bude schválena. Jedná
se o dotaci na zvýšení kapacity MŠ
ze současných 28 dětí na 2 x 24
dětí. Náklady se budou pohybovat
ve výši asi 11 milionů korun.
Prozatím poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo
dne 4. 5. 2016. Na tomto veřejném
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Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
zasedání zastupitelé schválili Knínic o zproštění od nájmu sokověcné břemeno na parcelách obce lovny včetně energií při pořádání
za garážemi na Nových Oulehlích, akce "Dětský karneval" a Hasičkterým bylo kabelové vedení ského sboru Veverské Knínice ve
SLOVO STAROSTY ... str. 1
nízkého napětí a rozpojovací skříň, výši 30 000,- Kč na nákup vybaveneschválili uzavření veřejnoprávní ní mladých hasičů. Dále odložilo
smlouvy s MÚ Rosice o výkonu žádost společnosti První Kníničská
ČINNOST ZASTUPITELSTVA služby Městské policie Rosice na s.r.o. o změnu územního plánu do
OBCE ... str. 2 - 4
území obce Veverské Knínice a doby projednávání nového územschválili rozpočtová opatření č. 1 a ního plánu obce, které bude zahá2/2016. Dále vzali zastupitelé na jeno teprve po schválení Zásad
STAVBA KANALIZACE V
vědomí Smlouvu o dílo na územního rozvoje JMK. Dále bylo
OBCI ... str. 5
projekční práce, Smlouvu o před- schváleno vyvěšení záměru obce
školním vzdělávání s obcí prodat část pozemku p.č. 1049 v
Hvozdec, obě uzavřené v rámci k.ú. Veverské Knínice, byla vzata
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ... str. 6
podávání žádosti o dotaci na navý- na vědomí "Zpráva o bezpečnostní
šení kapacity MŠ, a smlouvu o situaci v obci Veverské Knínice za
odborné pomoci při správě lesa, rok 2015" zaslaná OOP Rosice a
ŠKOLA ... str. 6 - 7
která byla uzavřena z důvodu bylo schváleno poskytnutí dotace z
náhlého úmrtí dosavadního správ- Jihomoravského kraje, jako dofice. Zároveň zastupitelstvo schválinancování splaškové kanalizace ve
Z KRONIKY ... str. 8 - 11
lo ceníky pěstebních a těžebních výši 2 000 000,- Kč a smlouva o
prací a dřevin, prodávaných obcí. poskytnutí dotace, která byla podeDalším bodem na veřejném zase- psána dne 22. 6. 2016. Posledním
MADONA Z VEVEŘÍ .. str. 12
dání byl záměr společnosti KTS a bodem byla stížnost rodičů na
navýšení základního jmění společ- nedostatečný počet pedagogického
nosti formou členského příspěvku personálu v mateřské školce, kdy
O VČELÁCH ... str. 13- 17
členských obcí. Společnost KTS
byl požádán zřizovatel o řešení.
Ekologie s.r.o. zakoupila pozemky Bylo zjištěno, že podstatou
v průmyslové zóně naší obce a stížnosti je dlouhodobá pracovní
OHLÉDNUTÍ . str. 17 - 18
hodlá zde vybudovat odpadové neschopnost vedoucí učitelky a
centrum pro úpravu a zpracování zvýšená absence druhé učitelky z
odpadů. Prozatím je k dispozici důvodu studia. Zřizovatelem bylo
TOUR DE VEVEŘÍ ... str. 18
studie proveditelnosti na zhotovení zjištěno, že nepřítomnost uvedeprojektové dokumentace je třeba ných učitelek je řádně suplována
přibližně částku 800 000,- Kč. tak, že k nedostatečnému počtu
HASIČI ...str. 18 -19
Jednou z variant, jak získat tuto pedagogického personálu nedočástku je navýšení základního chází. K další výtce rodičů, že není
jmění společnosti, kdy každá z řádně zajištěna výchova předškoINFORMACE OBEC ...str. 20
členských obcí by navýšila svůj láků bylo zjištěno, že edukační
podíl o dalších 25 000,- Kč., na hodiny předškoláků jsou již od
celkových 50 000,- Kč. Členské března vedeny učitelkami základní
obce svazku Kahan jsou tomuto školy, takže tato výtka je neopodřešení nakloněny a souhlasí i větši- statněná. Přesto byla ředitelem
na členských obcí Tišnovska. školy na žádost zřizovatele svoláProto zastupitelé schválili navýše- na schůzka s rodiči, kde byly
ní vkladu naší obce o 25 000,- Kč a problémy vysvětleny a byl dohodpověřilo starostu k provedení s tím nut další postup a způsob komunisouvisejících úkonů. Zastupitelé kace s rodiči dětí z MŠ. Vedoucí
schválili žádosti o příspěvky učitelka podala ze zdravotních
Občanského s 00,- Kč pro mažo- důvodů výpověď a ředitel školy
retky, maminek z Veverských nyní řeší doplnění personálu.
OBSAH ČÍSLA:
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V diskuzi VZ byl ještě řešen dotaz
na majetkové poměry pozemků Ve
dvoře a následný dotaz na úpravu
povrchu tohoto pozemku. Pozemky Ve dvoře patří dvěma majitelům, kdy jeden souhlasil s návrhem obce na odkoupení pozemku
za cenu, stanovenou znaleckým
posudkem a nájemným za poslední
tři roky, stanovené v témže posudku znalce, kdy ceny byly stanoveny jako místně obvyklé. Druhý
majitel si stanovil svoji, několikanásobně vyšší cenu nájemného, na
níž obec nehodlá přistoupit. Co se
týká povrchu pozemku, bude po
dohodě s majitelkou upraven
živičným recyklátem, který se
podařilo získat ve větším množství
od firmy Skanska za velice příznivou cenu. To je prozatím z činnosti
zastupitelstva a zasedání vše, ještě
bych se chtěl v krátkosti zmínit o
dalších chystaných akcích.
Jak možná víte ze zápisů z veřejných zasedání, obci byla zamítnuta
dotace na protipovodňový výstražný systém, jehož součástí mělo být
i vybudování bezdrátového rozhlasu v obci. Vzhledem k tomu, že
rozhlas v obci je ve špatném stavu,
nechali jsme vyčíslit náklady na
vybudování samotného rozhlasu
bez protipovodňových prvků a na
veřejném zasedání dne 30. 6. 2016
bude projednáván návrh na vybudování bezdrátového rozhlasu z
vlastních zdrojů.
Dalším, již dlouho trvajícím
problémem je stav zkratky na
Říčany, kdy náklady na generální
opravu komunikace by byly v miliónových hodnotách. Dostali jsme
nabídku na opravu povrchu technologií zahřátí a doplnění asfaltobetonu, která je podstatně levnější
a bude se pohybovat předběžně v
částce okolo 200 000,-Kč. Touto
technologií necháme opravit ty
nejhorší úseky zmíněné zkratky.
Příjemnou zprávou také je, že obec
podala žádost o dotaci n a opravu
objektu márnice a páteřní komuni-

kace na místním hřbitově a tato
žádost nám byla schválena. V
současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele a do konce
září by měly být opravy provedeny.
Závěrem bych se chtěl opět zmínit

o ukládání odpadů v naší obci. Je
smutné, že někteří občané si stále
neuvědomují naléhavost třídění
odpadů, a ať pro to obec dělá
možné i nemožné, stále se najdou
takoví, kteří do kontejnerů na textil
vhazují staré roztrhané páchnoucí
a špinavé hadry, pytle s tlejícími
potravinami, do kontejnerů s
plasty vhazují nesešlapané PET
lahve a do papíru nesložené kartonové krabice, čímž dochází k
přeplnění kontejnerů, jiní odpad
netřídí a v igelitovém pytli, ve
kterém je odpad z kuchyně, PET
lahve, a vše, na co si jen vzpomenete, ho postaví ke kontejnerům a
odjedou. Do prostoru sběrných
hnízd proto nyní umístíme ruční
lisy na PET lahve, kterými bude
možné zdeformovat lahev do
velmi malých rozměrů. Postačilo
by však prozatím alespoň lahev
pošlapat a ušetřit tak spoustu
místa. V poslední době se našli i
občané, kteří do kontejnerů na bio
odpad vhazují peřiny, polštáře,
konzervy, odpady ze staveb v papírových pytlích a další nevhodný
materiál a přitom je na každém s
těchto kontejnerů napsáno, co do
něj patří. Někteří "velkoproducen-
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ti" odpadů se už s tříděním odpadů
vůbec nezabývají a vozí ho přímo
do Melkranského údolí k cestě na
Orlík, kde se pak objevují hromady trávy, pilin, nábytku s molitanem, stavební materiály a mnoho
dalších věcí, které pak pracovníci
obce převážejí zpět do sběrného
dvora. Do zamknutého areálu sběrného dvora si někteří občané v
podvečer nebo v noci chodí přes
plot přebírat odpad, který si
následně převážejí domů, a chodí
si tam hrát i některé děti. Areál je
zabezpečený pro kohokoli, kdo do
něj vstoupí v době, kdy není v
provozu. Nacházejí se zde i nebezpečné odpady jako různé chemikálie, hořlaviny a jiné látky, je tam
hodně ostrých předmětů, a už
vůbec to není vhodné místo pro
hraní dětí. Obec zde nemá uskladněn jenom odpad a některému
nočnímu návštěvníkovi se může
stát, že se mu zalíbí věc, zakoupená obcí a bude obviněn z krádeže.
Je proto vhodnější se v době
provozu domluvit s obsluhou, než
se v noci šplhat přes plot a riskovat
úraz nebo ostudu. Naprosto nepochopitelné je jednání, kdy někdo v
letošním roce poté, co byly nakoupeny sazenice a na návsi z nich byl
vysázen tradiční znak obce, polil
záhon zapáchající chemikálií,
která všechny sazenice spálila a
musela být dokonce vyměněna i
zemina, na které po prosycení
chemikálií už nerostl ani plevel.
Myslím, že toto jednání již nepotřebuje další komentář. Chtěl bych
touto cestou požádat všechny, kteří
se v tomto odstavci poznají, aby se
nad tímto sdělením zamysleli a své
chování změnili. Ostatní, kterým
to stejně jako mně není lhostejné,
bych chtěl požádat, aby nebyli
nevšímaví vůči takovému jednání
a takové občany třeba i napomenuli a upozornili, že dělají něco
špatně. Nenechme si ničit prostředí
v obci a jejím okolí.
Oldřich Matyáš
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Nelze si nevšimnout, že stavba splaškové a dešťové
kanalizace v naší obci je v plném proudu. Byli jsme
velice úspěšní při získávání dotací na splaškovou
kanalizaci a podařilo se získat dotaci 60 % z dotačního titulu Ministerstva zemědělství a dalších 20 %
jako dofinancování z prostředků Jihomoravského
kraje. Na dešťovou kanalizaci se dotace neposkytuje
a tuto budujeme z vlastních prostředků. Výběrové
řízení na splaškovou kanalizaci vyhrála firma Enviroekoanalytika s.r.o. Velké Meziříčí a výběrové řízení
na dešťovou kanalizaci vyhrála firma SPH stavby
s.r.o. Bystřice nad Perštejnem. Stavba byla zahájena
firmou SPH u koupaliště, poté firma pokračovala na
"Janošově kopci" a nyní dodělává poslední úsek "Na
Ovčírně" a skončí u otočky autobusu u horní studny.
Firma Enviroekoanalytika zahájila práce u Žaloudkových u lesa, kde se však již od začátku objevily
problémy s podzemní vodou. S těmito problémy se
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)

firma vypořádala a zahájila další práce na dvou
místech současně, od hasičky k Zornovým a na
Javůrské ulici. U hasičky byl úsek zdárně dokončen,
na Javůrské ulici se však objevily problémy s podložím, kdy se ve spodních vrstvách objevilo značně
zvodnatělé, nestabilní podloží. Z tohoto důvodu byly
další práce zastaveny, byly provedeny zkušební
vrtané sondy ke zjištění přesného stavu podloží,
zjištěn přesný stav uložení ostatních sítí a nyní je na
autorovi projektu, aby připravil změny projektu a
stanovil další způsob a postup prací. Zřejmě se
nevyhneme jistým úpravám uložení ostatních sítí, ale
to je, jak jsem uvedl, na projektantovi, který na řešení
situace pracuje. Předpokládáme, že do konce měsíce
už budou práce opět v plném proudu. Zbývá ještě
dokončit celou ulici Javůrskou s dvěma přilehlými
ulicemi k Havlovým a k Řezaninovým. Už nyní je
nám však jasné, že práce se opět mírně opozdí,
nejméně o 14 dní.
Častým dotazem občanů bývá, kdy se již bude možné
ke kanalizacím připojit. Záleží to na tom, kdy uvedené firmy dokončí práce, provedou tlakové a kamerové zkoušky a shromáždí doklady potřebné ke kolaudaci. V současné době ještě nedokážu sdělit nějaké
datum, určitě však včas dáme na vědomí všem občanům, že je možné se již připojit. K připojení je třeba
územní souhlas MěÚ Rosice na základě zpracované
projektové dokumentace a příslušných vyjádření.
Někteří občané ještě nemají připraveny doklady
potřebné pro připojení ke kanalizaci. Pro jejich
přípravu je už ten nejvyšší čas a bylo by vhodné,
pokud tak už neučinili, oslovit nějakého odborníka k
vypracování projektu. Pokud je mi známo, obrací se
občané na dva projektanty a vzhledem k tomu, že se
jedná o více než 70 domovních přípojek, budou mít
tito projektanti hodně práce a bude to pro ně docela
časově náročné.
Mnozí občané se také domnívali, že po uložení
kanalizace budou opraveny povrchy vozovek v
celých šířkách, na vozovkách, kde byl dosud štěrk
nebo živičný recyklát, bude položen živičný povrch s
obrubníky a jsou nemile překvapeni, že tomu tak
není. Dotace na kanalizaci bohužel neřeší nové
povrchy vozovek a už vůbec ne obrubníky a spádové
poměry vozovky. Vozovky budou v rámci kanalizace
řešeny opravami rýh po výkopech a zarovnáním
povrchu materiálem, který se tam původně nacházel,
další opravy vozovek, úpravy spádových poměrů a
osazení obrubníky budou řešeny později samostatnými projekty. Jinak to opravdu za současných podmínek není možné.
Oldřich Matyáš
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se letos konalo v zasedací místnosti
obecního úřadu dne 16. 4.2016. Vítali jsme 8 narozených občánků v roce 2015. Oproti roku 2014 se počet
narozených dětí zdvojnásobil, počet dětí z roku 2013,
kdy se narodilo 14 dětí, však překročen nebyl. Novým
občánkům naší obce a jejich rodičům přejeme do
života jenom to nejlepší a doufáme, že v příštích letech
budeme opět vítat větší nebo alespoň stejný počet
nově narozených.
Oldřich Matyáš

MATRIKA
Omlouváme se všem čtenářům Knínického zpravodaje, že v tomto vydání nebude jako vždy zveřejněn seznam
nově narozených dětí, jubilantů a těch, kteří odešli navždy. Ke zveřejnění takových údajů je podle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, třeba souhlas občanů,
kterých se to týká, se zveřejněním osobních dat. Pokusíme se souhlas uvedených osob či zástupců získat do
konce roku, aby mohla být tato data zveřejněna v příštím vydání Knínického zpravodaje.
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Druhé pololetí školního roku zahájili naši prvňáčci
soutěží Veselé zuby s DM drogerií. Každý žáček si za
pomoci Hurvínka zopakoval správné čištění zubů a
zásady správné ústní hygieny. Aby si vše zapamatovali, dostal každý balíček s letáčky, zubní pastou,
kartáčkem a přesýpací hodiny nastavené tak, že měří
2 minuty na správné čištění zubů.
Naši čtvrťáci a páťáci se letos již podruhé zúčastnili
mezinárodní matematické soutěže Pangea. Ve srovnání s ostatními vrstevníky si vedli velmi dobře. Náš
nejúspěšnější čtvrťák se umístil na 87 místě a nejlepší
páťák na 43 místě v Jihomoravském kraji. V celé ČR

Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)

se umístili do tisícího místa z více než šesti tisíc
soutěžících.
V březnu uplynulo 65 let od tragické havárie vojenského letadla, která se stala v roce 1951 nedaleko
Knínic. V den výročí jsme se společně s Karlem,
Matějem, Ondrou, Lukášem, Jonášem, Luckou a
Zdendou vypravili k památníčku této tragické události. Myslím si, že i takové události by neměly zapadnout na smetiště dějin.
V březnu jsme také zahájili edukační hodiny pro naše
předškoláky. Ti společně se svými rodiči navštěvovali
každé úterý školu, kde se zdokonalovali v držení
tužky, orientaci v prostoru a dalších oblastech před
svým důležitým krokem – vstupem do základní školy.
Rád bych touto cestou poděkoval paní učitelce
Škvařilové a Koláčkové za dokonale připravené
hodiny.
V průběhu března přišly maminky z MŠ s nápadem
postavit na zahradě vrbičkový tunel. Nastudovaly
postup výsadby a společně jsme vybudovali nový
živý herní prvek, který poskytne stín a okrášlí školní
zahradu. Děkujeme paní Cardové za poskytnutí
dostatečného množství vrbových větví a také všem,
kteří přiložili ruce k dílu.
V dubnu pokračoval výcvik v poskytování první
pomoci, v dopravních předpisech a jízdě na kole.
Tento výcvik vyvrcholil v červnu zkouškami v
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Rosicích, kde úspěšní soutěžící získali řidičský průkaz
na kolo.
Na konci dubna jsme společně s ostatními školami z
okolí navštívili exhibiční vystoupení taneční skupiny
MightyShake, které se konalo v Rosicích. Vystoupení
dlouhé téměř jeden a půl hodiny ukázalo, kam se
mohou dopracovat tanečníci během své kariéry od
malých dětí, přes žáky, až po dospělé.
V květnu vystupovaly naše děti z mateřské školy na
tradičních slavnostech Pohádky máje. Školáci naopak
předvedli své nastudování hudební pohádky Tři bratři.
Obě dvě vystoupení ukázala šikovnost našich dětí. Na
konci května se mateřská školka vydala na hrad Pernštejn hledat bílou paní.

v podobě opékání špekáčků. Letos nás sice trochu
poškádlilo počasí, ale i tak se dětem líbila. Rádi
bychom touto cestou poděkovali všem myslivcům,
kteří se na přípravě podílelia také Obci za finanční
pomoc s občerstvením.
Těsně před uzávěrkou vydání tohoto zpravodaje
vrcholí přípravy na zahradní slavnost spojenou s pasováním předškoláků a s rozlučkou se žáky pátého ročníku. Děkuji všem maminkám, které se podílí na přípravě, dále bych rád poděkoval společnosti B.F.C.W.
logistik za zakoupení sladkostí a občerstvení. Věřím,
že při nás bude stát i počasí a slavnost se vydaří.
Před začátkem prázdnin bych rád poděkoval všem
zaměstnancům školy za obětavou práci, kterou odvá-

Žáci základní školy se vydali na začátku června do
Permonia v Oslavanech soutěžit s permoníky. Bylo
nutné zdolat mnoho nástrah a překážek v podobě
prolézání tmavých štol a výstupů na vysokou věž.
Odvážlivci se vydali na lanovou dráhu.
V půlce června si pro nás myslivci již tradičně připravili dopoledne s hádankami, střelbou a ukázkami
výcviku psů. Tato akce je vždy spojena s občerstvením

děli během školního roku. Zvláště rád bych poděkoval
paní učitelce Jamborové za obětavou pomoc v mateřské škole. Všem školákům přeji krásné prázdniny se
spoustou sluníčka a pedagogům, aby si odpočali,
nabrali mnoho sil a na letních školách získali mnoho
užitečných informací, které použijí při výuce v následujícím školním roce.
Zdeněk Kříž
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Tak jak jsme se v předminulém čísle Zpravodaje věno- pak Blanku odvedli a vídal ji jen při velkých dvorvali jednomu z celonárodních výročí, konkrétně 70. ských slavnostech, učili ho předpokládat, že je předurvýročí konce 2. světové války a jeho odrazu v kronice
čen k mimořádným věcem. Prostředí pařížského dvora
naší obce, snažil jsem se i tentokrát zařadit aktuální ho nepřestávalo opájet. Rytířství šlo tam ruku v ruce s
téma v této souvislosti – letos žije naše země oslavami filozofií. Sotva odepjal ostruhy a sundal přilbu,
700. výročí narození českého krále a římského císaře znaven z turnaje nebo ze cvičení v šermu, spěchal na
Karla IV. Faktem
je, že k tomuto
tématu, respektive
k kázání
na hádání22.
mistrů
na 1945
Sorbonně. Přijímal
UKOŘISTĚNÍ
NĚMECKÉHO
STŘELIVA
V nebo
KNÍNICÍCH
dubna
osobnosti samotného Karla, se naše kronika jaksi názory těch, jichž si vážil. Karel uměl latinsky číst i
„logicky“ nevyjadřuje, ale zkusme si představit, jak by psát – brzy mluvil dobře francouzsky i německy.
to vypadalo, kdyby ano…
Poznal, jak je prospěšné mít v paměti antické i křes„Rok 1333
ťanské vzory, ale vybíral si, tříbil se jeho osobitý vkus
Mraky nad lesy náhle potemněly a nízké slunce je a dozrávala jeho povaha.
zespodu potřísnilo krví. Rychlí poslové jistě už během Koncem roku 1330 se dověděl, že mu v září zemřela v
odpoledne dorazili do Prahy a Vilém z Landštejna si Praze matka Eliška. Na Karla smutná zvěst hluboce
dovedl představit, jak se ulice při zprávě o příjezdu zapůsobila – žil bez matky, ale myslíval na ni, počítal
prince Karla rozehřály. Ale vytušil, proč chce Karel s jejím životem, věřil, že se setkají. Teď mu nezbylo,
napřed na Zbraslav, protože měl na paměti, co řekl v než zastavit se u jejího hrobu na Zbraslavi. Poté co
Meranu, když nakonec přikývl na přemlouvání české vzdal hold své matce, vsedl znovu do sedla a hlavou
šlechty: „Jsem syn Elišky z rodu Přemyslovců.“ Bylo mu běžela slova zaznamenaná v tamější kronice,
mu sedmnáct let a pět měsíců, tomu mladíkovi, a kterou mu předložil opat Petr: Na naši zemi dolehly
skoro v ničem se nepodobal svému krásnému, plavo- zlé časy. Ještě se nevzpamatovala z rány, že mladý
vlasému otci, když ten jako jinoch vjel – právě dvacet zemřel moudrý Karlův děd Václav II., a už se znovu
let tomu bylo – poprvé do Prahy. Nebyl ani tak pružný, roztřásla hrůzou: jeho jediný syn Václav III. Zemřel
ani tak usměvavý, neuměl si získat oblibu na první rukou vraha. Rod Přemyslovců vymřel po meči, země
pohled. Měl široká ramena, mužnou tvář s vysokým osiřela. Ale zůstaly čtyři Přemyslovny: dvě vdovy a
čelem a s pevnými lícními kostmi lemovaly temné dvě dcery Václava II., Anna a Eliška. Olomoucká
vlasy. Hnědé oči prozrazovaly hloubku myšlení i vražda otevřela stavidla nenávisti. Páni se vraždili
laskavost a jen rty, nad nimiž se rýsovalo tmavé navzájem, měšťané se bouřili…
chmýří, vyjadřovaly smyslnost a touhu po dobrodruž- A sem se nyní Karel vracel. To je tedy česká země,
ství. V hovoru se často odmlčel a promluvil, až si byl rozhlížel se po zažloutlých stráních, na nichž tu a tam
jistý. Jeho tón pak byl pevný: „Památka matky mě hořel jako plamen keř škumpy. Pod svahy odpočívala
volá…“
zoraná pole, voda na nich stála v hlubokých kalužích.
Po deseti letech, roku 1333, se vracel do české země. Cesty byly také plné bláta. Kraj se zdál pustý. ChaluZ prvního dětství s matkou si nepamatoval vůbec nic. py, které zahlédl, měly temná okénka. Přesto však,
Narodil se 14. května 1316 a už v září jí ho vzali. Silné když při jízdě pohovořil s vyslancem, který jej rovněž
dojmy přišly, až jí ho načas vrátili a mezi matkou a doprovázel, knězem Mikulášem z Brna, jenž mu
otcem vypuklo pak nové nepřátelství. 4. dubna 1323 připomněl fakt, že je především markrabětem moravpřibyl sedmiletý chlapec jménem Václav do Paříže. ským, zatoužil podívat se i do tohoto koutu své země.
Otevřela se mu brána do světa nádhery, jasu, velkých Vždyť to byly pouhé čtyři dny cesty… I dospěli do
myšlenek. Teta Marie se stala jeho laskavou ochránky- Brna, kde poznal své věrné, a po návštěvě hradu vzdání. Zamiloval si ho i její manžel Charles, po němž leného pouhých 20 kilometrů od centra Brna situovapřijal při biřmování také jméno, které se Francouzům ného nad zákrutem řeky Svratky, kde jednal Karel s
mnohem snadněji vyslovovalo. Myslel přitom na slav- majitelem hradu Janem z Vartenberka o jeho vykoupeného Karla Velikého, který roku 800 první obnovil ní – i tento byl jako spousta dalších hradů zastaven
bývalou římskou říši. Jen trochu přivykl ovzduší fran- jeho otcem Janem Lucemburským českým a moravcouzského dvora, oznámili mu, že se bude ženit, a to s
ským pánům oproti finanční hotovosti potřebné na
dcerou králova strýce Karla z Valois. Jeho nevěstě válečná tažení za hranicemi - se ubíral s doprovodem
bylo sedm let jako jemu. Markéta, jíž pro světlé vlasy konečně ku Praze. Tu přepadla jej po chvíli žízeň – s
říkali Blanche, byla půvabná jako vosková panenka. Janem z Vartenberka se napoprvé nedohodl a odjel
Svatby se zúčastnila celá královská rodina, všichni dříve a rychleji, než předpokládáno, navíc i bez zásob
dvořané, chrám byl plný světla, zpěvu a vůní. I když vody - a požádal ve farní osadě s názvem Kynice
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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mladou selku o vodu. Ta mu ráda měch podala, aniž František Pól, ing. Bouzek za okres, ing. Pernica,
by věděla, s kým má tu čest, a obdařila budoucího předseda JZD.
císaře úsměvem, na který Karel dlouho zapomenouti První část slavnosti bylo zhodnocení docílených
nemohl – úsměv její totiž zdobil chrup hodný veverky. výsledků JZD Veveří. Druhá část byla věnována
Tu Karel rozhodl se přiřknout blízkému hradu s
kulturnímu pořadu. Dožínkovou scénu předvedl
přilehlými lesy přízvisko Veveří a název osady Kynice profesionální soubor písní a tanců „Velička“ z Moravdoplnil o Veverské. Takto se slovutný císař římský ského Slovácka. Tento soubor dále předvedl scény z
zapsal do dějin naší obce, jemu jsme vděčni za součas- masopustních a svatebních obřadů, písně v podání
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA
V KNÍNICÍCH
22. dubnacimbálové
1945
ný název obce.“
sólistů
i sboru za doprovodu
muziky.
Přítomno bylo 500 návštěvníků.
A co se skutečně objevilo v kronice naší obce o tomto Rada MNV vydala pamětní odznaky k 750letému
období? Minimum.
výročí obce. Odznaky byly vydány ve třech různých
(s. 47)
barvách. Cena 7,- Kčs za 1 kus.
Faráři byli zde mnichové kláštera tišnovského, kam se K významnému výročí obce byla instalována v
odváděly i desátky. Doby husitské nenechaly as osadu budově MNV výstava fotografií a dokumentace o
naši v klidu. Snad i odtud vycházeli bojovníci proti historii a vývoji obce, kterou s velkou pečlivostí
nepřátelům. A když utichl ryk válečný, vyměnili připravil učitel Jaroslav Blažek s kolektivem pracovzbraně za bibli a hloubajíce o ní, žili po způsobu níků.
prvních křesťanů, nazývajíce se Bratřími a Sestrami.
Vyvrcholením oslav bylo slavnostní otevření nové
budovy MNV, která se začala stavět v r. 1972…
A ještě jedno výročí z naší kroniky, tentokrát dle Otevření se zúčastnil náměstek předsedy ONV s.
skutečnosti
Adam. Přítomní byli poslanci MNV, předsedové místRok 1974
ních organizací. Nejlepší pracovníci na stavbě byli
Výročí 750 let založení Veverských Knínic (s. 480)
vyznamenáni. Jednoposchoďová budova je velmi
Letošní rok byl ve znamení oslav 750 let výročí obce. vzdušná, světlá a moderně zařízená. Je to opravdu
Společenské organisace uspořádaly různé akce k důstojný pomník obětavých občanů pro pracovníky
tomuto výročí. Rada MNV vydala k těmto oslavám dnešní i budoucí.
obsáhlé číslo Knínického zpravodaje, který informo- Celková hodnota budovy je MNV je 1.389.000,- Kčs.
val veřejnost o historii i současnosti naší obce.
ONV Brno-venkov daroval na doplnění vnitřního
Velkou slavností byla „Dožínková oslava“ na jejíž zařízení částku 34.000,- Kčs.
organisaci se podílí JZD Veveří společně s TJ Sokol. Hned po otevření MNV přestěhovaly se kanceláře
Dožínky byly zahájeny slavnostním průvodem, kteréMNV do nové budovy, dále místní knihovna, dámské
ho se vedle krojované skupiny zúčastnili pracovníci kadeřnictví, pánské holičství.
JZD, zástupci MNV a všech složek NF se zástupci
okresní výrobní správy Brno-venkov. Průvod byl Z Kroniky života a vlády Karla IV., krále českého a
doplněn alegorickými vozy a ukončen nejtěžší mechacísaře římského od Františka Kožíka a z Kroniky obce
nizací sdruženého JZD Vev. Knínice, Hvozdec, Veveří Německé Knínice vybral a lehce fantazií doplnil
Bítýška. Slavnostní projev pronesl předseda MNV
Martin Hnilička
HRAD VEVEŘÍ A LEGENDA O TEMPLÁŘSKÉM POKLADU
V jakém přesném časovém období příběh hradu
začíná, se přesně nepodařilo dosud objasnit. O jeho
nejstarších dějinách pojednává pouze romantická
pověst o založení hradu brněnským knížetem Konradem. Dle pověsti „Brněnský kníže Kunrat r. 1059 na
lovu v tomto kraji jelena pronásledoval a na vrchu, kde
hrad nyní stojí, unaven si v chládku odpočinul. Tu psi
jeho ve kři blízkém začali štěkati. Kníže domnívaje se,
že nějaká zvěř se blíží, vyskočí, spěchá k tomu křoví,
ale vidí, kterak psi ze starých dubů množství veverek z
hnízd vyplašili tak, že těmi zvířátky stromy se jen
hemžily. Kníže, jemuž lesnatá krajina velice se líbila,
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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umínil si hrad zde založiti a jej podle množství veve- střežili a ukrývali, je dodnes záhadou. Navíc vzhledem
rek zde nalezených nazvati Veveřím.“ A skutečně k obrovskému finančnímu bohatství řádu, jejich polisamo jméno Veveří svědčí o starobylosti hradu, neboť tickému vlivu a vydržování nejlepší armády tehdejší
tento název vychází ze staroslovanského jména Vever doby, si mohli takové dobývání pokladů a jejich opatči Vevera, což už na úsvitu našich dějin označovalo rovnictví dovolit.
známé lesní zvíře - veverku. Hrad tedy nepochybně s
K legendě jistě také přispěl konec templářského řádu.
veverkami a s jejich prostředím musel nějak souviset.
Jelikož templáři nastoupili duchovní cestu tradiční
Dle písemných dokladů má Veveří dlouhou a velice hebrejské a egypské gnostické nauky, navíc vlastnili
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
nad údolím řeky Svratky, či podzemí pod kostelíkem, poznatky z tajných učení a získané neobvyklé vědoby mohly ukrývat jeden z největších pokladů evropské mosti byly určené jen úzkému okruhu zasvěcenců.
historie. Veveří a jeho okolí proslulo právě nejvíce Rovněž stále více rozšiřovali svůj vliv po Evropě,
díky templářské legendě. Kolem templářů po celé současně se stávali trnem v oku církevní i světské
Evropě koluje mnoho pověstí a mýtů. Traduje se, že moci. Prakticky během jediné noci se stali obětí
rychlý vzestup řádu byl spojen s nálezem „čehosi nespravedlivé justice. Při zátahu roku 1307 byli zatčevýznamného“.
ni představitelé řádu včetně velmistra. Bleskurychle
byl zabaven především majetek řádu a procesy s
templáři se táhly celých sedm let a velká většina obžalovaných z kacířství skončila podle tehdejšího práva
na hranici.
V záhadě Veveří a legendy figuruje především však
právě kaple Matky Boží. Jak příkladně bylo zjištěno, v
její podlaze, která místy až podezřele duní, se měl
nacházet vchod do podzemí. Zde dělníci se zavázanýma očima sestupovali do hlubin skály, aby v ní razili
tajné prostory. Neobvyklá výzdoba svatyně naznačuje
úzkou souvislost s templáři. Na zdech sakristie je
rudou barvou namalován znak připomínající rozvětvený osmihrotý kříž v kruhu. Naprosto stejný symbol se
Podle pověsti se hrad dostal do správy rytířského řádu
templářů, kteří v útrobách pevnosti nebo také pod
kaplí Matky Boží nechali zbudovat rozsáhlou síť
tajných chodeb, štol a klenuté sklepy. Na hradě Veveří
měli templáři, dle některých svědectví, během svého
působení konat tajné kapitulní schůze. Poslední
schůzky, počátkem 14. století, se měl účastnit i sám
velmistr J. Moley. A právě v tom období měl být v
podzemních prostorách ukryt obrovský poklad včetně
dvanácti stříbrných soch apoštolů v životní velikosti.
Také se proslýchalo, že se jednalo zejména o poklad
nesmírné duchovní hodnoty, tedy tajné artefakty,
gnostické spisy a dokumenty, pojednávající o prastaré
moudrosti, učení posvátné geometrie, o svatém grálu,
tajných naukách, poselství kněží a zasvěcenců atd.
Tyto bohaté nálezy měly býti dovezeny ze Svaté země
a z bezpečnostních důvodů byly několikrát po Evropě
převáženy a měnily často místo úkrytu. Jedním z nich
mělo být právě podzemí hradu nebo nedalekého kostelíku. Pravdou je, že zakladatelé řádu templářů se řadu
let zdržovali ve Svaté zemi a prováděli mimo jiné i
vykopávky pod Šalamounovým chrámem. Co vlastně
se jim podařilo najít, čeho se dopátrali a co bědlivě
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)

nachází v mnoha otazníky opředené katedrále v Chartres, jeho smysl zůstává utajen. Na kostelíku najdeme
řadu dalších zajímavostí. Tajemstvím kostelíka je i
relief postavičky medvěda, stejně jako význam symboliky plastik pískovcové šklebící hlavy na štítě
stavby, zůstává stále nevysvětlen. Badatelé se domnívají, že symbolizují ochranné prvky před zlými duchy,
ovšem někteří v nich spatřují templářské symboly.
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Zvenčí nelze přehlédnout velký reliéf ve tvaru písmene M. Všeobecně se traduje, že je to monogram jména
Marie, Matky Boží, které je kaple zasvěcena. Právě u
tajuplné církevní stavby, by totiž měl být jeden z možných vstupů do stále neprobádaného podzemí a mohl
by vést k bájnému pokladu templářských rytířů.
Nicméně faktem je, že o majitelích hradu z doby
vzniku legendy prameny mlčí. Jsou známa pouze
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
jména veverských purkrabí a není vyloučeno, že hrad
počátkem 14. století spravovali ve službách templářů.
Také se ví, že tehdejší panovník Václav II. byl příznivcem templářského řádu a mohl zde dát možnost ke
zřízení sídla tzv. templářské komendy. Během dalších
staletí se řada lidí a skupin pokoušela nalézt onen
bájný poklad, o tom však bych více informací podal až
v dalším pokračování. Nepřímá svědectví zatím tedy
nikdo nepotvrdil, ani zcela nevyvrátil. Pro nás může
být především pozoruhodné, že mýtus o pokladu
neztratil ani po sedmi stech letech nic ze svého lesku,
a že v tajemném příběhu legendy figuruje i okolí
našeho domova.
V příštích číslech vydání zpravodaje bych si dovolil
pokračovat v histori hradu, postupně poodhalovat
tajemství templářské a dalších pověstí, přiblížit chronologicky stavební vývoj hradu, život jeho majitelů a
významných osobností až do současnosti.
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Zdeněk Bém
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Od loňského podzimu téměř do letošních Velikonoc razením Matky Boží setkávali při každé bohoslužbě,
jsme byli svědky probíhající dramatické pře o navrá- během níž se v prastaré kapli na Veveří obraceli svými
cení starého deskového obrazu Veverské Madony z modlitbami o pomoc k Panně Marii. O to víc nás
vlastnictví státu do majetku církve.
nastalá situace může těšit!
Součástí sousední farnosti Veverská Bítýška je kaple
Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří, kde byl Na závěr malý dovětek:
obraz původně
až do roku 1938
umístěn. Farnost
Před několika
málo lety22.
v roce
20091945
se věřící z našeho
UKOŘISTĚNÍ
NĚMECKÉHO
STŘELIVA
V KNÍNICÍCH
dubna
využila svého práva a možnosti v rámci majetkového současného společenství Oříku (farníci Ostrovačic,
vyrovnání státu s církvemi o navrácení obrazu požá- Říčan a Veverských Knínic) v rámci oslav 750 let
dat.
trvání knínické farnosti vydali na pouť k Matce Boží
Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. na Veveří. Šlo se pěšky z Říčan a Ostrovačic, přes
Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že v otázce Veverské Knínice, Hvozdec a Nové Dvory. I když nás
vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních restitu- v kapli čekala „pouze“ kopie obrazu (pochází z roku
cích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v 1950, autorem je ak. malíř a restaurátor Vladimír
roce 1958.
Terš), účastníci byli celkovou atmosférou pouti nadšeCelý spor jsme od začátku pozorně sledovali, protože ni, opakovali ji v několika následujících letech.
se historicky dotýká i našeho farního i obecního spole- Dokladem je první snímek (obr. 1.).
čenství. Tato kaple ve středověku plnila funkci farního Pravidelné slavné mše sv. se v kapli na Veveří konají
chrámu pro širší okolí. K různým bohoslužbám tam každým rokem na svátek Nanebevzetí Panny Marie.
jistě přicházeli i naši dávní předkové, protože naše Pořádá je domovská farnost Veverská Bítýška, liturgii
obec byla součástí Veverského panství.
vede farář P. Marek Hlávka.
Národní galerie se sice ve svých vyjádřeních nikdy Ten při příležitosti navrácení obrazu sestavil knížku
nestavěla proti rozhodnutí soudu, ale pro fyzické „Madona z Veveří – Jak promlouvá symbolika
vydání díla požadovala splnění stále nových technicobrazu“. S tématem se lze seznámit přímo na webovkých a administrativních podmínek. Ještě podle ských stránkách veverskobítýšské farnosti.
zprávy na serveru lidovky.cz ze 4. března platilo, že Během letošní návštěvní akce „Noc kostelů“ byla také
obraz Madona z Veveří je součástí expozice středo- kaple Matky Boží na Veveří zpřístupněna zájemcům.
věkého umění Národní galerie v Praze.
Návštěvníci, mezi kterými bylo i několik našich
Teprve v neděli 6. března 2016 ve večerních televizobčanů, byli odměněni pěkným programem, jehož
ních zprávách se objevila informace, že tohoto dne si ústředním bodem byl zasvěcený výklad p. faráře
slavný obraz mohli zájemci ve výstavní síni v Anež- Hlávky o tomto obraze.
ském klášteře v Praze prohlédnout naposledy. Už 7. 3. Zcela nakonec ještě krátký odkaz na knihu P. Libora
2016 byl obraz ve speciálním transportním zabezpečeKovala „Moravské madony“. Z ní přetiskujeme fotoní převezen do Brna.
grafii (obr. 2.) samotného obrazu, a první a poslední
Lze pochopit, že takový vzácný umělecký klenot sloku básně věnované právě Madoně z Veveří:
nemůže být z důvodů klimatických a především
bezpečnostních uložen na svém původním místě v Jsou krásné oči Tvé, Madono z Veveří,
kapli na Veveří, dokonce ani ve farním kostele sv. z nich svítí něha děv i láska mateří
Jakuba ve Veverské Bítýšce. Proto se bítýšský farář jako svíce nebeská, jež stále rozžíhá se
Th. Lic. P. Marek Hlávka dohodl s Brněnským biskup- plaménkem ráje v nadpozemské kráse
stvím, že obraz bude trvale uložen v Diecézním muzeu v pohledu líbezném na maličkého Synka,
v Brně v areálu Petrova. Bezprostředně po rozhodnutí jenž v rukou Tvých tiše a sladce spinká –
soudu byly učiněny potřebné kroky, aby tam obraz jak by tím splácel bolestí svých dluh –
mohl být bez problémů umístěn. Po nezbytné přibližně člověk a Bůh.
desetidenní klimatické „karanténě“ byl obraz zpřístupněn veřejnosti.
Pro tichý úsměv Tvůj, Madono mého mládí,
Všichni jsme tak dostali možnost na vlastní oči vidět pro hebkost štětce, který plátno hladí,
originál nesmírně krásného uměleckého díla v lehce pro srdce zraňovaná básníkovým perem,
dostupné vzdálenosti od svého bydliště. Po dlouhé pro slzí sůl v zachvění tisícerém,
době skoro osmi desetiletí se nechce ani věřit, že před pro sladkost tónů, vypíjených sluchem,
tím se naši otcové a dědové s tímto nádherným vyob- pro oheň jazyků, zkrápěných krví Duchem,
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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vším koníčkem. Starají se oně nezištně a s láskou.
Včelaření jim přináší užitečné naplnění volného času a
oproti jiným okolním zemím těší poměrně velké
oblibě, přičemž česko patří k nejvíce zavčeleným
zemím Evropy. Včelaři jsou zvyklí si vypomáhat,
O VČELÁCH, VČELAŘÍCH A VČELAŘENÍ
poskytují si roje, oddělky, předávají zkušenosti a
vedení svazu včelařů v tom je členům nápomocno.
Lidské aktivity a činnosti jsou rozmanité a některé lze Českým včelařům se v posledních pěti letech poměrně
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
označit za ušlechtilé, užitečné a víceméně v dnešní daří. Mírně jich přibývá, stejně tak se mírně zvyšuje
době nepostradatelné. Jedním z takových oborů, které počet včelstev a jde více na odbyt. Ve své činnosti
si jistě tato označení zasluhují, je obor včelařství. Vče- kladou také důraz na péči o růst odbornosti svých
lařské řemeslo je odpradávna velice uznávaným členů, dále se snaží kladně působit na mládež ve
odvětvím lidské společnosti, jež dává přínos na více smyslu jejího získávání pro chovatelskou činnost a
úrovních. Především tedy přispívá velkou měrou k osvětu ohledně včel. Zejména v uplynulých pěti letech
zachování dnes tak těžce ovlivňované a zkoušené přibývá mladých a roste i podíl žen, které mají včelpřírody lidskou populací a její technikou a vymože- stva. Kraje přispívají lidem na pořízení úlů a vybavení
nostmi. Úloha včel na planetě Zemi má nezastupitelné i na zaučování nováčků. Zájem o včelařinu podporují
místo a nespočívá v žádném případě v produkci medu mimo jiné i dotace. Přesto jsou tu i jistá negativa, jež
pro mlsání, ale v opylování milionů květů v krajině, v řadu let včelařství doprovází, a vlivy, které včelařství
lesích, loukách, sadech, polích a zahradách. Včely nepřejí, a sice chemizace zemědělství, kdy postřiky
zastávají roli opylovačů a tak chov včel je důležitý z nebezpečných, jedovatých látek proti hmyzu v něktehlediska uchování mnoha druhů ovoce, zeleniny, rých částech území decimují včely, dále převládání
divoce rostoucích rostlin v přírodě a také významně monokultur na polích, čímž se snižuje výživová
přispívá ke zvyšování hektarových výnosů v zemědělhodnota potravy pro včelstva, zhoršuje se imunita
ství. Bez včel by byla zásadně ovlivněna rozmanitost včel, která snadněji podléhají tlaku parazitů a toxinů,
přírody, produkce potravin, počet živočichů a součas- vyskytují se nové nákazy a onemocnění včelstev, na
ně i samá existence naší civilizace. Ne náhodou už A.
které se včela nestačí adaptovat, vytrácí se rozmanitost
Einstein poukazoval na tento fakt svým výrokem. kvetoucích rostlin apod. Bohužel jsou téměř každým
„Pokud by zmizely na Zemi včely, zbývají lidem jen rokem z celé České republiky hlášeny znatelné ztráty
čtyři roky života“. I dnes řada vědců potvrzuje, že bez včelstev. Dokonce v letech 2008 a 2015 došlo k masivpřítomnosti včel, by lidé ve střednědobém horizontu nímu úhynu v některých oblastech ČR, který v něktevyhladověli.
rých lokalitách dosahoval až 50 %. V posledních deseČR patří mezi přední evropské země s dlouhou včelařtiletích můžeme sledovat dramatický úbytek včelstev
skou tradicí a poměrně vysokou úrovní včelaření. Pro
po celém světě. V jedné čínské provincii, kde včelstva
většinu včelařů na území česka jsou včely však přede- vymizela úplně, se už dokonce najímají lidé na opylo-
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vání stromů s opylovacími štětečky.
východě, kde se včely chovaly ve hliněných hrncích,
Dalším rizikovým faktorem je stárnutí včelařské džbánech už v období 5.000 let př.n.l, další doklady o
populace, průměrný věk včelařů je u nás už 59 let, chovu včel jsou známy z Egypta, kde byl med již
dalšími nežádoucími vlivy jsou větší náklady na úly, tehdy vyhledávanou potravinou, používal se jako lék i
včelařské potřeby atd. Také českým včelařům nepro- k výrobě balzámů a mastí. Četné zmínky o užívání
spívá, když se do republiky dováží levné medy z Číny, medu se nachází také v Bibli. Řekové například všeoArgentiny apod, což způsobilo na řadu let slábnoucí becně považovali med smíchaný s vínem za univerzálpoptávku po českém medu. Bohužel ještě dnes polovi- ní všelék. Na našem území má včelaření dlouhou a
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
na zákazníků kupuje med z dovozu, přestože, jak již slavnou tradici, dle zmínek se provozovalo v době
bylo několikrát zjištěno, dovážené medy bývají často Keltů a Slovanů, kteří byli tehdy svým včelařstvím a
ředěné sirupy a obsahují pesticidy. Nepoctiví prodejci lásce k medu pověstní. Obsáhlejší a ucelenější písemmedu ředili med cukerným roztokem z řepy, posléze né zmínky máme však až z 10. stol., většinou se jedná
přešli na pančování medu levným kukuřičným o klášterní dokumenty. Ví se, že byl český med vyhlásirupem a před pár lety začali falšovatelé používat šený, neboť se v Praze konaly medové trhy, kdy byl
sirup z obilí. Ještě dnes v řadě marketů nevyhovují med směňován se zahraniční solí v poměru 1 : 1. a
některé medy platným předpisům a dokonce leckdy vyvažoval se i zahraničním kořením. Staří Čechové
obsahují nepovolený přídavek cukru. Nicméně díky rádi pili medovinu, jak potvrzuje Dalimilova kronika a
propagaci českého medu v posledních letech v médi- z Čech se hojně vyvážely do okolních zemí med a
ích, zásluhou svazu svoji propagační činností a s vosk. Lidé, kteří se věnovali včlařskému řemeslu, se
příchodem zdravého životního stylu v nynější době nazývali včelníci - ti měli včelstva ve vydlabaných
zažívá český med obrození, nabývá na svém zapomekmenech stromů (klátech) u svých příbytků, druhý
nutém významu a spotřebitelé se učí čím dál více způsob byl „lesní“, čili brtnictví. Brtníci organizovanakupovat med přímo od včelařů, raději dávají před- ným způsobem šplhali po stromech a z dutin, včelami
nost kvalitnímu, nefalšovanému medu před nevalnou obsazených, vylamovali části medných plástů. Brtníci
kvalitou medových směsí ze zahraničí. Med z česka byli velmi zdatní a proslulí, často byli povoláváni do
byl po dlouhá léta velice uznávaným a ceněným německých krajin jako včelmistři. S rozvojem zeměproduktem, je vzácný a ceněný pro svou jemnou chuť, dělství a chovatelství si lidé duté stromy i se včelami
proto i v cizině je hledaným zbožím. Značku Český přemístili blíže ke svým sídlištím, k ovocným sadům a
med zavedl náš svaz také v rámci naléhavé výzvy v postupem let převážil chov v přenosných úlech v
zájmu záchrany včelařství, pověsti medu - produkt blízkosti obydlí nad brtnictvím. Obyvatelé se naučili
musí splňovat přísné normy.
chytat roje a usazovat je do nových kmenů. Nejjednodušším typem úlu byly kláty, včelařilo se také v košnicích, což jsou nádoby ze slámy, z proutí či rákosu.
Medaři se museli zúčastňovat povinných shromáždění, na nichž bylo poskytováno vzdělání a zdůrazňována ochrana stromů. K činnosti v tomto období náležela
starost o výsadby dřevin a pěstování medonosných
rostlin a keřů. Med byl hlavním a nejrozšířenějším
sladidlem v evropské kuchyni prakticky až do zavedení průmyslové výroby cukru.
O rozvoj včelařství a velkou podporu se zasloužilo i
několik význačných panovníků. Ve středověku se
včelaření dočkalo značného rozvoje už za vlády Karla
Velikého, který udělil včelařům značná privilegia.
Rovněž císař Karel IV. vydal první patent týkající se
Myslím, že je dobré věnovat pár řádků také historii včelařství, zakázal cla na med a vosk, aby zajistil co
včelařství.
největší produkci. Včelařství bylo ošetřeno ochranou
Chov včel má bohatou tradici, jejíž kořeny sahají včelstev, byly zavedeny přísné tresty za ničení a
daleko do prehistorie. Nejstarší kreslený doklad o tom krádeže včel a hajní měli dávat bedlivý pozor, aby se
máme z doby asi před 15 000 lety. Informace o chovu kolem brtí nekácely nektarové stromy. Společnost si
včel se objevují již na sumerských tabulkách. První včelařů velmi vážila, včelaři měli vlastní cechy, mohli
cílené chovy mají zřejmě prapůvod na Blízkém nosit zbraň, měli zvláštní práva a vlastní, tzv. včelařKnínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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ský soud. Včelaření se stalo součástí vzdělávání počty včel, pořádaly se různé kurzy, školení, přednášpředevším v kněžských seminářích. Průkopníky lido- ky, dokonce v rámci oslav výročí spolku se konal
vého včelaření se tak stávali především venkovští včelařský ples. V 70. letech se započalo v Rosicích s
kněží. Významným úspěchem bylo vydání patentu o výstavbou centrální budovy včelařské moravské obce.
chovu a ochraně včel Marií Terezií v 18.stol. Díky Členové se díla ujali s takovým nasazením, že výsletěmto patentům došlo k zakládání včelařských škol dek předčil očekávání. Stavba se dočkala veliké
nejen ve Vídni, ale také na Moravě. Rovněž Josef II. podpory i mnohých dalších spolků a to jak brigádnicpodporoval včelařství prémiemi za vyzimovaná včelké, tak i finanční. Také řada včelařů z Knínic měla
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
stva. Vydal i příkaz, aby u každé školy bylo umístěno podíl na rozvoji střediska a osvěty. Areál včelařského
min. 5 včelstev pro rozšíření výuky na všech školách. střediska v Rosicích je dodnes využíván k přednášVčelstva mohla být chována v jakémkoliv množství a kám, k dispozici je opravený přednáškový sál a připralibovolně převážena za pastvou. Zvláště v osmnáctém vovaná výuková včelnice pro začínající včelaře. V
století moravští včelaři a biologové v tehdejší Monar- hlavním sále jsou včelařské exponáty až z 18. stol., k
chii prosluli kvalitou produkce medu. Z včelích vidění je také obsáhlá knihovna a na zahradě zřízen
produktů byl využíván také vosk, kdy voskové svíce skanzen včelařství, který doporučuji navštívit.
se staly nejkvalitnějším svítidlem v kostelích.
V České republice je dnes kolem 55 000 včelařů s
Také řada význačných osobností se věnovala chovu přibližně půl milionem včelstev. Zdálo by se, že včelavčel. Namátkou příkladně zmíním J. A. Komenského, ření je koníčkem pro dosti velké množství lidí, kteří
jež často psal o včelách v knihách, byl de facto u nás tak hodnotným způsobem vyplňují svůj volný čas a
prvním, kdo psal o včele literární práce, jako třeba ve spojují tak příjemné s užitečným, ovšem početní stav
spise Orbis pictus, který je naší nejstarší tištěnou je stále nedostatečný, neboť pro dobré opylení všech
včelařskou památkou. Sám byl aktivním včelařem, hmyzosnubných rostlin v ČR je zapotřebí minimálně
postavil několik úlů a prosté lidi učil, jak je třeba včely 650 tis. včelstev. Pro lepší představu zmiňuji pár
opatrovat. Za zmínku jistě stojí citát z jeho díla: „S údajů. V roce 1869 činil stav včelstev v českých
včelařením naučil jsem se přírodu více znáti a více ji zemích 220 tis, v roce 1900 to bylo již o sto tisíc více,
milovati než z mnoha knih učených.“
a před počátkem 2. svět. války stavy dosáhly až 650
V dalších staletích se zvyšoval celkový zájem o vědu a tis. včelstev, avšak v jejím průběhu poklesly až na
poznání přírody, zemědělství a technika zažívala revo- pouhých 390 tis. V dalších desetiletích nastal postupluci, čímž docházelo k vzestupné tendenci včelaření. ný růst, počet včelařů se pohyboval kolem 70 tisíc a
Vývoj soudobého včelařství byl dovršen používáním roku 1990 bylo dosaženo rekordního počtu 800 tisíc
nástavkových úlů, vynálezem medometu na Moravě, včelstev, které spravovalo na 80 tisíc včelařů. Bohužel
která se tak, ještě díky několika vynálezům, zapsala do vlivem celospolečenských a hospodářských změn
dějin včelařství, a tak právě Morava držela vždy jistý počty včelstev od této doby klesaly a nastal dramaticprimát ve včelaření. Již v 19. stol stejně jako turisté, ký úbytek celkem o 36%, až do roku 2008, kdy nastalo
spisovatelé, tak i včelaři se začali sdružovat. První novodobé historické minimum počtu včelstev a to 420
spolek u nás vznikl tradičně na Moravě – Spolek ku tisíc.
zvelebení včelařství, založený v roce 1852. V Brně Je třeba připomenout, že okresní včelařská organizace
byli združováni včelaři z Moravy až do r. 1920. v Rosicích se přes všechna úskalí nadále rozvíjí a
Dokonce zde vznikla „Družina přátel chovu“. V této sdružuje na několik stovek členů z dvaceti obcí. Práce
době bylo založeno mnoho pobočných spolků a jeden naší okresní organizace zahrnuje pravidelné shcůzky
z nich také v Rosicích, kterého kníničtí včelaři od včelařů, kteří si ve středisku mohou jak rozšiřovat
počátku byli obvykle členy. Včelaři z Rosic a okolních svoje odborné znalosti a zkušenosti, tak se podělit o
obcí včetně Vev. Knínic se podporovali, spolupracova- své, konají se přednášky odborníků, probíhá organili a budovali základnu pro sdružování. Působila zde zování akcí, jako jsou výstavy a zájezdy. Kníničtí
řada včelařských osobností a pořádaly se různé kurzy, včelaři jsou stálými aktivními členy spolku a práce s
školení, přednášky, dokonce zde pracovaly tři mládežchovem včel se v obci daří, včelstva jsou zdravá,
nické včelařské kroužky.
výkonná a počet včelstev se během let navýšil, čímž je
Druhá světová válka měla neblahý vliv na chov včel v poměrně dobře zajištěno opylování krajiny. V součascelé Evropě, přesto i v těžké době řada včelařů u nás nosti v Knínicích včelaří na 9 nadšenců, včelaření mají
na Moravě i v naší obci nepolevili ve svých včelařjako zálibu a celkem obhospodařují na 110 včelstev. S
ských aktivitách. Moravští včelaři byli vždy aktivní ve mohaletými zkušenostmi včelaří pan M. Des a pan
včelařském oboru i po válce, kdy od 50. let navyšovali Cejnek, dalšími včelaři jsou pan O. Matyáš, M.
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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Honza, J. Dlabal, M. Valeš, M. Zounek, Z. Bém a paní podstatnou přednost. Zimu přečkává celé včelstvo v
D. Žaloudková. Všem přeji v letošním roce zdravá počtu 10 -15 tis. jedinců. Záhy na jaře je díky vyzimosilná včelstva, mnoho medu a hlavně neutuchjící vanému včelstvu k dispozici množství výkonných a
zájem o včelaření, krásné nové zážitky a hodnotné nenahraditelných opylovačů. Jakmile na jaře přijdou
poznatky. Rád bych vyjádřil poděkování za jejich teplé dny a teplota se stabilně přes den udrží přes deset
práci a zároveň bych vzpomenul na naše předky včelastupňů, začínají včely postupně vyletovat. Během
ře, kteří nezištně i ve velice těžkých dobách se snažili dalších měsíců vzroste počet včel až na 60-80 tis.
udržet chov včel v naší obci, včelařili mnohdy až ke Včelstvo spotřebuje za rok okolo 30 kg pylu, 70 kg
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
sklonku života a ochotně předávali zkušenosti a mou- medu a 150 l vody. Aby včelky nanosily jeden kilodrost těm současným. Včelaření v naší obci je přízni- gram medu, musí navštívit až 10 mil. květů, včela
vé, jsou zde výborné podmínky k této činnosti a vždy létavka běžně navštíví při hezkém počasí na 800 květů
se obec mohla pyšnit velkým počtem včelstev a povaza hodinu, přičemž za svůj život nasbírá asi 9 g medu,
žuji za nádherné, že i v dnešní době mohou obyvatelé tedy asi půl čajové lžičky. K nasbírání jednoho kilospatřit při procházce vesnicemi, městy a volnou přírogramu medu včely nalétají cca 280 000 km, tedy asi
dou, buď jednotlivě, nebo v uskupeních, včelí příbyt- jako sedmkrát kolem Země. Nejrozšířenějším včelím
ky. Kolemjdoucí většinou z uctivé vzdálenosti hledí na produktem je tedy med, je hojně užíván nejen jako
včelí úly a kladou si otázku, jaký je včelí život a jakým sladidlo, ale také pro své léčivé účinky. Již naše babičzpůsobem tito tvorové přežívají. Ve zkratce bych tedy ky říkávaly: „Jedna sklenice medu, půl apatyky
připomněl, jak vypadá taková včelařova činnost a doma“. Mezi další známé včelí produkty patří vosk.
život společeství včel v úle. Pro včelaře znamená Vosk se využíván nejen k tvorbě svíček, ale má uplatsezona spoustu práce, ale zároveň obrovskou radost. nění také v malbě, kosmetice, používá se ještě napříPobyt u včel je skvělý relax. Včelařská sezona v klad ve farmaceutickém průmyslu, také třeba v restaupodstatě nikdy nekončí, nicméně ta pravá péče začíná rátorství, stavitelství aj. Více informací o produktech
zhruba v březnu - začátkem března startujeme s
bych si dovolil uvést v dalším vydání Knínického
prohlídkami včelstev, vyhodnocujeme jejich zdravotní zpravodaje.
stav a celkovou kondici. V době rozkvětu třešně přidá- Dovolil bych si ještě popsat svoji praxi v oboru, a jak
váme první rámečky na plásty, a někdy koncem dubna jsem se vlastně dostal k této zálibě. Již od dětství jsem
přidáváme medníky. Do konce června kontrolujeme obdivoval fascinující svět živé přírody a krásu naší
pravidelně stav včelstev, tvoříme nová včelstva krajiny. Lidé jsou s přírodu velice spjati a váží si svého
formou oddělků a zároveň se snažíme minimalizovat domova, okolní přírody a rádi se věnují řadě zálib a
rojení, které má negativní vliv na medný výnos. Přesto koníčkům a stejně i to je můj případ. Vždy se mi líbilo
můžete v květnu zpozorovat včelaře setřesávající roje to hezké soužití s přírodou a s domácími zvířaty. Často
ze stromů. Vyprodukovaný med vytáčíme, což trvá až jsem vždy pobýval v přírodě a mnohokrát se zvědado konce července. Když je všechen med vytočen, vostí pozoroval v zahradách či u lesů úly se včelami.
začíná doba krmení včelstev, to trvá po dva měsíce. Po
Vyzvídal jsem často u včelařů, jak pracují se včelami,
celou dobu se zaměřujeme hlavně na kvalitu medu a jak vniká med a už z poskytnutých informací a poutazdraví včel. Základní částí úlu je prostor, kde včely žijí vého vyprávění začal rovněž obdivovat harmonické
po celý rok tzv. plodiště, kde se odchovávají dělnice, společenství se všemi tajemstvími, které včelstvo má.
trubci a kde matka-královna včel po několik let žije, Vzpomenu často na zážitky z dětství, kdy jsem poprvé
jejím úkolem je kladení vajíček a feromony udržovat ochutnával med z plástů, byl omámen jeho vůní,
pospolitost včel. Včely dělnice stavějí plástve z voskoúchvatná byla i podívaná na prosklený úl, kde kmitalo
vých buněk, kde ukládají med, pyl a vodu. Včely a tancovalo tísíce včel. Také ovšem nelze zapomenout
odolají i velmi nízkým teplotám. Mráz jim skutečně na prvních několik štípanců, které mne na chvíli
příliš nevadí. Svoji aktivitu sníží na naprosté minirozmrzely a vyvedly z míry, avšak následně po pomimum, stáhnou se do chomáče, který má podle teploty i nutí bolesti převládl soucit a lítost nad tím, že včeličky
několik vrstev, konzumací a trávením medu s pylem zákonitě po bodnutí zemřou. Po několika letech zjištovytvářejí potřebné teplo k přežití. Ve středu chomáče, vání, zkoumání, a teoretickém vzdělávání jsem si poříkde je schovaná matka, tak neustále udržují teplotu dil dva úly se včelami. Už po několika měsících mne
kolem 20°C pravidelnou rotací včel zevnitř chumáče nová záliba zcela pohltila, a tak postupně každým
na povrch a opačně. Díky této spolupráci a obětavosti rokem přibývala další a další včelstva, až vzrostl počet
přežijí všechny.
na několik desítek. I když je v sezoně potřeba téměř
Včely mají proti ostatním hmyzím opylovačům každodenní práce u včelstev, přesto je pro mne stále
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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každý pohled na letící včely opylující květy a sbírajíc Pevně tedy doufám, že včelaři, a to nejen v naší obci,
nektar či šetrné vniknutí do jejich obydlí velkým zážitse budou více snažit různou formou působit na mladiskem a obohacením. Také medobraní si vždy velice tvé, vzbuzovat zájem mladé generace o včelařství,
užívám a jsem vděčný za každý gram medu. Mám přírodu a třeba skutečně i v pozdějším věku se začnou
pocit, že čím déle člověk včelaří, tím ho tato činnost další spoluobčané věnovat příjemnému a užitečnému
více baví, připadá mu život včelek více poutavějším, koníčku, budou pokračovat v tradici a budou umět
obdivuhodnějším a vskutku mi to leckteří včelaři dostát dobré pověsti českého včelaření a českého
potvrdili. Jelikož si uvědomuji potřebu osvěty ve medu.
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
včelařském oboru pro veřejnost a to zejména u dětí, Přál bych si, aby včely a zároveň i lidé do budoucna
pokusil jsem se již několikrát přizvat děti a mladistvé měli možnost žít v co nejčistším prostředí, aby byla
na vytáčení medu, k prohlídce úlů, seznámit je se včel- krajina obohacena o větší rozmanitost rostlin, zvelebestvem a vysvětlit užitečnost včel pro krajinu a člověka. na výsadbou nových ovocných stromů pro bohatou
Na životě včelstva lze totiž velice názorně ukázat včelí pastvu a aby vzrostlo lidské uvědomění si, že tu
spoustu zajímavých poznatků, učit děti chápat a žijí s tvory pro ně velmi důležitými a prospěšnými, že
respektovat přírodu. A kde se se včelami a včelařením by si jich měli lidé vážit a že vlastně péče o včelu
nejlépe seznámit? Samozřejmě přímo u včelaře. I letos medonosnou a další opylovače není jen záležitostí
jsem se tedy rozhodl uspořádat pro děti červnové med- včelaře, ale všech lidí žijících na planetě Zemi.
obraní. Zájem sice nebyl valný, přesto několik dětí je
Zdeněk Bém
světem včel nadšeno a med milují. Bylo potěšitelné, že
OHLÉDNUTÍ: Vepřové hody u cimbálu
děti projevily upřímný zájem a na medobraní se s
úsměvem a plni očekávání dostavily. Nejprve jsme
společně nachystali medomet, další potřeby na získá- Poslední lednovou neděli (31. 1. 2016) se konala
vání medu a nachystali na dvanáct krásně naplněných nadmíru podařená akce Vepřové hody u cimbálu.
plástů květovým a lesním medem. Společně jsme si Akce byla původně ohlášena na sobotu, ale až po vyjití
rozdělili úkony, v nichž se děti prostřídali, ono totiž prosincového čísla Zpravodaje jsme se dozvěděli, že
stát hodinu na jedom místě u medometu není nic snad- už od léta je sokolovna v sobotu zadaná. Báli jsme se,
ného. Někdo tedy seděl u stolu a odděloval voskové aby v neděli vůbec někdo přišel. Avšak účast předčila
zavíčkování medu v plástech, někdo přenášel plásty veškerá očekávání, přišlo na stopadesát lidí.
do medometu a hlídal nádobu na med, další dva se
postarali o samotné vytočení medu z plástů. Děti
zdárně práci zvládaly a během akce nás také navštívilo
několik poletujících zvídavých včel, které nás jakoby
kontrolovali, zda-li vše děláme dobře a občas ochutnali ukápnutý med na stolku, či na stěně medomedu, což
děti trochu rozptylovalo, ovšem už ode mne dostali
poučení, jak se v takových případech chovat a jak
správně zareagovat. Pro zpestření si děti ještě vyzkoušely praktickou dovednost sbíjení a drátkování dřevěných rámečků na použití do úlů na vystavění plástů.
Počasí nám vskutku přálo a med tekl proudem, krásně
se skládal přes sítko do nádoby, odkud děti během
přestávky nedočkavě koštovaly. I když nám vytáčení
zabralo dvě hodiny, u práce panovala veselá nálada a z Do Knínic jsme pozvali cimbálovou muziku Primáš z
medu měli všichni velkou radost. Práce se zdařila a Boleradic. Zahrála písničky hanáckého Slovácka, ale i
děti dostaly ještě domů degustační vzorek. Na závěr obecně známé písničky, které si spolu s kapelou zanojsme se pochválili za vykonanou práci a také poletující tovali i posluchači. Považuji za důležité zdůraznit, že
včelí příznivkyně jsme pověřili vyřízením srdečného vystupující nejsou profesionálními muzikanty. Všichpozdravu a díků všem přítelkyním za poskytnutí slad- ni se živí v jiných oborech, hudbou se zabývají ve
kého daru. Dále mne rozradostnilo, že dvě z dětí už svém volném čase. A přitom patří mezi špičku, jejich
uvažují o vlastním úlu a o včelaření. Tak třeba za pár vystoupení bylo skutečně na profesionální úrovni.
let už budou vytáčet svůj med na své zahrádce.
Vystoupení cimbálovky bylo plně hrazeno z kulturního fondu z rozpočtu obce.
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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Ohlédnutí / Tour de Veveří / Hasiči
Zabíjačkové pochoutky připravil spolu s obětavými
pomocníky pan Mojmír Gottwald. Pochoutky se
vařily se v kotlích na hřišti u sokolovny a některé zabijačkové speciality si mohli zájemci zakoupit i domů.
O úspěch akce se v neposlední řadě zasloužil pan Igor
Nešpůrek, vrchní sládek Pivovaru Padochov, který se
postaral o občerstvení. Kromě obvyklého občerstvení
na čepu
byly tři druhy piva.
UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA
V KNÍNICÍCH
22. dubna 1945
Rádi bychom tuto akci pořádali i v dalších letech.
Třeba se podaří založit novou tradici, třeba akce získá
podobu tradičních ostatkových zábav. Víc se dočtete
ve vánočním čísle Zpravodaje.
Sáva Buršík
TOUR DE VEVEŘÍ 2016
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V neděli 12. června 2016 pořádal Svazek obcí
Panství hradu Veveří už tradiční cykloturistickou akci
pro děti i dospělé. Akce vedla účastníky po všech
členských obcích Svazku obcí Panství hradu Veveří.
Celkovou trasu mohli projet na kole v klidném tempu
asi za 6 hodin a celková délka trasy byla asi 50 km.
Na začátku účastníci obdrželi kartu s mapou s doporučenou trasou a s vyznačením stanovišť. Začít mohli
kdekoliv. Na stanovištích v každé ze šesti obcí, u
hradu Veveří a u Prádelny pod hradem dostávali
razítko za splněný úkol na daném stanovišti. Jednotlivé úkoly byly spojeny s místní kulturní památkou
nebo zajímavostí. Nezáleželo na pořadí navštívených
obcí. Pevně stanoven byl jen CÍL ‒ Hvozdec. Minimální počet razítek z navštívených obcí byly tři; za
plný počet razítek účastníci získali zvláštní odměnu.
Naší obcí projelo na padesát cyklistů. Patnáct cyklistů
své putování po trase ve Veverských Knínicích
začalo.
Akce se setkala s pozitivním ohlasem a tradice může
evidentně pokračovat. Těšíme se na příští ročník.

Rozdrojovice – před obecním úřadem
Říčany – u základní školy
Veverské Knínice – před obecním úřadem (autobusová čekárna)
Hvozdec – u obecního úřadu (dvůr hvozdecké hospody)
Hrad Veveří – u horní (západní) brány
Prádelna hradu Veveří – pod hradem Veveří, za
potokem

STANOVIŠTĚ:
Chudčice – před kulturním domem
Javůrek – na návsi u kapličky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ve Veverských Knínicích
V družstvu mladých hasičů ve Veverských Knínicích pracuje šestnáct dětí ve věku čtyři až dvanáct let. Spolu se
mnou se o ně stará paní Lucie Bémová. Děti mají schůzky jednou týdně ve středu. Letos se děti zúčastnily dvou
hasičských závodů. V březnu se naše dvě družstva zúčastnila závodů v požárním útoku v Újezdu u Rosic a obsadila 15. a 16. místo. V červnu naše děti byly na 15. a 16. místě na závodech v Březině u Tišnova. Na rozloučenou
se sezónou jsme 1. června pro děti připravili dětský den na hřišti za sokolovnou plný různých her. V neděli 26.
června jsme uspořádali výlet do Brna, kde jsme navštívili drážní depo a stanici profesionálních hasičů. Dětem se
výlet moc líbil. Třetího září se chceme podílet na pořádání Babsko – hasičských hodů.
Květa Drdlíková
Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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Hasiči / Mechov cup
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POZVÁNÍ NA MECHOV CUP 2016
Vážení Mechováci,
dovolte mi abych vás za občanské sdružení Falcons Mechov pozval na již tradiční a v pořadí šestý ročník turnaje
v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 23. července na fotbalovém hřišti ve Veverských Knínicích.
Pro letošní rok jsme naplánovali několik změn. Tou nejzásadnější je přejmenování turnaje na Memoriál Oldřicha Béma. Tímto krokem bychom chtěli vzdát náš hold a obdiv člověku, který se v Knínicích staral o sportovní
vyžití po několik generací.
Další změny se týkají především organizace turnaje a občerstvení. Jako každý rok se můžete těšit na špičkový
fotbal světové kvality, výborné pivko, točenou limonádu, kopečkovou zmrzku a letos vůbec poprvé na grilované
maso na rožni (cigára z udírny už nás prostě přestala bavit).
Nechceme, aby se na turnaji kdokoliv nudil, a proto jsme si připravili pořádnou bombu hlavně pro děti, pro které
bude po celou dobu připraven SKÁKACÍ HRAD!!!
Pevně doufám, že vás naše pozvání zaujalo a že už si většina z vás kroužkuje sobotu 23. července do kalendáře.

Knínický zpravodaj 1/2016 (červenec)
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FOTOGALERIE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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INFORMACE
Úřední hodiny obecního úřadu

Telefonní čísla a kontakty obecního úřadu

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Oldřich Matyáš (starosta):

546 427 610

Ludmila Krčálová (účetní):

546 427 817

8.00 - 10.00, 17,30 - 19.00 (starosta)
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00, 17,30 - 19.00 (účetní, pokladna)
8.00 - 10.00

Pokladna
Po - Pá 8.00 - 11.00

Markéta Bariaková (pokladna)
www.veverskekninice.cz
e-mail: vev-kninice@mybox.cz

***

