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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v předvánočním čase se k vám dostává další vydání „Knínického zpravodaje“ ve kterém se dočtete o činnosti
zastupitelstva obce, kulturních a jiných akcích, o našich významných spoluobčanech, činnosti ochotnického
divadla v naší obci a najdete zde i spoustu jiných informací.
Vánoční svátky jsou svátky klidu a míru, proto bych vám všem chtěl popřát hlavně pevné zdraví, štěstí a
pohodu, abyste svátky prožili opravdu v klidu a míru a načerpali mnoho potřebných sil. Do dalšího roku vám
přeji hodně osobních a pracovních úspěchů a splnění všech vašich přání.
Bc. Oldřich Matyáš
Z OBSAHU

Mikuláš

***

Vzpomínka na Oldřicha Béma

Hody

Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení spoluobčané,
jak je již zvykem, budu v tomto
článku popisovat činnost zastupitelstva obce a navážu tak na článek
z minulého čísla Zpravodaje. Budu
tedy pokračovat veřejným zasedáním zastupitelstva obce č. 3, které
se uskutečnilo dne 25.6.2015. Na
tomto zasedání zastupitelstvo
schválilo závěrečný účet obce,
účetní závěrku obce za rok 2014 a
hospodářský výsledek ve výši
4.808.668,19 Kč. Dále schválilo
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice,
hospodářský výsledek ve výši
4.007,68 Kč a jeho převod do
fondu rezerv. Dále byl vzat na
vědomí závěrečný účet Svazku
obcí Panství hradu Veveří. Vzhledem k právě probíhajícímu výběrovému řízení na splaškovou a
dešťovou kanalizaci zastupitelstvo
schválilo znění smluv o dílo na
tyto akce a pověřilo starostu obce k
jejich podpisu po ukončení výběrových řízení. V souvislosti s
budováním kanalizace zastupitelstvo dále schválilo příkazní smlouvu na technický dozor s Ing.
Pavlem Šudákem a smlouvu o
autorském dozoru s Ing. Milošem
Cíkem a pověřilo starostu obce k
podpisu obou těchto smluv. U
kanalizace bych se rád chvíli pozastavil, abych vysvětlil, proč nebylo
možné začít s jejím budováním v
plánovaném termínu, kterým byl
srpen 2015. Zastupitelstvo, jak
jsem již uvedl, schválilo znění
smluv v době, kdy probíhalo výběrové řízení na dodavatele v dobré
víře, že po skončení výběrového
řízení budou tyto smlouvy podepsány s vítěznými firmami a bude
možné neprodleně předat staveniště a zahájit zemní práce. Situace
byla o to komplikovanější, že na
splaškovou kanalizaci obec žádala
o dotaci z Ministerstva zeměděl-

ství ve výši 60% a o dofinancování
20% z prostředků Jihomoravského
kraje, na dešťovou kanalizaci o
dotaci žádat nelze a proto musela
být provedena současně dvě oddělená výběrová řízení. Po provedení
výběrových řízení vítězná firma
BS IMEX s.r.o. Brno, která vyhrála obě řízení odstoupila a situace se
ještě více zkomplikovala tím, že
výběrové řízení na dešťovou kanalizaci vyhrála jako druhá v pořadí
firma SPH stavby s.r.o. Bystřice
nad Perštějnem a výběrové řízení
na splaškovou kanalizaci vyhrála
jako druhá v pořadí firma Colas
a.s. Modřice. Byla to sice komplikace ale horší problém nastal po
zaslání příslušných dokumentů na
Ministerstvo zemědělství, které
nám sdělilo, že výběrové řízení na
splaškovou kanalizaci neuznávají
a že je potřeba toto zrušit a provést
nové, protože nebylo provedeno
dle podmínek MZE. Měli jsme
sice poradenskou firmu na zpracování žádosti a výběrového řízení i
tak však došlo k administrativní
chybě, díky které muselo být výběrové řízení opakováno. I když tato
firma provádí další kroky k nápravě situace bez nároku na odměnu,
došlo k posunutí zamýšleného
termínu a v letošním roce už určitě
práce zahájeny nebudou. Druhé
výběrové řízení vyhrála firma
Enviro - Ekoanalytika s.r.o Velké
Meziříčí a v současné době
čekáme po zaslání příslušných
dokladů na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o schválení
dotace. Komise bude jednat dle
předběžného sdělení 15.12.2015.
Bezprostředně
po
doručení
rozhodnutí budeme konat další
kroky k co možná nejrychlejšímu
zahájení prací s čímž jsou již obě
firmy srozuměny. Co se týká budování domovních přípojek, na
webových stránkách obce a na
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nástěnce u OÚ je uveden kontakt
na projektanta kanalizace Ing.
Cíka, který na požádání vypracuje
projekt na Vaši přípojku a zařídí i
územní souhlas MÚ Rosice. Není
však podmínkou, aby všechny
přípojky projektoval uvedený
projektant, projekt může připravit i
jiná odborně způsobilá osoba.
Tolik ke kanalizaci a nyní bych se
vrátil k veřejnému zasedání č. 3 na
kterém ještě zastupitelé neschválili
prodej ani pronájem části pozemku
(cca 20 m2) p.č. 180 v k.ú Veverské Knínice naproti požární nádrže
s tím, že tento pozemek může být
využit jako mezideponie zeminy
při stavbě kanalizace. Schválili
směnu části pozemků p.č.1151/4 a
1151/21 (orná půda) ve vlastnictví
obce Veverské Knínice, zapsaného
na LV 10001v k.ú. Veverské
Knínice za části pozemků stavebníků
garáží
p.č.
1151/46,
1151/49,1151/51,
1151/52,
1151/54, 1151/55, 1151/56, a
1151/57(všechny orná půda). Tato
směna byla důležitá a bez ní by
nemohla být provedena kolaudace
staveb garáží.
Důležitým bodem bylo schválení nákupu a umístění měřiče rychlosti na vjezdu do obce. Již na
zasedání jsem upozorňoval, že
umístění měřiče rychlosti bude
předcházet zdlouhavé administrativní řízení na třech institucích,
netušil jsem však, že se toto řízení
dokáže tak protáhnout. Po téměř
měsíci došlo od Policie ČR vyjádření, že nestačí pouze žádost obce
a vizualizace, kterou dodala firma
jako dostačující dokumentaci ale
je nutné vypracovat okótované
plánky včetně širších vztahů, dodat
návody k obsluze zařízení, jeho
popis, certifikát schválení, popis
umístění, náčrtek vzdálenosti od
dopravní značky „obec“atd..Teprve tři týdny po dodání těchto příloh
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Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
došlo kladné stanovisko. Nyní
že bude dotace schválena, bude
čekáme ještě na vyjádření SÚS
vybudován
protipovodňový
JMK a stanovení MÚ Rosice. S
výstražný systém v hodnotě cca
měřičem rychlosti se nám proza- 1.300.000,- Kč, přičemž náklady
SLOVO STAROSTY ... str. 1
tím moc nedaří, podařilo se nám
obce budou asi 400.000,- Kč.
však se souhlasem majitele
Prozatím poslední veřejné zasepozemku pana Tomáše Cardy,
dání zastupitelstva obce se konalo
ČINNOST ZASTUPITELSTVA kterému bych chtěl tímto poděkodne 24.9.2015. Na tomto zasedání
OBCE ... str. 2 - 4
vat, umístit uvítací informační jsme schválili vyvěšení záměrů na
tabuli před vjezdem do obce s
prodej části pozemku p.č. 273 v
dodatkovou tabulkou, že v obci
k.ú. Veverské Knínice o výměře
NAŠI JUBILANTI ... str. 4
platí zákaz podomního prodeje.
121 m2, pronájem části pozemku
p.č. 965/3 v k.ú. Veverské Knínice
o výměře 565 m2 a záměru pronaMATRIKA ... str. 4
jmout byt v přízemí budovy OÚ na
dobu 1 rok. Dále jsme schválili
smlouvu o smlouvě budoucí o
ŠKOLA II. POL. ... str. 4 - 5
zřízení věcného břemene na
domovní přípojku nízkého napětí
pro novostavbu pana Hniličky za
DĚNÍ V OBCI ... str. 6
jednorázovou úplatu ve výši
Toto je jasná informace pro různé
1.000,- Kč. Dále bylo schváleno
rádoby distributory energií a další
podání výpovědi smluv o zemědělPOZVÁNKA ... str.7 - 8
všelijaké podvodníky, kteří bez
ském pachtu, uzavřených se Zeměpředešlého objednání navštěvují dělskou společností Veveří. Výpodomácnosti, zaměřují se zejména vědní doba je jeden rok a nová
OCHOTNÍCI ... str. 8 - 9
na starší spoluobčany s úmyslem je
smlouva o zemědělském pachtu
nějak podvést, že jejich jednání je
bude uzavřena s vítězem výběronezákonné a může za ně být uloževého řízení, které bude v této věci
Z KRONIKY . str. 10 - 11
na pokuta. Každý občan má právo
uskutečněno. Dalšími body byly
oznámit takového podomního
žádosti o příspěvky. Zastupitelstvo
prodejce policii.
schválilo příspěvek ve výši
SOKOL ... str. 12
Dalším usnesením zastupitel50.000,- Kč na částečné pokrytí
stvo odložilo rozhodnutí o umístě- nákladů na nákup zahradního trakní zařízení na posílení signálu tůrku k sečení plochy hřiště pro TJ
AKCE ÚKLID ...str. 13 - 14
Vodafone na další veřejné zasedáSokol a uhrazení částky 20.000,ní. Na webových stránkách obce
Kč jako příspěvek na zapůjčení
byla zveřejněna anketa k tomuto
krojů stárkům na akci "Mladé
ZASAĎ SI STROM ..str. 14 - 15 bodu jednání. Posledním usnesehody". Obec nechala z této akce
ním tohoto zasedání zastupitelé pořídit krátký filmový záznam,
schválili spolupráci s firmou Envi- který si můžete prohlédnout na
MECHOV CUP ...str.15
partner s.r.o. za účelem získání webových stránkách obce. Zastudotace z evropských fondů na
pitelé dále schválili souhlas s
protipovodňová opatření v obci,
umístěním zařízení k posílení
FOTOGALERIE ...str.16
jejichž součástí bude i vybudování
signálu Vodafone na budově OÚ a
nového bezdrátového rozhlasu.
souhlas s nákupem konvektomatu
Díky příkladné spolupráci s uvededo školní kuchyně, který zlepší
INFORMACE OBEC ...str. 16
nou firmou se podařilo v relativně kvalitu a zvýší kapacitu připravokrátkém čase zpracovat projekt a
vaných pokrmů. Byl schválen i
podat v termínu žádost o dotaci z
souhlas s navýšením finančních
Operačního programu životního prostředků v rozpočtu pro rok
prostředí ke schválení. V případě,
2016 o investiční příspěvek,
OBSAH ČÍSLA:
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Obecní úřad / Škola / Matrika
potřebný k jeho nákupu. Posledním usnesením bylo schválení
souhlasu se zapojením MŠ a ZŠ
Veverské Knínice do projektu
"Místní akční plány rozvoje vzdělávání", vyhlášenému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
To je k činnosti zastupitelstva
prozatím vše, ještě bych se chtěl
krátce zmínit o silnici v části obce
Pod skalou. I když každý tvrdí o
vlastnictví komunikace něco
jiného, skutečnost je taková, že se
jedná o státní silnici č. 3867, která
je ve vlastnictví SÚS Jihomoravského kraje. Pozemky pod touto
silnicí byly ve vlastnictví státu, od
roku 2013 jsou ve vlastnictví obce.
Dříve, v době budování kanalizace,se na pozemky ve vlastnictví
státu pohlíželo jako na obecní to
však již dávno není možné a právo
hospodaření příslušelo Úřadu
zastupování státu ve věcech majetkových. Snad proto nebo z jiných
důvodů
nikdo
nereklamoval
propadání vozovky po provedené
kanalizaci v době záruky, pokud
nějaká byla a stav komunikace se
zhoršoval až do současné podoby,
kdy si již několik vozidel o
vystouplé kanály poškodilo olejové vany a olej vytekl na vozovku.
Kontaktování SÚS JMK v této
věci nepřineslo žádný výsledek.
Uvedli, že případná oprava je věcí
investora kanalizace, kterým je
obec a na místo pouze umístili
dopravní značky "Nerovnost
vozovky". Kritická místa byla
proto obcí provizorně opravena
tak, aby nedocházelo k poškozování vozidel. Je nám známo, že SÚS
JMK nehodlá v dohledné době
investovat prostředky do opravy
vozovky v části Pod skalou z
důvodu vyšších priorit na silnicích
vyšších tříd, proto již druhý rok
jednáme o převodu vozovky do
majetku obce s tím, že oprava bude
zajištěna z prostředků obce (před-

běžný odhad asi 2,5 - 3 mil. Kč).
Toto řešení má ale jeden velký
problém. Součástí vozovky jsou
dva mosty, které jsou ve špatném
stavu. Opravu jednoho z nich
vyčíslil odborník předběžně na 3
miliony Kč, druhý by měl být o
něco levnější. Takovou investici si
obec nemůže dovolit a proto budou
jednání pokračovat s tím, že obec
je ochotna převést vozovku do
svého majetku a následně opravit
pouze poté, co bude zajištěna
oprava mostů ze strany SÚS JMK.
Na závěr bych chtěl uvést, že v této
situaci nám pomůže pouze
konstruktivní
jednání,
nikoli
hysterie a naschvály.
Oldřich Matyáš
ŠKOLA II.POLOLETÍ
Jak jsem informoval v minulém
příspěvku, během letních prázdnin
jsme nezaháleli a za finanční
pomoci zřizovatele se nám v
mateřské škole podařilo vymalovat
třídu a šatnu a nainstalovat nové
kryty na radiátory. V základní
škole byly vymalovány všechny
prostory v přízemí budovy a byla
dokončena rekonstrukce tělocvičny, kde byl opraven strop a instalováno nové osvětlení. V průběhu
prázdnin se tři pedagogové školy
zúčastnili letních škol v Písku a v
Olomouci, kde získali nové inspirace pro výuku matematiky a
hudební výchovy.
Začátkem září jsme nový školní
rok zahájili tradičně za účasti pana
starosty. Tento školní rok navštěvuje naší školu 51 žáků, což je
nejvyšší počet za posledních 10
let. Hned druhý týden jsme s žáky
4. a 5. ročníku navštívili Planetárium na Kraví Hoře v Brně, kde se
konal tradiční Festival vědy s
RWE. Seznámili jsme se s technikou využívanou policií, hasiči i
armádními pyrotechniky, dále pak
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NAŠI JUBILANTI
80 let :
Jarmila Blažková
Anežka Zounková
Více než 90 let:
Kratochvílová Drahomíra – 94 let
Žaloudek Miroslav - 94let
MATRIKA
Narození v roce 2015
Barbora Pospíšilová
Josef Řehořík
Isabela Lahodová
Daniel Lukášek
Viktorie Karady
Julien Strmiska
Lukáš Kotačka
Zemřeli v roce 2015
Oldřich Bém
Ljubomíra Bukovská
Oldřich Crhonek
František Des
Marta Kelblová
Bohumil Kotačka
Radek Mička
Bohumila Mihulová
Jana Šancová

MATRIKA
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Škola II. pololetí
s archeologickým výzkumem, zkoušeli jsme
rozpoznat
rostliny podle
VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
semen. Nejvíce ale zaujal stánek chemiků s ukázkou falešné krve bez
pořezání a s výrobou stříbrných zrcátek.
Předposlední zářijový den jsme se vypravili na pěší výlet na hrad Veveří.
Cesta přes Hvozdec a Nový dvůr nám trvala dvě a půl hodiny, ale výlet
stál za to. Navštívili jsme výstavu středověkých kostýmů a pan Zdeněk
Bém nás provedl hradem od sklepa až po půdu. Výlet byl namáhavý a dle
některých našich žáků je unavil tak, že nemohli ani mluvit. Zpáteční cestu
si mladší žáci ulehčili využitím autobusového spojení, starší žáci si túru
zopakovali v opačném směru.
Během září a října jsme opět shromažďovali starý papír, který jsme poté
odevzdali do sběru. Za tyto dva měsíce se nám podařilo nasbírat přes 1200 kg
papíru a zapojili jsme se do soutěže s časopisem ABC – Kupa papíru. Děkujeme všem, kteří nás touto formou podporují.
V říjnu naší školu navštívily paní Lenka a paní Katka z Kynologického servisu
v rámci vzdělávacího programu Bezpečný pes. Starší děti sice tento program
už znají, protože už proběhl před dvěma lety, ale zopakovat si zásady správného chování k pejskům, i to, jak se zachovat při napadení psem, se vždy hodí.
Program byl doplněn také ukázkami výcviku psů a různých psích rekordů.
Nikdo z účastníků se rozhodně nenudil. Zvláště pak pro děti ze školky bylo
setkání se psem větším než ony, správným zážitkem. V říjnu a na začátku
prosince si naši žáci ověřili své znalosti angličtiny s rodilým mluvčím. Nejdříve je navštívil Michael z Velké Británie a v prosinci pak Aby ze Skotska. Oba
angličtí učitelé zájem a aktivní přístup našich školáků velmi chválili.
V průběhu listopadu jsme začali nacvičovat pásmo předvánočních básní, se
kterým vystoupily děti na tradičním rozsvěcení vánočního stromu v obci.
Prvního prosince vyrazili všichni školáci do VIDA centra v Brně. Po příjezdu do Brna a vyřízení formalit nás
čekala široká škála pokusů, které si mohl každý vyzkoušet. Někdo si vyzkoušel moderovat předpověď počasí,
jiný zase pocity při zemětřesení, někdo se nechal sledovat termokamerou, nebo si vyzkoušel být archeologem.
Nejvíce byl v oblibě zmrazený stín, animace práce srdce a výroba blesku. Vše bylo završenou divadlem vědy.
Tuto akci pro naši školu financoval Svazek obcí Panství hradu Veveří, kterému tímto děkujeme.

To, že existují hračky, které mohou bavit i několik generací, dokazuje konstrukční stavebnice Merkur, kterou
znovu objevují naši čtvrťáci a páťáci. Stavebnici jsme na nějaký čas uschovali a nyní z ní žáci opět staví různé
stroje. Navíc někteří žáci donesli stavebnice jednoduchých elektrických pokusů a během přestávek sami bádají.
Před vánočními svátky ještě plánujeme tvořivé dílničky a společné dopoledne školky a školy s vánočním programem.
Rád bych jménem svým i všech pracovníků školy poděkoval za přízeň, kterou nám věnujete, a popřál všem vše
dobré do dalšího roku.
Zdeněk Kříž
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Dění v obci
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Za nejmenšími knínickými občánky letos Mikuláš
přišel o den dřív, než v okolním světě. Mikulášská
besídka se konala už v pátek 4. prosince, protože sokolovnu si na sobotu zamluvili sokoli na svou vlastní
mikulášskou, nebo spíš čertovskou zábavu.
Páteční mikulášská besídka měla naprosto tradiční
průběh. Starostu, který musel do Olomouce pro
náhradní čerpadlo do obecní studny, zastoupila paní
Lída Kačerovská. Uvítala děti s rodiči a prarodiči a
zavolala Mikuláše s družinou. Tentokrát se role Miku-

láše ujal Martin Hnilička. Nezapřel svou kantorskou
praxi, přesně odhadl, aby se děti bály přiměřeně, aby si
uchovaly ten správný zážitek. Čerti (Petr Ševčík a Jiří
Koudela) byli strašidelní tak akorát, anděl (Dominika
Bilčíková) byl správně líbezný.
No a my ostatní dospělí jsme vzpomínali, jak to bylo
dřív. Určitě za nás čerti byli víc strašidelní, víc jsme se
báli, nechyběly slzy a někdy jekot vyděšených dětí.
Bylo to lepší?????

ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU
Ve Veverských Knínicích začalo vánoční období v sobotu 28. listopadu 2015 v 16,30 hodin rozsvícením obecního vánočního stromu.
Této již tradiční události předcházely přípravy – přivézt
z obecního lesa chvojí, vyzdobit čekárnu, zajistit cukroví, navařit čaj. A samozřejmě nesměl chybět vyhlášený
punč paní Koudelové, uvařený v kuchyni mateřské
školy. Nejtěžší bylo sehnat soubor, který by na této akci
vystoupil s programem. Nakonec i toto se podařilo, o
kulturní program se postarali mladí hudebníci ze Soukromé základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové v Brně Bystrci. Vystoupení s vánoční tematikou si
připravily i děti z naší základní školy. Role hostitelů se
ujali všichni obecní zastupitelé. Ani letos se nepodařilo
stromeček rozsvítit bez zádrhelů, dal si pěkně na čas,
než se rozzářil. Ale zato jsme mohli obdivovat nový
světelný řetěz.
Co na celé akci bylo naprosto nejdůležitější – na návsi se
jsme se sešli v opravdu hojném počtu, na chvíli jsme
mohli zapomenout na předvánoční shon, popovídat si se
sousedy, popřát si příjemné svátky. Pro mnohé z nás to
bylo vůbec první připomenutí blížících se Vánoc. Tak
příjemné vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví v novém
roce, milí sousedé!
Sáva Buršík
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Pozvánka
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Tato novodobá tradice vznikla v sousedním Rakousku
v roce 1986, kdy plamínek, přenesený z věčného
světla, jež hoří v jeskynní kapli v městě Betlémě, v
jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen
jako poděkování těm lidem, kteří nějakým způsobem
pomohli dobročinné nadaci „Světlo ve tmě“. Betlémské světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej
původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke
spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její
centrum do Vídně.
Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského
střediska „Řehoře Mendla“. V letošním roce se

ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí
Betlémského světla ve Vídni uskuteční v sobotu 12.
12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro Betlémské světlo se z
Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky v sobotu 19. 12. 2015 a následně bude díky dalším
skautům Betlémské světlo rozváženo vlaky po naší
vlasti a rozdáváno při místních akcích.
Ve Veverských Knínicích bude světlo rozdáváno po
nedělní bohoslužbě 20. 12. 2015 a dále bude volně k
převzetí v přízemí obecního úřadu.
Ludmila Kačerovskáš

POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU MLADOST
v kostele svatého Mikulášev neděli 10. ledna v 15,30
Pěvecký soubor Mladost se posluchačům ve Veverských
Knínicích představil už v roce 2014. Měli jsme možnost
ochutnat nabídku z tehdejšího repertoáru souboru. Ten se
neustále rozšiřuje o nově nastudované skladby. V současné době je velmi rozsáhlý a stylově i žánrově rozmanitý.
Obsahuje skladby světské, skladby komponované na
duchovní texty, černošské spirituály, úpravy lidových
písní a koled. Sbor interpretuje hudbu středověkou, vokální renesanční polyfonii, italské madrigaly, díla mistrů
hudebního baroka, klasicismu, raného, vrcholného a
pozdního romantismu, impresionismu, klasiků 20. století
a samozřejmě skladby soudobých autorů zahraničních i
českých.
Co se ve sboru za ty dva roky událo? Největší změna nastala u dirigentské taktovky, kterou přebral pan Stanislav
Smoček, student JAMU, varhaník a varhanář.
Pěvecké usilování ale nepolevilo, soubor uspořádal řadu koncertů – například charitativní koncert v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v
Chrlicích, tradiční zářijový koncert v kapli slavkovského zámku, koncert duchovní hudby v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Vranově u Brna. Pravidelně vystupují v rámci Brněnských muzejních nocí v kapli na Mohyle míru. Rády se
účastnily nesoutěžní přehlídky sborového zpěvu Dostalíkovo jaro ve Velké Lhotě u Dačic. O adventu koncertovaly na vídeňské radnici, kde zazněly i některé skladby
z našeho tříkrálového koncertu, které budou představeny i ve Veverských Knínicích.
Tříkrálový koncert Pěveckého souboru Mladost ve
Veverských Knínicích se uskuteční v neděli 10. ledna2016 v kostele sv. Mikuláše. Začátek v 15.30 hodin.
Koncert organizačně garantuje Zastupitelstvo obce Veverské Knínice, které tradičně zajišťuje i malé občerstvení
na zahřátí. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude vložen do sbírky na zamýšlenou opravu varhan místního kostela.
Vystupující i pořadatelé vás srdečně zvou k návštěvě!
Sáva Buršík
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Pozvánka / Ochotníci
POZVÁNKA NA VEPŘOVÉ HODY U CIMBÁLU
Srdečně Vás zveme na akci, kterou jsme nazvali Vepdávná, na první pohled bukolická doba, kdy býval
řové hody u cimbálu. Bude se konat v sokolovně v život mnohem tvrdší a míra lidské svobody se s tou
sobotu 30. ledna 2016 v 18 hodin.
dnešní nedala poměřovat. To všechno se ozývá v zadumaných písních cimbálovky. Považuji za důležité, že
Původně jsme plánovali uspořádat ochutnávku zabívystupující nejsou profesionálními muzikanty. Všichjačkových pochoutek na návsi v předvánoční době.
Firma, které jsme chtěli akci zadat „na klíč“, neměla v
ni se živí v jiných oborech, hudbou se zabývají ve
období adventu
čas. A já, když jsem
na poslední chvíli
svémVvolném
čase. A přitom
patří mezi
UKOŘISTĚNÍ
NĚMECKÉHO
STŘELIVA
KNÍNICÍCH
22. dubna
1945špičku.
sháněl nějaký soubor, který by vystoupil na rozsvícení Opustili jsme myšlenku zadat pohoštění nějaké firmě
vánočního stromu, jsem často slyšel odpověď, že
na klíč. Zabíjačkové pochoutky připraví pan Mojmír
dotyčný soubor by u nás velmi rád vystoupil, ale jindy. Gottwald z Knínic. Podobnou akci už uspořádal v
loňském roce v hospodě U lva. Pochoutky se budou
Tak mě napadlo využít kontaktů mezi muzikanty a
myšlenku ochutnávky zabijačkových pochoutek a
vařit v kotlích na hřišti u sokolovny. Návštěvníci
uspořádat akci, ve které by se spojil kulinářský zážitek nemusí mít strach, že by museli jíst venku na mrazu.
s kulturním.
Samozřejmě si mohou pochoutky sníst v sokolovně u
Do Knínic přijede cimbálová muzika Primáš z Bolera- stolu, jak to bývá na jiných standardních zábavách. Při
dic. Tato muzika hraje písně hanáckého Slovácka, ve konzumaci se mohou zaposlouchat do tónů kvalitní
kterých se odráží hanácko-slovácký mikrokosmos,
hudby, nebo si mohou třeba zatančit.
Sáva Buršík
OCHOTNICKÉ DIVADLO - VALENTÝNSKÝ LÓBANEC
Ochotnické divadlo ve Veverských Knínicích připravuje na 13.
února 2016 inscenaci komedie
LÓBANEC, jako adaptaci divadelní hry „Slaměný klobouk aneb
Helenka měla vždycky jedničky“
od Vlastimila Peška. Na představení s námi spolupracuje hudební
skupina Smolaři. Plánujeme veselou hudební podívanou v country
stylu pro všechny věkové kategorie diváků. Letos netradičně
neskončíme podvečer divadlem,
ale budeme pokračovat otevřeným
slaměným bálem. Zveme všechny
naše skalní příznivce, ale i nové a
další diváky. Celou plánovanou akci završí půlnoční VALENTÝNSKÝ LÓBANEC.
VÝZVA
Ochotnické divadlo ve Veverských Knínicích zahájilo letos svou 23. sezónu.
Zveme každého, kdo má zájem a chuť si s námi zahrát nebo se i jinak zapojit
do přípravy představení nebo se realizovat na poli obecně kulturním, ať
neváhá a rozšíří náš soubor. Jsme otevření nejen novým osobnostem, ale i
nápadům a dalším podnětům. Věk ani pohlaví žádnou roli nehrají. Těšíme se
na každého z vás!
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
S koncem každého roku vyvstane věčná otázka – jaký bude nový rok? Tentokrát rok 2016. Odpověď je nasnadě.
Bude takový, jak si ho uděláme. Bude v něm svítit slunce, aby nás ohřálo. Bude v něm pršet, aby bylo dostatek
vláhy. Bude plný zdraví a uzdravení. Bude šťastný, abychom na něj s vděčností vzpomínali. Bude láskyplný.
Bude přívětivý, abychom se přívětivosti naučili. Bude dobrý, abychom takovými byli i my. Nevěříte? Věřte!
Bude přece dalším rokem našeho života. Ať se nám v novém roce žití daří
P. F. 2016
Zuzka Armutidisová
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Ochotníci
PŘEHLED INSCENACÍ, REALIZOVANÝCH OCHOTNICKÝM DIVADLEM
Prosinec1992
erven 1993
B ezen 1994
Kv ten 1994
íjen 1994

F. F. amberk: BLÁZ NEC V PRVNÍM POSCHODÍ (první inscenace)
Z. Armutidisová: PELMEL WESTERN (western inscenovan v autobusové
zastávce a to n )

Z. Armutidisová: PAST NA MY ( na motivy detektivní hry A.Christie hlavní postava/vrah v na em p íb hu byla ena)

Z. Armutidisová: POHÁDKA MÁJE ( video movie na motivy románu V. Mr tíka)

dokument NENÍ MAL CH ROLÍ, TV Studio Ostrava

Prosinec 1994

O. Nedbal: POLSKÁ KREV

Leden 1995

VÉ OBRAZY by George Soros´ foundation Open society fund Praha (autorsk
film, ú ast 5 amatérsk ch soubor )
Z. Armutidisová: HLE, HLE, TÁMHLE V BETLÉM (váno ní hra se iv m
betlémem)
Brat i apkové: ZE VOTA HMYZU

Prosinec 1995
Leden 1996
Kv ten 1997
Únor 1998
erven 1998
B ezen 1999
Únor 2000
Leden 2001
Leden 2002

Leden 2003
B ezen 2004
Únor 2005
B ezen 2006
B ezen 2007
Únor 2008
B ezen 2009
B ezen 2010
Kv ten 2010
Únor 2011
B ezen 2012
B ezen 2013
Prosinec 2014
Duben 2015

Z. Armutidisová: BRN NSKÉ POV ST (p vodní inscenace, repríza pro brn nské
letní slavnosti)
Z. Armutidisová: OKO L DSKÉ NESLY ELO, UCHO L DSKÉ NEV D LO
(úprava hry Sen noci svatojánské W. Shakespeara)
Z. Armutidisová: celoobecní SLAVOST U P ÍLE TOST 200. V RO Í
NAROZENÍ Franti ka Palackého
M. Mihury: MAR BEL A POD VNÁ ROD NA (zt e t nost p íb hu byla podtr ena
zdvojením rolí a zdvojením scény/ enská a mu ská varianta interpretace)
A.Jirásek: LUCERNA (p íb h se odehrává retrospektivn , za íná v okam iku, kdy
Hani ka vystoupí z lípy)
Z. Armutidisová: ASTER X, OBEL X A ORFEUS V PODSV TÍ (inscenace na
motivy operety J. Offenbacha)
Z. Armutidisová: T TAN K (muzikál u p íle itosti 10. v ro í divadla, koncipovan
pro v echny, kdo kdy s divadlem spolupracovali – v ichni herci, muzikanti a pod. na
scén )
MRAZÍK (ruská pohádka, obohacená rusk mi vyprav i a upravená k
divadelnímu pojetí)

Z. Armutidisová: MAZEL JITU (muzikál na motivy operety F. Hervé Mam'zelle Nitouche )
O. Wilde / V. Skope ek: STRA DLO CANTERV LLSKÉ

Z. Armutidisová: L MONÁDOVÁ JOA (genderová komedie na motivy filmového
scéná e Ji ího Brde ky)
Z. Armutidisová: NEJLEP Í JE FERDA (inscenace na motivy knihy
O. Sekory Ferda mravenec)
J. Erben: KYT CE (lyricky lad n v b r balad, za hudebního doprovodu houslí a
kytary)
Z. Armutidisová: VELKÁ RYBA (inscenace vycházející ze stejnojmenného filmu T.
Burtona)
Z. Armutidisová: KLUB ODLO EN CH EN (na motivy filmu a knihy Olivie
Goldsmithové)
ú ast na mezinárodním festivalu amatérsk ch divadel v tureckém Denizli
Z. Armutidisová: JÁ BU S NÁM (inscenace na motivy knihy Roark Bradford erno sk pán b h a páni Izraelité)
Z. Armutidisová: CESTA KOLEM SV TA A D VEDLNÍM ÁNRY ZA 80 M N
(parafráze na román J. Verna)
Z. Armutidisová: SMETÁC (inscenace na motivy komedie Z. Podskalského
Sv táci)
Z. Armutidisová: ENA MU E (NE)P EM E (inscenace na motivy komedie Z.
Podskalského – ena v trysku století)
Z. Armutidisová: TAKOVÁ NORMÁLNÍ ROD NKA (inscenace na motivy
televizního seriálu Fan Vav incové)

Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Kronika
Z KRONIKY
Tak jak bylo avizováno na konci předchozí cesty naší
kronikou první polovinou roku 1945: Vojna kaput! Ale
jak šel život dál? Pojďme tak pokračovat v procházce
historií naší obce staré právě 70 let.
Kráčíme do mírové práce
Večer se ustavil místní národní výbor. Složení tohoto
výboru bylo na veřejné schůzi občanů, konané dne 16.
května 1945, částečně změněno. Místní národní výbor
byl schválen v tomto složení:
Komunistickou stranu Československa zastupují:
Des František, zedník č. 175,
Komárek Jaroslav, zedník č. 77,
Dufek František, zedník č. 204,
Zelinka Antonín, zedník č. 126,
Des Antonín, zedník č. 232,
Drápal Vavřín, kolář č. 223.
Stranu národně socialistickou zastupují:
Řezníček František, dělník č. 110,
Kokolija František, rolník č. 58.
Stranu lidovou zastupují:
Drábek Josef, rolník č. 4,
Křenek Cyril, cestař č. 196,
Kozlíček František, zedník č. 156.
Předsedou místního národního výboru byl zvolen
Des František, zedník,
náměstkem
Drábek Josef, rolník.
Současně byly zvoleny komise: 1. zásobovací, 2.
stavební, 3. hospodářská, 4. pořádková a 5. vyšetřovací, jejímž předsedou byl zvolen Josef Michalík, cestař
č. 125.
Zásoby potravin
V prodejně Vzájemnosti – Včely bylo zajištěno 152 kg
cukru, 11 g (viz!) mouky. V obchodě Rudolfa Cardy
30 kg cukru, 100 kg mouky, 25 kg krup, 18 kg krupice,
28 kg soli a 8 kg tuku. V obchodě Jana Staňka 18 kg
cukru, 100 kg mouky. V obchodě Jana Dufka 15 kg
mouky. Tyto zásoby byly vydávány na poukaz zásobovací komise. Po pokrytí potřeby mléka v obci, bylo
zasíláno denně 60-80 l mléka do Rosic.
Válečné škody
Byl proveden soupis všech škod způsobených válečnými událostmi. Na úhradu škod způsobených na
obytných a hospodářských budovách byla zavedena
svépomocná akce. Byl zajištěn u majitelů stavební
materiál všeho druhu a každý majitel nebo nájemce
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)

pozemků musil složiti částku 70,-Kč z jedné měřice.
Vybranými penězi byly zaplaceny výlohy za provedené opravy v celé obci. Do 14 dnů nebylo po škodách
téměř ani stopy (viz!).
Název obce
Na veřejné schůzi místního národního výboru konané
dne 27. května bylo rokováno o změně názvu obce.
Byly navrženy dva názvy a sice
KNĚHNICE nebo NOVÉ KNÍNICE.
Místní národní výbor používal název Kněhnice, jak
svědčí i to, že používal razítka s tímto názvem. Návrh
na přejmenování byl zaslán ministerstvu. Toto později
přejmenovalo obec na
VEVERSKÉ KNÍNICE.
Důvodem tohoto rozhodnutí bylo jednak to, že obec
patřívala také k panství hradu Veveří, který i nyní
určuje místopisně polohu obce. Dřívější název
Německé Kynice – Knínice Německé byl odvozován
z toho, že obec patřívala „německým kněžnám“ , tj.
klášteru Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Knínickým občanům – budeme nyní opět používati tohoto
názvu – se přezdívá ještě i nyní „fuňťáci“. Dle místní
pověsti vznikl název asi v Rosicích. Kníničtí jezdívali
na trhy do Rosic s ovocem, hlavně s jablky. V Rosicích
čekávali s nákupem jablek až přijedou s těmi „funtovními“. Každé jablko vážilo jeden „funt“ ( starší jednotka hmotnosti – v Anglii libra, v předrevolučním Rusku
409,5 g – doplnil M. H.), odtud tedy název „fuňťáci“.
Poslední strom těchto jablek byl v zahradě domu č. 39
– majitel František Kokolija. Nyní tento druh jablek se
už u nás nepěstuje…
Miny – pozůstatky bojů
V okolí obce bylo během bojů položeno velké množství min – pěchotních – nášlapných i protitankových.
Do té doby než je přišli odstraniti pyrotechnici, odstranil jich nejvíce Richard Zelinka, horník č. 229, který
jich zneškodnil 560. MNV mu vyplatil 1000 Kč a
rolníci mu dali 60 kg obilí. Nejvíc
min bylo v „Lazebnicích“ a na „Kamínkách“.
Zakopanými minami byli raněni:
Vladimír Kokolija, studující č. 58 a Blažej Komárek,
obecní zřízenec č. 177.
Oba jmenovaní pozbyli nohu.
Těžkému zranění podlehli v nemocnici:
Josef Michalík, cestař č. 125 a Rudolf Holas, dělník č.
93.
Velikou účastí na pohřbu projevili občané smutek nad
neštěstím: Čest jejich památce.
Koncem května vrátili se domů z koncentračních
táborů Oldřich Drábek, Vladimír Kočí, Vítězslav
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Kšica, Miroslav Matyáš a Vítězslav Palásek.
Také ti, kteří byli nasazeni v Německu na práci, se
vraceli.
Syn partyzána
Od srpna 1944 do května 1945 chodil do zdejší školy
syn Jana Sece z Bosonoh. Otec jeho musil v dubnu
1944 opustiti svůj domov v Bosonohách a s rodinou se
skrývati. Byl členem partyzánské skupiny gen. Luži.
Říd. učitel Frant. Ditrich, který byl ve spojení s touto
skupinou, dohodl se s Josefem Kratochvílem čís. 235
a tento přijal hocha do své rodiny a vydával jej za
sirotka po příbuzných. Chlapec byl zapsán ve škole
pod falešným jménem Jan Brychta.
U pomníku padlých
V červnu byli pohřbeni u pomníku padlých v I. světové válce padlí sovětští vojáci, kteří byli dosud pohřbeni na různých místech knínického katastru, zpravidla v
místech, kde padli. 14 těchto padlých je pohřbeno na
pravé straně pomníku díváme-li se na pomník ze silnice, tj. na severní straně. Ve společném hrobě na hřbitově je pohřbeno 13 padlých. Hrob sovětského poručíka
je na hřbitově u zdi na pravé straně při vchodu.
V květnu byla ustavena 6členná národní stráž, která
konala noční služby po dva měsíce. Výdaje na tuto
stráž činily 6000 Kčs.
Život se vracel do normálního běhu.
Byl ustaven Jednotný svaz českých zemědělců. Na
podzim byl proveden soupis škod způsobených
válkou. Při soupisu se hlásili skoro všichni občané,
zálohy na způsobené škody byly vyplaceny asi v 10
případech.
Úprava měny
Úprava měny a nové peníze způsobily ve vesnici
rozruch. Protektorátní peníze byly vyměněny za nové
československé. Každému bylo vyměněno 500 Kč,
tentýž obnos byl vyměněn živnostenským podnikům.
Ostatní peníze byly uloženy v záložnách, spořitelnách
a zaznamenány jako vázaný vklad. K uvolnění peněz z
vázaného vkladu bylo potřeba zvláštního povolení. V
některých rodinách rozepsali vázaný vklad na všechny
členy a přece to byly tisícové částky.
28. říjen
28. října bylo vzpomenuto slavností na sokolovně.
Před oslavou byly u pomníku padlých a na hřbitově
položeny věnce. U pomníku byly vztyčeny vlajky
československá a sovětská.
V prosinci byl proveden soupis životních pojistek,
tento soupis se některým občanům nelíbil.
Kulturní činnost byla malá. Kromě kina, které hrávalo
jednou týdně, nebylo v obci – mimo to, co je uvedeno
v kronice – jiné význačnější kulturní činnosti. Tanečních zábav bylo však od května do konce roku mnoho.
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)

Během roku se odstěhovalo do pohraničí osm rodin:
Odvářkovi, Koláciovi, Mezuláníkovi, Matouškovi,
Cardovi, Křížovi a dvojí Kratochvílovi.
Žně byly poměrně brzy skončeny, úroda byla dobrá.
Brambory se vybíraly nadvakrát, jednou počátkem
září a podruhé až koncem října. V září se vybíraly na
kopcích, těmto nepomohly pozdní deště, které zachránily úrodu na dolinách, ale zpozdily jejich sklizeň.
Koncem roku bylo deštivo, teplota se pohybovala
mezi 5-10 stupni Celsia nad nulou.
Obec spravoval místní národní výbor, předsedou byl
Des František.
Během roku se narodilo 12 osob, zemřelo 9.
Do ostrovačické školy chodilo 59 žáků (32 chlapců a
27 děvčat).
Výkup farních pozemků
V srpnu proveden výkup farních pozemků.
Uzavírajíce záznamy za rok 1945, uvědomujeme si po
válečných hrůzách, které ve vší tvrdosti prožívali naši
občané, zvláště ženy, které se musely ukrývat ve sklepích, prchat z vesnice, budeme se k tomuto roku
vraceti proto, že nám přinesl svobodu z útlaku, že nám
otevřel brány káznic a koncentračních táborů.
Uvědomujeme si a měli by si to stále uvědomovati ti,
kteří přijdou po nás, že národ, který neumí za svou
svobodu bojovat, není jí hoden!
Hluboce se pokloníme a vždy budeme vzpomínat na
ty, kteří v boji za znovu dobytí svobody položili
životy. Jsou to: Kozlíček František, Foral Jan, Dufek
Jan, Dufek Rudolf, Mazour Karel. Členové ilegální
komunistické skupiny.
Dále byli vězněni a během roku se vrátili: Kočí Vladimír, Kšica Vítězslav, Matyáš Miroslav, Palásek Vítězslav.
Z dalších rodáků naší obce byli vězněni pro činnost v
odbojové organisace Obrana národa MUDr. Svoboda
František, Blažek Jaroslav.
Z kroniky obce vybral a na další setkání nad stránkami
kroniky se těší Martin Hnilička
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Sokol
VZPOMÍNKA NA PANA OLDŘICHA BÉMA, ZAKLÁDAJÍCÍHO ČLENA SOKOLA
Čas je neúprosný a někomu dříve, jinému později svíčka pozemského života jednou dohoří. Tento zákonný úděl
zastihl také místního rodáka, pana Oldřicha Béma, který odešel v srpnu letošního roku. Dovolil jsem si touto
cestou uveřejnit krátkou vzpomínku na člověka, který se zapsal do historie obce Veverské Knínice, zejména tedy
do dějin místního Sokola.
Již před více jak sto lety docházelo v naší zemi k masivnímu sjednocovacímu úsilí a k formování společenského hnutí, které bylo
završeno založením české jednoty sokolské, jež sehrála důležitou
roli v osudech lidí také u nás v obci. Národní cítění a seběvědomí
posilovalo záměr učit mládež pravým lidským hodnotám, pravé
lásce bratrské, vychovávat hrdé a statečné lidi a v neposlední řadě
vést k tvůrčímu a zdravému způsobu života, utužovat tělo a vzdělávat mysl. Počátkem 30. let 20. století také v naší obci vzkvétala
myšlenka založit místní sokolskou jednotu. Za několik let díky
intenzivní práci, obětavému úsilí, píli a vlasteneckému nadšení
místních občanů byla postavena budova Sokola, pořídilo se
nářadí a nezbytné vybavení pro pravidelné cvičení a také se nové stavení začalo využívat ke konání společenských a kulturních akcí. V nové kulturní budově započalo tedy tělovýchovné vzdělávání a pořádaly se zde taneční zábavy, divadelní představení, promítání atd.
V té době se Oldřich Bém, již jako mladý činorodý chlapec, seznamoval s děním v obci a
především v místní sokolovně, kde působil v
žactvu i v dorosteneckém věku jako cvičenec a
kde často pobýval se svým otcem Bohumírem,
jež zastával funkci sokolníka, a tak snad už
tehdy mu sokolovna přirostla k srdci a až do
posledních okamžiků života byl s tímto místem
spjat. Od počátku dospělosti věnoval svůj čas,
pozornost a píli svému oblíbenému koníčku tělovýchovné činnosti. Ačkoli musel ve svém
zaměstnání těžce pracovat a v nelehkých
podmínkách vychovávat děti, našel si vždy čas a
sílu věnovat se své zálibě a s velkým nadšením,
v těžkých poválečných časech, podílet se na rozvoji jednoty sokolské. Řadu let působil jako cvičitel, cvičil
mužské i ženské složky a jako cvičenec se účastnil okresních vystoupení i několika celostátních spartakiád.
Rovněž se zapojoval do organizování a pořádání kulturních akcí v obci, stal se také členem oddílu kopané, vždy
byl velkým příznivcem tohoto sportu a fandou místního fotbalového klubu. S velkým nasazením se podílel na
údržbě kluziště za sokolovnou, přičemž se často účastnil hokejových klání proslavených v celém okrese. Sokolovna byla vskutku jeho druhým domovem, kde svědomitě plnil funkci sokolníka, mnohdy vypomáhal během
zábav v šenku, pokladně a šatně, a dokonce až do svých 75 let stačil ještě vést hodiny cvičení žáků a dorostenců.
Občané si jistě pana Béma vybaví jako spoluorganizátora a vedoucího při stavění máje při hodových slavnostech,
prastého lidového zvyku, jenž byl vždy významnou událostí v obci. Nelze opomenout osobu pana Béma jako
člověka velice obětavého a pracovitého, který svým umem při své
profesi klempíře pomáhal lidem ještě i v důchodovém věku.
Za sebe mohu říci, že jsem si jej velice vážil nejen jako svého
dědečka, zasloužilého a skvělého cvičitele, ale také jako čestného,
skromného a milujícího člověka s pozitivním elánem do života.
Rád bych tedy panu Oldřichu Bémovi touto vzpomínkou projevil
uznání, úctu a velký dík za vše, co vykonal pro obec, známé,
kamarády a rodinu.
Čest jeho památce.
Zdeněk Bém
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)
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Akce úklid
AKCE ÚKLID
Když procházíme přírodou, cítíme úžas, když spatřujeme letící ptáky, západ slunce, zklidníme se a uvolníme se, když si lehneme do zelené trávy, vzpomeneme
si na své sny a dětství. Při pobytu v přírodě pociťujeme sounáležitost, jednotu a jeden společný posvátný
původ. Aprávě tyto aspekty lidství a společnosti se
vtiskly do jedné akce pořádané sdružením Melkran,
jehož jsem členem. Sdružení působí v oblasti ochrany
přírody a ekologických aktivit již pátým rokem. Z
vlastní iniciativy jsme doposud podnikli několik
úklidů zdejšího okolí, zejména kolem lokality
melkranského potoka, kam v rámci sdružení převážně
zaměřujeme naši činnost. Během posledního roku
jsme také zrealizovali společně s dětmi z naší obce
úklidové akce v okolí vesnice, o čemž bych chtěl v
tomto článku blíže pojednat. Zaměřili jsme se tedy
zejména na úklid jedné menší černé skládky v houštinách u třešňové aleje nad Oulehlemi, na úklid odpadků podél cesty k Hvozdci, dále podél potoka k rybníku
Orlík a kolem Melkranského údolí. Akcí se zúčastnilo
na 12 dětí školou povinných. Nápad zapojit mládež
vznikl zčistajasna a stejně tak spontánně se udála i
realizace akce úklidu odpadu. Dětmi byl návrh na
úklid velice rychle kladně přijat a bez dlouhého otálení
už za několik dní po domluvě docházelo k činům.
Jednalo se o vyklizení drobných odpadků jako papíry,
sáčky, petlahve, skleněné lahve, přes zbytky matrací,
dek, bot, oděvů, dále plechy, hrnce, až po pneumatiky,
linolea apod. Uklízeli jsme důsledky patrně víceletého
negativního lidského počínání v okolí obce. Už na
počátku akce mne zaujalo s jakým elánem a nadšením
se děti zhostily úklidu. Bez zbytečných prodlev,
smlouvání a ponoukání děti dobrovolně s patřičným
nasazením a pílí, s naším přičiněním a pod naším
dohledem, napravovaly to, co jiní napáchali. Leckdy
se setkávám s tendencí vytvářet dojem, že ochranu
přírody mohou dělat jenom vyvolení státní úředníci a
malé skupinky aktivistů, kteří mnohdy neznají jiný
způsob práce nežli konfrontaci, ovšem nabyl jsem
přesvědčení, že skutečnou ochranu přírody a krajiny
mohou mnohdy dělat pouze lidé, kteří v krajině žijí,
kteří se s okolní přírodou ztotožňují, kde prožívají či
už prožili dětství, kde hospodaří a pro které je krajina
prostorem pro potěšení, poznávání sebe sama, a jež je
vlastně takovou niternou srdeční záležitostí. A právě
již od dětství je důležité vytvářet si láskyplný vztah k
okolní přírodě, kde může člověk získat nezapomenutelné zážitky a kde lze obohatit ducha a zocelit své
tělo. Myslím, že velice záleží na pěstování pozitivního
vztahu k přírodě v okolí bydliště již během nejranějších let. Člověku, který se sžívá s okolním prostředím
Knínický zpravodaj 2/2015 (prosinec)

není mnohdy toliko lhostejné, co se kolem něj v přírodě děje, protože se jej to týká a ovlivňuje jeho život,
rodinu nebo věci, které se mu líbí nebo aktivity, které
rád dělá. Nakonec si postupně uvědomuje, že příroda
má nevyčíslitelnou hodnotu a že se bez ní zkrátka
neobejde. Proto považuji za přínosné oslovovat, motivovat a dát prostor dětem podílet se na zvelebování
okolní krajiny, na udržování čistoty v krajině a na
šetrném využívání přírodních zdrojů. Stimulovat a
vychovávat děti k pozitivnímu vztahu k přírodě považuji za cenné devizy výchovy, která se zúročí v
budoucnosti v šetrném přístupu a celkovém uvědomění a smýšlení o ochraně životního prostředí. Bylo
potěšující vidět, jak děti velice ochotně přistoupily k
myšlence úklidu okolní přírody, přičemž mi vyvstal
mimo jiné na paměti citát od A. Corneta: „Kdo nepozná přírodu skrze lásku, ten ji nepozná vůbec.“ Děti
přírodu v tomto případě sice poznávaly víceméně
prostřednictvím úklidových prací, avšak bez lásky k
přírodě by se k tomu nejspíše neodhodlaly. Když jsem
se totiž dětí tázal, proč vlastně jsou ochotni vykonat
tento dobrý skutek, tak zazněla celá řada důvodů, jako
příkladně, aby se neporanila zvěř o sklo, aby se zvěř
nezamotala do drátů, aby lidé měli hezký prožitek z
procházky, aby se lépe dařilo půdě, aby mohly lépe
růst květiny, aby se nějaké jiné dítě nezranilo o plech,
aby krajina byla hezčí, útulnější atd. Poznal jsem, jak
děti umí vnímat přírodu jako celek, jako celistvost
jevů, stavů a událostí, s kterými je člověk propojen a
dochází také k poznání, že jako lidé se tedy nemůžeme
od přírody odpoutávat, nýbrž měli bychom jednoduše
přijmout fakt, že jsme její součástí a pokud ubližujeme
přírodě, i třeba obyčejným odhozením PET-lahve do
příkopu, tak zároveň zraňujeme i sebe. Ovšem samo
porozumění a samotné znalosti však nestačí, měli
bychom se především snažit chovat a jednat tak, aby
negativní dopady naší činnosti byly co nejmenší a
dětem tyto zásady vštěpovat. Často v naší společnosti
zaznívají vzletné řeči o lásce k přírodě, ovšem neméně
důležitá je především praktická pomoc přírodě, nikoli
jen nějaké teoretické znalosti. Učme děti proto pro
přírodu skutečně něco dělat a jít jim příkladem. Příroda má tu moc existovat nezávisle načlověku – sama o
sobě, nezkrotná, svébytná a je jen na lidech samotných, jakým způsobem budou k přírodě přistupovat,
do okolní krajiny zasahovat, zdali znečištěním a
destrukcí nebo raději s respektem a láskyplnou péčí a
ochranou. Děti si vybraly a během akce zdárně přispěly k plnění druhé varianty. Vzdaly se na celá tři odpoledne dobrovolně počítače, televize, skotačení na ulici
a přiložily ruce k dílu. Zkrátka jsme se potkali a řekli
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si: „Co tak udělat úklidovou akci, vyhrňme si rukávy a
pojďme jednat“. Nepotřebovali jsme žádná doporučení, propagační kampaň, letáky, povolení, souhlas z
vyšších míst, žádný projekt, vyhlášky či zákony apod.
Postačila pouhá vize, myšlenka, domluva, odpadní
pytle, rukavice, ochota vzájemné spolupráce a dobrý
skutek byl na světě. Jak jednoduché. Chvályhodné
zároveň bylo, jak děti dokázaly přijmout odpovědnost
za sebe a za své okolí, vynasnažily se zmírnit negativní dopady nevhodného chování předešlých generací.
Vytvořily si vlastní postoje a názory, které umí vysvětlit a obhájit. Pracovaly s radostí a odměnou za vynaloženou námahu jim byl pocit vykonání dobrého skutku.
Byly ochotny přemýšlet o dopadech našeho chování
na přírodu, využít smysluplné možnosti a přispět k
lepší kvalitě prostředí a obohacení života. Zároveň si
odnesly ve svém srdci vzpomínku na příjemně strávený čas s kamarády, což má také svoji hodnotu. Během
dvou akcí v měsíci říjnu a další aktivity v březnu se
podařilo tedy vyčistit od odpadků a menší černé skládky část lokality okolí Knínic. O čem kolemjdoucí řadu
let vedli jen plané řeči, či co lhostejně přehlíželi a
zdráhali udělat, jsme vykonali během tří dnů. Krátce
na to jsem se dozvěděl, že jsme se vlastně neoficiálně

zapojili do projektu planetárního úklidu, na kterém se
prý podílelo více jak 7mil. dobrovolníků z celého
světa. Vskutku potěšující, když se podobná myšlenka
úklidových aktivit rodí i na druhém konci planety . S
laskavým svolením dětí přikládám i foto během uklízecí akce na podzim u třešňové aleje.
Stále však je řada míst v okolí Knínic, která by zasluhovala rovněž důkladného vyčistění a zvelebení. Žel
problém s vyhazováním odpadků je stále aktuální a
doposud jsou tu mezi námi ještě lidé, co si patrně libují
v odhazování odpadků po okolí a ve znečišťování
přírody. Snad bude tento článek inspirací a impulsem
zejména pro takové jedince, kteří si tak stále počínají a
svým neuváženým jednáním a chováním přírodě
škodí. Třeba si jednou vezmou ke košíku na houby i
pytel na odpadky a sesbírají povalující se harampádí a
učiní tak něco prospěšného pro přírodu. Zároveň chci
tímto článkem vyjádřit velký dík dětem za pomoc.
Přeji všem při procházce okolní krajinou krásné zážitky a příspěvek bych zakončil citátem od osvíceného
pana F. Bacona.
„Je to tajemství přírody, že je leckdy lepší změnit
spousty menších věcí, než udělat jednu velkou“.
Zdeněk Bém

ZASAĎ SI STROM
Dne 30. října letošního roku uspořádalo zastupitelstvo
obce po třech letech akci „Zasaď si strom“. V osvědčeném zahradnictví Urban v Želešicích jsme zakoupili
dvacet pět stromků třešní. Protože jsme chtěli, aby

soudržnost a pospolitost občanů naší obce.
Téměř před sedmdesáti lety, z iniciativy zahrádkářského spolku, došlo k vysázení třešňové aleje. Čítala na
několik desítek stromů letních a podzimních odrůd, z

ovoce dozrávalo postupně, vybrali jsme stromky pěti
odrůd. Zájemci mohli zasadit stromky podél cesty
směrem k Hvozdci od stávající třešňové aleje nad
Oulehlemi. Záměrem akce bylo přispět ke zvelebení
krajiny a obohacení životního prostředí, připomenout
významnou hodnotu stromů v našich životech a posílit

nichž ještě v současné době několik zdárně přežívá a
jsou dosud nepřehlédnutelným a ceněným krajinným
prvkem v okolí obce. Třešňové stromořadí zkrátka k
tomuto koutu přírody neodmyslitelně patří, a tak
bychom rádi, aby tomu bylo i v budoucích letech. Pro
mne samotného je procházka starou třešňovou alejí
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Zasaď si strom
příjemným zážitkem, a vždy mne uchvátí vznešenost
vzrostlých ovocných dřevin. V jarním období s
úžasem pozoruji nad hlavou, jak se z obou stran cesty
z proplétajících větví vytváří pomyslná chrámová
klenba pozlacená zářícím sluncem a provoněná nekonečným množstvím květů. Během podzimních měsíců
na člověka dýchne křehký půvab, něžná melancholie,
pocit útěchy a bezpečí poklidného rozjímání. Často si
pomyslím, kolikpak asi už lidí mělo možnost procházet se v blízkosti aleje, obdivovat bohaté koruny, těšit
se z vůní výkvětu a ochutnat sladké plody. Osobně
jsem měl již v dětství to štěstí zažívat v těchto místech
nádherné okamžiky, kdy jsme spolu s kamarády
statečně a hrdě zdolávali výšky korun stromů k dosažení sladkého opojení, a tak ze srdce bych upřímně
přál prožít a pocítit takové chvíle i dalším generacím.
Proto jsem se na výsadbu tolik těšil a vkládal naději do
zdařilého zrealizování této události. Termín výsadby
nám vyšel výtečně. I přes obavy z pochmurného
počasí a deštivého dne, nám počasí vskutku přálo,
během celého odpoledne totiž účastníky akce doprovázelo krásné babí léto. V lesku podzimního slunce a
pestrosti tisícerých odstínů barev, za něžného ševelení
mihotajících lístků probíhala výsadba za pomoci
dvaceti nadšenců. Jemné pavučinky se kolem pohupovaly na vlnách vzdušného živlu, jenž příjemně osvěžil
tvář a chvíle odpočinku zpestřil zpěv ptačích trylků.
Náhle zmizel pocit všední každodennosti, nutkavá
představa se někam hnát a zesílil blahodárný pocit
přítomné chvíle podzimního času. V mysli mi vyvstala
symbolika života stromů s životem nás lidí. Jako
kořeny stromů bezpečně kotví v zemi, tak podobně je
člověk spojen s místem svého rodného místa a bydliš-

tě. Zrození a vývoj člověka lze připodobnit k mladému
stromku, jež v sobě také nese příslib a předpoklad
zesílení, zdárného růstu, zralosti s bohatou nabídkou

plodů a může tak dostát svého předurčení během
životní pouti. Za necelé dvě hodinky bylo dílo dokončeno. S radostí jsme dopomohli vnést do přírody nový
život a započali novou historii krajinného rázu. Neokradlo nás to o čas, ba naopak jsme jej rádi využili ku
prospěchu všech, ani o sílu, neboť nás práce spíše
tělesně i duševně posílila. Vzájemná spojitost a neoddělitelnost člověka s přírodou se objevila v myšlenkách při konání dobrého díla. Za celé zastupitelstvo
mohu říci, že jsme moc vděčni za zdařilé uskutečnění
výsadby. Nechť ve zdraví a síle stromky prospívají a
do dalších let přejme mnoho laskavých úsměvů
kolemjdoucích a s radostným očekáváním se v příštím
roce těšíme na první jarní květy.
Zdeněk Bém

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ MECHOV CUP
V sobotu 25. 7. 2015 se na fotbalovém hřišti ve Veverských Knínicích uskutečnil již tradiční turnaj v malé
kopané Mechov Cup. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 mužstev, které byly následně rozděleny do dvou
skupin, ze kterých nejlepší 4 postoupili do odpolední vyřazovací části.
Na turnaj si letos našlo cestu i mnoho diváků, pro které bylo připraveno občerstvení v podobě tradičního knínického "šenku", plného dobrého pití a jídla. Diváci nakonec za bouřlivého povzbuzování dohnali naše Falkony z
role outsiderů až na senzační 3. místo a alespoň jeden pohár tak mohl zůstat doma. Z druhého místa se radoval
přespolní tým Puzzle Hvozdec a vítězství úspěšně obhájil brněnský tým TFL.
Za celý pořadatelský tým bychom chtěli velice poděkovat za parádní spolupráci obci Veverské Knínice, TJ Sokol
Veverské Knínice a v neposlední řadě našim skvělým sponzorům, kteří nás ani letos nenechali ve "štychu" a
pomohli nám turnaj finančně utáhnout.
Už teď pracujeme na ročníku 2016. Pořád máme co zlepšovat a doufáme, že si na náš fotbalový plácek opět najde
cestu nejméně tolik diváků jako v roce 2015 a že si to znovu všichni pořádně užijeme.
Šťastný a úspěšný rok 2016 přejí Falcons Mechov
Petr Ševčík
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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
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