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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po roce se k vám opět dostává další vydání "Knínického zpravodaje". Během tohoto období došlo opět k
mnoha změnám. Tou nejpodstatnější změnou byly volby do zastupitelstva obce a z nich vyplynulo nové
složení zastupitelstva. Výhodou je, že změny v zastupitelstvu nejsou tak výrazné, proto noví zastupitelé
mohou podstatně rychleji navázat na již rozpracované úkoly a dokončit je bez složitého seznamování. Tím
ušetříme spoustu času. Toto číslo zpravodaje bylo připravováno k vydání v období před volbami do zastupitelstva obce, bohužel se nám však nepodařilo vše zkoordinovat a zpravodaj vydat. Proto mi dovolte, abych
se jménem svým i celého zastupitelstva opět za zpoždění omluvil. Nechtěl bych se však v každém čísle
omlouvat za zpoždění a doufám, že se nám napříště podaří nastavené půlroční cykly dodržet. I když se nám
zrovna nedařilo v oblasti psaní a u některých problémů jsme se i přes vynaložené úsilí nepohnuli z místa, v
jiných oblastech se nám naopak podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. To všechno si přečtete uvnitř tohoto
vydání.
Toto vydání zpravodaje vychází v předvánoční době, proto mi dovolte, abych využil této příležitosti a popřál
jménem svým i celého zastupitelstva obce všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2015.
Bc. Oldřich Matyáš
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Vážení spoluobčané,
tak, jako v minulých vydáních
budu v tomto článku opět popisovat činnost a aktivity zastupitelstva
obce v uplynulém období. V minulém vydání zpravodaje jsem skončil veřejným zasedáním č. 4 ze dne
21.11.2013 budu tedy pokračovat
veřejným zasedáním č. 5, ze dne
18.12.2013, na kterém zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok
2014 a vzalo na vědomí rozpočet
Svazku obcí Panství hradu Veveří
na rok 2014. Dále jsme schválili
pronájem nebytových prostor v
přízemí budovy obecního úřadu
pro mladé hasiče za 1,- Kč ročně a
zapojení ZŠ Veverské Knínice do
projektu EU "Podpora vzdělávacích aktivit na Rosicku" . Na závěr
jsme schválili poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč
Oblastní charitě Rajhrad na provoz
domu léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa. Toto veřejné zasedání bylo
posledním v roce 2013.
První veřejné zasedání v roce
2014 se uskutečnilo dne 6.3.2014.
Na tomto zasedání jsme schválili
provedenou inventarizaci majetku
obce a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Veverské Knínice. Dále jsme
schválili podání žádosti o dotaci na
budování další etapy kanalizace a
provedení výběrového řízení na
dodavatele ve spolupráci s firmou
ProVenkov spol.s r.o. . Předpokládali jsme, že do června roku 2014
se nám podaří vyřídit dotaci a
provést výběrové řízení na dodavatele, což byl poslední krok k
tomu, abychom mohli zahájit
stavbu. První dva kroky, nutné k
zahájení stavby, převod pozemků
do majetku obce a obnovu projektové dokumentace, jsme již splnili. Po návštěvě Jihomoravského
kraje jsme zjistili, že je podáno
velké množství žádostí o dotaci a
prostředky uvolněné krajem stačí
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

na pokrytí jen malého zlomku z
nich. Proto bylo podání žádosti o
dotaci bezpředmětné a zastupitelé
se rozhodli, že vyčkají na dotační
výzvy, které budou vydány v roce
2015 a stavbu kanalizace do té
doby odloží.V letošním roce však
byla ještě vypsána dotační výzva
Ministerstva zemědělství ČR na
dostavbu kanalizačních sběračů a
modernizaci ČOV na kterou jsme
zareagovali a podali ve spolupráci
s firmou ProVenkov žádost o zařazení mezi žadatele o dotaci o čemž
bude ještě zmínka v tomto článku.
Žádost byla podána 28.11.2014.
Na tomto veřejném zasedání jsme
dále schválili úhradu členských
příspěvků Svazku obcí Panství
hradu Veveří ve výši 23 300,- Kč,
uhrazení příspěvku na provoz
požární jednotky SDH Říčany ve
výši 46 450,- Kč a tři smlouvy o
smlouvách budoucích o zřízení
věcných břemen. Jednalo se o
zřízení tří kabelových přípojek.
Dále jsme schválili několik finančních příspěvků a darů. Finanční
dar kroužku M-Aerobic ve výši
5 000,- Kč, příspěvek dobrovolným hasičům ve výši 30 000,- Kč
na nákup materiálu pro mladé
hasiče. Schválili jsme i nákup
florbalových branek a branek na
malou kopanou do místní sokolovny na žádost o.s. Falcons Mechov.
Po dohodě byly vzhledem k ceně a
potřebě zakoupeny prozatím pouze
branky na malou kopanou.
Na zasedání jsme ještě schválili
smlouvu s firmou B.F.C.W. Logistic s.r.o. o užívání a údržbě účelové komunikace a zahájení budování chodníků v obci se kterým
souvisí i výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Na naši žádost se však nepřihlásil
žádný projektant.
Posledním
schváleným usnesením
tohoto
veřejného zasedání bylo usnesení

o vyvěšení záměru k prodeji
pozemků v lokalitě "Pod skalou".
Veřejné zasedání č. 2/2014 se
konalo dne 29.5.2014. Na veřejném zasedání jsme schválili závěrečný účet obce za rok 2013 bez
výhrad, dále účetní závěrku obce
za rok 2013 a hospodářský výsledek obce za rok 2013 ve výši
4.737.641,70 Kč.
Dále jsme
schválili závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice a hospodářský výsledek
za rok 2013 ve výši
224.709,69 Kč jsme převedli do
fondu rezerv. Zastupitelstvo vzalo
také na vědomí závěrečný účet
Svazku obcí Panství hradu Veveří.
Schváleny byly dvě smlouvy o
smlouvách budoucích o zřízení
věcných břemen na kabelové
přípojky nízkého napětí a jedna
smlouva o zřízení věcného břemene na zřízení domovní plynové
přípojky. Dále byla schválena
smlouva se společností Eko-Kom
o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů. Schválili
jsme dále jeden finanční dar ve
výši 4000,- Kč. Gymnazijní
společnosti Zastávka. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků
p.č. 320 paní Spoustové a p.č. 294
manželům Toulovým. Ve věci
prodeje garáže paní Vajcíkové na
pozemku obce p.č. 314 se zastupitelstvo vzdalo předkupního práva.
Na tomto veřejném zasedání jsme
vzali na vědomí zadávací dokumentaci ve věci přístavby jídelny a
chodby základní školy, stanovili
hodnotící komisi pro hodnocení
nabídek dodavatelů a schválili
podání žádosti o dotaci na přístavbu školní jídelny a chodby základní školy ve spolupráci s firmou
ProVenkov spol. s r.o..
Poslední veřejné zasedání před
komunálními volbami se konalo
dne 28.8.2014. Na tomto veřejném
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zasedání jsme schválili prodeje nového zastupitelstva se konalo
pozemků p.č. 193 a 194 panu
dne 5.11.2014. Na tomto zasedání
Skočkovi, p.č.198 manželům byl zvolen starosta, místostarosta,
Crhonkovým p.č. 284 panu Foltý- předsedové a členové jednotlivých
SLOVO STAROSTY ... str. 1
novi, p.č.1148/19 a 1138/21 panu
výborů a zástupci obce ve školské
Vítězslavu Cardovi. Schválili jsme
radě. Jména všech zvolených
také pronájem pozemku p.č. 320 najdete v zápisu z ustavujícího
ČINNOST ZASTUPITELSTVA paní Spoustové a části pozemku
veřejného zasedání na webových
OBCE ... str. 2 - 4
p.č. 333/2 paní Bílkové. Schválili stránkách obce. Po zvolení všech
jsme dále smlouvu o zemědělském uvedených jsme na tomto veřejNAŠI JUBILANTI ... str. 4
pachtu mezi obcí a Zemědělskou
ném zasedání schválili smlouvu o
společností Veveří a další spoluposkytnutí podpory ze Státního
práci s firmou Via Alta ve věci
fondu životního prostředí ČR na
MATRIKA ... str. 4
administrativního
zpracování vozidlo pro svoz bioodpadu. Toto
dotace na Sběr a svoz biologicky vozidlo již bylo obci dodáno a po
rozložitelného odpadu až do konce
přihlášení a pojištění jsme se hned
DĚNÍ V OBCI ... str. 5 - 6
projektu. Dále byl schválen střed- pustili do svozu bioodpadu.
nědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro obce správního obvodu
KNÍNICKÁ VÝROČÍ .. str.6 - 7 MÚ Rosice na léta 2015-2020.
Důležitým bodem bylo také schválení spolupráce s firmou Revenge
POZVÁNKY ... str. 7 - 9
a.s. o umístění a provozování
kontejnerů na textil, boty a oděvy.
V obci jsou umístěny dva tyto
Z KRONIKY ...str. 10 - 12
kontejnery. Na tomto zasedání
zastupitelstvo ještě schválilo Toto se setkalo s příznivou reakcí
věcný záměr rozvoje vzdělávání v občanů a mnoho z nich se do svozu
ŠKOLA A ŠKOLKA . str. 12 - 13 obci a podání žádosti o dotaci na
aktivně zapojilo. Sběr bioodpadu
dostavbu budovy mateřské školy a
se přes zimu nebude provádět, v
tím navýšení její kapacity. Dostavareálu sběrného dvora však bude
ZAHRÁDKÁŘI ... str. 13 - 15
bou budovy by byl vyřešen
možné každou sobotu v provozproblém s umístěním dětí do
ních hodinách bioodpad uložit do
mateřské školy. V tomto školním kontejneru. V příštím roce bude
BIOODPAD ... str. 15 - 16
roce bylo odmítnuto z kapacitních zahájení sběru bioodpadu včas
důvodů 11 dětí. Prozatím však
oznámeno včetně podmínek sběru.
nebyly zveřejněny žádné výsledky
Jediným problémem je, že firma
SK M - AEROBIK
o podaných dotacích. Posledním
KTS Ekologie nedostala dotaci na
ACADEMY ... str. 17
usnesením tohoto veřejného zasetechniku, proto bude kompostárna
dání bylo schválení čerpání z
v areálu ZS Veveří v provozu až v
rezervního fondu příspěvkové
příštím roce. Vrátím se ale k ustaSDRUŽENÍ FALCONS
organizace na rekonstrukci podlavujícímu veřejnému zasedání, kde
MECHOV ...str. 18 - 19
hy tělocvičny, zařízení školní jídelbyla ještě schválena další spoluny a šatny ZŠ a rekonstrukci osvět- práce s firmou ProVenkov ve věci
lení MŠ. Všechny tyto akce jsou
podání žádosti na dostavbu kanaliINFORMACE ...str. 19
již hotovy.
zace v obci, jak jsem uvedl v
Ve dnech 10. a 11. října 2014 úvodu tohoto článku. Žádost jsme
proběhly volby do zastupitelstva podali v termínu a nyní čekáme na
PŘEHLED KULTURNÍCH
obce. Měli jste možnost vybrat si
sdělení, zda bude naše obec zařaAKCÍ ...str. 20
ze dvou volebních skupin, tedy z
zena mezi žadatele o dotaci. Dále
18 kandidátů, 9 členů zastupiteljsme schválili smlouvu o zřízení
stva obce. Ustavující zasedání
věcného břemene na nadzemní
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kabelovou přípojku nízkého napětí
ke garáži paní Horké a osvobození
domu č.p. 264 , paní Ševčíkové od
placení poplatků za čištění odpadních vod na dobu 5 roků. Schválili
jsme záměr na pronájem pozemku
p.č. 173/1 na žádost pana Packa a
neschválili záměr na prodej
pozemku p.č. 63 na žádost manželů Cardových. Dále byl schválen
záměr pronajmout byt v přízemí
budovy OÚ a finanční výbor,
starosta a místostarosta byli pověřeni zpracováním kalkulace přiměřeného nájemného a poplatků za
energie v budově sokolovny. Na
závěr bylo schváleno, aby skupině
žen, nacvičujících v základní škole
v rámci akce "Sokolské Brno"
obec do konce května 2015 proplácela nájemné za užívání tělocvičny. To je ve stručnosti vše, co bylo
schváleno zastupitelstvem obce na
veřejných zasedáních v uplynulém
roce. Zmíním se ještě o pozemcích
obce. Obec získala po více než
tříletém
jednání pozemky po
bývalém MNV. Na těchto pozemcích, jak zjišťujeme , se nachází
různé stavby, přístřešky skládky
různých materiálů, některé jsou i
neoprávněně a bezplatně užívány.
Budeme nyní takové skutečnosti
prověřovat a provádět nápravu
takových stavů. Ještě se v krátkosti zmíním o investičních akcích
obce, provedených v budově
základní školy. Dne 31.10.2014
byla obci firmou Jirmal s.r.o.
předána stavba jídelny a chodby v
budově základní školy, která byla
po kolaudaci předána do užívání.
Stavbu jsme původně plánovali na
prázdniny, v prvním kole výběrového řízení však přihlášené firmy
předložily nepřijatelné nabídky za
dodání stavby, proto jsem výběrové řízení po konzultaci s architektem zrušil. Ve druhém kole jsme
dosáhli cenu téměř o půl milionu
nižší. Nastal ale další problém,
když se do té doby bezesrážkové
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

počasí změnilo na neustálý déšť,
který v některých dnech dokonce
znemožnil práci na stavbě. Z
uvedených důvodů se předání do
provozu uskutečnilo až v polovině
listopadu a tímto bych chtěl poděkovat firmě Jirmal s.r.o. za snahu
co nejvíc zkrátit termín předání
stavby, učitelům a žákům za to, že
museli snášet různá omezení při
stavbě a řediteli školy p. Mgr.
Zdenku Křížovi Ph.D. za aktivní
pomoc při stavbě.

NAŠI JUBILANTI
80 roků
Dagmar Ambrožová
Miloslav Blažek
Jaromír Dlabal
Zdena Křížová
85 roků
Františka Procházková
Marta Kelblová
Ludmila Valešová
Drahomíra Bémová
90 roků
Vlasta Luňáčková
91 roků
Bohumila Mihulová
Eliška Leicmanová

V průběhu stavby bylo ještě zjištěno, že staré plynové kotle v základní škole již nejsou provozuschopné, proto bylo nutné je nahradit
novým úsporným kondenzačním
kotlem. Celkové investice obce
dosáhly výše asi 2 miliony korun
včetně DPH, přičemž na stavbu
jídelny a chodby obec požádala o
dotaci Jihomoravský kraj, jak
jsem už uvedl v tomto článku.
Dotace dosud nebyla zastupitelstvem JMK schválena, v případě
schválení je možné dotaci poskytnout zpětně.
Na závěr bych chtěl uvést, že
zastupitelstvo si na příští období
stanovilo poměrně náročné úkoly
jako např. dokončení kanalizace,
výstavba chodníků, úprava hřbitova, oprava sokolovny, pozemky
obce a mnohé další. Věříme, že se
nám podaří všechny stanovené
úkoly splnit .
Bc. Oldřich Matyáš

92 roků
Bohumila Cardová
93 roků
Galíčková Jana
Žaloudek Miroslav
Drahomíra Kratochvílová
94 roků
Cardová Vlasta
MATRIKA
narozeni
Vojtěch Mikša
Ondřej Franckevič
Natálie Dubová
Adam Ráboň
zemřeli
Jaroslav Žaloudek (2013)
Tomáš Lukášek
Josefa Kučerová
Vojtěch Mikša
Petr Bém
Vlasta Cardová
Jiří Matal
Jan Morávek
Jaroslav Hošek
Jan Strakon
MATRIKA
strana 4
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Dění v obci
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Dne 30.11.2014 jsme se sešli před obecním úřadem,
abychom společně rozsvítili vánoční strom na návsi a
zahájili tak adventní dny. Děti ze základní školy
zazpívaly koledy, zastupitelé připravili malé občerstvení. Punč, čaj a perníčky přišly účastníkům určitě
vhod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Mikuláš do KA
Knínic přijel dle očekávání v pátek 5.
prosince. Děti z mateřské školy si pro něj připravily
krátké vystoupení s písníčkami a tanečky. A potom už
přišel Mikuláš s Andělem a třemi čerty. Všechno bylo
tak, jak to má být: Mikuláš byl dobrotivý a trpělivý,
anděl půvabný, čerti strašidelní. Pro dárečky si přišlo
na padesát dětí. Odvážnější přednesly nějakou básničku nebo písníčku, některé v přítomnosti čertů nevydaly ani hlásek... My dospělí jsme si zavzpomínali na
naše strachy tenkrát, kdy všechno bylo opravdovější a
my zlobiví se báli výprasku od čertů...
C

Poděkování patří slečně Brychtové za přípravu pásma
s dětmi, slečně Bilčíkové za roli anděla a klukům z
klubu Falcons, Blažkovi, Oberraiterovi, Koudelovi a
Ševčíkovi, kteří letos byli v rolích čertů a Mikuláše.
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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍM KONCERTEM
Jarní koncert v kostele Svatého Mikuláše studentů a pedagogů Gymnázia Matyáše Lercha.
Obecní zastupitelstvo Veverské Knínice a ŘKF uspořádalo v neděli 18. května v kostele Svatého Mikuláše Jarní
koncert. Vystoupli studenti a pedagogové Gymnázia Matyáše Lercha v Brně ze studentského sboru „Labutí
píseň“, sboru pedagogů „Skřivánčí píseň“, kteří zpívali především duchovní písně v několika jazycích. Vystoupení folkového uskupení „Petr Kovač a přátelé GML“ se
podstatně odlišovalo, zazněly písničky, popisující současný běžný život.
Pěvecký sbor studentů GML Labutí píseň vznikl v roce
1998. Absolvoval desítky koncertů a zahraničních zájezdů: díky spolupráci se stuttgartským sborem Gymnázia
Ferdinanda Porsche navštívil Německo (9x), dále Anglii
(4x), Chorvatsko (3x) a také Rakousko. Jádro repertoáru
tvoří lidové a rockové písně v netradičních úpravách
sbormistra Pavla Žemly, ale ve Stuttgartu se studenti stali
součástí i velkých sborů při provádění významných děl,
jako je Dvořákovo Te Deum, Vivaldiho Gloria, Mozartovo Requiem nebo Chichester Psalms L. Bernsteina.
Sbor pedagogů Skřivánčí píseň vznikl ve škol.roce 2003/04. Členy jsou kromě učitelů i přátelé školy (rodiče
studentů, bývalí studenti a rodinní příslušníci). V roce 2013 zpívalo ve sboru rekordních 17 zpěvaček a zpěváků.
Repertoár tvoří písně různých žánrů, renesanční, lidové, spirituály i písně vlastní.
Vystoupení se konají při příležitostech spojených s akcemi školy (předávání Matyášků, loučení s absolventy, Den
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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Dění v obci / Knínické výročí
učitelů apod.) nebo samostatné koncerty sboru (Znojmo
2007, 2013, Lomnice u Tišnova, Kamenice u Jihlavy.
Vedoucí je Jana Janová, příležitostně Pavel Blažek.
Koncert proběhl ve velmi přátelské atmosféře, na účinkujících bylo vidět, že si vystoupení užívají. Byla to pro
ně příležitost se setkat. Po koncertu chvíli poseděli v
družné zábavě v sousední škole.
Sáva Buršík

K NĚKTERÝM LETOŠNÍM KNÍNICKÝM VÝROČÍM

C

Každé menší či větší společenství, které dbá na svou
tradici, si má své dřívější i stávající fungování připomínat prostřednictvím výročí. Platí to o národech,
státech, sportovních klubech, obcích, ale i rodinách.
Jednotliví členové takového společenství si tím
uvědomují, že patří k sobě, a utužují vzájemnou
soudržnost. Jakým výročím procházely letos Veverské
Knínice?
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Především je nutné uvést datum 31. října 1234, od
něhož letos uběhlo 780 let. Tehdy byla ve Znojmě
vydána moravským markrabětem Přemyslem, bratrem
českého krále Václava, listina, považovaná dnes historiky za zakládací listinu tišnovského kláštera Porta
coeli.
Klášter pro řeholnice cisterciáckého řádu nechala v
předchozích letech postavit matka obou jmenovaných
královna Konstancie. Za rok založení kláštera je považován oficielně rok 1233. V uvedené listině markraběte Přemysla jsou klášteru zaručeny jisté výsady a
práva, včetně majetku a hospodářského zázemí. Mezi
osadami, které měly do tohoto okruhu patřit, jsou v
závěru jmenovány tři vsi, v originále „Kapenich,
Cheiche a Knenich, které matka naše dala témuž klášteru dle všeho předepsaného práva.“ (Tedy Kapanice,
Čejč a Knínice).
S jistou dávkou hrdosti a euforie se tak dá říct, že se
naše obec datem 31. října 1234 vynořila z šera historické anonymity a narodila se pro historii.
Tato skutečnost byla připomínána v srpnu loňského
roku na obecní slavnosti při příležitosti 100. výročí
založení Sokola v naší obci.
V souvislosti s dalším letopočtem - jen o pár roků
pozdějším – 1259, se ve Vlastivědě moravské z roku
1904 uvádí, že v obci je fara. Z toho lze vyvozovat, že
zde žil a působil farář, který našim předkům zprostředKnínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

kovával eucharistii a slovo Boží.
A to v kostele, o němž se můžeme domnívat, že tu stál
také. O něm sice není z té doby žádná přímá písemná
zpráva, ale při několika posledních opravách byly
základy kostelního zdiva podrobeny zkoumání archeologů. Podle nich se jedná o stavbu nejpozději ze třetí
čtvrtiny 13. století. Uvedenému letopočtu bychom
tedy na základě toho mohli věřit. Letos nás od něho
dělí 755 let. Před pěti lety, kdy šlo o trvání farnosti v
(kulaté) délce tři čtvrtě tisíciletí, se na ně knínická
farnost zaměřila rozsáhlými vzpomínkovými akcemi.
Vrcholily udílením svátosti biřmování brněnským
biskupem Vojtěchem.
Další významnou institucí každé obce je škola. Dalo
by se sice spekulovat, že klášter Porta coeli, který nad
naší obcí „vykonával duchovní správu“ zajistil existenci a provoz školy, a mnozí tak činí. Nedá se to
vyloučit, ale žádné reálie tomu nenasvědčují. Spíš jde
o přání, které, jak se lidově říká, je otcem myšlenky.
Písemné prameny se o škole zmiňují až během 17.
století. Konkrétnější zpráva je z roku 1824, kdy zdejší
škola vyhořela, ale byla opravena. Přibližně o půl
století později už svým stavebním rozsahem nepostačovala navýšenému počtu žáků, a proto se v roce 1882
obec a vrchnost rozhodly školu rozšířit. Nakonec
ovšem došlo k výstavbě nové budovy (3 učebny a byt
pro nadučitele), která stojí na místě té původní, a je
využívána dosud. Školní vyučování v ní bylo zahájeno
na podzim 1884. Letos je tomu 130 let!
Je velmi záslužné, že právě letos došlo k nejnovějším
stavebním úpravám školní budovy, při níchž byla obcí
zrekonstruována družina, šatny, a přistavěna jídelna,
aby vše vyhovovalo platným právním a hygienickým
podmínkám. Škola připravila při té příležitosti pro
veřejnost Den otevřených dveří. Všichni, kdož pozvání přijali, byli jistě s prohlídkou spokojeni a nadšeni.
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Knínické výročí / Pozvánky
Stojí za to panu řediteli i učitelkám veřejně poděkovat!
Jen náznakem připomenu, že neradostným výročím
bylo v létě celosvětově připomínané 100. výročí
vypuknutí 1. světové války v roce 1914. Pro náš národ
znamenala tato válka velké ztráty na životech, útrapy
a zbídačení obyvatelstva. Ale také založení prvních
vojenských oddílů ve Francii (rota Nazdar) a v Rusku
(legie), které se pak svým zapojením ve válce zasloužily o vznik samostatné Československé republiky.
Na paměť občanů naší obce padlých ve válce byl po
jejím skončení postaven pomník.
O čtvrt století později přišla další tragédie, v roce 1939
vypukla 2. světová válka. Letos tomu bylo 75 let. A
opět těžká léta pro většinu národů jak v Evropě, tak v
dalších světadílech. Opět další mrtví a nezvěstní i v
naší obci. A pomník musel být rozšiřován.
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Všechny tři zmíněné stavby – kostel, škola a pomník
padlým – stojí v blízkém sousedství na malé vyvýšenině při vjezdu do obce. Mají mnoho společného, svým
významem se doplňují, a tvoří jakési duchovní centrum obce. Kostel zasvěcený sv. Mikuláši – místo křesťanských obřadů spojujících časný život s věčností.
Škola – studnice vzdělání a vědomostí. Pomník
padlým – připomínka obětí dvou světových válek, ale
i nezlomné touhy lidí po míru a po svobodě.
A tak se můžeme lesem letopočtů dobrat až do období,
na které se v médiích vzpomíná právě v těchto dnech:
Před 25 lety proběhla v naší zemi nenadálá změna
politických poměrů. Padl totalitní režim a byla nastoupena cesta k demokratickým reformám. Hlavní úlohu
sehrálo široké lidové hnutí – Občanské fórum. Vzniklo jako reakce na surový zásah bezpečnostních složek
proti studentům manifestujícím 17. listopadu za
občanská práva a svobodu. Založili ho v Praze studenti, herci a disidenti, odpůrci minulého režimu. Velice
rychle se rozšířilo do ostatních měst a regionů, i

malých sídel.
Pamatuji se, jak mne mnozí zdejší přátelé, především
z farního společenství a z řad zahrádkářů, vybízeli
hned po 17. listopadu, abych byl v té věci aktivní a zde
v Knínicích pomohl OF uvést do života. Měl jsem za
to, že by se našli schopnější a vhodnější, tak jsem
vyčkával. Nakonec jsem se nechal přesvědčit a
bezprostředně před Vánocemi sepsal Prohlášení OF
Vev. Knínice. Spolu se mnou je podepsalo velké
množství prvních signatářů. Na Štědrý den odpoledne
jsem prohlášení přečetl v místním rozhlase. Součástí
byla výzva k finanční sbírce na podporu rumunského
lidu. Obě stanoviska – OF i sbírka pro Rumunsko – se
setkaly mezi knínickou veřejností s nečekaně pozitivní
odezvou. Na petici k OF přibývalo podpisů každým
dnem, ještě mezi Vánocemi a Novým rokem se konalo
první shromáždění OF v zasedací místnosti MNV
(nyní OÚ). Zasedačka byla přeplněná, dveře se nedaly
zavřít, další zájemci stáli na chodbě a na schodech.
Bylo to nebývalé nadšení a vzepnutí občanské aktivity.
Nadšení trvalo po celý následující rok 1990. Šlo v něm
hlavně o přípravu svobodných parlamentních voleb v
červnu a o podzimní volby do obecního zastupitelstva.
Zcela závěrem chci připomenout, že aspoň ta první
fáze sametové revoluce se časově prolíná s kanonizací
Anežky České. Svatořečení vykonal papež Jan Pavel
II. v Římě 12. listopadu 1989, pět dní před vypuknutím revolučních událostí. V této souvislosti mnozí
vzpomínali na staré proroctví, které říkalo, že v
Čechách bude dobře, až bude Anežka Česká prohlášena za svatou.
Nás Kníničany toto přesvědčení obrátilo v mysli opět
ke svým dávným kořenům – Anežka byla dcerou
královny Konstancie, zakladatelky kláštera Porta
coeli, k němuž naše obec víc než půl tisíciletí hospodářsky a duchovně patřila.
Jiří Koch

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
OCHOTNICKÉ DIVADLO ve VEVERSKÝCH KNÍNICÍCH UVÁDÍ FRIVOLNÍ KOMEDII
se zpěvy

„ŽENA MUŽE
(NE) PŘEMŮŽE…“
na motivy hry Z. Podskalského

v úterý 30. 12. 2014 v 18 hod. v místní sokolovně
srdečně zveme
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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Pozvánky
POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme na Tříkrálový koncert sdružení
hudebníků Castello in Aria z Brna,
který se uskuteční v kostele svatého Mikuláše ve
Veverských Knínicích
v neděli 11. ledna 2015 v 15,30 hodin.
Během koncertu zazní 14 písní, tři z nich za spoluúčasti MAKS (Malé amatérské knínické scholy Zdeňky
Nejezchlebové)
Před koncertem bude podáváno malé občerstvení
(cukroví a horký punč).
Vstupné dobrovolné.
Koncert pořádá Obecní zastupitelstvo Veverské Knínice spolu s ŘKF Veverské Knínice.
Několik informací o sdružení Castello in Aria (od
vedoucího souboru Radka Vašiny):

C

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových
hudebních nástrojů.
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Barokní hudebníci své doby měli k dispozici bohatý
instrumentář, čítající cinky, housle, sackbuty, dulciá-

ny, violy da gamba, violy d’amore, regály a mnohé
další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby.
Běžnou příčinou vyhynutí mnoha nástrojů byla nejen
změna hudebního vkusu s nástupem klasicismu, ale
také technické obtíže hry. V sedmdesátých létech
minulého století dochází k oživení zájmu o autentické
provozování barokní hudby a s tím spojenému znovu
vynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje a jak
na ně hrát.

MY

Z doby baroka se do dnešní doby zachovalo obrovské
množství hudebního materiálu. Jsou to jak světské, tak
církevní skladby a dokonce i školy hry na různé
nástroje.
V našem pořadu „Ó duše má rozmilá, do Betléma
poďme“ Vám chceme představit vánoční písně z
kancionálů, instrumentální sonáty a varhanní skladby
tak, jak mohly znít na konci 17. století. Budeme hrát
na cink, barokní housle, violu da gamba, na Vaše
kostelní varhany a také budeme zpívat.
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Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu
skladateli Dario Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená v italštině
přelud, jakým je i naše hudba, po tu dobu, co zní, je
velmi skutečná a když skončí, rozplyne se a zůstane
jen vzpomínka. Ve Veverských Knínicích vystoupí
soubor ve složení:
Markéta Bébarová (soprán), Kateřina Stávková (viola
da gamba), Jan Mareček (housle), Radek Vašina
(cink), Karel Hiner (varhany).
Sáva Buršík a Radek Vašina

Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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POZVÁNKA NA DUBNOVÝ KONCERT TŘÍ KAPEL V SOKOLOVNĚ
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Kapela BSB (Bigbeat Sound Brno) vznikla po třiceti
letech v roce 2010 jako comeback skupiny Odstíny, která
působila v Oslavanech a okolí v sedmdesátých letech.
Nyní působí v kapele z původní sestavy Odstínů už jen
kytarista Karel Nováček, baskytarista Pavel Dický a hráč na
klávesové nástroje Jan Kyselák.
Další dva členové, zpěvák a kytarista Lubomír Švaříček a
hráč na bicí Milan Koutský, hráli v době svých středoškolských studií také v různých rockových kapelách na Znojemsku a na Vysočině. Karel, Luboš a Milan navíc zpívali v
pěveckém sboru Ars Brunensis Chorus.
Nyní skupina BSB hraje převzaté skladby českých rockových legend jako je Jiří Schelinger, Katapult, Olympic…
První vystoupení měli v Novém Jimramově. Vystupují asi šestkrát do roka. Na některá místa se vrací. Kapela
vystupovala na historických slavnostech v Oslavanech (2013, 2014), v klubu Leitnerova v Brně (2013, 2014) v
okolí Brna a na Vysočině v Březejci, v Novém Jimramově a třikrát na tradičním předsilvestrovském koncertu ve
Svinách. V dubnu vystoupí poprvé u nás v Knínicích a záleží jen na nás, jestli vznikne nějaká nová tradice.
Hrají pro svoje stálé a věrné publikum. Všichni členové kapely jsou profesionálně úspěšní a velmi vytíženi,
hudba je pro ně hlavně relaxem. Je na nich vidět, že hraní je baví a svého publika si váží.
Ve Veverských Knínicích spolu s nimi vystoupí
bluesgrassová kapela CVYKR (www.cvykr.net), nejlepší
kapela tohoto typu v Brně. Její repertoár tvoří převážně
bluegrassové tradicionály, s občasnými úlety do newgrassu
a rocku. Všechny zpívané skladby jsou osázeny českými
texty, ať už vlastními nebo od spřátelených autorů, neboť
chlapci jsou zastánci myšlenky, že posluchač by měl rozumět tomu, o čem se zpívá. Kapela vznikla v roce 1991 a od
počátku hraje ve standardním nástrojovém obsazení pro
bluegrass, tedy housle, mandolína, kytara, banjo a basa.
Pouze s ohledem na typ akce se na pódiu objevuje buď
"hodná" akustická varianta s kontrabasem, nebo varianta"hlučná" s kombem a baskytarou. V nezměněné sestavě
vystupuje od roku 2010: Jiří Lang (kytara, zpěv), Petr „Black“ Černý (housle), Tomáš Kříž (bas, kontrabas,
recitace), Honza Šťastný (mandolina), Radek Kalousek (banjo, zpěv), Roman „Šimi“ Šemora (kontrabas, zpěv).
Zajímavostí, která neunikne ani divákům s necvičeným uchem, je ozvučení celé kapely přes jediný mikrofon a
to legendární Neumann CMV 563 s rokem výroby 1955.
Jako třetí vystoupí formace Petr Kovač a přátelé z GML, trio ředitele brněnského Gymnázia Matyáše Lercha a
jeho dvou kolegů kantorů. Kovač vystupoval na Portě a dalších festivalech už v 80. letech. Poté hraní a vystupování omezil a plně se věnoval budování a řízení prestižního brněnského gymnázia. Letos, v roce svých šedesátin,
si po letech vyzkoušel štěstí jako soutěžící na Jihomoravské Portě. Kovačovy písně mají hlavu a patu, respektují
textařská pravidla a střídmý doprovod (dvě kytary a
housle, případně kytara, housle a kontrabas) je dobře zaranžovaný a slouží písni. Trio Petr Kovač a přátelé z GML
(Aleš Broulík a Drahomír Hlaváč) je dokladem toho, že
folk se dá hrát různým způsobem, může nést různý obsah,
různé může být vyznění a přitom to má smysl. (Převzato z
http://www.mestohudby.cz/publicistika/clanky/jihomoravska-porta-vitezove-reditele-pankaci.)
Koncert se bude konat v sobotu 11. dubna 2015.
Sáva Buršík
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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Je prosinec. Zima.
Píše se rok 2014. V tomto roce slavíme nejedno
„kulaté“ výročí, např. 100 let od vypuknutí 1. světové
války či 25 let od pádu komunistického režimu v naší
zemi. O obou těchto událostech stejně jako o ročním
období, které právě probíhá, se toto číslo Knínického
zpravodaje zmíní. A co na to kronika naší obce?
s. 22 – 24 (Zvyky, říkadla, pranostiky)
Prosinec – Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
na to běží. - Věje-li v prosinci východní vítr, špatnou
naději mají nemocní. - Má-li Barborka bílou zástěru,
je hodně trávy.
Leden – Je-li teplo v lednu, tahá bída ke dnu. – V
lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy na to. – Jsou-li
červánky v novoroční den, přinesou jistě samou bídu
jen. – Novoroční noc klidná a jasná věstí dobrý rok. –
Na Tři krále zima stále. – Na tři krále mnoho hvězd –
mnoho brambor. – Tmavé vánoce – světlé stodoly. –
Prší-li na Nový rok, létá o Velikonocích sníh. – Mokrého ledna bojí se stodola i bedna. – Na jména Ježíš ke
kamnům nejblíž.
Únor – Sv. Dorota bývá na sníh bohatá. – Únor bílý
pole sílí. – Na Hromnice půl krajíce, půl píce. – Na sv.
Matěje pije skřivan z koleje. – Na Hromnice jsou-li
stružky, jsou i hrušky. – Tmavé Hromnice – hospodářova radost. – Když únor vodu spustí, v led ji březen
zhustí.
s. 103 – 104 (1929 Zima)
Před vánočními svátky minulého roku napadl sníh a
nepolevil až do poloviny března 1929. V té době několikrát sněžilo, takže na polích, kde nebylo závějí,
leželo asi 42 cm sněhu. Mrazy byly jen s mírným kolísáním velmi tuhé. I za slunečného dne kolísala teplota
mezi -10 - -18 stupni. V noci, hlavně kolem 5. hodiny
ráno, byly mrazy mnohem tužší. V noci z 2. na 3.
února klesl teploměr na -30 stupňů. Sypký sníh odnášel vítr na chráněná místa, takže vznikaly vysoké
závěje v lesích selských. Silnice Ostrovačice – Veveří
i spojovací silnice do Knínic byla téměř neustále
prohazována, ale pravidelnou autobusovou dopravu
do Rosic, již obstarává p. Fr. Polák z Ostrovačic,
nebylo možno udržeti, jelikož stroj nemohl závějí
překonati a kromě toho zamrzal. Jezdí se na saních.
Žádný z hospodářů nepamatuje tak výborné sanice.
Zvěř, zvláště koroptve, velmi trpí mrazem a hladem.
Nájemci honitby pilně zasýpají.
Tolik kronika k prosinci, zimě.
A nyní k prvnímu zmiňovanému výročí – rok 1914.
s. 77 – 79 (1914 Za války)
Bouře, která zaburácela celým takřka světem, přivalila
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

se v červenci 1914. Smrt rakouského následníka trůnu
v Sarajevě byla jiskrou, od níž vzplanul požár světové
války. V ní miliony lidí zápasilo o bytí a nebytí, kupy
ba hory mrtvol zaplatily životem tento zápas a řeky
drahé lidské krve napojily všechna rozlehlá bojiště,
statisíce vdov a sirot oplakávalo muže a otce živitele,
v níž zničeno na miliardy těžce nabytého jmění. Co
pak jiných škod a hrůz napácháno bez počtu, nelze ani
pověděti.
Celý svět byl rozdělen na dvě fronty: na stranu Trojspolku: Rakousko, Německo, Turecko a spojenci a
Trojdohody: Rusko, Francie, Anglie s Itálií, Amerikou
a spojenci. Všechny díly světa vysílaly válečníky na
všechna bojiště, která byla ponejvíce v Evropě, kde se
bojovalo na zemi i pod zemí, na vodě i pod vodou a ve
vzduchu.
Náš kraj ba celá naše vlast zůstala ušetřena přímých
válečných hrůz, ale z toho, co jsme prožívali a hlavně
z vypravování vojínů mohli jsme si učiniti aspoň nepatrný obrázek, co se odehrávalo.
Kolem 15. července 1914, kdy příšera války začala
hrozivěji vystupovati, byli lístky povolání jednotlivci
k vojsku. Zdálo se však, že se přece podaří rozvážným
hlavám zameziti hrozné vraždění. Leč dne 31. července t.r. vyhlášena všeobecná mobilisace všech vojínů
od 21.-38. Roku.
Byl to příšerný dojem, kdy v noci na 31. července t.r.
do nočního ticha zazněl poplašný hlas bubnu. Všechno
vyběhlo ven a s hrůzou naslouchalo úředníku, který za
svitu hasičských pochodní jménem císaře vyhlašoval
všeobecnou mobilisaci. Pláč a nářek rozléhal se celou
obcí. Té noci nikdo oka nezahouřil.
Druhý den, tj. v sobotu 31. července, odjíždělo 80
můžů a jinochů do války. Celá ves sešla se u rybníka
na návsi, kde odcházející nasedali na vozy a za všeobecného pláče odjížděli v neznámou budoucnost
provázeni voláním „S Bohem, vraťte se brzy a šťastně.
V následujícím shrnu v jedno všechno, co jsme prožívali za dobu války.
V celé bývalé rakouské říši byl vyhlášen válečný stav,
zastavena ústava, uzavřeny sněmy, svoboda shromažďování, svoboda slova a tisku zcela zamezena, zkrátka
na všem a všude spočívala těžká vojenská bota a blýštěla se puška a bodák. Ještě že jsme mohli svobodně
dýchat. Neprozřetelné slovo, neopatrný sebe menší čin
– a vojenský soud měl práci. A ten uměl soudit, jak
zpíval Karel Havlíček Borovský. Jeden výnos stíhal
druhý, soupis šel na soupisku a musilo býti všecko
včas, sic nastoupily pokuty a tresty.
Úřad starosty zastával Stanislav Valeš, radní a rolník č.
38 – starosta a dva radní narukovali k vojsku. S radním
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pracoval pisatel kroniky.
Jako as všude jinde byly i u nás zřízeny komise, které
měly vymezený svůj obor působnosti.
1. Komise zdravotní pečovala o zdravotní stav obce a
obyvatelstva: prohlížela byty, studny, kázala stoky ze
dvorů zakrývati a všechno, co shledal závadného,
ihned odstraňovala. Hlavním rádcem a rozhodčím byl
obvodní lékař.
2. Komise žňová – ze všech nejdůležitější – měla na
starosti všasné provádění veškerých polních prací,
dělala soupisy osevní, výkazy, prováděla výmlaty
obilí na zkoušku, rozvrhovala nařízení rekvisice obilní
na jednotlivé majetníky. Na ní leželo těžiště zásobování.
3. Komise hospodářská dbala o hospodářství narukovavších hospodářů, přiělovala dle potřeby jednotlivé
síly tam, kde jich bylo zapotřebí.
4. Komise aprovisační – zřízená v r. 1915 – pečovala o
výživu obyvatelstva přidělujíc obilí a potraviny a když
těch nebylo, dávala lístky „enky“.
Počínaje srpnem 1914, byly měsíčně spisovány
zásoby obilí, slámy, sena, dobytka a posílány na okresní hejtmanství – nyní okresní politickou správu
zvanou – a tímto nařizovány rekvisice.
Prvý zápis vykazoval: 77.500 kg pšenice, 124.500 kg
žita, 120.500 kg ječmene, 127.000 kg ovsa, 245.000
kg sena, 236.000 kg slámy, 82 koní, 211 krav, 99
jalovic, 53 telat a 346 prasat. Hned po té zrekvirováno
a odvezeno: 25.000 kg žita, 5.000 kg pšenice, 17.500
kg ječmene a 33.000 kg ovsa. V prosinci téhož roku
odvezeno 10.000 kg žita, v lednu 1915 dáno 15.000 kg
ječmene, v únoru 21.000 kg ovsa, v dubnu 10.000 kg
žita a 2.500 kg ječmene, v květnu 10.000 kg žita a
pšenice, 11.000 kg ovsa, v červnu 1.000 kg ovsa.
Za obilí bylo placeno: 31 K.r.m. za 100 kg pšenice, 22
K.r.m. za 100 kg žita, 19 K.r.m. za ječmen a 19 K.r.m.
za oves.
Se zbylými zásobami musilo se vystačiti do 15 srpna.
Komise aprovisační de nařízení okresní politické
správy předepsala každému množství obilí, které do té
doby směl spotřebovati – přebytečné obilí se odvedlo…
Tolik kronika k prvnímu zmiňovanému výročí. K
tomu druhému zmíněnému nám více poví pan doktor
Koch v článku následujícím po tomto výtahu z kroniky – záznamy v prvním dílu obecní kroniky končí
rokem 1976, nemohou tedy obsahovat eventuelní
poznámky k této dějinné události.
V letošním roce se obecnímu zastupitelstvu podařilo
dokončit přípravy na několik stavebních akcí. Také
naše kronika se zabývá k roku 1964 („50. výročí“)
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

výčtem stavebních aktivit počínajících tímto rokem.
Pro zajímavost uvádím přehled výstavby v letech
1964 – 1970.
s. 450 – 451 (Přehled výstavby MNV v r. 1964 –
1970)
Vynaložené náklady za zvelebení obce v létech 1964-1970 (mimo běžné náklady, které hradí místní národní
výbor pro je ho provoz a zařízení).
Rok 1964
Oprava sušicí věže a oprava požární zbrojnice
- 8.000,- Kčs
Oprava veřejných studní
- 971,- Kčs
Udržování místních komunikací
- 10.900,- Kčs
Generální oprava školy, výměna krytiny, nátěr oken
–
- 40.000,- Kčs
Rok 1965
Stavba čekárny
- 9.321,- Kčs
Kanalizace v Chaloupkách
- 4.998,- Kčs
Kanalaizace na Skalce (část)
- 3.800,- Kčs
Rozšíření hřiště Podskalou - úprava buldozerem
- 35.320,- Kčs
Oprava místního rozhlasu
- 8.496,- Kčs
Rok 1966
Dokončení práce čekárny
- 1.865,- Kčs
Vybudování otočky pro autobusy kolem čekárny
- 12.200,- Kčs
Potrubí nad koupalištěm z metrových skruží
- 10.541,- Kčs
Vybudování bezprašné vozovky v Javůrské ulici
- 72.283,- Kčs
Rok 1967
Část kanalizace na Skalce
- 3.099,- Kčs
Nákup štěrku pro silnice Chaloupky, Zazmolí
a v Cihelně
- 27.855,- Kčs
Vybudování zdi kolem hřbitova
- 46.592,- Kčs
Výstavba prodejny samoobsluhy a zařízení prodejny
práce prováděli místní občané
- 750.000,- Kčs
Rok 1968
Položení obrubníků u kovárny, u čekárny, Za farou,
na Oulehlách, směrem k Líchám struha a v Javůrské
ulici 600 m obrubníků, asvaltový koberec na vozovce
na Oulehlách
- 65.932,- Kčs
Vybudování a zařízení holičské provozovny
- 30.807,- Kčs
Rok 1969
Dokončení navožení štěrku a pložení asvaltovéh
Koberce na vozovkách v Chaloupkách, Zazmolí a
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v Cihelně
- 74.136,- Kčs
Ústřední topení a generální oprava školy se zařízením
Vodovodu ve škole
- 183.519,- Kčs
Rok 1970
Materiál na mostek Podskalou
- 3.282,- Kčs
Dokončovací práce ve škole – malba - 23.708,- Kčs
Cesta za humny, zpevnění nájezd. cest - 5.965,- Kčs

Výbojky na veřejné osvětlení – 18 ks - 25.000,- Kčs
Informace, či inspirace?
Příjemné svátky vánoční a jen to nejlepší do nového
roku.
Na další setkání nad stránkami kroniky naší obce
se těší
Martin Hnilička.

ŠKOLA A ŠKOLKA

C

M

Nový rok zahájili naši prvňáčci výpravou za zakletou
princeznou. Převlečeni za mušketýry, jeden po
druhém (někteří společně s rodiči), postupovali schod
po schodu až nahoru na půdu. Každým správně přečteným slovem byli princezně blíž a blíž. Na třech
úsecích tak prvňáčci přemohli čerta, čarodějnici i
draka. Výpravu všichni úspěšně zvládli, všem se podařilo princeznu zachránit. Překvapením bylo mimo jiné
i to, že princezny byly v zakletém zámku (na školní
půdě) dvě.
V tomto školním roce jsme poprvé nevydávali vysvědčení, ale výpisy z vysvědčení, které zůstaly rodičům i
dětem doma. Ve školce probíhaly již tradiční barevné
dny, které pokračovaly i v únoru.

doma ani ve škole, ale vyrážela na pěší výlety do okolí
Knínic.
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Březen byl ve znamení čtenářské dílny, kde si žáci
společně s rodiči přečetli a poslechli spoustu informací o šimpanzích, ale na konci tohoto programu vytvořili také životabáseň.
V dubnu pokračovala systematická dopravní výuka ve
spolupráci se SVČ Rosice. Žáci 4. a 5. ročníku si
probrali výbavu kola, osvojili si základy zdravovědy a
také si vyzkoušeli jízdu zručnosti.
V průběhu dubna skupinka našich žáků nacvičovala
taneční vystoupení na tradiční oslavy Pohádky máje.
Děti si vytvořily vlastní aranžmá a po celý měsíc pilně
trénovaly. V mateřské školce zase děti nacvičovaly
pásmo básniček. Jak se již stalo tradicí, zahájili jsme v
dubnu výuku plavání. Skupinka neplavců nezahálela
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

Měsíc květen byl ve znamení Svátku matek, který
probíhá formou besídky v naší mateřské škole. Pedagogové školy i školky se zúčastnili školení o poskytování první pomoci, při kterém si prakticky vyzkoušeli
nepřímou masáž srdce, zastavení krvácení a spoustu
dalších důležitých úkonů.
Poslední měsíc školního roku vyvrcholila výuka
dopravní výchovy závěrečnými zkouškami a získáním
řidičského průkazu. Společně se školkou jsme navštívili Slavonice, kde jsme si prohlédli historické centrum města, starší žáci navštívili podzemí a všichni
společně jsem se šli podívat na pohádkovou cestu za
městem. Naši myslivci pro nás již tradičně připravili
den dětí s ukázkami výcviku loveckých psů, testy
znalostí přírody a také střelbou ze vzduchovky. Tento
školní rok jsme ještě navštívili dětský den na Javůrku
pořádaný Svazkem obcí panství hradu Veveří. Poslední školní den obdrželi žáci dvě vysvědčení, jedno z
plavecké školy a druhé klasické školní.
Prázdniny ve škole i školce byly věnovány opravám.
V mateřské škole bylo opraveno osvětlení třídy a
vymalována kuchyň. V základní škole byla zahájena
oprava podlahy v tělocvičně a v srpnu byla zahájena
přístavba školní jídelny a šatny.
Nový školní rok jsme sice zahájili v rozestavěné škole,
ale díky spolupráci všech zúčastněných probíhalo vše
bez velkých problémů. Poděkování patří zejména paní
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školnici, která zvládala úklid školy na jedničku.
Přístavba byla dokončena v listopadu a na dni otevřených dveří byla slavnostně předána k užívání.
Zahájení nového školního roku proběhlo formou
dopoledního programu pana Hlaváčka s uvítáním
našich nových prvňáčků. Žáci čtvrtého a pátého ročníku navštívili Den vědy s RWE na Kraví hoře, kde
odhalili spoustu jevů kolem nás. V září a říjnu se nám
podařilo dovybavit třídy novým nábytkem a tak zpříjemnit dětem pobyt ve škole.
V listopadu navštívili mladší žáci společně s dětmi z
mateřské školy divadelní představení Divadla Spejbla

a Hurvínka, které hostovalo v Brně. Poslední pátek v
listopadu proběhl ve škole Den otevřených dveří, kde
jsme se ukázali formy výuky na naší škole, návštěvníci si mohli zavzpomínat nad fotografiemi zapůjčenými
paní učitelkou Ambrožovou a paní Holubovou.
Měsíc prosinec je věnován nejen přípravám na
Vánoce, ale také premiérou divadelního představení
Dívčí válka v podání žáků školy.
Rád bych touto cestou poděkoval všem za přízeň a
pomoc během uplynulého roku.
Zdeněk Kříž

AKCE KNÍNICKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ V ROCE 2014
První společnou akcí v letošním roce byla odborná
ukázka řezu ovocných stromů, která se probíhala v
sobotu 8. března 2014. Řez jabloní s odborným výkladem
nám předváděl předseda našeho spolku pan František
Čertek.
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Jarní Josefská zábava se konala v sobotu 22. března
2014 v místní sokolovně. K tanci a poslechu hrála oblíbená zbýšovská skupina HoBBiT music, zazněly známé
skladby různých hudebních žánrů, country, pop, rock i
lidovky. Zábava byla výborná, stejně tak víno od známých
vinařů z Dolních Kounic, i naše kuchařské speciality šly
dobře na odbyt.
V den státního svátku 8. května 2014 jsme šli na společný výlet do Podkomorských lesů s cílem najít
pramen Veverky. Šli jsme přes Oulehle, dál polní cestou přes Vysoké pole směrem k Podkomorským lesům k
místu zvaném Na sekerce, kde se Knínický potok vlévá do Veverky. Pokračovali jsme dál podél lesa proti proudu
Veverky, zašli jsme se podívat k Podkomorské myslivně na Helenku a po malém odpočinku jsme se vrátili k toku
Veverky. Cestou jsme zašli ke košaté babyce, odkud se nám otevřel krásný pohled do kraje a pak jsme pokračovali dál proti toku Veverky. Počasí bylo nestálé, déšť a mokrá tráva nám ztěžovaly cestu a tak jsme zamířili do
Ostrovačic a výlet zakončili příjemným posezením v Campu Alpa.
Jen jeden účastník vytrval, hledal a našel prameniště Veverky.
Veverka podle wikipedie pramení v lesích východně od Ostrovačic v nadmořské
výšce 437 m, délka toku činí 8,95 km. Pramen je v katastrální mapě označen Zárubova studánka. Asi po 200 metrech ústí přímo do Veverky Valuchova studánka.
Veverka má sedm pravostranných bezejmenných přítoků pramenících v lese a šest
levostranných přítoků, z nich tři přítoky mají názvy a to Knínický potok, Melkranský potok a potok Hlinka. Veverka se vlévá v blízkosti hradu Veveří jako pravostranný přítok řeky Svratky do Brněnské přehrady.
Další společný výlet se konal v sobotu 28. června 2014 s cílem najít pramen
Knínického potoka. Šli jsme Pod skalu, dál cestou kolem zahrádkářské osady,
lesem zvaným Lazebnice a dál proti toku Knínického potoka směrem na západ.
Při hledání pramene Knínického potoka jsme trochu bloudili a znovu jsme se
všichni setkali až na Bahňáku. Tam jsme si společně ujasnili, že náš Knínický
potok má vlastně tři prameny, ten nejdelší je v lesíku nedaleko rybníku Bahňák a
další dva se nachází v blízkosti Javůrské myslivny. Od Bahňáku jsme se vydali
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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malebným údolím přes Dolní Říčky, dále lesem podél potoka až k říčanskému rybníku, který je nyní upraven
jako přírodní koupaliště.
V neděli 27. července 2014 jsme se vydali na hrad Veveří, kde jsme mimo jiné navštívili výstavu uspořádanou k výročí 800 let první písemné zmínky o hradu Veveří. Z výletu jsme si odnesli důležitou informaci, která
dokládá nejstarší historii hradu - 800 let první písemné zmínky o hradu Veveří. Rádi se s vámi o tuto informaci
podělíme:
"Dne 31.12.1213 vydali v Prostějově český král Přemysl Otakar I. a jeho mladší bratr moravský markrabě Vladislav Jindřich, každý za sebe listinu s výčtem privilegií pro řád johanitů.“
"...Na obou dochovaných dokumentech je, mimo jiné, poprvé zmiňován Prostějov, na přívěšené pečeti je poprvé
použit přemyslovský (český) lev, příznačně ovšem na pečeti moravského hraběte Jana Jindřicha a mezi svědky je
na obou listinách uveden jistý Stephanus de Weweri.“
V loňském roce na Silvestra uplynulo od této události 800 let.
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V neděli 23. listopadu 2014 jsme se vypravili autobusem pana Slámy na společnou návštěvu výstavy v
Šebrově, která bývá každoročně pořádána pod názvem "Kouzelné Vánoce“.
Zahradnictví u Kopřivů bylo plné vánočního zboží a dekorací. Měli jsme možnost shlédnout ukázku originálních
květinových vazeb s vánoční tématikou, které přímo na místě tvořil holandský florista Peter Manders a rovněž
naši floristé. Při zpáteční cestě jsme se krátce zastavili ve Vranově, kde jsme si prohlédli známý poutní kostel.
V letošním roce se mužská část našeho spolku věnovala úpravám a nutným opravám v moštárně, jako
např. malování v klubovně a položení plovoucí podlahy, úprava moštovacího lisu a drobné instalatérské a
zednické práce. Ženská část našeho spolku se podílela na přípravě akcí a následném úklidu. Velké díky
patří všem, kteří se zapojili!
V letošním roce doplnilo naše řady opět několik nových členů. Rádi uvítáme mezi námi další zájemce!
Ludmila Kačerovská
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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Zahrádkáři
BIOODPAD - KAM S NÍM
Vážení a milí spoluobčané,
přibližně v polovině listopadu letošního roku jste ve svých schránkách našli výzvu obecního úřadu ke svozu
bioodpadu, kde byla uvedena informace, že od příštího roku bude pro všechny obce platit povinnost odděleně
třídit a ukládat bioodpad.
V naší obci máme již v současné době pro ukládání bioodpadu k dispozici ve sběrném dvoře za sokolovnou dva
kontejnery. Pro svoz bioodpadu bylo pořízeno speciální svozové vozidlo Bonetti.
Během zimního období nebude svoz bioodpadu prováděn. Možnost uložit bioodpad do kontejnerů ve sběrném
dvoře zůstává. Svoz bioodpadu bude obnoven s příchodem jara.
Zopakujme si zásady správného třídění bioodpadu:
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Co patří do bioodpadu
...veškerý biologický rozložitelný odpad ze zahrady,
domácností a odpad z údržby zahrad a zeleně např.:

Co nepatří do bioodpadu
...především nebezpečné kontaminované
produkty

zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor,
okrajky z kořenové zeleniny, zbytky z moštování jablek

plastové materiály, sklo, keramika, textil,
popel z uhlí

čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z
vajec, peří, chlupy, substrát z truhlíků
listí (i z ořešáků), pokosená i suchá tráva,
staré seno a sláma, zbytky rostlin, kořeny a
listy zeleniny, květiny, zemina, apod.
piliny, hobliny, kůra, kousky větví keřů a
stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem)

kameny, kovové předměty, plech, zbytky
barev a laků
silně mastné potraviny, tuky, obaly od potravin
léky, pleny, baterie, oleje atd.
barevné, potištěné papíry a barevné noviny
uhynulá zvířata, velké kosti

padané ovoce (i shnilé a plesnivé) prokládané
trávou, listím nebo zbytky rostlin
podestýlka domácích mazlíčků
A jaký bude další postup?
Bioodpad složený v kontejnerech bude naše obec odvážet do kompostárny, kde bude zpracován na
kompost, který bude následně využit v zemědělství.
Co víme o kompostování?
• Kompostování je přirozený proces rozpadu biologického materiálu působením půdních organismů.
Kompostováním vzniká humus, tedy voňavá, drobtovitá hmota barvy tmavé kávy, ze které dokáží
rostliny postupně čerpat živiny a minerální látky potřebné k růstu, kvetení a plození.
• Kompostování probíhá za přítomnosti kyslíku. Pokud při procesu kyslík není, jedná se o hnilobný
proces a ten je při kompostování nežádoucí.
• Kompostování je zcela přirozený proces, který příroda umí provádět sama, snadno a rychle.
• Vytříděním a kompostováním bioodpadu omezíme množství směsného domovního odpadu, který jinak
musí být uložen na skládku či spálen ve spalovně. Šetříme tak peníze za odvoz odpadu i životní prostředí. (Uvádí se, že rostlinné a živočišné zbytky tvoří přibližně 30% běžného směsného domovního
odpadu.)
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

strana 15

str16.pdf

1

16.12.14

12:12

Bioodpad

•
•
•
•

Proč a jak si případně založit vlastní kompost?
BIOODPAD
- KAM Sje NÍM
domácího kompostu
využít odpad ze zahrádek a zbytky z domác• Nejčastějším důvodem pro založení
ností a získat kvalitní a levné hnojivo pro naše rostliny, keře a stromy.
• Rozhodneme-li se pro založení vlastního kompostu, tak nejprve je tu otázka, zda budeme tvořit volnou
hromadu nebo si pořídíme kompostér.
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• Při umístění kompostu je třeba zajistit kontakt s půdou pod ním, aby měly přístup půdní organismy,
které pomáhají rozkladu organických materiálů. Kompost by neměl být vystaven přímému slunci,
doporučuje se polostín.
• Na dno kompostu dáme hrubší materiál (posekané dřevo, větve, sláma aj.), aby mohla odtékat voda a
proudit vzduch.
• Materiály ukládáme do kompostu posekané, případně drcené a dostatečně promíchané suché s mokrým,
tvrdé s měkkým, urychlí se tak doba rozkladu.
• V případě déle trvajících veder a sucha je nutné kompost navlhčit. Bez vody rozkladný proces neprobíhá. Pokud kompost na povrchu plesniví, je nutné jej navlhčit a promíchat.
• Kompostovaný materiál je vhodné občas prosypat tenkou vrstvou zeminy. Urychlí se zrání kompostu a
zemina bude udržovat vlhkost. Teplo urychluje zrání kompostu. Na zimu se proto doporučuje kompost
zakrýt igelitovou fólií.
• Je vhodné kombinovat dusíkaté a uhlíkaté látky. Zatímco dusíkaté látky jako tráva, kuchyňský odpad a
hnůj jsou bohaté na živiny a rozkládají se rychle, uhlíkaté látky jako listí, dřevo, seno a piliny se rozkládají pomalu a udržují strukturu kompostu.
• Pro urychlení procesu zrání je také možné použít urychlovač kompostu. Jedná se o kompostovací
bakterie, které se vlhkem aktivují. Uvádí se, že stejně dobře jako urychlovač, poslouží i listy z kostivalu
lékařského nebo jitrocele kopinatého.
• Přibližně za rok bude kompost zralý, před použitím je vhodné jej přesít a nerozložené zbytky uložit zpět
na kompost.
• Zralý kompost je hnědý až tmavohnědý, jemné struktury, nepáchne. Jeho výhody spočívají v tom, že má
schopnost provzdušňovat půdu a obohatit půdu živinami. Lze jej použít v zeleninových, ovocných i
okrasných zahradách.
Na závěr:
Možná se vám zdá kompostování trochu složité, ale není to tak. Chce to jen vyzkoušet a výsledky
by měly být brzy vidět: snížíme množství domovního odpadu, ušetříme za odvoz popelnic a
přispějeme k ochraně životního prostředí a přitom získáme kvalitní hnojivo pro další využití!
Ludmila Kačerovská
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)
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Sk M - aerobik academy
SK M - AEROBIK ACADEMY V ROCE 2014
Zdravíme všechny příznivce sportu, především aerobiku. Touto cestou bychom se s vámi rádi podělili o
novinky a události, které se v našem sportovním klubu
udály za rok 2014.
V současné době máme asi 50 závodníků, z toho 6 dětí
z Veverských Knínic.
Kromě tréninků aerobiku dětí a mládeže vedeme
téměř každý den také lekce pro veřejnost. S dětmi
navštěvujeme závody týmů i jednotlivců po celé
republice, ale nabízíme také možnost doprovodného
programu na plesy, večírky, sportovní i jiné akce.

C

Sezonu jsme odstartovali dobře, to jsme však ještě
netušili, jaké úspěchy nás v roce 2014 čekají se skupinovými choreografiemi. V jarním období jsme se
zúčastnili celkem devíti závodů v rámci soutěže Aerobic Tour, Děti Fitness a Česko se hýbe. Step tým v
kategorii 8-10 let ve složení Aneta Žilková, David
Pelikán, Tereza Mašková, Adéla Kadlecová, Aneta
Bradová, Rozálie Drápalová, Vendula Sobotková a
Tereza Gabrišová, se může pochlubit osmi medailemi,
z toho pět bronzových, jedna stříbrná a dvě zlaté.
Fitness tým v kategorii 14 a více let ve složení Natálie
Neklapilová, Beata Hvězdová, Michaela Hnátková,
Lucie Pokorná, Markéta Bartoňková, Mirka Prokešová, Pavlína Kokojanová a Michaela Brychtová, měl
nádhernou sezonu plnou radostných zážitků v podobě
devíti medailových umístění. V tomto roce tento tým
získal jednu bronzovou medaili, jednu stříbrnou a
sedm zlatých medailí. Obrovský a v počátcích nečekaný úspěch těchto dvou týmů byl zakončen zlatými
medailemi na Mia Festivalu, celorepublikovém finále
soutěže Děti Fitness, které se konalo na konci května v
Praze.
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Jednou z hlavních činností našeho sportovního klubu
je příprava dětí na závody v aerobiku. SK M-Aerobik
Academy v roce 2014 nasbíral mnoho úspěchů.
Sezonu jsme začali jako tradičně domácím závodem
M-Aerobik Cup, kde naše závodnice slavily úspěch i
přes obrovskou konkurenci dalších 250 závodníků z
celé Moravy. V kategorii 8-10 let obsadila 6. místo
Rozálie Drápalová a na 4. místo dosáhla Aneta Žilková. V kategorii 11-13 let jsme vybojovali dva nejcennější kovy. Stříbro si odnesla Natálie Neklapilová a
zlato viselo na krku Beatě Hvězdové. V kategorii
14-18 let se dařilo nejlépe. Čtyři s šesti umístěných
děvčat patřily k našemu týmu. Šestá Mirka Prokešová,
bramborová Dorota Ryšánková, stříbrná Lucie Pokorná a zlatá Markéta Bartoňková. V kategorii 19-25 let
na bronzovou medaili dosáhla Michaela Brychtová.
Druhé závody jednotlivců, tentokrát ve Zbýšově, se
taktéž vydařily, a SKMAA se stal opět nejúspěšnějším
klubem dne. Domů jsme si přivezli pět medailí, mezi
nejcennější patří určitě zlatá medaile a obrovský
úspěch začínající závodnice Barči Kopečné.

Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

Krásná umístění jsme posbírali na listopadových
závodech v Tlumačově a v Moravských Budějovicích.
Poté nás čekali ještě závody jednotlivců v Bystřici nad
Pernštejnem, odkud jsme si dovezli tři medaile, a sérii
letošních závodů a vystoupení zakončíme v sobotu 13.
prosince, kde rodičům a kamarádům předvedeme, co
jsme se v novém školním roce naučili.
Doufáme, že závodní sezona 2015 bude alespoň z
poloviny tak úspěšná jako ta letošní. Sportovní klub
SK M-Aerobik Academy vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku.

Martina Cihlářová, Michaela Brychtová
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Sdružení falcons Mechov
SDRUŽENÍ FALCONS MECHOV
Dovolte mi, abych Vám touto cestou představil
poměrně nové občanské sdružení Falcons Mechov,
které bylo založeno partou místních kluků dne 29.
května 2013 ve Veverských Knínicích. Věnujeme se
florbalu a minikopané.
Už před založením sdružení jsme reprezentovali
obec na amatérských a
poloprofesionálních sportovních turnajích. Úspěchy
sbíráme především v malé
kopané a ve florbalu, kde
téměř vždy patříme přinejmenším k velice vyrovnaným a nepříjemným soupeřům. V roce 2013 nám
nemalou částkou pomohli místní i přespolní podnikatelé a tak jsme se konečně mohli sjednotit pod svými
vlastními dresy a vlastním logem.
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Nejvíce úsilí a práce nám letos rozhodně dal další
ročník turnaje v malé kopané "Mechov Cup 2014".
Podle ohlasů od týmů, které se turnaje účastnily, a
diváků můžu říct, že se nám turnaj povedl. Po ročníku
2013, kdy jsme se rozhodli tento turnaj po několika
letech obnovit, jsme přemýšleli, jak značku a především kvalitu Mechov Cupu ještě více přiblížit velkým
turnajům, které se hrají v našem okolí. Turnaje se
zúčastnilo jedenáct týmů, velkými favority byly týmy
Los Posluchov z Olomouce a Prostějova a TSL z Brna,
kteří se proti sobě nakonec utkaly ve finále o velký
pohár a sud piva. TSL díky své skvělé obraně (za celý
turnaj tým nedostal ani jeden jediný gól) zaslouženě
vyhrály 1:0.
Na turnaji startovaly také dva místní týmy a to
Falcons Mechov a Celtic Mechov. Zatímco Falconi ve
čtvrtfinále podlehli pozdějším vítězům turnaje 0:2,
Celtic se dopracoval až do semifinále, které bohužel
prohrál a musel se spokojit se zápasem o 3. místo. V
tomto utkání kluci sehráli nádherný zápas s rosickým
týmem Tingas. Po velké bitvě však nakonec Celtic
prohrál 2:3 a umístil se na v takto kvalitativně nabitém
turnaji na krásném 4. místě.
Za všechny pořadatele turnaje patří velké DÍKY
zastupitelstvu obce Veverské Knínice, které nás letos
podpořilo velice hodnotným příspěvkem v podobě
nových branek pro malou kopanou a díky tomu
můžeme turnaj do dalších let dále rozvíjet a zvyšovat
Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

počty týmů, které na něm budou startovat.
"Florbal Cup" – naše druhá velká akce v roce 2014.
Florbalový turnaj se kvůli rozměrům knínické sokolovny konal už po čtvrté v tělocvičně Gymnázia TGM
v Zastávce. Turnaj se především díky úžasné práci
hlavního pořadatele a zakladatele Standy Kachyni těší
většímu a většímu zájmu. Oproti prvním ročníkům,
kdy jsme pravidelně patřili k favoritům na titul, se
kvalita týmů rychle vyrovnává. V ročníku 2015 se
tedy můžeme těšit na další sérii těžkých, tvrdých a
krásných bojů o medailové pozice.
Až do 3. prosince tohoto roku jsme v naší sokolovně
používali nestandardní branky. Proto naši brankáři
zažívali na turnajích horké chvilky, než si na nové
rozměry zvykli. Naše sdružení se rozhodlo do nákupu
branek investovat a zakoupili jsme oficiální florbalovou branku.

Plány sdružení pro rok 2015
V roce 2015 bychom se chtěli nadále účastnit turnajů
v malé kopané a ve florbalu, kde bychom rádi navázali
na pro nás veleúspěšný rok 2013.
Dále plánujeme pořádat další ročníky již zaběhnutých
turnajů:
Florbal Cup 2015 - první čtvrtina roku 2015
Mechov Cup 2015 - Srpen 2015
+ navíc plánujeme ještě jeden menší turnaj v malé
kopané a turnaj ve stolním tenise.
Budeme velice rádi, když nás přijdete na turnaje
podpořit a vytvořit tak důstojnou kulisu hodnou těch
největších turnajů.
strana 18

str19.pdf

1

16.12.14

11:48

Sdružení falcons Mechov / PF 2015

Dále budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek,
který nám pomůže nakoupit další sportovní vybavení
a tím vylepšit sportovní vyžití ve Veverských Knínicích pro všechny věkové kategorie. Za každý příspěvek, který bude větší, než 100,-Kč navíc dostanete
samolepku s naším logem. Pokud se rozhodnete
přispět, kontaktujte nás na emailu falconsmechov@seznam.cz, nebo se obraťte osobně na Petra Ševčíka
ml.
Petr Ševčík ml. (za ostatní kluky)
PF 2015
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INFORMACE
Úřední hodiny obecního úřadu

Telefonní čísla a kontakty obecního úřadu

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Oldřich Matyáš (starosta):
Ludmila Krčálová (účetní):

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)
8.00 - 10.00

Knínický zpravodaj 1/2014 (prosinec)

546 427 610
546 427 817

www.veverskekninice.cz
e-mail: vev-kninice@mybox.cz
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KOUZELNÉ VÁNOCE V ŠEBROVĚ

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a šťastný rok 2015!
Za zahrádkáře Veverské Knínice Lída Kačerovská
CO SE BUDE DÍT - PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ (O KTERÝCH V TUTO CHVÍLI VÍME)
termín

akce

pořadatel

21.12.2014
Betlémské doprovázení
divadelníci+OZ
20.12.-30.12. 2014 Mlha v brázdě - výstava prací
OÚ Říčany
mladých umělců zVK a okolních obcí
30.12.2014
divadelní představení
divadelníci
"Žena muže (ne)přemůže"
11.1.2015
Tříkrálový koncert
OZ a ŘKF
"Písně barokních Vánoc"
Vev. Knínice
15.1.2015
beseda s extrémním lyžařem
Magda Jelínková
a horolezcem Jiřím Švihálkem
17.1.2015
Myslivecký ples
MS Stráž
ve Vev. Knínicích
21.3.2015
Josefská zábava
Záhradkáři VK
11.4.2015
Koncert 3 kapel (rock + folk)
Sáva Buršík

místo
začátek u hřbitova, průvod k OU
Kulturní dům Říčany
Sokolovna ve VK
kostel Svatého Mikuláše ve
Veverských Knínicích
ZŠ ve Veverských Knínicích
Sokolovna ve VK
Sokolovna ve VK
Sokolovna ve VK

PŘEJEME VÁM KOUZELNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

***

