KNÍNICKÝ
ZPRAVODAJ
1/2013 (prosinec)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po více než roční přestávce se vám opět dostává do rukou „Knínický zpravodaj“. Za tuto dobu se mnohé v obci
změnilo, personální změny zaznamenalo i zastupitelstvo a některé výbory. V tomto zpravodaji se dočtete o změnách v zastupitelstvu, o předpokládaných investičních a kulturních akcích a směru dalšího rozvoje obce. Roční přestávka byla způsobena tím, že jsme nezvládli zkoordinovat svůj postup a zpracovat svoje příspěvky tak,
aby bylo možné zpravodaj sestavit a vydat. Za toto se všem občanům za sebe i zastupitelstvo omlouvám. Napříště se budeme snažit, aby zpravodaj vycházel v půlročním cyklu, jak bylo zvykem. Na obhajobu chci uvést,
že zastupitelé jsou zaměstnaní a teprve po splnění svých pracovních povinností se věnují záležitostem obce.
Na psaní vzhledem k náročnosti zaměstnání pak již nezbývá mnoho času. V uplynulém období se nám podařilo některé akce úspěšně uskutečnit, někde jsme však neuspěli a řešení teprve hledáme. O tom se blíže dočtete uvnitř tohoto zpravodaje.
Tento výtisk Knínického zpravodaje vychází v době předvánoční. Proto přeji všem občanům touto cestou
jménem svým i zastupitelstva obce klidné a příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody v roce 2014.
Bc. Oldřich Matyáš

***

Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení spoluobčané,
navazuji na minulé vydání zpravodaje a budu popisovat práci zastupitelstva obce a další aktivity obce za
uplynulé období. Vzhledem k době,
která uplynula od vydání minulého
čísla, se budu snažit být maximálně stručný.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 5, dne 20. 9. 2012 jsme
schválili darovací smlouvu, kterou
Jihomoravský kraj daroval obci dva
přístřešky autobusových zastávek
(u horní studny a u zemědělského družstva) v hodnotě 57 456 Kč.
Přístřešky jsou nyní v dobrém technickém stavu a veškeré náklady na
údržbu a opravy budou na náklady obce. Schválili jsme také výměnu 8 kusů těles veřejného osvětlení,
která byla v havarijním stavu. Použili jsme světla s LED diodami, která jsou velmi úsporná, reakce občanů
však byly různé. Někdo byl spokojen, jiný namítal, že světlo je nepřirozené a příliš ostré. Svazek obcí Panství hradu Veveří poskytl naší obci
dotaci ve výši 150 000 Kč, kterou
jsme schválili a dotaci jsme využili na výměnu oken a dveří v přízemí
mateřské školky s dofinancováním
z finančních prostředků obce. Celkové náklady byly 397 149 Kč, doplatek obce činil 247 149 Kč. Dále
jsme schválili nákup sazenic stromků třešní a v říjnu jsme ve spolupráci s občanským sdružením Melkran
v rámci akce „Zasaď si svůj strom“
za účastí občanů a dětí základní
školy obnovili třešňovou alej podél
cesty na Hvozdec. Na tomto zasedání jsme schválili provedení opravy zatrubnění potoka u koupaliště,
pokud bude obec určena jako příslušná k opravě. V této věci proběhla jednání s Povodím Moravy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových z důvodu, že pozemek
nebyl ve vlastnictví obce. Jednání
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byla neúspěšná, nikdo nebyl určen
jako příslušný k opravě. Pozdější
vývoj událostí přispěl k řešení situace tím, že pozemek p.č. 958/4 se
podařilo převést do majetku obce.
Převod pozemků však do současné doby prověřuje Státní pozemkový úřad a nelze s nimi do ukončení
prověřování nijak nakládat. Předpokládáme, že oprava bude provedena společně s dokončením dešťové
a splaškové kanalizace v této lokalitě v roce 2014.
Na posledním zasedání v roce 2012
č. 6, dne 10. 12. 2012 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok
2013, obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Na tomto zasedání
jsme schválili zvýšení ceny vodného
z 25 Kč na 26 Kč a stočného z 25 Kč
na 26 Kč, v důsledku zvýšení DPH
a dodatek ke směrnici „vysílání na
pracovní cesty“, který upravuje výši
stravného. Dále jsme schválili plán
inventarizace 2012, pronájem části pozemku p.č. 1151/45 manželům
Cardovým, pronájem obecního bytu
p. Cejnkové na jeden rok, vedení
pozemků, které v té době byly ještě
na listu vlastnictví č. 1 v podrozvaze účetnictví a poskytnutí katastrálního území obce pro činnost MAS
Brána Brněnska. Na tomto zasedání byl ještě schválen provozní řád
hřiště za MŠ a finanční příspěvky
obce ve výši 10 000 Kč římskokatolické farnosti na ozvučení kostela
a příspěvku ve výši 2 440 Kč na
úhradu spotřebovaných energií při
společné akci „Mikulášská zábava“ TJ Sokol. Posledním schváleným usnesením na tomto veřejném
zasedání bylo ukončení dohody
s Městysem Ostrovačice o úhradě

neinvestičních výdajů za ZŠ a MŠ
Veverské Knínice k 31. 12. 2012.
První veřejné zasedání v roce 2013
se konalo dne 14. 3. 2013. Na tomto zasedání jsme schválili průběh
a výsledky inventarizace, účetní závěrku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice. Dále
jsme schválili, aby výsledek hospodaření příspěvkové organizace za
rok 2012 byl převeden do fondu rezerv. Velmi důležitým bodem tohoto zasedání bylo schválení žádosti, vypracované starostou obce, ve
které jsme požádali podle zákona
o převod pozemku z majetku státu do majetku obce. Pokud by žádost nebyla podána do 31. 3. 2013,
všechny pozemky by podle zákona
přešly do majetku státu bez možnosti jejich převodu na obec. Na
základě naší žádosti byly pozemky převedeny Katastrálním úřadem
do majetku obce. Státní pozemkový úřad později začal převod těchto pozemků prověřovat s tím, že do
doby prověření oprávněnosti převodu nesmí být dotčené pozemky
prodávány, pronajímány nebo zatěžovány různými břemeny. Prověřování trvá dosud a podle předběžného sdělení by mělo být ukončeno
do konce roku. Pokud budou Státním pozemkovým úřadem nalezeny nabývací tituly k některým pozemkům, které by prokazovaly, že
tyto nepatří do majetku obce, požádá úřad o vrácení pozemků nebo
podá určovací žalobu u příslušného soudu. Převedené pozemky mají
pro naši obec velký strategický význam a bez jejich vlastnictví bychom nemohli realizovat investiční
akce jako dobudování splaškové kanalizace, budování chodníků, úprava návsi atd. Velmi komplikované
ta někdy i neřešitelné by bylo povolování domovních přípojek vody, elektřiny a kanalizace. Doufáme a předběžné výsledky tomu nasvědčují, že
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prověřování bude ukončeno ve prospěch obce. Na zasedání jsme ještě
schválili v důsledku změny DPH zvýšení paušálního poplatku za stočné
z 850 na 860 Kč a vyjádřili jsme
souhlas se zapojením obce do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Dále jsme schválili členské příspěvky Svazku obcí Panství
hradu Veveří ve výši 23 400 Kč a příspěvek na Jednotku požární ochrany Říčany, která zajišťuje případný požární zásah i pro naši obec ve
výši 46 800 Kč. Schválili jsme také
finanční dary Občanskému sdružení Glotis pro kroužek mažoretek 3 500 Kč, kroužku M-Aerobic
7 500 Kč, Gymnazijní společnosti Zastávka 4 500 Kč, Karate clubu
Dragons Rosice 2 000 Kč. Schválili
jsme i příspěvky Českému zahrádkářskému svazu 7 000 Kč na opravu moštovacího zařízení a dokončení kanalizace a TJ Sokol 20 000 Kč
na nové dresy brankářské rukavice
a lékárničku. Dále jsme schválili personální změny v zastupitelstvu
i ve výborech, kdy pana Zdeňka Kříže ve funkci předsedy školského výboru nahradil pan Martin Hnilička
a ve funkci člena školské rady paní
Alice Macáková. Pana Hniličku pak
ve funkci předsedy výboru pro životní prostředí nahradila paní Ludmila Kačerovská a ve funkci člena
stavebního výboru pan Vilém Jüttner. Změny byly zapříčiněny tím, že
pan Zdeněk Kříž podal přihlášku
do konkurzu na místo ředitele ZŠ
a MŠ Veverské Knínice a nemohl
nadále dosavadní funkce zastávat.
Druhé veřejné zasedání v roce 2013
se konalo dne 12. 6. 2013. Na tomto zasedání jsme schválili závěrečný
účet obce a vzali na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří. Schválili jsme smlouvu se
společností EKO-KOM o bezplatné výpůjčce kontejnerů na tříděný
odpad a zahájení další etapy splaškové kanalizace. Ukázalo se však, že
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původní projektovou dokumentaci
již nelze použít a proto bylo nutné
provést výběr projektové kanceláře
na zpracování nové projektové dokumentace. Projektová dokumentace se v současné době již zpracovává
a naší snahou je, aby v první polovině příštího roku byly zahájeny práce na této etapě splaškové kanalizace. Schválili jsme zapojení obce do
dotace svazku obcí na zametací vůz
a doplatek ve výši 40 000 Kč na pořízení vozidla. Dotace byla úspěšně
přidělena. V současné době jednáme o předání vozidla. Na jaře příštího roku již bude vozidlo provádět
ošetření komunikací v obcích svazku. Budeme tak schopni zametat
veřejné komunikace za výhodnějších podmínek i několikrát ročně.
Na tomto zasedání jsme schválili
finanční dar paní Petře Janouškové
4.500 Kč na částečnou úhradu zapůjčení krojů na „Babské hody“, finanční dar 5 000 Kč Hasičskému
sboru Veverské Knínice na zakoupení hadic a triček pro mladé hasiče a příspěvek 10 000 Kč obci Říčany na vybavení jednotky PO Říčany.
Dále jsme schválili uvolnění částky
80 000 Kč z rezervního fondu ZŠ na
nákup školních lavic do 1. a 2. třídy
a lehátek a lůžkovin do MŠ. Schválili jsme také využití poradenství firmy OptimalEnergy s cílem snížit
náklady na energie a podání žádosti na Úřad práce na dotaci na jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce. Neschválili jsme smlouvu
s firmou B.F.C.W. Logistic o užívání a údržbě účelové komunikace,
protože nebyla schválena nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.
Třetí veřejné zasedání v roce 2013
se konalo dne 5. 9. 2013. Protože
paní Irena Armutidisová rezignovala z důvodu pracovního vytížení na
funkci zastupitelky, na její místo zastupitele nastoupil první náhradník
pan Sáva Buršík. Pana Buršíka jsme
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Obecní úřad / Matrika
zvolili předsedou kulturního výboru. Schválili jsme novelizovanou
zřizovací listinu ZŠ a MŠ Veverské
Knínice a vyhlášku o zákazu podomního prodeje v obci. Bohužel tuto
vyhlášku nám Ministerstvo vnitra neschválilo. Pokud bychom chtěli, aby zákaz podomního prodeje
v obci platil, bude nutné vypracovat
a schválit tržní řád. Vzhledem
k tomu, že podomní prodej občany obtěžuje a bývá spojen i s různými podvody a krádežemi, bylo
by vhodné, abychom tržní řád
se zákazem podomního prodeje
schválili. Na tomto zasedání jsme
ještě schválili dvě smlouvy o zřízení věcných břemen, záměr o prodeji obecních pozemků a příspěvek Okresnímu výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu ve výši
3 500 Kč na vydání publikace „Zemřeli jsme pro vlast“, která se bude
týkat i občanů naší obce, kteří byli
popraveni ve druhé světové válce.
Jako poslední jsme schválili další
jednání s firmou B.F.C.W. Logistic
s cílem nalézt řešení opravy a údržby účelové komunikace, které by vyhovovalo oběma stranám.
Čtvrté a zatím poslední veřejné zasedání se konalo dne 21. 11. 2013.
Na tomto zasedání jsme schválili zadání zpracování projektové dokumentace na další etapu budování splaškové kanalizace a zpracování
projektové dokumentace na přístavbu jídelny v základní škole. Další
etapu budování splaškové kanalizace jsme plánovali zahájit již v tomto roce, důvody, které jsem již uvedl, přesouvají termín na příští rok.
Přístavba jídelny v základní škole
bude budována z toho důvodu, že
současný stav nevyhovuje po stránce hygienické a hrozilo nebezpečí,
že výdejna bude uzavřena. Do konce roku 2013 musí škola a zřizovatel Krajské hygienické stanici JmK
předložit řešení tohoto problému.
Do září 2014 by měla být přístavba
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jídelny hotova. Schválili jsme také
podání žádosti o dotaci na svoz
bioodpadu. Z této dotace by obec
měla získat vozidlo Multicar 27
a čtyři kontejnery na bioodpad,
který by se svážel do nejbližší
kompostárny. Pokud se obci Říčany podařilo vybudovat kompostárnu, nemusel by se odpad svážet
až do Náměště a náklady na odvoz by se podstatně snížily. Uvažujeme také o alternativě zřízení
kompostárny na pozemcích obce
a tím náklady minimalizovat. Dále
jsme na tomto zasedání schválili plán inventur a prodej pozemků
obce podle zveřejněného záměru.
Vyhověli jsme také žádosti stárků
a schválili úhradu ve výši 10 000 Kč
za zapůjčení krojů. Schválili jsme
prodloužení pronájmu bytu paní
Krčálové o jeden rok, dle vyvěšeného záměru a změnu ve výboru
pro životní prostředí, kdy pana Jiřího Dlabala nahradila paní Jana
Šancová. Důvodem byla rezignace pana Dlabala pro pracovní vytížení. Závěrem bych Vám ještě
chtěl sdělit, že usnesením č. 76/4
p Česká obec sokolská souhlasí s darováním nemovitého majetku ve vlastnictví TJ Sokol Veverské Knínice, zapsaném na LV
č. 370 obci Veverské Knínice s tím,
že bude smluvně ošetřeno v darovací smlouvě nemožnost převodu na třetí osobu bez souhlasu dárce. Smlouva, navržená obcí,
bude předložena k právní kontrole ČOS. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Toto je z důvodu obsáhlosti jen
velmi stručný přehled dění v zastupitelstvu od posledního vydání zpravodaje. Kulturní a jiné akce
jsem v tomto článku nepopisoval,
tyto budou obsaženy v jiných příspěvcích. V příštím vydání bude
určitě více prostoru k podrobnějšímu popisu.
Bc. Oldřich Matyáš

NAŠI JUBILANTI
Jitka Čiháčková, 80 let
Ervín Pergl, 80 let
Ljubomíra Bukovská, 85 let
Oldřich Bém, 85 let
Eliška Leicmanová - 90 let
Bohumila Mihulová – 90 let
Bohumila Cardová – 91 let
Jana Galíčková – 92 let
Drahomíra Kratochvílová – 92 let
Miroslav Žaloudek - 92 let
Vlasta Cardová – 93 let
Blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let!
MATRIKA
Narozeni v roce 2013
Ludvík Blažek
Samuel Dolíhal
Vendula Foltýnová
Matěj Hambálek
Matěj Jandásek
Hana Kazíková
Dominik Kotačka
Jiří Mádr
Zora Mesiariková
Anna Neubauerová
Šimon Pink
Karel Vitámvás
Jan Zrůstek
Zemřeli v roce 2013
Jaroslav Bartoníček
Anna Cardová
Josefa Joklová
Vilém Jüttner
Ludmila Kokoliová
Martin Kšica
Vlasta Smutná
Jan Ustohal
Jaroslav Vítamvás
Marie Zounková
o
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Dění v obci
MAŠKARNÍ BÁL V SOKOLOVNĚ
Dne 14. 4. 2013 proběhl maškarní bál v sokolovně. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
maminkám, které se podílely na jeho organizaci.
Velké díky patří také naší obci a sponzorům, díky
nim měly děti bohatou tombolu a radost ze štěstíček. Děti si zábavné odpoledne moc užily a to je to
hlavní!
Finanční prostředky ze vstupného, tomboly a štěstíček, v celkové částce 13 500 Kč, byly po uhrazení moderátora a energií rozděleny mezi MŠ, ZŠ
a hernu pro nejmenší. V mateřské školce mají nový
fotoaparát, v herně velkou skříň na hračky a škola
dostala příspěvek na lis do výtvarné výchovy.
Je úžasné, že se tolik lidí dokáže spojit pro úsměv
těch nejmenších.
M. a M.
DĚTSKÝ DEN
Dne 23. 6. 2013 se na fotbalovém hřišti konala akce
Svazku obcí Panství hradu Veveří „Dětský den“. Pro
děti bylo připraveno mnoho trakcí. Již při příchodu
si na ploše pod hřištěm mohly děti zkusit jízdu na
kole křižovatkami dětského hřiště, které zde postavila
Městská policie Brno a v jejich přistaveném autobusu
si poslechnout přednášku o různých bezpečnostních
rizicích. Komu se více líbí zvířata, svezl se hned vedle na poníkovi. Další atrakce čekaly na hřišti. Byl zde
skákací hrad, střelnice, trampolína, skupina „Kamarájako tužky, obrázky, klíčenky ale i sladké odměny. Odměny zajistily jednotlivé obce svazku a také firma Haribo. Počasí nám také přálo a nálada byla výborná.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravách a průběhu akce a přispěli tak ke spokojenosti našich nejmenších.
Oldřich Matyáš

di“ z Říčan dětem zahrála divadlo a šikovné maminky
namalovaly krásné obrázky na obličeje. Nechyběly ani
různé atrakce pro nejmenší. Úspěšným požárním zásahem na hořící budovu se nám poprvé představili naši
nejmenší hasiči v tričkách s nápisem Hasiči Mechov.
Pedagogové základní školy připravili pro děti naučnou stezku za pokladem s úkoly a zahrádkáři zajistili
občerstvení pro účastníky i hosty. Děti mohly na jednotlivých atrakcích při soutěžích získat různé odměny
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)
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Dění v obci
O LIDECH, PRO LIDI, S LIDMI
31. 8. 2013 jsme slavili 780 let od první písemné
zmínky o obci a 100 let založení TJ Sokol Veverské Knínice. Celá akce začala za chladného májového odpoledne a skončila právě teď, tímto sumářem.
Osm měsíců událostí, plánů, práce a dozvuků. Celou tu dobu jsme vás zaplavovali informacemi o přípravách, společně jsme uklidili obec a odvezli fůru že-

lezného odpadu, nacvičili taneční číslo žen, sokolskou
hymnu, nástupy žen i mužů, napekli a snědli spoustu
laskominek, prošli obec s rozjařeným průvodem, veselili se na třech zábavách najednou, nafotili živé obrazy ze života M. Tyrše, vydali a distribuovali kalendář
i hromadnou fotografii. Akce byla koncipovaná jako
otevřená a neustále se formující. Do konečné podoby
se mohl zapojit skutečně každý. Není účelem tohoto
článku popisovat to, co většina z vás a vašich hostů prožila doslova na vlastní kůži. Raději bych chtěla poděkovat. Prosím, aby mě nikdo nepodezíral z formálnosti. Vzdávám díky od srdce a ráda. Ale od koho začít?
Výborný byl tým fotbalistů, ženy tančily s elánem dívek, myslivci byli absolutně spolehliví, zahrádkáři zahrádkářští, mládí obce roztomilé, mažoretky a aerobičky sportovně přesné, hasiči odvážně zasahovali, hudba
MLADÉ HODY 2013

naladila na veselou notu… kdybych stála na pódiu při
předávání cen Oskara, můj děkovný projev by nebral
konce, a že by si divadelníci Oskara zasloužili! Proto děkuji prostě a všem. Všem, kteří přispěli k tomu,
že všeho byla hojnost – nálady, pohody i veselí. Naše
slavnost měla jistě i nedostatky. Naším cílem však
nebyla snaha o striktní dokonalost, ale o sousedský
soulad. Nestáli jsme o pasivní diváky, ale o aktivní občany. Věřím, že každý z vás se objevil v našem jedinečném kalendáři či na společné fotografii. Nechtěli jsme
pompézní předvádění, ale naturální a pravdivý obraz
našeho života. Chtěli jsme slavnost o lidech, pro lidi
a s lidmi. Troufám si konstatovat, že se nám to společně podařilo. Až dočtete tyto řádky, zatleskejte si. Zasloužíte si to.
P.S.: Zvláštní poděkování patří místnímu rozhlasu, že
vydržel řadu oznámení. Dvěma párům prochozených
bot. Objednavateli příznivého počasí. Ostrému obrazu a dobrému zvuku. M. Tyrši a tomu, kdo se před 780
lety poprvé písemně zmínil o naší obci.
Zuzana Armutidisová

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 1. prosince 2013 byl jako tradičně rozsvícen
starostou obce vánoční strom na návsi před obecním
úřadem. V chladném počasí se zúčastnění zahřáli čajem či punčem a všichni společně oslavili příchod adventu.
Z KRONIKY
Rok 1949 (s. 232)
V prosinci byl rozsvícen na návsi „Vánoční strom republiky“. Program při slavnosti rozsvícení obstarali žáci národní školy.
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Dění v obci
AKCE KNÍNICKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ V ROCE 2013

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V neděli 24. února jsme se vypravili na společnou procházku „Hledání jara“. Vyšli jsme směrem na Hvozdec,
podél Melkranského potoka jsme se dostali k malému Orlíku, pak jsme pokračovali podél lesa na Hlinky
a odtud do vyhřáté hvozdecké hospůdky. Únorový den
i výlet byl sice krátký, ale příjemný.

Dne 5.12. 2013 se v sokolovně ve Veverských Knínicích konala Mikulášská nadílka pořádaná obcí.

Jarní Josefská zábava se konala v sobotu 23. března
v místní sokolovně. K tanci a poslechu hrála brněnská hudební skupina BAOBAB. V netradičním spojení cimbálu s kytarou se střídaly písně moravského
a slovenského folklóru s písničkami Osvobozeného
divadla, Semaforu, došlo i na známé rockové skladby
60. a 70. let a skladby vlastní.
V období od dubna do začátku září se mužská část
naší organizace věnovala přípravám na provedení nové
vodovodní přípojky a opravám moštovacího zařízení.
Vodovodní přípojka, oprava šrotovacího stroje i moštovacího lisu byly včas dokončeny a tak se od poloviny
září mohlo začít moštovat.
V sobotu 7. září jsme společně navštívili Historické
slavnosti v Dolních Kounicích. Mimo bohatého programu na hlavním náměstí jsme si prohlédli jedinečný areál kláštera Rosa coeli, židovskou synagogu a starý
židovský hřbitov. Nechyběla ani ochutnávka kvalitních
vín od kounických vinařů.

HERNIČKA
Již druhým rokem funguje na obecním úřadě hernička
pro nejmenší děti. Schází se v ní především maminky
s dětmi, ale přijdou i babičky nebo tatínci a to každé
úterý a čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. Děti si zde společně pohrají za dozoru rodičů. K dispozici je i skromné občerstvení - káva, čaj, sušenky.
Vybíráme symbolický poplatek 10 Kč, z toho jsme si
již pořídily krásnou zvířátkovou výmalbu a v současné době si šetříme na vysavač. Chceme moc poděkovat naší obci, že nám bezplatně umožnila užívat tyto
prostory.
M. a M.

Plánovaný výlet na Šmelcovnu jsme uskutečnili v neděli 13. října. Nádherné počasí, krásně zbarvené listí stromů a kachnička u Čadíků, to vše podpořilo příjemnou náladu výletu.
V letošním roce doplnilo naše řady pět nových členů.
Rádi uvítáme další zájemce!
Ludmila Kačerovská
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)
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Pohádka máje
TRADICE POHÁDKY MÁJE - 1. ČÁST
Jedna z mála významných osobností, která v naší obci
a okolních zanechala nesmazatelnou stopu, patrnou
do dnešní doby, je spisovatel a dramatik Vilém Mrštík. Do Podkomorských lesů zasadil děj jedné ze svých
nejznámějších prací, románu Pohádka máje. Celému
tomuto krásnému koutu se dodneška říká kraj Pohádky máje.
Vilém Mrštík se narodil 14. května 1863 v Jimramově. Otec byl švec a matka švadlena. V roce 1868 se celá
rodina přistěhovala do Ostrovačic, městyse na pokraji hlubokých lesů, na jejichž okrajích je dodnes Podkomorská myslivna. Otec získal v Ostrovačicích pronájem erárního mýta při
císařské silnici. Vilémovi
v té době bylo 6 let. V roce
1875 se rodina přestěhovala do Brna, především
kvůli tomu, aby Vilém zde
mohl studovat na gymnáziu. Vilém strávil v Ostrovačicích jen sedm let.
Tyto roky ho ovlivnily
na celý život. Do Ostrovačic se vracíval o prázdninách. Bydlel na faře
u svého strýce faráře. Zde
začal psát jednu ze svých
prvních prací, povídku
Improvizace, v které zobrazil svoje prožitky z pobytu ve vesnici. Tato povídka se stala základem
pozdějšího románu Pohádka máje. Studium na
gymnáziu v Brně nedokončil. Především kvůli kázeňským problémům
nebyl připuštěn k maturitě. Proto v roce 1884 odešel do Prahy, kde v tomtéž roce maturoval. Kvůli němu
za ním do Prahy přišli rodiče se zbytkem rodiny. Otec
si v Praze nemohl zvyknout. Svým ševcovským řemeslem nestačil pražským nárokům. Proto se po několika málo letech celá rodina vrátila na Moravu. Vilém
však v Praze zůstal. Různě se protloukal. Zkoušel studovat na právnické fakultě, ale více jej lákalo malířství
a literatura.
Na začátku devadesátých let začal pracovat na Pohádce máje. Víla z ostrovačických lesů přilétla
do Prahy. Na románu zpočátku pracoval jako v horečce několik dnů bez přerušení. Značně zidealizoval
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)

svoje vzpomínky na Ostrovačice, na zážitky, lidi.
Z pihovatého žabce udělal krásnou dívku, Mrštík
sám se stylizoval do postavy Ríši… Po čase se tempo jeho práce zpomalilo, došla mu počáteční inspirace. Na dílu však usilovně pracoval dál, i při svých
občasných pobytech v Ostrovačicích.
Pravděpodobně Mrštíkovu představu Helenky nejvíce ovlivnila Helena Nováčková. Byla o čtyři roky
starší, než Vilém. Seznámili se v ostrovačické škole. Vilém s ní rád chodíval do Podkomorského mlýna k mlynáři Malíkovi, do Podkomorské myslivny.
S Helenkou se toulal po lesích, lezli po stromech, koupali se v potoce nade
mlýnem. Měli svoje
oblíbená místa, studánku pod černou borovicí.
Idylka netrvala dlouho,
Nováčkovi se odstěhovali jinam, žili ve Vídni
a v Uhrách.
Román je impresionistická romance o mládí
a letní lásce. Děj je docela jednoduchý. Mladý Ríša Gregor z Brna,
studující práva v Praze, na ostrovačické faře
u svého strýce faráře
tráví prázdniny. Ríša,
městský člověk, se na
vesnici nudí. Všechno
se změní, když potká
krásnou dívku Helenku, prostou dceru hajného z Podkomorské
myslivny, prožívající
život v přírodě, vzdálený společenskému
městskému životnímu
stylu. Helenka je plachá, nepřístupná, snivá, dokud
se jí nedotkne první láska. Ríša Gregor, pražský student, nejedním povahovým rysem připomíná Viléma Mrštíka. Byl prototypem moravského studenta
v Praze, částečně zkaženého velkoměstským způsobem života, povrchního, světáckého, trochu líného.
Změní ho a napraví až láska. Mladí lidé se do sebe
zamilují. Procházejí se krásnými místy kraje, účastní se společenského života. Mrštíkova Pohádka máje
vznikala jako skutečná pohádka, všechno je poklidné
a krásné, všechny problémy se dají překonat dobrou
vůlí a vzájemným porozuměním.
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Jenže původní časopisecké znění bylo trošku jiné.
Mrštíkovi hrdinové nebyli jenom dojemní, ale taky
směšní tím, jak jejich příběh dopadl. Vzali se, Ríša
dostudoval, usadil se, stal se z něj praktický a podnikavý člověk. Založil okázalou advokátní kancelář
a stal se spokojeným „panem doktorem“. Helenka se
změnila v měšťáckou paničku. Ve verzi románu autor kritizoval tento způsob života. Bylo mu sotva třicet, ale byl už zklamaný Prahou a s takovým způsobem života nemohl souhlasit.
Během dalších let Vilém román neustále přepracovával a posiloval jeho pohádkový charakter příběhu
i prostředí, z původního výsměchu v něm nic nezbylo.
Časopisecká verze románu Pohádka máj vycházela
v letech 1891-92 na pokračování v časopise Světozor.
Román měl úspěch, časopisu dokonce stoupl náklad.
Lidé z míst, kde se děj odehrával, měli k románu rozporuplný vztah. Uznávali jej jako povedené umělecké dílo, líbil se. Cítili se poctěni, že děj úspěšného
románu se odehrává v jejich kraji a že reálie románu se dají identifikovat, že se dají poznat místní postavy, i když pozměněné a příběhy. Poznávali Helenu Nováčkovou. Možná věděli i o dalších možných
„Helenkách“- Milušce Topinkové z Ostrovačic, Józe
Břenkové z Jimramova.
K autorovi samotnému pravděpodobně kladný
vztah neměli. V nevelkých Ostrovačicích se všichni dobře znali, a proto také pamětníci mnoho věděli o životě Viléma. Odsuzovali jeho bohémský
nevázaný životní styl. Mrštík hodně pil, byl promiskuitní, ve vyšším věku pravděpodobně trpěl schizofrenií a syfilidou.
Román ovlivňoval především dospívající mládež
v okolních vesnicích, v době se nově probouzejícího národního povědomí po založení Československé
republiky. Znovu se probouzel spolkový život. V roce
1924 mladý učitel Josef Dlabal v tehdejších Německých Knínicích založil „Komité pro povznesení kraje
Mrštíkovy Pohádky máje“. Již tehdy se členové spolku rozhodli pro vybudování památníku románu. Od
počátku se dohodli na formě památníku – měla to
být socha Helenky, ne pouze zobrazující hrdinku románu, ale symbol mládí, krásy a čistoty. Spolek pořádal výstavy, besedy, plesy, vydával pohlednice. Utržené peníze střádali na vybudování památníku. Mnozí
členové Komité byli zapálenými divadelními ochotníky. Divadelní představení se konala ještě v hospodě pana Karla Zounka. Mezi knínickými ochotníky
vynikal herec pan Lambert Vrbka. Představení řídil
jako režisér František Dittrich, ředitel školy. Troufli si na přepracovanou verzi Pohádky máje, ovlivnilo je
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)

první filmové zpracování Pohádky máje z roku 1926.
Podle rodinné tradice můj děda Josef Buršík hrál Ríšu.
V roce 1932 byla postavena knínická sokolovna. Tato
budova nebyla jen místem pro sportování, ale děly se
v ní všechny důležité společenské a kulturní události v obci.
Na počátku třicátých let počáteční elán knínických
nadšenců upadá. Panu učitel Dlabal se začal věnovat jiným aktivitám (zakládal družstvo chovatelů koz a pastviny). Sídlo Komité přechází do Brna
a zároveň se přejmenovává na „Vlastivědný spolek
Mrštíkovy Pohádky máje“. Spolek pokračuje v úsilí o vybudování památníku Mrštíkovi a jeho románu.
Navázali kontakt s brněnským akademickým sochařem Emilem Hlavicou. Shodnou se, že památníkem
by měla být socha Helenky, umístěná před Podkomorskou myslivnou. Ještě před válkou byl u Podkomorské
myslivny vybudován podstavec. Začínají se připomínat další místa, spojovaná s dějem románu: Helenčina
studánka, Ríšova studánka, Černá borovice. S rozvojem turistiky jsou vytyčeny první turistické trasy, procházející těmito místy.
Pomalu vzniká kult Pohádky máje, který začíná žít
svým životem, nezávisle na románu. Přibývá lidí i ze
vzdálenějšího okolí, kteří znají kraj, mají k němu citový vztah, ale román sám o sobě je příliš nevzrušuje.
Druhá světová válka snahy přerušila. Po válce se nadšenci vrací k myšlence vybudování památníku. Pořádají se sbírky, ale peníze stále nestačí. Situace se
podstatně změní v roce 1947. Prezident republiky
Edvard Beneš během zhruba desetidenního pobytu
na svém letním sídle v Náměšti nad Oslavou navštíví i kraj Pohádky máje. Je pozorně uvítán místními.
Z této události se dochovalo několik fotografií. Ve
skupině vítajících je i Josef Buršík a jeho tchán František Zounek. Je to vlastně docela přirozené, protože Buršíkům dodnes patří pole před Podkomorskou
myslivnou. Na prezidenta Beneše muselo uvítání
a výklad zapůsobit, protože během svého pobytu
v Náměšti se do kraje Pohádky máje ještě třikrát vrátil. Do sbírky přispěl chybějící částkou. Práce na soše
mohly konečně začít.
Socha byla slavnostně odhalena v roce 1949. Je zhotovena z mramoru, choulostivého na povětrnostní
vlivy. Proto se socha na zimu dávala do dřevěného
obalu nebo se dávala do depozita. Každoroční jarní
odstraňování bednění bylo často doprovázeno slavností.
Tímto způsobem postupně vzniká tradice pravidelných slavností.
Sáva Buršík
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VARHANY

Rok 1925 (s. 31)
Komitét pro povznesení kraje „Pohádky máje“, jehož předsedou je Jar. Kozlíček a jednatelem učitel J. Dlabal má za
účel propagovati návštěvu kraje „Pohádky máje“ a postaviti pomník tvůrci této. Pořádá výstavky děl, rukopisů,
obrazů bří Mrštíků, vydává pohlednice kraje, brožůry, letáky aj.

Na varhany v knínickém kostele hraji několik let.
Pravidelně od smrti předchozí varhanice pí Čertkové v roce 2009 a před tím nepravidelně, kdy jsem ji
už zastupovala v době její nemoci. Ještě pořád se snažím zvyknout si na tento „královský“ hudební nástroj
a hrát tak, aby nebylo moc znát, že by chtěl opravu.
Knínické varhany jsou staré víc než sto let, postavené byly varhanářem Filipem Komínkem v roce 1878.
Mají 10 rejstříků, jeden manuál (klaviaturu pro ruce)
a jeden pedál (klaviaturu pro nohy). Několikrát byly
provedeny jen menší opravy, ale ještě nikdy za celou
dobu své existence nebyly celkově zrestaurovány.
Několik odborníků se shodlo na tom, že by v současné
době jejich celková oprava stála přibližně 100 000 Kč.
Knínická farnost samozřejmě tuto opravu nemůže
ze svých interních sbírek financovat. Proto jsem tento problém přednesla na posledním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce. Jsem ráda, že jsem se setkala s vstřícnými ohlasy jak ze strany zastupitelů, tak ze
strany přítomných občanů.
Každý, kdo vejde do knínického kostela, si zaslouží
slyšet krásné a čisté tóny tohoto unikátního nástroje.
Jeho hlavním úkolem je oslavovat Boha a povznášet
člověka k Bohu, který je Krása sama. Varhany v našem kostele ovšem neslouží pouze farníkům, kteří
pravidelně přicházejí na bohoslužby, ale celé knínické
veřejnosti. Všem lidem, kteří se přijdou třeba rozloučit se zemřelými na pohřby nebo přijdou na radostnější události, jako jsou svatby, křtiny a v dohledné době
třeba oslavit Vánoční svátky.
Věřím, že svým vystoupením na veřejném zasedání zastupitelstva obce jsem udělala nepatrný krok k tomu,
aby sami lidé mohli dál pozitivně reagovat. Doufám, že se podaří například uspořádat nějakou společnou farní a obecní sbírku, popřípadě sehnat sponzory
a oslovit veřejné instituce.
Pokud, vážení čtenáři, uslyšíte v dohledné době o nějaké sbírce na knínické varhany, vězte, že tento hudební
„královský“ nástroj je tu taky pro Vás. A vy ho můžete slyšet, kdykoliv přijdete do kostela. Je mým přáním,
aby hrál stále krásně a možná ještě krásněji. Může to
být i Vaší zásluhou.
O Vánocích se zpívá to, co zpívali andělé nad Betlémem: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.
Lidé dobré vůle jsou ti, kteří chtějí dobré věci. Já chci
dobrou věc – opravit knínické varhany.

Červen 1928 (s. 100)
Vzácná návštěva. Dne 11. 6. projížděl územím obce jeda
z Veveří přes Ostrovačice k Židlochovicím pan president
republiky T. G. Masaryk.
K 6. hodině téhož dne dostavila se školní mládež vedena
učiteli, hasiči, tělov. jedn. Sokol s dorostenci a legionáři na
starou silnici ke křížku. Tam utvořili špalír, za nímž stáli lidé.
Po 6. hodině p. president přijel. Jedna žačka p. presidenta
přivítala, druhá mu podala kytici. Přivítání říkala Sedláková Růžena, kytici dala Zonunková Anna.
Po té zvolna p. president odjížděl provázen jsa nadšeným
provoláváním všech.
Mile působilo na všechny přítomné, jak p. president vyslechl s úsměvem přivítání malé žačky a jak oběma dětem
podával ruku na rozloučenou. Přemnozí dojati i plakali.
Na zámku Veveří uvítala p. presidenta deputace Komitétu.
Učitel Jaroslav Blažek p. presidenta uvítal, učitel Josef
Dlabal mu podal skvostně vázanou knihu Vil. Mrštíka
„Pohádka máje“, malíř podal Alici Masarykové obraz Veveří.
Pan president srdečně všem poděkoval a rozloučil se s nimi
milým svým způsobem.

Prosím, přidejte se ke mně!
Zdeňka Nejezchlebová, varhanice
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)
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Zápis z roku 1925 - Škola (str. 24)
O původu školy nelze se nic určitého dopátrati. Poněvadž však ve farních osadách bývala obyčejně škola,
aby učitel pomáhal knězi v kostele, ve škole pak ve vyučování náboženství, dá se bezpečně souditi, že i u nás
byla škola v době, kdy máme prvou historickou zmínku
o kostele.
Ve třicetileté válce, kdy Švédové obléhajíce hrad Veveří
zpustošili faru v Něm. Knínicích, podává farář svatoslavský zprávu konsistoři, „že ani školy zde nestává“. Od
roku 1770 zaznamenává se v účtech kostelních služné
učitele.
Roku 1788 přiškolen do Něm. Knínic Hvozdec, kde zůstal až do r. 1821, kdy opět přiškolen do Veverské Bítýšky.
V dubnu r. 1824 při velkém požáru vyhořela i škola
a byla na útraty patronátu znovu vystavena.
Stará škola stávala as v místě ¼ lánu čís. 41. Že tomu
tak, vysvítá z toho, že při kopání základů pro nynější školu r. 1884 přicházeli dělníci na lidské kosti. A dodnes se vyrývají ve školní zahrádce při hlubším rytí
kosti. Kdy se škola zřídila na nynějším místě, není známo. Byla to nízká došková chalupa, do níž se vcházelo z jižní strany – od Zounkových č. 43. Na levé straně
byla třída, na pravé straně byt učitele. Do dvorku jezdilo se vrátky ze strany západní. Na dvorku byl chlívek, dřevník a záchody. Zahrádka byla malá. Když se
v r. 1884 stavěla nynější škola, bylo stavební místo
ke kostelu rozšířeno.
Služné učitele bylo velmi hubené – v letech 60.tých
(19. st. – pozn. M. H.) obnášelo 240 zl. rak., které si
musil vybírati ve způsobě sobotálesu, v obilí, ve vařivu
aj. způsobem.
( Jako sobotáles se v dřívějších dobách (do 19. století)
označoval plat učitele nižších škol získávaný od vyučovaných žáků resp. jejich rodičů. Název pochází ze slova sobota, neboť k vyplácení sobotáles docházelo na konci školního týdne v sobotu (někde každou sobotu, někde
v delších intervalech, např. čtvrtletně). Dožebrávání se
sobotáles učitele v očích veřejnosti velmi snižovalo. Tento stav ukončily školské zákony z let 1867-69, kdy dozor
nad školami ztratily obce a vikáři (dozor svěřen státu okresním radám), obcím zbyla jen materiální péče o zřizování a udržování škol. Učitel se stal veřejným úředníkem s vyměřeným pravidelným platem vypláceným
státem. Jeho sociální prestiž významně vzrostla. Učitelstvo přestalo být jakýmsi podivným mezistavem mezi
duchovenstvem a nádeníky.
Před tím, učitel kromě sobotáles někdy dostával také plat
od obce nebo od vrchnosti, popřípadě mu byl přidělen
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)

k zemědělskému využívání nějaký obecní pozemek, ale
ani v souhrnu to zpravidla nepostačovalo k obživě učitele a jeho rodiny, pokud nějakou měl, takže byl leckdy nucen si přivydělávat hraním v kostele nebo po hospodách
a podobně.) Mimo služné dostával něco za varhanictví,
za zpívání pašijí 40 kr. r. č., za koledy, za psaní písmen
3 tolarů aj.) – Pozn. M.H.
Obec dávala učiteli nějaké pole. V roce 1857 usnesl se
obecní výbor, aby učitel dostal tyto pozemky:
Vrzalky, parc. čís. 3367, ve výměře 735 čtverečních sáhů,
Štampil, parc. čís. 544, ve výměře 359 čtverečních sáhů,
Štolét, parc. čís. 836, ve výměře 280 čtverečních sáhů,
Zahrádka, parc. čís. 73, ve výměře 60 čtverečních sáhů
u školy,
Loučku, parc. čís. 8, ve výměře 113 čtverečních sáhů.
Tuto užívá nyní Hudec Vinc. č. 52 maje ji spojenu se
svou zahrádkou u domu.
Pozemky tyto byly v r. 1873 učiteli změněny za pole
„Oulehle“, parc. čís. 3307 ve výměře 1588 čtverečních
sáhů, kterého učitel dosud užívá.
Následkem větší populace byla jednotřídní dosud škola
v r. 1884 rozšířena na dvojtřídní a postavena nová budova o třech třídách a bytu nadučitele na starém místě
nákladem 14000 zl. rak. m. V r. 1886 zřízena při škole
letní tělocvična z pozemku, který užíval učitel se svolením tehdejšího (učitele) nadučitele Františka Peše za náhradu ročních 7 zl. rak. m. Náhrada ta však nebyla ani
jemu ani jeho nástupcům vyplácena.
V roce 1912 byla dvojtřídní škola rozšířena na trojtřídní.
Pokud se dalo zjistiti, působili zde učitelé: Daniel Střela – 1709, František Oderský, František Zelbr – 1881,
Antonín Boháč – 1846, Peregrin Hrdina 1872, František Peša 1887, od roku 1884 jako nadučitel Josef Lahodný do 30. června 1905 a František Blažek.
Z mladých učitelů: Jan Srb, Jan Bílek, Josef Říha, František Blažek, Jakub Konečný, Richard Burian, Jaroslav
Brychta, Stanislav Zounek, Karel Srb, Jaroslav Mikša.
Marie Čechová, Marie Růžičková, Marie Kroupová,
Marie Koláčková, Ludmila Pavlíková, Olga Kaloudová, Kristýna Srbová, Růžena Sobotková.
Jako učitelky ženských ručních prací od r. 1895: Marie
Lahodná, Emílie Nevišová, Marie Oharková, Anna
Žáková, Emílie Cempírková.
1955 (s. 250)
Na generální opravu školy bylo přiděleno IV. Referátem
ONV v Rosicích 45.000 Kč. Za tento mají býti opraveny záchody, případně zřízen vodovod a ústřední topení.
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1956 (s. 256)
V říjnu byla postavena železobetonová lávka směrem od
váhy ke škole.
Na škole bylo v roce 1955 vyměněno 30 oken. Letos v zimě byla okna natřena. Také dvéře byly natřeny,
místnosti byly vymalovány. Úprava „špalet“ u oken není
dokončena a také záchody ve škole nejsou dosud opraveny. Náklad na nová okna činil 73.000 Kč, uhradil ho
ONV Rosice.
1959 (s. 289)
Do zdejší školy chodí 67 žáků, kteří jsou zařazení do
2 tříd. Ředitel Ludvík Bartoněk odešel do důchodu. Na
konci roku se s ním žáci rozloučili, zástupci národního
výboru a rodičovského sdružení mu srdečně poděkovali

a popřáli mnoho zdraví. - Nebylo žádným potěšením dojíždět denně ze Zastávky. – Místo něho nastoupil ředitel Rudolf Kaláb. – Narodil se 30. 10. 1908 v Omicích.
Maturoval na učitelském ústavu v Brně. Vyšel v době,
kdy nebylo a Moravě volných učitelských míst, proto nastoupil na čtyřtřídní státní škole ve Ždani u Košic. V roce
1936 se vrátil na Moravu. Působil na Konicku, kde
v nově osídlované obci založil českou školu. V tomto kraji nově osídlovaném z Hané, Malé Hané, Slovácka, Valašska i Horácka působil až do roku 1958. V roce 1959
se vrátil do svého rodného kraje na školu do Oslavan.
Odtud přišel v roce 1959 na místo ředitele školy do Vev.
Knínic. Chtěje pracovati pro školu i mimo školu, postaral se, aby mu byl upraven v obci byt. Setkal se s porozuměním a dřívější byt řídicího učitele, kde byla umístěna
třída, šatny aj. byl vrácen svému účelů. Že práce s uvedením do používatelného stavu jako byt nebyla malá, nemusím se zmiňovati. Přejeme mu hodně zdaru v práci pro naše děti.
Druhou učitelkou na škole je Dagmar Ambožová, která
působí ve zdejší obci od roku 1954.
Oprava školy – Na škole byla dokončena oprava fasády, úprava záchodů ve škole (přestavba a přístavba),
bylo získáno místo pro zřízení umývárny. Záchody jsou
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)

splachovací. Schody ve škole byly potaženy kameninou.
Hlavní zásluhou o toto má František Des čís. 242, který
odpracoval mnoho hodin na této odborné práci. Do studny byla dána ponorná pumpa zapojená na vodovod, odpadová voda odvedena přímo do potoka.
Dne 29. 4. 2013 byl starostou obce jmenován novým
ředitelem naší školy pan Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Na stránkách zpravodaje nás informoval o aktuálním
dění ve škole v následujících příspěvcích.
TĚLOCVIČNA V NAŠÍ ŠKOLE ŽIJE CELÝ TÝDEN
Zrekonstruovaná tělocvična v naší škole je využívána
nejen při vyučování, ale ožívá i každé odpoledne a večer. Každé pondělí zde v podvečer si zde mohou formou sportovních her zacvičit naši školáčci pod vedením Z. Béma. Večer je pak vystřídají ženy, které si zde
pod vedením paní Z. Jelínkové protáhnou svá těla pomocí cviků z jógy. Paní Jelínková má zkušenosti s rehabilitací a regenerací páteře prostřednictvím jemných
cvičení. Toto cvičení navštěvují nejen ženy z Veverských Knínic, ale i z Brna.
V úterý večer a v neděli dopoledne zde trénují karatisti oddílu Karate Club Dragons Rosice pod vedením
pana Romana Lysoňka, nositele 3. Danu karate Goju
ryu. Cvičení se účastní nejen děti, ale i dospělí. Odpoledne se tělocvična rozezní zvuky bubnů a dalších
hudebních nástrojů v rukou školáků a dětí z MŠ pod
vedením paní B. Boháčové. Ještě než přijdou karatisté, zacvičí si zde maminky s malými dětmi při Cvičení s Františkem.
Středa je již tradičně věnovaná kroužku netradičních
sportů a sebeobrany pořádaným sdružením Rytmik.
Večer zde trénují bojovníci Sportovního klubu Blood
Knight z Říčan. Klub je zaměřený na smíšené bojové umění, sebeobranu a obecnou kondici. Pod vedením
dvojnásobného mistra České republiky a čtyřnásobného mistra Evropy v Karate Shotokan E. Bolcka zde
ve středu, v pátek a v neděli večer trénují Kick box
nejen chlapci z Knínic a Říčan, ale také jedna dívka. V průběhu listopadu zde probíhá nábor nových
členů.
Ani ve čtvrtek večer zde není prázdno. Tělocvičnu využívají další knínické ženy pro cvičení jógy. Jedině
v sobotu večer je ve škole klid, ale ani to nemusí být
nadlouho. Jsme velmi rádi, že se škola stává místem,
kde se schází stále větší počet lidí z Knínic a kde si
mohou společně protáhnout svá těla.
Zdeněk Kříž
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Mateřskou školu ve školním roce 2012/13 navštěvovalo dvacet osm dětí, což odpovídá maximální kapacitě, navýšené v roce 2011 stavebními úpravami.
Kapacita je dlouhodobě nedostačující. Řadě rodičů
nezbývá nic jiného, než vozit své děti do školek v okolí.
Řešením situace je finančně nákladné dokončení půdní vestavby.
Základní školu ve školním roce 2012/13 navštěvovalo 48 žáků v prvním až pátém ročníku (prvňáčků
devět, druháků dvanáct, třeťáků deset, čtvrťáků deset
a páťáků sedm).
Všech pět ročníků školy je vyučováno dle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Angličtina se vyučuje od druhého ročníku. Jako nepovinné
předměty a kroužky se nabízelo náboženství, netradičních bojové sporty a kroužek keramiky.
Podařilo připravit úspěšné akce, zaměřené nejen na život v naší obci, ale i na rozvoj čtenářské gramotnosti
a podporu environmentální a dopravní výchovy.
V září proběhlo autorské čtení spisovatelky Lenky
Rožnovské – autorky knížky „Školačka Kristýnka”.
Čtvrťáci se od září po celý rok účastnili praktické dopravní výuky pod vedením pracovníků DDM Rosice.

V listopadu se škola zapojila do akce pořádané Obcí
Veverské Knínice a občanským sdružením Melkran
– „Zasaď si svůj strom”. Při této akci byla obnovena
třešňová alej podél cesty vedoucí do Hvozdce. Děti si
vysadily svůj strom a po celý školní rok o něj v rámci
výuky pečovaly. Tato a podobné akce prohlubují vztah
dětí k vesnici, ve které žijí. Dále děti navštívily brněnské vystoupení Divadla Spejbla a Hurvínka s představením Hurvínkovo dobrodružství. Také proběhla
ukázková hodina prvňáčků pod vedením paní učitelky Škvařilové. Děti rodičům ukázaly své dovednosti.
Rodiče se seznámili s používanými pomůckami a se
způsobem práce s dětmi.
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)

V prosinci děti chodily bruslit na zimní stadion v Rosicích. Pronájem zimního stadionu byl hrazen z prostředků školy. Měsíc byl ve znamení vánočních příprav
a Mikuláše. Přípravy již tradičně zahájila paní učitelka
Žilková svou Vánoční dílnou. Třeťáci ještě stihli společně s rodiči pohádkové čtení připravené paní učitelkou Koláčkovou. Žáci 4. a 5. ročníku navštívili Brněnské Planetárium Mikuláše Koperníka. Program
návštěvy byl věnován planetě Zemi a jejím místě ve
Sluneční soustavě.
Nový rok byl zahájen vyhlášením soutěže o logo naší
školy. Žáci 4. a 5. ročníku využili k tvorbě loga znalosti práce s programem Kreslení, získané během výuky
ICT. Soutěž bohužel nebyla dokončena, logo školy nebylo vyhodnoceno. Měsíc leden zakončili naši prvňáčci pohádkovým čtením. Každý žáček se na chvíli stal
princem, který musí zdolávat překážky, aby vysvobodil princeznu. Překážkami byly slabiky a různě dlouhá slova rozmístěná po schodech vedoucích na půdu
školy. Akci připravila paní učitelka Škvařilová, která
má s podobnými projekty pro prvňáčky bohaté zkušenosti.
V únoru proběhl zápis budoucích prvňáčků, připravený formou her, aby se snížila nervozita rodičů i dětí.
V březnu vyvrcholením jarních akcí byl Školní jarmark v místní sokolovně. Děti ze školky i školy vystoupily s programem písniček, říkanek a krátkým divadelním představením za hudebního doprovodu pana
Cardy. Odpoledne bylo zpestřeno vystoupením žáků
oddílu karate Dragons Rosice, který trénuje ve školní tělocvičně. Dále pak vystoupily mažoretky z Říčan
a oddíl aerobiku. U stánků byly nabízeny výrobky našich dětí za symbolické ceny. Výtěžek z prodeje výrobků byl použit ke koupi grafického lisu.
Měsíc duben byl ve znamení Velikonočních svátků.
Děti připravily výzdobu se symboly jara nejen pro
školu, ale i pro obecní úřad. Svou zručnost pak využily pro tvorbu výzdoby místní sokolovny, kde proběhl 14. 4. Maškarní bál. Organizace bálu se ujaly maminky našich dětí, za což jim náleží poděkování. Jako
každý rok probíhal až do konce června kurz plavání
v bazénech Wellness Kuřim pod vedením paní Hemberové. Dne 19. dubna proběhl ve škole projektový
Den Země, letos věnovaný vodě a vším co s ní souvisí. Ráno plnily děti různé úkoly po ve škole a potom
všichni společně vyrazili k rybníku Orlík. Při zpáteční cestě si děti prohlédly stromky, které vysázely společně na podzim.
V dubnu proběhla ještě jedna čtenářská dílna na téma
O životě lvíčat, které se zúčastnili žáci 4. ročníku.
V dubnu byly zveřejněny výsledky přijímacích řízení
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na víceletá gymnázia. Všichni naši žáci, kteří se přihlásili na tyto střední školy, složili úspěšně přijímací
zkoušky a byli přijati.
V květnu se konaly slavnosti Pohádky máje, tentokrát v Ostrovačicích. Děti z mateřské i základní školy zde vystoupily s pásmem písniček, básniček a hrou
na klarinet v podání Matěje Boháče. Na budovu školy byla nainstalována vývěska, kde jsou rodiče pravidelně seznamováni s akcemi školy. Stejné informace
jsou také pravidelně vystavovány na www stránkách
školy. Zveřejňování těchto informací je kladně hodnoceno rodiči.
V červnu vyvrcholil školní rok. Na tradiční školní výlet děti jely do ZOO Lešná, který si opravdu užily. Při
dětském dnu, pořádaném knínickými myslivci, si děti
vyzkoušely znalosti o přírodě. Viděly práci loveckého
psa na louce, ve vodě rybníka a ve cvičné liščí noře.
Odlévaly stopy zvěře, poznávaly stromy podle listů
a větviček a zastřílely si ze vzduchovky. Bylo připraveno i malé občerstvení v podobě opékání špekáčků. Vyvrcholila Dopravní výuka čtvrťáků. 23. června proběhl
v naší obci Den dětí pořádaný Svazkem obcí panství
hradu Veveří. Pedagogové základní školy připravili pro
děti naučnou stezku, na které si děti ověřily své znalosti ze zdravovědy, přírodovědy, ale i svou obratnost při
přelézání po lanech. Na konci stezky čekal děti poklad
v podobě sladkostí a drobných hraček.
Slavnostním předáním závěrečných vysvědčení skončil školní rok pro žáky, ne však pro zaměstnance školy. Červenec a srpen byl věnován tvorbě digitálních
učebních materiálů nutných pro splnění podmínek
dotace projektu „EU peníze školám”. Ve školní budově proběhla rekonstrukce WC v prvním patře budovy a rekonstrukce tělocvičny. V první třídě byly vyměněny školních lavice a ve druhé třídě byla výměna
lavic dokončena. Lavice byly rozmístěny pro školu netradičně, do studijních hnízd, která umožňují práci ve
skupince a výrazně zvětšují prostor třídy. Kromě studijních hnízd jsou ve druhé i třetí třídě vytvořena samostatná pracovní místa, kde se může pedagog individuálně věnovat dětem, které to vyžadují, nebo zde
mohou děti pracovat samostatně. V mateřské škole
byly vyměněny stoly a byla dokončena výměna nevyhovujících lůžkovin za nové, vhodné i pro děti s alergiemi. Pro lepší informovanost rodičů byl škole zřízen účet na portálu i-škola, umožňující vedení části
agendy elektronicky, což usnadní práci pedagogům
a především zlepší informovanost rodičů. Při velkém
úklidu školy byly vyřazeny poškozené nebo nepotřebné pomůcky. Přeorganizováním nábytku ve sborovně vzniklo další pracovní místo. Úklidem skladu se získaly nejen další prostory pro pomůcky, ale
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nalezly se využitelné věci, které zde pouze ležely.
Ředitel školy věnoval prázdninový čas organizaci
a revizi dokumentů. Poslední den prázdnin se děti
zúčastnily oslav 780 let obce Veverské Knínice. Děti
na začátku zazpívaly dvě písničky, mladí fotbalisté,
cvičitelky aerobiku, mažoretky a mladí hasiči se podíleli na vystoupeních skupin. Všem zúčastněným
patří velké poděkování.
Začátek školního roku proběhl v nepatrně pozměněné formě, zejména pro prvňáčky. Abychom jim
usnadnili jejich první kroky ve škole, byly vytvořeny dvojice tvořené jedním páťákem a jedním prvňáčkem. První dny provázeli starší spolužáci nováčky po škole a seznamovali je s chodem školy.
Jeden den byl dnem otevřených dveří a prvňáčci
mohli navštívit veškeré prostory školy, včetně kotelny a půdy.
Během měsíce října byla zahájena výuka dopravní
výchovy pro žáky 4. a 5. ročníku a družinu. Podařilo se nám také navýšit kapacitu školní výdejny, která
byla již delší dobu nedostačující. Další navýšení kapacity si už ale vyžádá přístavbu ke školní budově.
Děti ze školní družiny se také seznámily s přípravami hodů a úkoly stárků.
Měsíc listopad byl zahájen zábavně vzdělávacím
programem Bezpečný pes, vedený Kynologickým
servisem Praha. Paní Katka s dogou Jamiro a paní
Lenka s australským honáckým psem Hopinkou
nás seznámily se psím tělem a názorně nám ukázaly vztah mezi přístupem lidí a chováním psa. Dále
vysvětlily dětem jak předejít napadení psem a jak
se chránit, pokud dojde k opravdovému útoku. Výklad s praktickým nácvikem byl proložen ukázkami
dovedností pejsků. Na závěr si děti prakticky vyzkoušely seznámení s cizím psem. Program byl pro nás
velmi užitečný a přínosný.
Vyvrcholením měsíce listopadu byla Hodina zpěvu
s Jaroslavem Uhlířem v Ivančicích. Společně jsme si
zazpívali známé písně z filmů a pohádek, otextované
panem Svěrákem. Pan Uhlíř byl mile překvapen, že
děti znají i jeho starší písně a zpívají s ním.
Již od začátku školního roku připravujeme předvánoční akademii s divadelním představením Malý
princ, ve kterém vystoupí všechny děti naší základní školy. Děti si postupně vyrábí rekvizity, nacvičují básničky, písničky a trénují dialogy. S přípravou
představení nám pomáhá paní Zuzana Armutidisová.
Rádi bychom Vás pozvali na naše vystoupení ve
středu 11. 12. 2013 v 17.30 v místní sokolovně.
Zdeněk Kříž
strana 14

Hasiči / Z kroniky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VEVERSKÝCH KNÍNICÍCH
Hasiči v naší obci prožívají zmrtvýchvstání. Díky
úsilí Květy Drdlíkové se od začátku roku 2013 podařilo získat devět nových dětí a založit družstvo mladých hasičů. O mladé hasiče se dále starají Jana Cardová, Lucka Bémová a Eliška Maršálková. Všechny
děti dostaly trička s nápisem Hasiči Mechov. Schází se ve středu v pronajaté místnosti v přízemí obecního úřadu. Na schůzkách se děti seznamují s teorií
hasičského sportu, učí se zdravovědu, přežít v přírodě

a vůbec všechno, co by měl vědět každý táborník.
Jednou za čtrnáct dní trénují ve školní tělocvičně.
Družstvo poprvé veřejně vystoupilo v červnu 2013 na
oslavách 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v sousedních Říčanech. Potom se děti ukázaly na
hřišti ve Veverských Knínicích při slavnostech Panství hradu Veveří. V říjnu 2013 se knínické družstvo
mladých hasičů zúčastnilo první opravdové soutěže
– Branného dne v Týnu nad Bečvou. V konkurenci
čtyřiceti družstev kníničáci obsadili osmnácté a dvacáté místo a získali první dva poháry. 31. srpna 2013
se mladí hasiči představili na obecní slavnosti ve Veverských Knínicích. Nyní se připravují na další branný
den, který se bude konat 7. prosince 2013 na Zastávce.
Paní Květa Drdlíková je dlouholetou a obětavou členkou místní organizace SDH. V letech 2000 až 2008
spoluorganizovala letní dětské tábory, které pořádali dobrovolní hasiči z Knínic a ze Zastávky. Je funkcionářkou okresního výboru SDH. Působí jako rozhodčí, v dubnu se zúčastnila soutěže v Újezdu u Rosic
a v květnu v Březině u Tišnova.
V listopadu 2013 se Jana Cardová a Eliška Maršálková zúčastnily školení vedoucích mládeže. Doufejme, že
mladí hasiči budou úspěšní ve svém snažení a svému
koníčku zůstanou věrni. Toto je jediná naděje, že se
v Knínicích podaří obnovit zašlou slávu hasičů. V obci
nyní nemáme funkční jednotku SDH s potřebným vybavením. Proto platíme každoročně příspěvek padesát korun na jednoho obyvatele jednotce sboru dobrovolných hasičů v sousedních Říčanech. Obnovení plně
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funkční jednotky SDH ve Veverských Knínicích s plným vybavením by mělo být naším cílem.
Sáva Buršík společně s Květou Drdlíkovou
Z KRONIKY
Rok 1892 (s. 26)
V srpnu téhož roku vyhořel domek čís. 90. Hned po požáru vzklíčila myšlenka, aby zde byl založen hasičský sbor.
A po myšlence následoval v listopadu téhož roku skutek.
Do nově zřízeného sboru vstoupilo 27 členů, kteří pilně
cvičili. Obec zakoupila sboru stříkačku a výzbroj nákladem 2280 korun a zřídila hasičské skladiště mezi domy čís.
53 a 54. Z náčiní měl sbor: berlovku, 200 m hadic, 2 ruční
navijáky na hadice, 2 hákové žebře, 2 lopaty, 3 háky, 10
smyček, 2 pochodně, 10 košů na vodu, 4 plácačky, 1 krompáč, 1 lampu a 1 lejtnu na vodu.
Prvým náčelníkem byl Jakub Zounek z čís. 10, po něm pak
se vystřídali: Josef Jandák z čís. 8 až po převratu, Lambert
Vrbka č. 51, Frant. Kokolija z čís. 58, opět Lamb. Vrbka
a Frant. Kokolija.
Starosty spolku byli: Ant. Carda z čís. 32, Frant. Carda
č. 32, Stan. Valeš, rolník č. 38 a Josef Valeš, rolník č. 42.
Za celou dobu svého trvání zasáhl sbor hasičský nejen zde,
ale i v okolních osadách při požárech.
Rok 1928 (s. 99)
Dne 4. Března kladli naši hasiči slavnostně základní kámen k novému hasičskému skladišti vedle domku čís. 94
za velké účasti obecenstva hasičů. Podomní sbírkou sebrán
obnos Kč …….. na toto skladiště. Dříví na stavbu dala
obec a jednotlivci. Celkový náklad činil Kč 22.000.
(s. 101)
Dne 22. Července t. r. odevzdán „hasičský dům“ slavnostním způsobem svému účelu. Po cvičení s různými druhy
stříkaček odebral se průvod s hudbou k hasičskému domu,
kde uloženo nářadí, odevzdána budova sboru, načež
všechno veselicí skončilo. Hasičský dům je pěkně a účelně
postaven. O jeho postavení zasloužil se jednatel hasič. sboru, Lamb. Vrbka s náčelníkem Jos. Buršíkem ml.
Rok 1929 (s. 111)
V požárech ukázalo se, že dosavadní ruční stříkačka hasičského sboru nestačí ani na malý požár. Proto sbor zakoupil
novou motorovu stříkačku za obnos asi 51.000 Kč. Pumpy jsou poháněny motorem o …. koňských silách. Čtyřmi
porudy vychrlí za minutu …. litrů vody. Náklad uhradí
obec asi v 10 letech. Dne …… předána byla stříkačka svému účelu veřejnou slavností na návsi.
strana 15

Sport / Z kroniky
Rok 1951 (s. 237)
Spolek „Hasičská jednota“ byla reorganizována. Byla přiřazena k místnímu národnímu výboru, přezvána na Požární sbor při MNV, který přebral péči o financování.

Rok 1956 (s. 256)
Pro účely požární ochrany bylo pořízeno motorové
vozidlo.

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL VEVERSKÉ KNÍNICE
V současné době pod hlavičkou Veverských Knínic hrají místní hráči fotbalovou soutěž v kategorii muži a starší
žáci. Po dohodě s klubem Říčany hrají naši mladí fotbalisté pod názvem Říčany/Veverské Knínice také v družstvu starší přípravky a mladších žáků.
Muži Veverských Knínic loni nešťastně sestoupili do IV. třídy, ve které ale hrají na špici. Novou sezónu začali
v nových dresech, zakoupených s podporou obce. Po podzimní části mají 27 bodů (pouze 1 prohra) a zaslouženě jim patří 3. místo s minimálním odstupem na případný postup. Tým nově vede pan Pavel Barteník, nejlepším
střelcem s 11 góly je Adam Foral.
Starší žáci hrají okresní přebor. Po podzimní části jsou v tabulce s 15 body (2 prohry) na 3. místě. Dlouholetým
trenérem je pan Zdeněk Carda. Nejlepšími střelci jsou Kryštof Brychta a Daniel Antl. Každý nastřílel 19 branek,
za což jim patří také místo nejlepšího střelce celé soutěže. Za náš tým nastupují i hráči z Říčan, kteří byli uvolněni formou hostování. Starší přípravka Říčany/Veverské Knínice
hraje III. třídu, patří ji 7. místo. Nejlepším střelcem je s 10 góly
knínický Jan Carda. Mladší žáci Říčany/Veverské Knínice hrají
okresní přebor, obsadili 7. místo. Nejlepším střelcem je s 10 góly
říčanský Matěj Stojan, druhým nejlepším střelcem je knínický
Patrik Bém. Hlavní důvod, proč hrají místní hráči v těchto mládežnických soutěžích v sousední obci Říčany je finanční. Starší
přípravka hraje ve formě 5+1, mladší žáci 7+1 na tzv. minihřišti (zmenšená polovina hřiště napříč) na přenosné brány 5 x 2 m,
které klub Veverských Knínic bohužel nevlastní. Jejich zakoupení by klub stálo cca 40 000 Kč. Přínosem pro hráče této kategorie je, že hrají proti hráčům stejného věku. Fotbal malých forem
rychleji rozvíjí techniku. Někteří naši hráči hrají tedy současně za tým starší přípravky, mladších a starších žáků,
což znamená 3 tréninky a 3 zápasy týdně. Je to pro ně časově a fyzicky náročné, Oceňuji, že jsou to ochotni pro
svůj fotbalový růst ochotni podstoupit, za což jim patří podpora a poděkování. V zimní přestávce probíhá trénink
všech dětských kategorií společně jednou týdně v místní sokolovně, konkrétně v pátek od 17 do 19 hodin. Tréninku se zúčastňují děti od 6 do 15 let v počtu 16-20 dětí. Pro rychlejší rozvoj motorické a fyzické zdatnosti našich malých fotbalistů je doplňkově nově otevřen v úterý 17:00 až 18:30 hodin trénink florbalu.
Na tréninku rádi přivítáme nové kluky, nadšené pro fotbal nebo florbal. Opravdu rádi se jim budeme věnovat.
Radim Vítámvás
Z KRONIKY
Rok 1957 (s. 264) Sport
Mezi mládeží se projevoval hodně zájem o sport. Neprojevoval se však účastní na hřišti, „ale pouze fanděním“.
Sportovní oddíl Sokola – oddíl kopané – trpěl nedostatkem hráčů. Stalo se nejednou, že místo 11 hráčů kopané
nastoupilo 8, 9 a teprve během hry dobíhali ostatní, kteří
se nechali dlouho ne přemlouvat, ale přímo prosit. Nejednali tedy mladí v tradici knínického sportu – bývaly zde
dva kluby – Rudá hvězda (nebo Rytmus) a S. K. Viktoria.
Tyto kluby mívali k dispozici stále dvě mužstva, tj. celkem
nejméně 44 hráčů. Tehdy byli mnozí bez práce, dnes není
jednoho z mladých bez peněz, mnozí mají motocykly, mají
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zájem jen o jezdění, ale sport, tělovýchova jako by pro ně
nebyla.
Těmito problémy se zabývalo „Sportovní okénko“ místního rozhlasu. Vždy v pondělí večer po zprávách, které zahájilo 18. října.
V mnohém pomohlo, zájem o spolupráci se zvýšil, mnozí
„šli do sebe“, sportovní sezona se dohrála za zvýšeného zájmu hráčů, ale sokolovna se cvičícími nenaplnila. Po ukončení sezony koncem roku „Sportovní okénko“ pro nedostatek spolupracovníků zaniklo.
Záznamy z kroniky obce vybral Martin Hnilička
strana 16

Sport
SK M-AEROBIK ACADEMY V ROCE 2013
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 2013.
V současné době máme 70 závodníků, z toho 11 dětí z Veverských Knínic. Kromě tréninků společných choreografií a rozvoje dětí jako jednotlivců nabízíme i možnost doprovodného programu na plesy, večírky, sportovní
i jiné akce. Na začátku roku jsme vystoupili na obecním plese v Ostrovačicích a na Stužkovacím plese Gymnázia
TGM v Zastávce. Následovala řada karnevalů a akcí pro děti. Na konci srpna jsme vystoupili v rámci oslav založení obce ve Veverských Knínicích. V listopadu jsme vystoupili na plese lékařské fakulty Masarykovy univerzity v brněnském hotelu Voroněž. Sérii vystoupení zakončíme v sobotu 14. prosince ve 13 hodin v ostrovačické
sokolovně, kde rodičům a kamarádům předvedeme, co jsme se v novém školním roce naučili. Na tuto akci srdečně zveme i vás.
Jednou z hlavních činností našeho sportovního klubu je příprava dětí na závody v aerobiku.
SK M-Aerobik Academy v roce 2013 nasbíral mnoho úspěchů. V březnu jsme sezonu zahájili domácím závodem M-Aerobik Cup, kterého se zúčastnilo necelých 200 závodníků z celé jižní Moravy. Naše
děti zde vybojovaly 5 medailí. Dalším závodem byl
Zbýšovský pohár, kde se náš tým stal nejúspěšnějším z celého dne. V květnu jsme se zúčastnili základního kola Dívky ČR, kde jsme v kategorii Aerobik
a poté v kategorii Zumba převálcovali ostatní dívky. Postoupili jsme tak do semifinále. Po červnovém
semifinále se do absolutního finále Dívky ČR, mezi
7 nejkrásnějších sportovně nadaných dívek, probojovala Markéta Bartoňková. V kategorii 8-10 let se 3. Princeznou ČR stala Natálie Neklapilová. Zúčastnili jsme se
také mezinárodního závodu v Sebranicích, odkud jsme si odvezli 8 medailí.
V červnu a v srpnu proběhla klubová soustředění. Cílem bylo nabrat síly na nový školní rok. Nemálo krásných
umístění jsme posbírali na listopadových závodech v Tlumačově a v Bystřici nad Pernštejnem. 30. listopadu se
konal poslední závod sezony. Byl to domácí závod, na který se letos přihlásil rekordní počet závodníků. 261 závodníků z 16 klubů z celé Moravy. Bylo to krásné zakončení závodní sezony, naše děvčata vybojovala 5 medailí. Za zmínku stojí stříbro v kategorii do 5 let, které vybojovala Magdalena Lia Popelková z Veverských Knínic.
Doufáme, že závodní sezona 2014 bude alespoň tak úspěšná jako ta letošní. Sportovní klub SK M-Aerobik Academy vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku.
Martina Brychtová
SPORTOVNÍ KLUB „BLOOD KNIGHT“
V tělocvičně ZŠ ve Veverských Knínicích od září trénuje S. K. BLOOD KNIGHT. Ervin Bolcek, trenér klubu.
Nábor nových členů probíhá od 1. 12. do 20. 12. 2013.
Koncem ledna 2014 v sokolovně ve Veverských Knínicích plánujeme uskutečnit Seminář pro bojové sporty.
Jako host tohoto Semináře bude několikanásobný mistr Evropy
v kickboxu Pert Ondruš zvaný „ Píno“. Má i bohaté zkušenosti v MMA. Ve světě bojového umění je proslaveným bojovníkem.
Ze 44 zápasů si odnesl 43 výher a to samo osobně svědčí o profesionalitě. Nejenom pro členy S. K. BLOOD KNIGHT, ale i pro
širokou veřejnost je to nevídaná příležitost a zážitek poznat „Pína“
osobně. Koncem února 2014 se z S. K. BLOOD KNIGHT připravují dva zápasníci Michal Krška a Jakub Čiháček na prestižní
Back in the Fight do Příbrami.
￼
 ￼ Michal Krška, Veverské Knínice a Jakub Čiháček, Říčany
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strana 17

Pozvánky
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT VE VEVERSKÝCH KNÍNICÍCH
Vážení a milí přátelé,
Srdečně vás zveme na Tříkrálový koncert pěveckého sboru Mladost z Brna, který se uskuteční v kostele ve Veverských Knínicích v neděli 12. ledna 2014. Začátek v 15.00 hodin.
Během koncertu zazní ve dvou blocích duchovní skladby starých českých i světových mistrů, černošské spirituály a úpravy lidových vánočních písní.
V přestávce mezi oběma bloky vystoupí také děti místní školy.
Před koncertem bude podáváno malé občerstvení (cukroví a horký punč). Vstupné dobrovolné.
Koncert pořádá Obecní úřad Veverské Knínice spolu s ŘFK Veverské Knínice.
Několik informací o koncertujícím sboru:
Pěvecký sbor Mladost byl založen
PhDr. Jaroslavem Dostalíkem v roce
1956 jako dětský pěvecký sbor. Během jeho patnáctiletého působení se
Mladost vypracovala mezi evropskou
špičku v dětském sborovém zpěvu.
Po nedobrovolném odchodu Jaroslava
Dostalíka sbor existoval pod vedením
několika dirigentů do roku 1978.
Od roku 1996 se začali scházet bývalí
členové dětského sboru jako sbor smíšený znovu pod vedením pana Dostalíka. Sbor si ponechal svůj původní název Mladost. Vystupuje na koncertech
i sborových festivalech v celostátní působnosti. V roce 2004 převzala vedení
sboru BcA. Katarína Mašlejová. Díky mladistvému elánu se postupně zvýšila umělecká úroveň. Sbor úspěšně absolvoval několik zahraničních turné (Lucembursko, Slovensko, Itálie). Od roku 2007 se stala sbormistryní MgA. Jarmila Jalůvková. Pod jejím vedením se sbor úspěšně prezentoval na mezinárodních festivalech v Itálii, Polsku a Lucembursku.
Na mezinárodním soutěžním festivalu Praga Cantat 2010 dirigentka Jarmila Jalůvková získala nejvyšší ocenění. V konkurenci 21 sbormistrů ze 12 států světa byla vyhodnocena jako nejlepší dirigentka festivalu a spolu
s pohárem obdržela zvláštní cenu poroty za vynikající dirigentský výkon.
Pro nedostatek mužských hlasů působí sbor
od února 2010 jako sbor ženský.
V současné době má 31 stálých členek.
Repertoár je složen z duchovních i světských skladeb, vokální polyfonie starých
mistrů (např. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Giovanni Ottavio
Pitoni), skladeb českých i světových klasiků (např. Felix Mendelssohn Bartholdy,
Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák),
skladeb českých autorů (např. Petr Eben,
Zdeněk Lukáš, Petr Řezníček), černošské
spirituály a úpravy lidových písní naší i zahraniční provenience.
Sáva Buršík
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)
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Pozvánky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Během první neděle příštího roku 5. 1. 2014 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Skupinky malých
koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti
s prosbou o finanční pomoc. Tato charitativní akce je
tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot,
která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Tříkrálová sbírka je
organizována celostátně Charitou. Veverské Knínice
stejně jako Ostrovačice, Říčany a všechny ostatní obce
rosického a modřického děkanátu spadají pod Oblastní charitu Rajhrad.
V loňském roce přispěli dobrovolní dárci z tohoto spádového území na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 Kč.
Tyto peníze byly využity na projekty sociálních a zdravotních služeb:
Příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu
hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)
Příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního
poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné
Finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra
hospice sv. Josefa v Rajhradě
Příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z důvodu zajištění nepřetržitého
a bezpečného provozu služby
Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské
středisko Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává
indické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro ně komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči
a roční základní předškolní vzdělávání. Středisko

pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné
umístění do klasických školních zařízení. Příspěvek
je určen na pořízení filtrovacího zařízení na úpravu
vody, nákup školních pomůcek, potravin a sportovního oblečení pro děti.
Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty
prostředky na přímou pomoc lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na
Filipínách v listopadu 2013.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita
Rajhrad použije
- na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění
a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu
- na vybavení nového projektu Chráněného bydlení
pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014
- další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných
katastrof na humanitární pomoc v České republice
a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem,
kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce
a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným
a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
V neděli 5. ledna v 18 hodin můžete na programu
ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu
z Městského divadla v Brně.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním
dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
				
Jiří Koch
(Zpracováno na základě podkladů dodaných koordinátorkou TS OCH Rajhrad Ing. Hanou Bělehradovou.)

INFORMACE
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
8.00-10.00, 17.30-19.00 (starosta)
Úterý		
8.00-10.00
Středa		
8.00-10.00
Čtvrtek
8.00-10.00, 17.30-19.00 (účetní)
Pátek		
8.00-10.00

Telefonní čísla a kontakty obecního úřadu
Oldřich Matyáš (starosta):		
546 427 610
Ludmila Cejnková (účetní):		
546 427 817
www.veverskekninice.cz
e-mail: vev-kninice@mybox.cz

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto zpravodaje. Další číslo Knínického zpravodaje vyjde v létě
2014, vaše příspěvky týkající se dění v obci zasílejte na Obecní úřad.
Knínický zpravodaj 1/2013 (prosinec)
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BETLÉMSKÉ ANDĚLENÍ

BETLÉMSKÉ

A N D ĚL E N Í

22. 12. 2013 pod obecním vánočním stromem v 17hod
ve Veverských Knínicích
PŘEDVÁNOČNÍ NALADĚNÍ

♥
♥
♥
♥
♥

ŽIVÝ BETLÉM
Světlo betlémské
Ježíškova pošta
Charitativní sbírka
Vánočka, dětský i dospělý punč

Na děti v andělském a dospělé se svatozáří zlatoušek zazáří!
ROCKOVÉ NADĚLENÍ
♥ Vánoční písně pro Ježíška
♥ Koledy pro koledníky
♥ Rockové koledy pro zahřátí

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2014
Co se bude dít ve Veverských Knínicích od začátku roku do června 2014.
termín				

akce					

organizátor

12. ledna 2014			
leden				
březen				
22. března 2014 		
duben				
30. dubna 2014		
květen		
		
červen				

Koncert PS Mladost 		
Myslivecký ples			
MechFest 2				
Josefská zábava			
Velikonoční koncert v kostele
Čarodějnice na place			
Babské hody 			
Country Night			

zastupitelstvo, farní společenství
Myslivecké sdružení Stráž
Filip Blažek
zahrádkáři Vev. Knínice, zastupitelstvo
zastupitelstvo spolu s ŘKF
Sokol
Sokol
Pavel „Raper“ Brabec

***

