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SLOUPEK STAROSTKY
Ve hře hledej zálibu
holduj tanci pohybu
rytmicky la la la
srdce pracovat má!
Tohle věděli i V+W. Stejně jako mnoho jiných, i tato jejich myšlenka je platná dodnes. Dejte si pravou ruku na srdce. Komu
pracuje rytmicky la la la, může ji spustit
dolů. My ostatní si zašněrujeme sportovní
obuv a vyrazíme za sportem. Sport je cíl.
Není třeba medailí a titulů. Ty jsou jen „třešínkou“ na vrcholu kopce dřiny a úsilí. Je-li
zasloužená, je sladká. A vítězům patří čest
a sláva. Ale sport je hra i pro ty, kteří jsou
v řadě na stupně vítězů poslední. Sport posiluje ducha i tělo, zušlechťuje, učí vítězit i prohrávat, konkretizuje pojmy jako je fair play
a tým. Hojí rány z boje, puchýře z bot, suší
slzy i pot. A omlazuje! Sport nezná hranice
ani limity. Když se podíváte na naši obec
a její okolí z ptačí perspektivy uvidíte, jak
velkou škálu možností sportovat skýtá. Já
sama mám např. vytipováno na desítku okruhů od 2 až po 15 km. Chodím pěšky. Ale
dají se běžet nebo sjíždět na kole. Jaro
máme na krku a s ním silný vzduch plný
vůně probouzející se přírody. Ta je nad
všechny tělocvičny. Tedy vzhůru za lepší
kondicí!
Kdo se sportem rozjaří,
mívá růže ve tváři,
sportuje la la la
rukama nohama!
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ČARODĚJNICE UPÁLÍME OPĚT NA PLACE
Už devět let je starostou Sokola Veverské Knínice Filip Carda (39 let), civilním povoláním vodohospodářský projektant. Nejčerstvější zprávou, která v našem rozhovoru pro obecní zpravodaj zazněla, je ta, že letošní tradiční pálení čarodějnic 30. dubna se opět vrátí na plac k horní
točně. I pořádání této akce totiž patří do gesce místního Sokola.
Co všechno obnáší práce starosty
Sokola v naší obci?
Obecně je třeba zajistit chod sokolské činnosti. Já se starám zejména
o fotbal, ostatně, kvůli fotbalu jeho
návaznosti na Sokol jsem funkci
starosty před těmi devíti lety vzal.

Ale Sokol v Knínicích není jen fotbal, že? Kolik máte členů?
K loňskému roku jsme měli 30
členů, z toho 18 mužů a 12 žen.
Většina se věnuje sportu, pět z
nich se věnuje vzdělavatelské činnosti, což je v našem případě

divadlo, což má pod palcem starostka obce, která je zároveň místostarostkou Sokola.
Pod pojmem Sokol si ale většina
představí cvičení v tělocvičně.
V zdravém těle zdravý duch…
Ano, to jsou naše ženy
cvičenky. Vede je Tereza
Dufková, v roce 2018 se
zúčastnily Všesokolského
sletu v Praze, kam jich odjelo dvanáct. To je myslím
velmi slušný počet na to,
jak velká či malá obec
jsme.
S jakými penězi místní
Sokol hospodaří a jaký
má rozpočet?
Roční rozpočet se pohybuje okolo padesáti tisíc,
podstatná část je určena
na údržbu hřiště a chod
fotbalového klubu. Pro
nás je podstatné a to je
třeba zdůraznit, že sokolovna je už ve správě
obce a my jako organizace netáhneme její náklady na provoz a hlavně
opravy. Obec má také
snazší cestu k dotacím,
než Sokol.
Sokol nedostává dotace?
Dotace od České obce sokolské jsou v posledních
letech spíše symbolické.
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Sokol v současné době hlavně využívá dotace od obce, bez kterých
by se některé akce v minulosti,
jako byla účast na sletu, jen těžko
realizovaly.

Mladé hody v říjnu, Štěpánskou
zábavu v prosinci. Letos bychom
se nově chtěli také zapojit do celostátní akce Noc sokoloven, termín zatím nebyl stanoven.

Jak je místní Sokol aktivní při pořádání akci v obci? Pod čím jste
podepsáni?
Už jsem zmínil pálení čarodějnic
30. dubna, které se vrací po vyřešení administrativních záležitostí
na plac k horní točně. Pořádáme

Vraťme se k fotbalu. Jen letmý pohled na kabiny na lesním hřišti
stačí, aby bylo poznat, že jsou
v dezolátním stavu. Bude se s nimi
něco dít?
Ano, bude. V současné době je ve
finální fázi projekt na nové ka-

biny, staré se srovnají se zemí, ale
nové vyrostou jinde. Zhruba
v prostoru, kde jsou dnes střídačky. Tedy na opačné straně
hřiště, blíže k cestě, v plánu je
i nová příjezdová cesta. Pak se
budou hledat možnosti financování. Vidím to na realizaci tak
v horizontu pěti let.
Tak ať se Sokolu daří, děkuji za
rozhovor.
(spo)

SK M-AEROBIK ACADEMY SLAVÍ 10 LET
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 poslední rok. Nejprve ale pár slov o tom, kdo vlastně jsme a čemu se věnujeme.
Už devět let je starostou Sokola Veverské Knínice Filip Carda (39 let), civilním povoláním vodohospodářský projektant. Nejčerstvější zprávou, která v našem rozhovoru pro obecní zpravodaj zazněla, je ta, že letošní tradiční pálení
čarodějnic 30. dubna se opět vrátí na plac k horní točně. I pořádání této akce totiž patří do gesce místního Sokola.
Sportovní klub SK M-Aerobik Academy vznikl v roce
2010 za účelem vést a vychovávat děti k aktivnímu
sportu. Náš klub se primárně zaměřuje na výkonnostní a vrcholový sport, ale i na rekreační sport. V
současné době náš klub navštěvuje nad 70 dětí ve
věku 4-18 let z Veverských Knínic, Říčan a širokého
okolí. Díky široké věkové základně se účastníme
všech věkových kategorií soutěží FISAF (Mezinárodní
asociace aerobiku), a to jak ve sportovním aerobiku
(singl, duo, trio), tak v kategorii fitness (aerobik,
step).
Podle věku a výkonnosti dětí jsou také plánovány
tréninkové jednotky, kdy děti trénují 2x až 4x týdně.
Naše kurzy navštěvují děti již od 4 let. U těchto nejmladších dětí rozvíjíme především všeobecnou sportovní přípravu, základy gymnastiky, flexibility a rytmiky. Z přípravky si poté vybíráme děti do závodních týmů, které se pravidelně účastní závodů po celé České republice a umísťují se na medailových pozicích. Za veškerou sportovní dřinou a hromadou času však stojí i velká porce
kamarádství a společných zážitků, které si dívky (ojediněle i chlapci) přenášejí také do osobního života. Trenéři touto
cestou v dětech budují nejen fyzickou kondici a sportovní dovednosti, ale i cílevědomost, důslednost a vůli překonávat překážky. Všechny naše závodníky pojí obdivuhodný týmový duch v kombinaci se silnými individualitami, které
se nebojí sebevědomého vystupování a projevu.
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Kromě výchovy dětí ke sportu pořádáme také sportovní akce, výlety a soustředění. Nabízíme možnost doprovodného programu na plesy, firemní a sportovní večírky, či akce pro děti. Závodní aerobik není jedinou činností našeho
klubu. Téměř každý den vedeme také komerční lekce pro veřejnost, kde je výběr z nabídky tanečních i posilovacích
lekcí. Tréninky i lekce pro veřejnost probíhají v Říčanech, v Ostrovačicích, ale i ve Veverských Knínicích, za což moc obci Veverské Knínice děkujeme.
Za 9 let své existence klub prošel obrovským vývojem, v posledních letech se nám na celostátním
poli daří opravdu skvěle. S každým novým rokem
se navyšuje počet spokojených dětí, které učíme
milovat sport a zdravý pohyb. V roce 2019 jsme na
závodní plochu připravili celkem 16 závodních choreografií v různých věkových i výkonnostních kategoriích. V tomto školním roce se do přípravky aerobiku přihlásilo téměř 30 dětí, což nám dává ještě
větší naděje k růstu.
V loňském roce jsme opět zažili hromadu nezapomenutelných zážitků a společně nasbírali krásná umístění: 31 zlatých medailí, 23 stříbrných medailí, 13 bronzových
medailí. Teď už se ale pilně připravujeme na sezonu 2020, která vypukne již za pár týdnů.
Jsme moc vděční za skvělou partu, kterou naši závodníci a jejich rodiče tvoří. Jsme hrdí, že jsou naši svěřenci úspěšní
v konkurenci, kterou závodní aerobik v České republice představuje. Některé z našich závodnic se na stupně vítězů
probojují i v kategorii, kde je pravidelně přes 40 účastnic. Za obrovský úspěch považujeme i to, že ačkoli jsme jediný
klub fungující na vesnici, v roce 2019 jsme se našimi výsledky probojovali do nejlepší desítky klubů v ČR z celkového
počtu 93 klubů v soutěži TOP TEN. Nejdůležitější ale je, že sportovní aerobik se jeví stále větší popularitě. Náš sport
děti baví a dělají ho s radostí. To je to, co nás jako trenéry nejvíc těší.
V sezoně 2020 chystáme mnoho změn a novinek. Velká část našich závodníků si skvělými výsledky v loňském roce
zajistila postup do nejvyšší výkonnostní třídy, kde budou v sezoně 2020 bojovat o titul Mistra ČR a o nominace na
Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa. Již v dubnu se náš klub zúčastní prestižního mezinárodního
závodu Swiss open 2020 nedaleko
švýcarského Zurichu, kde se našich
27 sportovců utká s nejlepšími závodníky z celé Evropy. Rok 2020
obecně představuje pro SK M-Aerobik Academy velký mezník, neboť
klub oslaví své desetileté výročí. Už
teď se těšíme na další společný rok.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem trenérům za jejich kvalitní
práci, rodičům za jejich nekončící
podporu, závodníkům za příkladnou práci a krásné sportovní výkony, kamarádům, příznivcům našeho klubu, a v neposlední řadě také obcím Říčany,
Veverské Knínice a Ostrovačice. Děkujeme za váš čas, důvěru a obrovskou podporu, která se každým rokem zvyšuje.
Společně tvoříme něco velkého, co má opravdový smysl. Zkrátka a jasně – Děkujeme!
Za SK M-Aerobik Academy,
Michaela Brychtová a Martina Cihlářová

4

Výzva/Výročí

ZPRAVODAJ OBCE VEVERSKÉ KNÍNICE – JARO 2020

►►► PIŠTE HISTORII S NÁMI ◄ ◄ ◄
Jmenuji se Lenka Pavlátová a navzdory tomu, že jsem ve Veverských Knínicích náplava náplavy, začínám psát obecní kroniku. A to od výjimečného roku 2018.
Většina lidí má pocit, že se všechny důležité informace ukládají jaksi samy od sebe kdesi na vzdálených serverech, a že není přece nic snadnějšího, než se k nim jednoduše během polední přestávky proklikat.
Ale je také stále dost lidí, kteří si to nemyslí, a kteří dají docela jistě přednost setkání s živým člověkem a lidskému
slovu napsanému rukou.
Apropos…zkuste si nahlas říct: www veverské… To už je oříšek i pro zkušeného logopeda!
Získáte-li někdy pocit, že se v naší obci událo něco neobyčejného, co si zaslouží zmínku v historii, zkuste dát na
papír pár faktických poznámek a s nadpisem KRONIKA ten papír vhodit do skutečné, hmatatelné schránky obecního úřadu. Jsou-li vám elektronické schránky přece jen sympatičtější, stejně dobře poslouží tato:
kronikaveverskekninice@centrum.cz
Lenka Pavlátová, kronikářka

170 LET OD NAROZENÍ T. G. MASARYKA,
PREZIDENTA A SOKOLA
Profesor Tomáš Garrigue Masaryk se narodil
7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1936
a byl pohřben v Lánech u Prahy. Od Národního shromáždění obdržel titul „Prezident osvoboditel“.
Masaryk se postupně stal uznávanou českou autoritou. V roce 1920 byl zvolen prezidentem Československé republiky.
S denní aktivitou sokolského života seznámil Masaryka
17. dubna 1884 člen Sokola Pražského a starosta ČOS
dr. Scheiner. Sokol dal životní styl celé Masarykově rodině,
bydlící tehdy na Královských Vinohradech. Bratr Tomáš Garrigue aktivně cvičil v družstvu starších mužů a nějaká čas byl i
cvičitelem tohoto družstva. Paní Charlota byla zakladatelkou
dámského odboru jednoty. V Sokole cvičili nejstarší dcera
Alice, syn Jan a nejmladší dcera Olga byla cvičitelkou. Od roku
1900, kdy se rodina přestěhovala na Smíchov, byl Masaryk
členem Sokola Malostranského. Masaryk bystře rozpoznal,
jak mnoho může pomoci realizaci národního programu Tyršem vybudovaná dobrá organizační struktura Sokola.
Dušan Lacko, vzdělavatel Sokola Zastávka (převzato)
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Pár slov k Prodané nevěstě
Když jsem se dověděl, že místní ochotnický divadelní spolek bude hrát Prodanou nevěstu,
říkal jsem si, jak to asi provedou. Buď budou mít árie puštěné z pásku, což by bylo poněkud
o ničem, či zpívat naživo, což mi připadalo nereálné.
Mé zmatení se zvětšilo při příchodu do sálu, když jsem
zjistil, že před pódiem stojí nápovědní bouda. Přiznávám, že tomu už jsem vůbec nerozuměl. Nepomohl
ani přímý dotaz režisérce.
Leč záhy se vše osvětlilo. Nakonec se nejednalo o
operu, ale zpěvohru. Tím se, alespoň pro mě, stala hra
daleko srozumitelnější a přehlednější. Ne, že by v případě operní verze tomu bylo nějak výrazně naopak,
ale v klasické opeře bývá člověk pohlcen hudbou a
zpěvem a děj někdy vnímá jako něco, jakoby druhého.
I když se jednalo v tomto pojetí o zpěvohru, nebyli
jsme ošizeni o krásnou Smetanovu předehru. Velmi
pěkné bylo představení osob a obsazení, protože bylo
hned jasné, kdo ke
komu patří.
Ušlápnutý Kecal. Během sledování hry
jsem si říkal, zdali
děj má být oslavou
tehdejších poměrů,
nebo ironií. Vždyť to
není o ničem jiném,
než o tom, za kolik
provdám
dceru.
Holt potom je žena
dána, tedy vlastně
vdaná. Opravdu by
mě zajímalo, jak to duo Smetana – Sabina myslelo.
Tady byl tento pocit ještě umocněn postavou Kecala,
který si v tomto představení vzal na výpomoc svojí
manželku. Sám vypadal, že se mu buď do žádného
handlování nechce, nebo je doma pod pantoflem A jelikož jeho manželka zvládla jeho úkol hravě za ně oba,
nastávaly krásné situace, kdy se mužské postavy bály
něco namítat.
Původně jsem si říkal, že nebudu nějak vyzdvihovat a
hodnotit herecké výkony. Všichni byli velmi dobří a
přirození, tam, kde by přece jenom chyběl zpěv, pomohl playback. Konkrétně při duetu Jeníka a Mařenky.

Jednu výjimku v hodnocení udělám, a to právě u Kecala. Ani ne tak proto, že bych té postavě stranil, ale
spíš proto, že jeho „Znám jednu dívku…“, je něco, co
zná snad každý. Poprvé v životě jsem tuto pasáž slyšel
v nádherném vokálním provedení.
U výstupu sboru komediantů, kteří své akrobatické
kousky bravurně předváděli na ploše zhruba tří metrů,
aniž by vylezli výš než do výše jednoho metru, si člověk
uvědomí, co je podstatou divadla. Navodit v divákovi
zdání, že je vše možné a vše jde zobrazit. Podáte-li to
náležitě přesvědčivě, potom i na malé ploše můžete
cokoliv.

Škoda je, že spolek hraje svoje hry v podstatě vždy jen
na premiéře. V případě Prodané nevěsty je to o to víc
škoda, protože v tomto pojetí by se představení dalo
hrát nejenom dospělým, ale i školním dětem, které by
se jistě také pobavily a seznamovat je i s tak náročným
žánrem, jako je opera.
Michal Crhonek
Poznámka redakce: Ochotnické divadlo uvedlo adaptaci opery Bedřicha Smetany PRODANÁ NEVĚSTA
v místní sokolovně 8. 2. 2020. Na jevišti se střídalo 22
herců z pěti sousedních obcí a měst a folklórní dětský
taneční soubor “Žabináček”.
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
V době, kdy byl zpravodaj připraven pro tisk, vydala Vláda ČR Usnesení č. 194 v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Pro běžný život obce to mělo, má a bude mít
dopady, které si zatím neumíme domyslet. Proto je možné, že některá uvedená fakta nemusí
odpovídat aktuální situaci. Sledujte aktuální dění v médiích, na stránkách obce či na
www.koronavirus.mvcr.cz. Děkujeme za pochopení.
Období začátku roku je spojeno s hledáním a sondováním možností zdrojů financování nejrůznějších vizí a potřeb obce. Je současně i obdobím ohromného úsilí získat odborníky na realizaci
dílčích projektů a pasportů a zvládnutí množství administrativní práce, mimo standardní činnost,
abychom pokryli všechny varianty potřeb versus dotační možnosti. Děkujeme všem, kteří nám
jsou v tomto ohledu nápomocni.
Snad vše, co se v obci děje či dělo za první čtvrtletí, se dočtete v následujících řádcích. Pro přehlednost jsme informace abecedně seřadili:
Bioodpad
Od dubna bude opět zahájen svoz
bioodpadu. Zkuste využívat kontejnerů na bioodpad více, než plastových pytlů. Umístit větve a trávu
apod. do pytlů je mnohem obtížnější, než zajet k blízkému kontejneru s vozíkem. U pytlování prosím
domyslete, že když vy sami pytel
naplníte tak, že ho sotva utáhnete
ve dvou, jak ho asi vyzvedne pracovník obce až nad bočnici kontejneru sám. Děkujeme za pochopení.
Budova obecního úřadu
Zasedací místnost byla po vymalována a současně byla vyměněna i
podlaha. Obec žádá o dotaci na zateplení a opravu fasády obecního
úřadu. Tyto dotační tituly se každoročně snižují a z původních 80 %
jsou již pouze na cca 40 %. Stále je
to však více, než financovat opravu
fasády a zateplení ze 100 % z rozpočtu. Budova úřadu má vyměněná
okna pouze v prvním patře a pouze
některá. Tepelné úniky jsou velké a
stávající stav budovy odporuje
směrnici evropského parlamentu a

rady 2012/27/EU ze dne 25. října
2012 o energetické účinnosti, která
zavedla společný rámec opatření
na podporu účinnosti v EU s cílem
zajistit do roku 2020 splnění cíle pro
energetickou účinnost. Jejím smyslem jsou úspory energie u konečného zákazníka a celkové zvyšování
energetické účinnosti, která je chápána jako ,,poměr výstupu ve
formě výkonu, služby, zboží nebo
energie k množství vstupní energie". Jedním z opatření státu k dosažení uvedeného cíle je např. také
snižování energetické náročnosti
budov – enviprofi.cz
Fara
Střecha na hospodářských budovách na farním dvoře byla v katastrofálním a život ohrožujícím
stavu. Protože zde mají pracovníci
obce své zázemí a na sběrné místo
dochází veřejnost, museli jsme
opravit část střechy, včetně osvětlení. Na faře je stále sběrné místo,
které je otevřeno prozatím 2x do
měsíce, vždy v sobotu od 9 - 11
hod. Můžete zde využít i nový kontejner na použitý olej. Olej je nutné
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vlít do pet lahve a uzavřít, poté
vhodit do červeného kontejneru.
Jiný způsob likvidace jedlých olejů
je společně se směsným odpadem.
V žádném případě, prosím nelijte
použitý olej do splaškové kanalizace. Ničíte si své kanalizační potrubí, komplikujete tím chod čistírny odpadních vod a zatěžuje životní prostředí.
Co by se nemělo vypouštět do kanalizace?
● látky infekční
● jedy a žíraviny
● kyselé, anebo alkalické roztoky
● omamné látky
● organická rozpouštědla
● silážní šťávy, zvířecí trus, moč a
hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy
● látky působící změnu barvy vody
● odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů,
ustalovačů a ostatních roztoků s
obsahem stříbra)
● látky, které mohou způsobit
ucpání
kanalizační
stoky
(vlhčené ubrousky, pleny apod.)

Z obce

pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě
pevné nebo rozmělněné (např.
odpady z drtičů kuchyňského
odpadu, stelivo pro kočky
apod.), které se dají likvidovat
tzv. „suchou cestou“.
● odpadní rostlinné a živočišné
jedlé oleje a tuky (např. použité
fritovací oleje)
Časté dotazy občanů se týkají budovy fary. Podle několika odborníků,
kteří objekt navštívili, by si rekonstrukce vyžádala cca 30 miliónů Kč na
rekonstrukci. Navíc je bývalá fara
“jen” starý dům, který ale nemá dispozice využitelné pro obecní či jiné
účely. Objevila se několik zájemců
o koupi či pronájem budovy. Obec
budovu prodat nemá v úmyslu. Možnosti pronájmu jsou zatím ve fázi prvotních nabídek. Navíc obec zatím
nemá vhodný pozemek, kam by přestěhovala stroje a zázemí pro pracovníky obce a sběrné místo.
●

Hřbitov
Z dotace získané z Ministerstva zemědělství na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v hodnotě 199 547,- Kč bude opravena
zeď místního hřbitova. Nová vstupní
brána bude už jen završením oprav
hřbitova. Nadále bude možné vjet
na hřbitov s technikou jen po dohodě s OÚ. Z márnice, v její zadní
části, bude střešní svod, který
stáhne dešťovou vodu do nádrží.
Voda bude na zalévání, především v
zadní části hřbitova. I my se snažíme
šetřit vodou, proto nebudeme realizovat elektrické napouštění vody.
Křížek na kostele
Římskokatolická diecéze Veverské
Knínice na podnět obce nechala
vypracovat statický posudek na nakloněný sanktusník na lodi kostela
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sv. Mikuláše. V současné době je
již podána žádost na Odboru stavebním úřadě Rosice o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky.
Kultura v obci
1. 1. 2020 jsme oslavili Nový rok novoročním videomappingem. Na budovu obecního úřadu jsme promítali
fragment z Prodané nevěsty doplněný písní Proč bychom se netěšili.
Po té jsme se společně vyfotografovali na hřišti za sokolovnou.
12. ledna se konala Tříkrálová sbírka
a odpoledne vyšlo do ulic 5 skupinek
dětí. Požádaly vás o malý peněžitý
obnos. Vybrané peníze budou využity pro realizaci větších i menších
projektů pro lidi v nouzi.
25. 1. Myslivecký spolek Stráž Veverské Knínice pořádal Myslivecký ples.
8. 2. Ochotnické divadlo uvedlo premiéru adaptace opery "Prodaná nevěsta".
Další původně plánované akce byla
zrušeny v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru.
Vítání občánků
Letos připadá Den matek na neděli
10. 5. I letos jej využijeme k přivítání
nových občánku. Slavnostní ceremoniál se bude konat v sokolovně, ve
14.30 hod. Zváni jsou nejen mladé
rodiny, ale i prarodiče, rodinní přátelé a veřejnost. Poté bude odpoledne pokračovat veselým, sportovně - společenským odpolednem
pro děti v sokolovně. Je to malý dárek pro maminky. Mohou si odpoledne oslavit svůj svátek. O děti bude
cca dvě hodiny postaráno.
V případě, že nebude možné realizovat akci v uvedeném datu, včas budeme informovat o náhradní variantě či termínu.
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Les
Podali jsme žádost o dotaci na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 209 585,- Kč. Zpracováváme vyvrácené stromy a opravujeme oplocení po nedávné
vichřici Sabine. Ta poničila přibližně 100 kubíků dříví na otevřených kalamitních plochách. Musíme také vyměnit některé části
oplocení, poničené pádem stromů.
Podařilo se nám prodat téměř veškeré zásoby dříví z loňského roku.
Nadále probíhá pálení a hromádkování klestí a příprava ploch pro
jarní zalesnění. Od března zahájíme další velkou etapu těžby kůrovcových stromů, proto prosíme
občany o zvýšenou opatrnost při
pohybu v obecních lesích.
Místní rozhlas
Na základě častých stížností občanů
na slyšitelnost, hlasitost nebo nefunkčnost místního rozhlasu jsme zajistili roční revizi a rozšířený servis
všech “hnízd”. 17.1. technici vyměnili
baterii v jednotlivých amplionech a
seřídili vše do optimální verze. Pokud
i nadále máte s poslechem relací
místního rozhlasu problémy, prosím
nahlaste je na obecním úřadě. Je
však možné, že některé problémy se
srozumitelností jsou způsobeny zastavěností obce. Zvukové vlny se od
domů odrážejí a narážejí na sebe
nebo další překážky a tím dochází
k jejich rezonanci.
MŠ
V letošním roce obec plánuje zateplení a novou fasádu na mateřské školce. Pokud by někdo z rodičů nebo i ostatních občanů měl
návrh na design plochy fasády
směrem do zahrady, může ho doručit na obecní úřad nebo do
školky. Budeme rádi za každou

Z obce
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iniciativu. Další investicí je zakoupení a instalace klimatizace do horního patra, kde je v letních měsících nesnesitelné vedro. Okna v
horním patře budou zastíněna protisluneční fólií. Během prázdnin
plánujeme opravu havarijního
stavu sociálního zařízení pro učitelky, ostatní zaměstnankyně i WC
pro děti na terase. Většinu stavebních akcí ve školce plánujeme pokrýt z dotačních titulů. Obec vyhlásila opakovaně výběrové řízení na
obsazení ředitele nebo ředitelky
mateřské školy. Pro obě příspěvkové organizace by rozhodnutí oddělit MŠ a ZŠ bylo ekonomicky i organizačně výhodné.
Obec v číslech
Počet obyvatel obce
Veverské Knínice (ke dni
1. 1. 2020)

908

Počet narozených dětí
za rok 2019
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Počet zemřelých
v roce 2019
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Počet čísel popisných

Pálení čarodějnic
Letos se vrátí sokolská tradiční
akce “Pálení čarodějnic” zpět na
Plac. A to i přesto, že nám připadala loňská akce na Podskalí velmi
vydařená. Obec vyjednala dodatek
ke smlouvě s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
kterým akce pořádané obcí nebudou považovány za akce komerční.
Prostor za koupalištěm musí být
letos uvolněn pro dočasnou
ukládku stavebního materiálu pro
realizace opravy komunikací. V
této souvislosti upozorňujeme občany je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ZDE
COKOLIV VYVÁŽET a současně odtud cokoliv odvážet. Každý případ
porušení tohoto zákazu bude předán k šetření!

348

Peugeot Boxer Furgon Active
3000 L1H1
Obec zakoupila automobil Peugeot
Boxer za skvělou cenu 389 90,- bez
DPH, a to jako předváděcí vůz a tedy
v téměř plné výbavě. Automobil
bude sloužit k pojížďkám mimo obec
a současně jako pojízdná dílna. Odpadnou tím platby za cestovní příkazy a pracovníci budou moci pracovat současně na více místech a odlišných zadáních.

Plac
Na “Place” budujeme dětské hřiště
- svahová klouzačka, houpačky a
prolézačka. Jsme připraveni ho v
případě potřeby i doplnit.

Pozemky
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení č.16/8/2019, kterým odsouhlasilo, že nebude do účinnosti nového územního plánu obce Veverské Knínice projednávat žádosti na
zcizení nemovitých věcí. Starostka
obce bude vést evidenci žádostí na
zcizení nemovitých věcí, kterou
bude předkládat zastupitelstvu
obce na vědomí a zastupitelstvo si
vyhrazuje právo rozhodnout o zcizení nemovité věci, z důvodu veřejného zájmu. Zcizení věci jako občanskoprávní termín znamená
pozbytí vlastnického práva k věci,
zejména při převodu tohoto práva
ze zcizitele na nabyvatele. Obec
tedy nebude prodávat ani pronajímat obecní pozemky až do účinnosti nového územního plánu.
Nový územní plán je momentálně
ve fázi, že čekáme na písemné vyjádření z územně plánovacího odboru Rosice, na základě kterého
bude vyhlášeno výběrové řízení na
projektanta územního plánu.
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Pozemní stavební akce
Oprava havarijního stavu odvodu
dešťových vod začala počátkem
března. Cílem je zatrubnění a revize
stávajících propojení dešťových vod
v ulici “Za zmolou” a tím zkulturnění
veřejných ploch. Upozorňuje občany, že v této souvislosti bylo zjištěno, že přestože obec vlastní kanalizaci, někteří stále vypouštějí odpadní
vody do dešťových vod. Zejména výpustě z praček, myček a podobně.
Žádáme, aby si každý v horní části
obce zkontroloval jakým způsobem
je napojen na kanalizaci, případně
uvedl problémový stav do řádného.
V budoucnu bude postupně každý
jednotlivý přítok kontrolován.
Ovčírna / Janošův kopec
Stavební akce navazuje na již opravenou část obce Podkalí a je realizována firmou Colas CZ a.s., která
uspěla ve výběrovém řízení. Využili
jsme projektovou dokumentaci
zpracovanou předchozím zastupitelstvem a požádali Ministerstvo
pro místní rozvoj o dotaci. Vzhledem
k tomu, že jsme byli úspěšní - získali
jsme 2 478 265 Kč, stavba musí probíhat podle projektu. V souvislosti s
opravou komunikace Ovčírna/Janošův kopec byly k projektu stavby pro
stavební povolení vydány podmínky
ochrany a nařízena překládka vedení sítě elektronických komunikací
(SEK), což situaci zkomplikovalo. Vše
se však podařilo úspěšně vyřešit ve
spolupráci s Cetin a.s. Během stavby
je omezena doprava, změněno dopravní značení a bude dočasně přerušeno zajíždění autobusu k hornímu konci obce. Toto bude po dokončení opět obnoveno. V obci nejsou vyhovující objízdné trasy.
Stavba komplikuje zajíždění i osobnímu automobily a parkování. Děkujeme za pochopení

Z obce

Oprava stávajícího pravostranného chodníku od č. p. 7
Akce je realizována stavební firmou Swietelky a.s., která uspěla ve
výběrovém řízení. Součástí akce je
výměna stávající dlažby dlažbou
zámkovou a to nejen chodníku, ale
i vjezdu do jednotlivých domů. Žádáme občany o dodržování dopravního opatření v souvislosti se
stavbou. Chodníky jsou prvním
krokem k řešení parkování v obci.
Průtah obcí a rekonstrukce náměstí/návsi
Chodníky, které nejsou opraveny v
místě budoucího náměstí, budou
opraveny v rámci rekonstrukce náměstí. V letošním roce probíhá geodetické zaměření a diagnostika
průtahu obcí ve vlastnictví JMK.
Jde o nezbytné přípravné kroky,
před zadáním projektové dokumentace. O všech stavebních akcích jsem občany informovali formou webových stránek, hlášením
místního rozhlasu, roznesenými
anoncemi a osobní návštěvou u
majitelů dotčených nemovitostí z
okolí stavby.
Sokolovna
Dotace na projekt na rekonstrukci
sokolovny je ukončena a vyúčtována. Výsledkem je velmi sofistikovaný návrh z dílny New Work, Studia, který teď jen čeká na to, až získáme finanční prostředky v hodnotě cca 13 milionů korun. Celou
rekonstrukci však lze realizovat i
po etapách. Příští rok rozhodne.
Interiér sokolovny naznal velkých
změn. Kromě nového ostění, vybroušení a přeleštění parket, jsme
zakoupili dalších 100 stohovatelných židlí a 25 ks kratších a 6 ks
dlouhých stohovatelných stolů.
Uvedený mobiliář je lehký, snadno
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udržovatelný a skladný. Stoly se
však již nedají využívat jako dřív např. stát na nich při výzdobě sokolovny na plesy a bály - k tomu je
určený zakoupený žebřík; používat je jako ponk ani jako taneční
parket. K tomu nejsou nosností ani
materiálem určeny. Děkujeme za
pochopení. V šenku je nová dlažba
a nové police na sklenice a půllitry.
Starý výčep je deponován na faře.
Je zajímavé, kolik lidí s ním je úzce
citově spjato. Věříme, že tito jeho
“ochránci” se stejně silně prosadí
při jeho restaurování. Je třeba ho
zbavit starých nánosů barev, vyčistit, opravit, apod., aby se mohl vrátit na své místo. Každá pomocná
ruka je vítaná. Děkujeme předem.
Při uvádění sokolovny do hygienicky akceptovatelného stavu jsme
museli eliminovat plíseň, zápach,
hnilobu ukrytou za nábytkem, pod
dlažbou či linem. Kdo někdy něco
rekonstruoval, nutně musí ocenit
vynaloženou práci a snahu.
Stromy
V obci byla vytipována desítka
stromů, které vyžadují arboristický
zásah. O všechno se musíme starat, i o stromy. Děkujeme všem za
podněty v této oblasti.
Sucho
V posledních letech se stává sucho
v celé republice stále zásadnějším
tématem. Pocítíme to nejen na
rostoucích cenách potravin, ale nedostatek vody postihne naše
vlastní studny či vrty, v nichž je rok
od roku méně vody. Česká krajina
by pro zlepšení potřebovala, aby
byla přes zimu pod souvislou pokrývkou sněhu, který by se pomalu
vsakoval do podzemních vod. Letošní zima však trpěla na nedostatek sněhu, takže se dá předpoklá-
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dat, že pokud se situace nezmění,
bude sucho trápit Česko i v roce
2020. Už nyní upozorňujeme na
nezbytnost šetřit pitnou vodou a
využívat na zalévání nebo užívání
vodu srážkovou, pěstovat rostliny
suchomilné a dát přednost zalévání produktů před zaléváním
trávníků. Rovněž sečení trávníků
má v rámci úspor vláhy svá řešení.
Je třeba se připravit již nyní.
Úklid
Hlavním jarním úklidovým dnem
akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME
ČESKO v roce 2020 bude sobota 4.
dubna. Cílem akce je nejen uklidit
naše okolí, ale i ve společné věci
zapojit různé zájmové skupiny lidí,
školy, firmy, státní správu i jednotlivce. My bude uklízet také, ale
především obec. Přesný termín
úklidu, vzhledem ke všem stavebním akcím bude včas upřesněn.
Upozorňujeme touto cestou, že
půjde o jednu z posledních možností pro občany využít součinnost
obce při úklidu obecních pozemků
kolem svých domů a zahrad. Je
třeba si uvědomit, že často to, co
mám za domem, je pro druhého
před domem. Cizí nepořádek je nešvar, který obtěžuje a hyzdí. Součástí úklidu bude i “železná neděle”.
Žádáme majitele psů a koní o pečlivé odklízení jejich exkrementů.
Co zima skryla, na to jaro poukáže!
Někteří občané mě informují o
tom, že sami obcházejí vesnici a
sbírají, co zvířata zanechali na
cestách i necestách. Velice si toho
vážím, protože čelíme častým stížnostem od občanů a rodičů dětí.
Upozorňujeme, že uklízet po zvířatech patří k vymahatelným povinnostem jejich majitelů.
Moderní je uklízet!

Z obce

Vodohospodářská infrastruktura
v provozování VAS, a. s.
Vodovod
- Výpomoc obci ještě před oficiálním provozováním v období 0305/2019 - pomoc při výměně čerpadla ve vrtu, zapůjčení čerpadla
VAS, a.s., pro zásobování obce. Po
1.6.2020 zakoupila Obec čerpadlo,
instalováno v 07/2020 + oprava
trubní instalace ve vrtu, výměna
nefunkčního šoupátkového uzávěru a vodoměru na měření odebrané podzemní vody.
- Kontrola armatur na vodovodní
síti - šoupátek a hydrantů, řízené
proplachování vodovodní sítě pro
odstranění usazenin sloučenin železa a manganu.
- Vytipování 10 kusů požárních
hydrantů pro zajištění požárního
zabezpečení obce, provedení revizí
hydrantů - ověření průtoků a tlaků.
Hydranty budou součástí plánu
HZS JmK, VAS, a.s., bude zajišťovat
jejich stálou provozuschopnost a
provádět roční revize.
- Oprava zemních armatur a výměna
hydrantů při rekonstrukci komunikace v lokalitě Podskalí. -Byly provedeny mimořádné rozbory vody ze
zdroje, ve VDJ a v rozvodné síti a ve
spolupráci se servisní firmou VODASERVIS se řeší maximální účinnost úpravny vody ve VDJ na odstranění železa a manganu.
- Byla zajištěna komunikace mezi vrtem a vodojemem a přenos na telefon pohotovostní služby VaK Rosice
( ovládání čerpání ve vrtu v závislosti
na hladině VDJ, hlášení minimální
hladiny ve VDJ ) pomocí GSM komunikátoru. Výhledově by VAS, a.s.,
chtěla vybavit vodárenské objekty
plnohodnotným automatickým systémem řízení s on-line přenosem na
vodohospodářský dispečink.

ZPRAVODAJ OBCE VEVERSKÉ KNÍNICE – JARO 2020

Kanalizace a ČOV
- Změna v provozování kalové koncovky na ČOV- kal průběžně odvážen na další zpracování do ČOV
Tetčice: zahuštění, homogenizace,
hygienizace a odvodnění kalu.
Oproti předchozímu zpracování
kalu mobilní odstředivkou je tento
systém v režii VAS, a.s., ekonomičtější a hlavně zaručuje dodržování kvalitativních ukazatelů čištěné vody na odtoku z ČOV.
- Výměna nevyhovujícího zařízení
na dávkování síranu železitého
(silná žíravina) - závada z kontroly
ČIŽP. VAS, a.s., vytypovala vhodné
zařízení, Obec zakoupila, v
12/2019 instalováno.
- Řešení vysokých přítoků balastních dešťových vod do kanalizace a
na ČOV. VAS, a.s., systematicky
prověřuje splaškovou kanalizaci
svými technickými prostředky ( generátorem kouře, TV kamerou ) a
odstranění nátoků řeší s příslušnými majiteli nemovitostí.
- Deratizace splaškové kanalizace a
ČOV firmou Pařez Brno. Deratizace
bude probíhat pravidelně dle potřeby 1 - 2 x za rok externí firmou
nebo pracovníky VAS, a.s.
Zimní údržba
Letošní zima byla z pohledu zimní
údržby laskavá. Vyjížděli jsme sypat jen několikrát. Přesto je nutné
i pro další roky opakovaně uvést,
že zimní údržba se provádí podle
plánu zimní údržby se stanovenými
prioritami, který najdete na internetových stránkách obce. Údržba
začíná, až když přestane sněžit. Zasněžený posyp je nefunkční a jde o
plýtvání. Námraze čelíme směsí
drtě a soli. Navíc čelíme stále opakovaně chybně zaparkovaným autům a tudíž i zamezením traktoru s
radlicí v některých úsecích obce
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projet. Traktor, který obec vlastní
často měl sám velké problémy
se sjízdností a v některých místech
musel při posypu couvat a podsypávat si cestu. Chodníky kolem
domu, schody apod. si musí občané ošetřit posypovou solí či pískem sami. Sůl je běžně k dostání ke
koupi a písek najdete v nádobách
na posyp rozmístěných v obci.
Děkujeme všem za zodpovědný
přístup.
ZŠ
Během letních prázdnin bude ve
škole provedena rekonstrukce
střechy, jako první krok k rekonstrukci celé budovy. Řešíme zadání
vypracování projektu na bezbariérové přízemní rozšíření školy, a to
prostavěním přilehlého dvora a zahrady. Protože školy z hygienických důvodů musí mít školní zahradu, nechali jsme vypracovat
projektovou dokumentaci na přírodní zahradu a následně požádali
o dotaci Národní program životní
prostředí č.7/2019. Obec na to
škole poskytla do výpůjčky pozemek p. č. 63 a část pozemku č.p.
62.
Jakmile bude příznivější počasí,
opravíme dveře do budovy školy
a současně vchod zastřešíme.
Zpravodaj obce Veverské Knínice
- čtvrtletník o dění v obci. Vydává
Obecní úřad Veverské Knínice. •
Evidenční číslo: MK ČR E 23538. •
Své příspěvky náměty a připomínky posílejte na adresu: starosta@veverskekninice.cz. • Toto
číslo vyšlo 21. 3. 2020. Uzávěrka
příštího čísla: 5. 6. 2020; vyjde
v červnu 2020.
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poplatek za

výše poplatku

splatnost do

specifický
symbol

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 dopes
100,- / rok
šlo ke zvýšení vodného a stočného,
31. 5. 2020
každý další pes 150,- / rok
se zastupitelstvo obce rozhodlo poplatky za psy, odpad a za nájem
odpad/osoba
500,- / rok
30. 6. 2020
obecní parcely ponechat v roce
(popelnice)
2020 bez navýšení. Přestože sazby
jsou velmi nízké, potýkáme se pravi- nájem obecní
30. 6. 2020
parcely
delně u některých občanů s jejich výběrem v době splatnosti. Tímto žádáme o úhrady v termínech. Děkujeme všem za včasné platby. Poplatky je možné
pokladně obecního úřadu nebo převodem na běžný účet č. ú. 4200128752/6800.
.

variabilní
symbol
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číslo popisné
nemovitosti

2

číslo popisné
nemovitosti

3

číslo popisné
nemovitosti

uhradit od 1. 3. 2020 na

KRIZOVÉ OPATŘENÍ
Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového
opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce:
Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Shrnutí:
1. Krizové opatření, zakazující od 13. 3. 2020, 6:00 konání akcí s účastí nad 30 osob, se nevztahuje na jednání zastupitelstva obce.
2. Z důvodu zabránění šíření onemocnění mohou být přijata vhodná organizačně-technická
opatření pro jednání zastupitelstva, např. vyloučení osob z jednací místnosti. Nesmí však dojít k
porušení zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva (§ 93 odst. 3).
Je proto nutné zajistit, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň zprostředkovaně, tedy aby
mohl v reálném čase sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k projednávaným věcem, pokud mu toto právo náleží [§ 16 odst. 2 písm. c)].
Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Praha
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KDO JSEM? - Tentokrát ze sportu
8. března jsme si, jako každoročně, připomněli Mezinárodní den žen. Mezinárodně uznávaný
svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce
1908. Že jde o svátek živý a že ženy jsou rovny mužům ve všech oblastech života dokazuje
i naše anketa, zaměřená tentokrát na ženy sportovkyně.
1) Kdo jsem? 2) Můj sport a mé největší úspěchy? 3) Co pro mě znamenají Veverské Knínice?
Marie Hojovcová
1) Je mi 16 let a narodila jsem se ve Veverských Knínicích. Jezdím na koni asi od 3 let. Na
koni můžete dělat drezuru, parkur, voltiž, western nebo všestrannost. Můj sport je parkur, v
současné době skáču překážky o výšce 130
cm. Jezdím závody převážně s dospělými. Můj
největší úspěch je vždy nominace na Mistrovství České republiky. Vloni jsme byli s družstvem jihomoravského kraje čtvrtí (v jezdeckém sportu se oceňuje prvních 5 závodníků),
letos se nám to moc nepovedlo a skončili jsme
osmí. Na příští rok už mám nominaci v jednotlivcích a určitě pojedu i družstva. Vedle parkuru jsem vždy dělala i jiné sporty. Začínala
jsem se sportovní gymnastikou, potom jsme
čtyři roky běhala triatlon, kde jsem se v Českém národním poháru České republiky umísťovala vždy kolem 5. místa. Největší úspěch
bylo 2. místo na Mistrovství ČR v duatlonu.
2) Úspěchy jsem měla i v atletice, kde jsem na Evropském poháru na 800 m běhu skončila
pátá.Dále jsem dělala sportovní střelbu, kde jsem
byla vloni mistryně republiky ve vzduchové pistoli v jednotlivcích i v družstvech a druhá na mistrovství republiky v malorážce. Zúčastnila jsem se i Olympiády dětí
a mládeže, kde jsem skončila osmá. Ještě nevím, zda se v budoucnu budu věnovat čistě koním nebo zúročím
všechny sporty a budu se věnovat pětiboji.
3) Knínice pro mě znamenají dětství, lesy kolem, přírodu na běhání a na vyjížďky s koňmi
Marie Vašková
1-3) Ve sportu zastupuji kategorii seniorek. Celoživotním sportem pro mě je tělocvičný pohyb. Vždy jsem ráda
cvičila,tancovala a především hromadné cvičení jsem prožívala. Před rokem 1989 to byly spartakiády a po revoluci Sokolské slety a akce v mezidobí sletů. V roce 2014 jsem se rozhodla, že pro společné cvičení "Sokolské
Brno 2015", se pokusím získat ve Veverských Knínicích zájemkyně. Ve Veverských Knínicích bydlím od roku 2000
a do roku 2014 jsem jezdila cvičit do Brna. Na nácvik skladby se přihlásilo 8 zdejších cvičenek, ale o 3 roky později
na nácvik skladby pro Všesokolský Slet nás už bylo 13.Všechny cvičenky cvičily s nadšením a pro mě to znamenalo velkou radost, že nácvik vzešel od mě a našel si nadšenkyně. V září začneme opět s nácvikem skladby pro
"Sokolské Brno 2021". Bylo by fajn, kdyby se počet cvičenek se rozrostl.
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Monika Ambrožová
1) Sport jsem dělala od 5 do 20 let - moderní gymnastiku. Ke konci jsem moderní gymnastiku zaměnila spíše za
estetickou - je to nově
vyvinutý druh gymnastiky pro “vysloužilé gymnastky”. Nyní jsem trenérka a předávám zkušenosti a dovednosti malým gymnastkám.
2) Můj největší úspěch v
oblasti moderní gymnastiky byl v roce 2010 - 1.
místo na MČR v Plzni. V
oblasti estetické gymnastiky to bylo 8. místo v
Estonsku na ME v roce
2016.
3) Veverské Knínice pro
mě znamenají domov a rodinu, která mi umožnila se tomuto sportu natolik věnovat. Kromě trénování v tělocvičnách (v Brně) jsem mohla trénovat i jiným způsobem v okolí vesnice, např. získávání lepší kondice běháním
v přírodě.

Magdaléna Pantůčková
1) Jsem tenistka.
2) Co je zatím mým největším úspěchem nejde
přesně říct, protože každého vyhraného poháru si
moc vážím. Například jsem vyhrála Mistrovství Evropy ve čtyřhře (s Markétou Vondroušovou), vyhrála jsem Mistrovství České republiky jednotlivců.
Byla jsem 6. hráčkou Evropy a také mi patřila
2. příčka v České republice. Dále jsem reprezentovala Českou republiku na nejprestižnějších turnajích
a dovezla jsem zlato ze zimního i letního Mistrovství
Evropy družstev, které se konalo v Itálii. Dále jsem
získala stříbrnou medaili ve čtyřhře na Mistrovství
světa ve Francii. Momentálně hraji turnaje, které
mě posouvají na okruhu WTA (světový žebříček žen)
zde jsem byla zatím nejlépe 420. hráčkou světa.
3) Veverské Knínice jsou pro mě jedním slovemDOMOV. Žiju tady už od narození a je to místo,
kam se vždy nejraději vracím. Je tu klid, který
hodně ocením, když cestuji po celém světě. V létě
tu můžu i trénovat na kurtě a moc ráda chodím
ven běhat, protože tu máme všude kolem krásnou
přírodu.
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My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám …
V období svátku Tří králů proběhla i letos ve Veverských Knínicích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním
měřítku už podvacáté. U nás nepřetržitě od roku
2006.
Tříkráloví koledníci při ní jdou od domu k domu,
zpívají známou písničku a do zapečetěných pokladniček vyprošují peněžní dary pro pomoc potřebným. Výtěžek sbírky ukazuje, že naši spoluobčané mají dobré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci různých charitativních projektů neobejdou. Díky těmto finančním darům lze lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v
tíživé situaci, sociálně vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje také na charitativní projekty
pro chudé v zahraničí.
Koledníci letos ve Veverských Knínicích vybrali opět nádhernou částku ve výši 34.542 Kč.
Za tento krásný výsledek je nutno poděkovat všem přímým organizátorům a těm, kteří se na přípravě podíleli
za místní samosprávu. Velké poděkování patří ovšem především samotným koledníkům a jejich vedoucím, kteří
jsou pro konání sbírky nepostradatelní.
Upřímné poděkování patří pak hlavně všem knínickým občanům, kteří mají dobré srdce, dobrou vůli a kteří svým
darem projevili takovou míru štědrosti!
Jiří Koch

Meteostanice Knínice
Na podzim loňského roku jsem u nás
na zahradě nainstaloval domácí meteorologickou stanici Garni 975. Toto zařízení umožňuje měřit teplotu, vlhkost
vzduchu, barometrický tlak, rychlost
větru a množství spadlých srážek.
A jelikož stanice všechny tyto údaje
předává přes WIFI připojení na server Weathercloud, je možno
sledovat aktuální počasí ve Veverských Knínicích přes internet
kdykoli a odkudkoli.
Protože je tu možnost sdílet tyto údaje i s ostatními veverskými kníničáky,
najdete na internetových stránkách obce v sekci POČASÍ odkaz: meteostanice – Knínice.
Popřípadě až budete chtít na dovolené vědět jakpak je dnes u nás doma,
naťukejte do mobilu odkaz: https://app.weathercloud.net/d0942483762
a zjistíte, že krásně.
Libor Kadlček
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Cvičení pro děti,
které nechtějí
jen sedět doma
a chtějí se hýbat
Děti ve věku od 3 do 10 let
mohou přijít každý čtvrtek, od
17.30 hodin do místní sokolovny. Cvičení trvá jednu hodinu a cena je 20 korun za
dítě. Doporučujeme přihlášení předem u p. Vitámvásové na telefonu 773922019.
Děti, které sedí doma, nic nezažijí…
Těšíme se na všechny malé
cvičence. Pavel Vítámvás
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Naše škola má nový web
První měsíc nového roku, a pro nás poslední měsíc prvního pololetí, byl ve znamení písemných
prací a zkoušení, zejména u starších žáků. Naši prvňáčci se těšili na své první opravdové vysvědčení. V mateřské škole proběhl relaxační program „O malé hvězdě“.
V den vydávání vysvědčení vyrostl v naší tělocvičně obrovský stan, ve kterém byl promítnut film o kosmických
tělesech. Ve stanu se postupně vystřídaly všechny děti z mateřské i základní školy, a po shlédnutí filmu si na komická tělesa zahrály, a mohly
tak alespoň náznakem poznat rozdíly v délce oběžných drah planet a jejich měsíců.
V únoru navštívil naši školu pan Miloš Novotný, autor námi používaných
učebnic. Měli jsme tak možnost prodiskutovat některé části učebnic a
pracovních sešitů, a upozornit tak na jejich slabá místa, i na možnost jejich vylepšení. Pan Novotný s námi byl celé dopoledne a mnoho žáků využilo příležitost s ním diskutovat. Mateřskou školu navštívilo maňáskové
divadlo z Hodonína s představením „Krtek a kolo“. Na konci února proběhl v mateřské škole také vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“. Základní školu navštívil cestovatel a mořeplavec Jiří Denk. Jeho napínavé líčení dobrodružných cest, které
podnikal se svou rodinou, nadchlo každého. Během besedy odpovídal pan cestovatel na mnoho otázek od dětí.
Od února má naše škola také nové a mnohem přehlednější webové stránky.
Březen nám bohužel nezačal moc dobře. Kvůli hrozící nákaze byl zrušen připravovaný karneval, ale vyrobenou
výzdobu máme schovanou a připravenou na náhradní termín. V době, kdy dopisuji tento příspěvek, je naše škola
již zavřená v souvislosti se šířící se epidemií. Naštěstí jsme od začátku tohoto roku začali využívat aplikaci Škola
na dlani, kterou jsme v průběhu ledna zvládli otestovat s rodiči prvňáčků. Tato aplikace nám nyní velmi pomůže
při komunikaci přes e-mail se všemi rodiči i žáky, a předávání připravených pracovních listů a zadávání úkolů
k vypracování v průběhu těchto nenadálých prázdnin. Díky používaným učebnicím, a zejména jejich elektronickým verzím, mají naši žáci malinko usnadněné samostatné vzdělávání, ale ani sebelepší technika nenahradí
osobní kontakt a okamžitou reakci na vzniklý problém. Věřím, že vše zvládneme bez velkých komplikací a po
otevření školy se pustíme do další práce. Prosím touto formou rodiče, aby sledovali webové stránky školy
a komunikovali s námi přes e-mail, případně si dohodli schůzku. Děkuji
Zdeněk Kříž

SVĚTOVÝ
DEN VODY
Světový den vody navrhla OSN na 22.březen
v roce 1992 jako připomínku, že na světě více jak
miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody
a nemá přístup k vodě. Proto je nutné zaměřovat se systematicky na ochranu vod, její čistotu
a šetření s ní. Dříve to bylo s vodou snazší - v létě
pršelo a v zimě byla krajina pokryta sněhem. (Na
historickém snímku příděl sněhu, zdroj: SDH)
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