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SLOUPEK STAROSTKY
Chvalme den před večerem
Ne, nespletla jsem to. Je lhostejné, jak den probíhal a dopadl a zda je večer vítězem. Důležité heslo
tohoto sloupku je “chvalme”. A i přes to, že je nám
bližší nechválit.
Chválit je dovednost, které se lze snadno naučit
a která determinuje osobnost každého
z nás. Ne nadarmo se na všech výběrových řízeních stočí otázky k uchazeči směrem na chválení.
Jen namátkou - Jaká je vaše silná stránka?( =
umíte se pochválit). Jaký je váš názor na pochvalu? ( = umíte ocenit a hodnotit…), atd. Kdo
chce vést, řídit, vychovávat, musí umět chválit. Pokud už samotné slovo pochvala někoho dráždí,
měl by se nad sebou zamyslet. Zralost osobnosti je
v přímé úměře s četností pochval za den. Problém
bývá v tom, že my si často i myslíme, že někdo
něco udělal správně, ale jaksi se nám to už nepodaří vypustit z úst.
Chcete-li vědět, jak jste na tom s pozitivním přístupem k životu, odpovězte si na uvedené otázky:
1.Je možné člověka přechválit?
2.Kdy jsem naposledy někoho pochválil/a?
3.Kdy a kdo naposledy pochválil mě?
4.Umím pochvalu přijmout?
5.Kdy jsem naposledy pochválil/a rodiče, partnery, děti, kamarády,...
6.Kdy jsem naposledy pochválil/a nadřízeného?
(nezaměňovat s podlézavostí:)
7.Kdy jsem naposledy pochválil/a podřízeného?
8.Kdy jsem naposledy pochválil/a sam/a sebe?
(nezaměňovat s narcismem)
9.Kdy jsem naposledy pochvalu vyřkl/a nahlas
před více lidmi?
10.Existuje situace, kdy nelze pochválit?
Pro snadnější vyhodnocení této ankety vězte, že
na první a poslední otázku je správná odpověď NE.
Slovo pochvala či chválit, lze nahradit slovy ocenit,
poděkovat, uznat zásluhu, vyjádřit obdiv, vyzvednout, vyznamenat, uctít. A “naposledy” - znamená
ideálně dnes.

foto: Jiří Koch
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Toto číslo se obsahem a rozsahem liší od čísla předchozího stejně, jako se liší doba před a po koronavirovou
epidemií. Covid 19 zamíchal nejen osudy lidí a zemí, ale také plány na investice a zvelebování naší obce. Přesto
věřím, že usilovná práce, kterou jsme
odváděli i během tohoto těžkého
VŠECHNO
období, najde své zúročení. Zatímco celá
země byla zakletá jako Šípková Růženka
do letargie, my jsme pracovali ještě
usilovněji než dřív. Rozhodování se
JE JINAK
aktuálně odehrává na úrovni predikcí a
situace vypadá poměrně dramaticky.
Mnohé plánované bylo či bude zrušeno, mnohé se nám snad podaří zachránit či nahradit
a mnohé zůstane zapomenuto. Důležité je, že do uzávěrky tohoto čísla u nás nikdo Covid 19 neonemocněl!

Covid 19 a Veverské Knínice
3.3.2020
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Obecní úřad po dohodě s organizátory dětského karnevalu zrušil tuto akci, původně plánovanou na
sobotu 7.3.2020, a to z důvodu virových epidemií. V této době se začalo o koronavirové nákaze
hovořit a mnozí ji zlehčovali.
Obec zveřejnila na stránkách Základní informace pro občany o koronavirové epidemii, příznacích
a možnostech ochrany
Vláda ČR vydala Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin
Vláda ČR vydala Mimořádné opatření a uzavřela základní, střední a vysoké školy.
Na základě usnesení vlády ČR byl vyhlášen nouzový stav na dobu od 14 hodin dne 12. března 2020
na dobu 30 dnů
Byla zrušena Tradiční mechovská zabijačka a masné výrobky byly rozprodány z okna sokolovny
V souvislosti s nařízením vlády zasedala v obci krizová skupina, kterou svolala starostka, a to ve složení místostarosta, ředitel ZŠ a MŠ, vedoucí místní prodejny a zaměstnanci obce.

Byla ustanoveno:
● zrušení úředních hodin pro veřejnost
● uzavření i MŠ
● uzavření provozu školní kuchyně - včetně nabídky možností využít rozvoz obědů z Jídelny Hotelu hasičský dům v Říčanech
● zavedení služby nákupu základních potravin a potřeb pro zájemce
z řad seniorů nebo občanů v případné karanténě
Všichni občané obdrželi písemnou zprávu do svých schránek s uvedením telefonních čísel na všechny členy krizové skupiny. Do konce
týdne obdrželi občané do každého domu jednu šitou roušku. Extrémně rychlá akce zajišťující veřejné zdraví i zdraví každého jednotlivce by nebyla možná bez ochoty a pomoci žen a dívek i mužů, kteří
bez rozmýšlení vypomohli. Šilo se a šilo a šilo… jedna věc je šít pro
sebe a své známé, druhá věc je šít pro všechny. Nesmírně si pomoci
každého jednotlivce vážím. Našito bylo v první vlně 400 ks, následně
dalších 200 ks. Kdo nešil, sháněl - tkalouny, keprovky, látky. Padlo
i několik kusů obecních ubrusů. Když 19.3. vláda nařídila povinné nošení ochranných pomůcek, my jsme byli připraveni. Ihned jsme rovněž zajistili dostatek dezinfekce a jednorázové rukavice, takže jejich celorepublikový nedostatek nás nezaskočil.
Následně jsme do každého domu doručili také speciální látku určenou jako vložku do roušek či materiál k výrobě
další. I tento materiál jsme dostali od angažovaného občana. Přebytek roušek bylo možné si za “rouškovné dobrovolné” pořídit v místním obchodě. Ze získaných peněz byly uhrazeny částečně náklady na výrobu roušek.
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24.3.2020 Obecní úřad pracoval v nařízeném krizovém stavu - 2x týdně tři hodiny byly určeny pro veřejnost Po a Stř od 16-19 hod. Nezbytně nutné žádosti byly vyřízeny v uvedené době po předchozí telefonické domluvě. Základní škola, mateřská škola, školní jídelna, sokolovna, knihovna a kadeřnictví
zůstaly do odvolání uzavřeny. Veřejné prostory obecního úřadu, autobusová čekárna a lavičky začaly být pravidelně dezinfikovány.
12.4.2020 Promluva pana faráře Ludvíka Bradáče z místního rozhlasu nejen k farníkům, ale ke všem občanům. Rozhodli jsme se letošní Velikonoce připomenout tímto neobvyklým způsobem. Nikdo tak v
období největších křesťanských svátků nezůstal v izolaci a bez duchovní opory.
4. 5. 2020 Byla opět otevřena Mateřská škola ve Veverských Knínicích a zprovozněna školní kuchyně, včetně
výdeje obědů pro zájemce z řad občanů. Obec jako zřizovatel přistoupila k tomuto kroku proto,
aby umožnila rodičům návrat do práce a současně poskytla dětem možnost uspokojit základní lidskou potřebu sounáležitosti a sociálního kontaktu s vrstevníky.
25.5. 2020 Děti z prvního stupně se vrátily do základních škol, postupně dochází k dalšímu rozvolňování.
Za celou dobu od vyhlášení nouzového stavu obec obdržela od krizového štábu Červeného kříže 50 ks jednorázových roušek, od Vlády ČR cca 200 nařízení, usnesení a opatření a četná poděkování od svých občanů.
Jaké dopady bude mít doba koronavirová na kulturní, společenské, politické a ekonomické dění v naší společnosti lze nyní ještě těžko předvídat. Doufejme, že alespoň v tom, že nás čeká na podzim další vlna epidemie, se
odhady mýlí. Dodržujte preventivní a hygienická doporučení v kombinaci se zdravým rozumem. Ať se na podzim můžeme nad negativními prognózami jen ve zdraví pousmát.

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Pro přehlednost jsme informace abecedně seřadili:
Dětské hřiště

Na place jsme zbudovali soustavu
tří nových hracích prvků pro děti.
Stávající jedno opuštěné houpadlo
“koník” jsme přenesli a začlenili do
řady spolu s lavičkami. Celá soustava je situována v jedné linii pod
smrky záměrně. Jednak, aby stromy
dětem v létě stínily a současně, aby
zůstala plocha volná k dalšímu možnému využití např. pro tréninky
malým hasičům, pálení čarodějnic
apod. Prvky jsou od firmy Bonita,
protože nejlépe vyhovovaly výběru
a také proto, že stejná firma dodala
herní prvky do zahrady mateřské
školy. Revizní kontroly tedy budou
probíhat v jednou termínu a budou
prováděny jednou firmou. Navíc
jsme poblíž umístili novou popelnici
s horním vhozem, která na place

nahradí starý odpadkový koš. Prosím rodiče, aby vedli děti k pořádku.
Hřiště bude takové, jak si ho udržíme. Pokud dojde k poškození některých prvků, prosím v zájmu
zdraví dětí, nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě. Velká
skluzavka je určena pro starší děti.
Z bezpečnostních důvodů nesmí
být v blízkosti schody nebo jim podobná pevná konstrukce. Cesta ke
skluzavce vede přes snížený zatravněný svah a po cestičce kolem zdi.
Hody
Babské hody se s ohledem na
vládní nařízení spojené s Covid 19
letos konat nebudou. Pokud dojde
během prázdnin k dalšímu uvolňování opatření, může se situace
změnit.
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Mladé hody a jejich (ne)konání
jsou také rozhodnutím vlády ČR v
souvislosti s opatřeními spojenými
s Covid 19, nikoliv starostky. Po
jednání s hlavní stárkou a stárkem
jsme společně zaujali vyčkávací
taktiku. Třeba se vládní nařízení
zmírní a hody budou, možná i v jiné
a skromnější verzi. Nebo se naplní
prognózy o druhé vlně koronaviru
a hody nebudou. Těžko se dnes
rozhodnout…
Hřbitov
Ačkoliv Velikonoce letos probíhaly
jen v duchovní rovině, přesto jsme
přichystali občanům „dárek”.
Opravy hřbitova uzavřela nová
vstupní brána. Obě brány jsou uzamčeny proti otevření obou křídel.
Kdo chce jet s větší technikou na

Z obce

hřbitov (např. při úpravě nebo kopání hrobu) si klíč po předchozí domluvě vyzvedne na obecním úřadě.
Chceme tímto opatřením zabránit
nekontrolovanému konání na pietním místě. (foto: Jiří Koch)

Chodník
Na hlavní ulici Na Dědině máme
chodník. První ucelený prvek pro
chodce v obci. Prosím v zájmu své
bezpečnosti choďte po chodníku.
Nabádejte děti, aby chodily po
chodníku! Tato investice je investicí do vaší bezpečnosti a zdraví.
Kostel a jeho šikmá věžička
Kostel není majetkem obce a ta
tedy nemůže do opravy zasahovat. Oslovila jsem v této souvislosti pana faráře i pana biskupa.
Získali jsme Závazné stanovisko,
které 8. 4. 2020 vydal Městský
úřad Rosice /odbor stavební
úřad, k přípustným pracím na
opravě sanktusníku kostela svatého Mikuláše. Mělo by dojít k výměně celé konstrukce sanktusníku za přesnou kopii původního
a náhradu uhnilých krokví krovu v
jeho okolí.Teď už jen sehnat peníze...Sanktusník je malá a štíhlá
věžička nacházející se na hřebeni
střechy presbytáře kostela obvykle zhruba nad hlavním oltářem, méně často též na hřebeni
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střechy hlavní lodi nebo nad křížením.
Koupací biotop
Často se mě ptáte na rekonstrukci
naší hasičské nádrže. Plán byl takový, že pokud se
nám podaří veškeré investice pokrýt z dotací, tak
ušetřené peníze
investujeme
do
koupacího
biotopu. Momentálně
máme pouze studii
(to ještě není projekt) a zatím nevíme, co nás ohledně dotací a financí čeká. Koupání zatím odsunují důležitější akce vzhledem ke
koronavirové krizi.
Mateřská škola
Plánované zateplení fasády budovy včetně opravy terasy a havarijních stavů sociálních zařízení
měly být realizována ze skládačky
dotačních titulů z ministerstva financí a dvou finančních podpor z
Jihomoravského kraje. Zatím je vše
pozastaveno a nevíme, jak a zda
budeme stavbu realizovat. Budova
školky je nešťastná písnička. Každá
další prodleva se podepisuje na už
tak chátrající budově. Ale podařilo
se nám alespoň z dotace JMK zafinancovat podbití střechy.
Plánovaná instalaci klimatizace
byla realizovaná v době uzavření
budovy. Děti už mohou i v letních
měsících spinkat v tepelně komfortním prostředí.
V dubnu se konalo výběrové řízení
na ředitelku školy MŠ. Starostka se
jako představitelka obce, která je
zřizovatelem mateřské školy,
zřekla
možnosti
jmenovat
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ředitelku dle svého uvážení a nechala rozhodnutí zcela na odborné
komisi. Ta jednohlasně navrhla
paní Mgr. et Mgr. Marii Ambrožovou, kterou starostka jmenovala
s účinností od 1. 7. 2020.
Oprava komunikace Janošův kopec / Ovčírna
Stavební akce probíhá dle stavební
dokumentace ověřené v řízení
č.j.MR-S 15/18-ODO ze dne
15.02.2018 Odbor dopravy Rosice
a na základě stavebního rozhodnutí, které nabylo právní moci dne
20.03. 2018 a bylo vydáno Městským úřadem Rosice. Na základě
takto schváleného projektu byla
přislíbena dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 2.497 507,07
,- Kč. Celá oprava je podřízena kolaudačnímu řízení, které je rozhodující pro proplacení částky za dotaci a které velmi pečlivě zkoumá
dodržení projektu. Tzn. Nesmíme
nic změnit! Co v projektu není, to
tam není. Co v projektu je, musíme
striktně dodržet. Projekt jsme zdědili po předchozím zastupitelstvu.
Protože byl kompletní včetně stavebního povolení, mohli jsme ihned žádat o dotaci (loni v lednu).
Změny projektu by znamenaly celý
proces absolvovat od začátku = minimálně roční ztráta času. S ohledem na koronavir by to znamenalo nezískat dotaci a tedy neopravovat komunikaci, který byla
v tristním stavu. Současně s uvedenou stavební akcí byly odhaleny
havarijní stavy vodovodních
armatur v trase opravy. Navíc
odhalené vodovodní a kanalizační
přípojky neodpovídaly projektům
a normám. Prostě byly napojeny
tak, jak to vyšlo a ne, jak bylo
naprojektováno! Ve spolupráci
s Vodárenskou a. s. jsme uvedli

Z obce

ZPRAVODAJ OBCE VEVERSKÉ KNÍNICE – LÉTO 2020

Veřejné osvětlení
Vyměnili jsme 30 ks starých svítidel za led svítidla pouličního
osvětlení, a to od konce Javůrské ul., dolů k obecnímu úřadu,
až směrem na Oulehle k č.p.
249. Kromě významné úspory
elektřiny novými ekologickými
svítidly omezujeme také světelný smog. Stará svítidla byla
ekologicky zlikvidována. Předpokládáme výměnu každý rok
v množství cca 30 ks. Za tři roky
by tak mohlo být obměněno
celé veřejné osvětlení.
Najdi rozdíl

vše do normám odpovídajícímu
stavu.
Stavbu navíc ztížily již dříve vybudované trasy firmy CETIN a.s.,
které bylo nutno přeložit. Touto
cestou bych chtěla ocenit vstřícný
postoj firmy CETIN a.s. a rychlé vyřešení situace. V souvislosti s omezeními, která stavbu provázela děkuji občanům z dotčených částí
obce za disciplinovaný přístup a trpělivost většiny z nich.
Požární zbrojnice - hasička
Odpověď občanů na dotazy ohledně údajně havarijního stavu
místní hasičky - objekt není majetkem obce a ta tedy nemůže do
opravy zasahovat. Je to škoda, protože aktuálně je možné získat dotace na opravu až ve výši 95% nákladů.
Průtah obcí a rekonstrukce náměstí/návsi
Pokročili jsme v jednání s SÚs JMK.
Velmi detailně jsme jako jeden z
účastníků
připomínkovali
již
vzniklou studii. Jednáme dále.

Revitalizační opatření na Knínickém potoce
V červnu započaly práce na ekologické stavbě, kterou provádí Povodí Moravy v místě zvaném Na
Sekerce (vtok potoka do Podkomorských lesů). Ukončení je plánováno na listopad 2020.
Sucho
Přestože přelom května a června
propršel, sucho podle meteorologů číhá dál. Šetřit vodou budeme muset nejen letos. Dalším
nebezpečím zapříčiněným suchem jsou požáry. Naše obec je
obklopena přesušenými lesy a nebezpečí požárů bude v letních měsících ohromné. Apeluji na vás,
abyste byli opravdu obezřetní. Požár může vzniknout od nedopalku
cigarety, odhozené lahve, ale
hlavní varování se týká rozdělávání ohňů v lesním porostu. Podle
vzorce hoření by při vzplanutí
mohl požár ze vzdálenosti 1 km s
ohledem na další nepříznivé okolnosti do půl hodiny prohořet až do
obce!
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Vítání občánků
Původně plánovaná slavnostní
ceremonie na Den matek se
bude konat ve středu 28.10. u příležitosti oslav státního svátku.
Základní škola
I škola podléhá nařízením vlády
spojeným s COVID 19 a po nuceném uzavření a dočasném zrušení
povinné školní docházky se znovu
otevřela pro děti, které se rodiče
rozhodli do školy posílat, 25. 5.
2020
V době uzavření jsme renovovali
vstupní dveře a vchod doplnili bezpečnostním zábradlím. Při opravě
bojleru bylo zjištěno, že i přes pravidelné revize na plynovém kotli
bylo třeba opravit a doplnit expanzní nádobu a bezpečnostní
ventil.
Během letních prázdnin školu čeká
oprava střechy.
Započaly projektové práce na přízemní bezbariérové dostavně budovy. Cílem jsou dvě nové
učebny, kabinety, foyer a především nové toalety pro děti i pedagogy s návazností na aktualizovaný harmonogram výzev MAS
pro rok 2020.

Žádosti o dotace
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Posun termínu žádostí o dotace
z rozpočtu obce Veverské Knínice
S ohledem na oficiální predikci Ministerstva financí ČR je vyhlášení možnosti žádat o dotace z rozpočtu obce
odloženo, a to předběžně na srpen tohoto roku. Po zohlednění vývoje ekonomické situace budeme včas
o termínech podání žádosti informovat.
Obec se snaží financovat investice z dotačních titulů, přestože získat dotaci pro obec je věc náročná.
Pro ilustraci uvádíme 10 kroků k získání dotace:
1) Vytvoření podrobného projektového záměru
Na začátku je třeba si ujasnit, na co peníze potřebujeme, následně vypracovat podrobný projektový záměr. Pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu.
2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní
oblasti podpory pro plánovaný záměr
Podle cíle projektového záměru vyhledáme vhodný
program, který umožňuje financování vašeho záměru.
3) Podání žádosti o podporu
Žádost o podporu představuje klíčový dokument,
který rozhodne o úspěchu žádosti. Dále je třeba vyčkat na to, zda se pro daný projektový záměr otevře
vhodná výzva. Existují průběžné výzvy, do kterých
lze podat žádost v průběhu delšího časového období a které se vyhodnocují postupně, a kolové výzvy, které jsou otevřeny po několik týdnů až měsíců
a všechny podané žádosti se vyhodnocují najednou.
Ve výzvě jsou vždy přesně specifikovány podmínky
pro předložení žádosti o podporu – např. typy podporovaných oblastí, její délka, typ oprávněných žadatelů, míra podpory či územní zaměření. Podané
žádosti o podporu vyhodnocuje řídící orgán, nebo
jím pověřená instituce, tzv. zprostředkující subjekt.
Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami
se podává do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému.
4) Posouzení žádosti o podporu
Řídicí orgán či zprostředkující subjekt posuzuje žádosti o
podporu podle hodnotících kritérií, která jsou součástí
výzvy. Žadatelé jsou posléze informováni o výsledku
hodnocení projektů a mohou se případně proti

6

negativnímu výsledku hodnocení odvolat. Způsob odvolání proti výsledku hodnocení je nastaven řídícími orgány jednotlivých operačních programů.
5) Realizace projektu
S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva,
která podrobně stanoví podmínky realizace projektu.
Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod.
6) Žádost o platbu
Peníze získáme na základě žádosti o platbu podané řídícímu orgánu nebo zastupující instituci. Platby mohou
mít různé podoby – proplacení už vydaných výdajů (tzv.
ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. exante platba) nebo využití tzv. kombinovaných plateb.
Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný
řídicí orgán.
7) Vyhodnocení a vyúčtování
Při předkládání žádosti o platbu je třeba prokazovat, že
výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané
smlouvě. Řídicí orgán následně zkontroluje, zda jsou
naše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, máme peníze brzy na účtu. Pokud by byly některé
výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jsme některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně
(např. objednávka nesouhlasí s fakturou), řídicí orgán
přistoupí ke korekci a nárokovanou částku nám o ně
zkrátí.
8) Kontrola na místě
Vedle administrativní kontroly může přijít i kontrola na
místo realizace projektu. Kontroly se mohou týkat například projektové dokumentace, fyzického stavu projektu
či finanční stránky. Kontrola vždy sestaví protokol, který
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shrne poznatky a opatření, která jsou nutná zrealizovat, udržitelnost projektu nezajistili, bude nám uložena
aby nám nehrozily sankce. Kontroly mohou být pláno- sankce a v krajním případě se od nás bude chtít vrácení
vané i namátkové.
části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá
o kvalitní přípravě celého projektu.
9) Publicita projektu
Každý příjemce, který získal finanční podporu, má povin- Ekonomická situace dolehne i na naši obec a koronavinost informovat o této pomoci v souladu s publicitou rus tak pocítíme všichni. Vláda přislíbila kompenzace finančních ztrát obcí ve formě dotací. Obce bez projektů
projektů. Ta má svá jasná pravidla.
jsou v patové situaci. Za nás mohu konstatovat, že my
jsme připraveni žádat o různé dotační tituly. Máme ho10) Udržitelnost projektu
Dnem proplacení poslední platby naše starost o projekt tové projekty na rekonstrukci sokolovny, zateplení
nekončí, ba naopak. Od nynějška bude třeba ho udržo- obecního úřadu, zateplení a opravy fasády MŠ a rekonvat naživu i bez dotací po dobu, ke které jsme se uvázali strukci havarijního stavu celého přízemí MŠ, environve smlouvě. Nejčastější dobou je pět let, u vybraných mentální zahradu, kabin na hřišti, začínáme s projektem
projektů může jít jen o tři roky. V případě, že bychom na bezbariérovou přístavbu ZŠ a řešení návsi/náměstí.

CO NÁS TRÁPÍ...
Rozmnožily se nám straky
Tohle je skutečnost, která je pro mě osobně neakceptovatelná.
Někdo ukradl lano, které tvořilo vzdušné a přitom pevné bezpečnostní zábradlí u hřiště za sokolovnou. Lano
bylo v hodnotě vyšší než 5 000,- Kč. Zloděj se tedy dopustil trestného činu. Byl to sponzorský dar. Nové pořizovat
nebudeme.
Na hřbitov jsme zakoupili lehké, velmi praktické plastové konve na zalévání, abychom starším občanům
usnadnili péči o hroby svých blízkých. Konve na hřbitově nevydržely ani jednu noc. Jiné kupovat nebudeme.
Parkování
Parkování je problém nejen naší obce. U nás na jeden dům připadají průměrně 3 auta, tj. cca 1 auto na jednoho
obyvatele, včetně kojenců. Někteří občané se domnívali, že s vybudováním chodníku budou vybudovány i zálivy
na parkování. Chodník byl samostatný projekt a vede po obecním pozemku. Tam, kde jsou parkovací místa nejvíc zapotřebí tj. hlavní ulice Na dědině jde o komunikaci v majetku Jihomoravského kraje, a to až po č.p. 87.
Nemůžeme tedy do případných rekonstrukcí zasahovat. Na vznik parkovacích stání by bylo nutné ze strany SÚS
vypracovat a financovat nový projekt, včetně stavebního povolení a přebudovat komunikaci, která je v relativně
dobrém stavu. Nicméně obec do dnešního dne vytvořila kolem obecního úřadu 10 nových parkovacích míst
a dalších cca 12 bude k dispozici po ukončení stavebních prací. Velmi mě těší, že již někteří občané je ve večerních hodinách využívají a k domu docházejí pěšky. Obec podporuje budování parkovacích míst v předzahrádkách, a to i na obecních pozemcích, k tomu bez vlastnického nároku poskytnutých. Sami si prosím, odpovězte
otázku, zda byste využívali záchytné parkoviště na okraji obce. V centru obce nejsou obecní pozemky k tomuto
vhodné. V Brně je pro příklad docházková vzdálenost od auta k domu cca 650 m. Pokud bude chtít každý
z občanů naší obce parkovat 2-3 auta až „v obýváku”, nebude parkovacích míst nikdy dost. Na hlavní ulici Na
dědině je komunikace nadměrně široká, pohodlně se vejdou vedle sebe tři auta. Nesmí tam však parkovat auta
nákladní. Parkování v obci je jedním z dlouho neřešených problémů.
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Třídění odpadu
Obec našeho typu nemá povinnost sběrného místa. Tím, že sběrné místo provozujeme, vycházíme vstříc občanům. Nejde o sběrný dvůr, nemůže tedy jít o zpoplatněnou službu. Odkládat odpad na dvoře fary mohou občané
s trvalým bydlištěm v obci zdarma, s podmínkou pečlivého třídění. Obsluha sběrného místa je pouze organizátor
provozu a třídit odpad z bezpečnostních důvodů nesmí! V poslední době došlo k přehlcení kapacity dvora nevytříděným odpadem. Vyvážení kontejnerů není v režimu běžného vyvážení popelnic. Na odvoz např. nebezpečného odpadu se velmi dlouho čeká, i 6 a více týdnů. Paradoxně v době koronavirových opatření doma všichni
uklízeli, ale firmy odvážející odpadky musely omezit provoz. Pokud bude v budoucnu stále docházet k navážení
velkého objemu odpadu nebo nevytříděného odpadu, bude provoz sběrného místa omezen nebo přerušen.
Všichni mají možnost využívat k větším vyvážkám zpoplatněné sběrné dvory.
Z důvodů bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou na sběrné
místo vpuštěna vždy jen dvě vozidla. Až po výjezdu jednoho
může vjet další. Řadit se vozidla mohou v ulici kolem školy
a pod školou.
Popelnicové hnízdo na place je obžalobou celé obce. Nikde
není takový nepořádek jako poblíž dětského hřiště. A přitom
stačí třídit a objem zmenšit na minimum. Jeden příklad za
všechny: někdo si koupil sekačku. Stroj je prodáván v kartonové krabici, zajištěn polystyrenovými bočnicemi a zabalen
v igelitu. Kdyby majitel sekačky viděl dál, než za svůj posečený
trávník, krabici by složil, polystyren odevzdal na sběrném
místě a igelit hodil do popelnice na plasty. Vhozením celé
neporušené krabice včetně “nádivky” do modrého kontejneru
sekáč omezil ukládání dalších papírů. Vyzývám majitelé
nových lehátek, adresáty e-shopů, atd. investujme získanou či
ušetřenou energii do odpovědného třídění. Rozšiřme řady poctivých třiditelů.
Zákaz černých skládek
Místo kolem koupaliště je určeno jako meziskládka stavebních firem, které aktuálně působí v obci nebo skládka
obecního dřeva. Pokud někdo ukládá na toto místo hlínu, suť, kameny apod., které “nemá kam dát” navíc pod
heslem “tak se to tady vždycky dělalo”, dopouští se porušení zákona. V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem
č. 185/2001 Sb. Podle platného zákona o odpadech má totiž odpovědnost za nakládání s odpady primárně původce odpadů. Likvidace odpadů je finančně náročná. Upozorňujeme, že za zakládání černé skládky je považováno dle zákona vyvážení sutě do lesa a zavážení lesních cest.
Vztah k přírodě, k obci i lidem nekončí prahem vlastního domu. Místo za koupalištěm má v budoucnu sloužit
k rekreaci a ne k hromadění nepořádku.
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 22. 6. 2020. Uzávěrka
příštího čísla: 5. 9. 2020; vyjde
v září 2020.

Stromy
Obec má povinnost vysadit 12 medonosných stromů v zastavěné části
obce. Pokud někdo z vás ví o vhodném místě, nebo je ochoten dát k dispozici vlastní pozemek, ať nám to sdělí. Stromy i jejich zasazení zajistíme. Je
však třeba mít na paměti, že strom může růst na místě desítky let, nesmí
pod ním vést žádné inženýrské sítě, nad ním vedení a navíc zasazení
stromu nesmí znehodnotit konkrétní pozemek. Ani po obhlídce obce s vedoucí odboru životního prostředí jsme žádný vhodný obecní pozemek nenalezli. O to víc se snažíme chránit stávající zdravé stromy.
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Vážení občané, prosím o trpělivost a pochopení…
Stavební aktivity v obci vyvolávají žádosti občanů o další opravy a podněty na nutné či možné stavební práce.
Eviduji každou takovou iniciativu a chápu ji jako společný zájem o obec. Mám jich k dnešnímu dni na tři desítky.
A nutno říct, že většina z nich jsou návrhy oprávněné nebo v souladu s našimi plány. Ale stavební firmy mají
vysoutěžené přesně specifikované práce a možné vícepráce jsou rozsahem omezené. Jen proto, že v obci parkuje finišer, nelze pokládat asfaltový koberec všude, kde jsou díry či výtluky. To prostě není možné. Zastupitelstvo obce za pouhý rok a půl práce dosáhlo splnění krátkodobých i střednědobých stanovených cílů. Opravili
jsme 80% komunikací, včetně polních cest. Ve všech opravovaných úsecích se rovněž zrevidovaly a opravily
vodovodní či kanalizační přípojky, hydranty a horké vpusti. Vesměs v havarijních stavech. Řešíme pozemkové
korekce. Podporujeme kulturní a sportovní aktivity. Cílíme na všechny občany od dětí až po seniory. Sami se
o našich aktivitách můžete denně přesvědčit. Čeká nás vyřešit dořešení vodohospodářské infrastruktury. Kanalizace v obci není dokončena a není ani zpracován projekt. Je třeba nahradit některé sloupy pouličního osvětlení
včetně svítidel, o práci na projektech jste se již dočetli. A hlavně nás čeká množství údržbových prací, které byly
dlouhodobě odkládány. Pracujeme velmi usilovně a našim cílem je prosperita a rozkvět obce. Ale musíme postupovat koncepčně a postupně.
Proto prosím o trpělivost a děkuji za ni.
starostka obce

ŠKOLA V ČASE KORONAVIRU
Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Ze dne na den jsme měli zavřenou školu a řešili jsme, jak budeme postupovat dále.
Naštěstí jsme měli již odzkoušenou komunikaci přes server Škola na dlani, kterou jsme běžně používali s rodiči prvňáčků
a která se nám osvědčila. Komunikace sice v důsledku velkého datového přetížení nefungovala vždy úplně ideálně, přesto
nám umožnila být v kontaktu a pružně si předávat materiály. S rodiči prvňáčků jsem byl v kontaktu každý den, pro starší
žáky jsme zvolili týdenní intervaly. Díky nabídce nakladatelství Nová škola, jehož učebnice používáme, jsme měli k dispozici
veškeré učebnice i v elektronické podobě. Nakladatelství reagovalo na nastalou situaci velmi rychle a do týdne od uzavření
škol zahájilo výuku na dálku, ve které pokračuje dodnes. Pro výuku angličtiny jsme vybrali aplikaci Wocabee, která nám
umožňuje nejen výuku slovíček zábavnou formou, ale poskytuje i správnou výslovnost, která se jinak na dálku špatně učí.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem rodičům za spolupráci. Jako rodič vím, co obnáší práce s dítětem doma.
V současné době dochází do školy tři čtvrtiny žáků, zbytek se vzdělává vzdáleně. Příchozí žáky přivítaly zrekonstruované
vstupní dveře a ve školní jídelně máme nový zdroj teplé vody. Vše je nastaveno tak, aby byly dodrženy potřebné vzdálenosti mezi žáky i další nařízení. Kapacita jídelny se zmenšila na čtvrtinu, každá lavice, židle i stůl jsou denně dezinfikovány,
děti chodí do školy v předem určených intervalech a každá třída začíná v jinou dobu, aby se žáci na chodbě nepotkávali.
Je to sice hodně náročné, ale přece jen kontakt mezi žáky a přímá výuka za to stojí.
Od začátku prázdnin se od sebe oddělí základní a mateřská škola. Mateřskou školu předávám s čistým svědomím, protože
když porovnám její stav při mém nástupu do funkce a současný, jedná se o úplně jinou instituci, zejména co se týče vybavení. Praxe potvrdila, že přestavba školky byla smysluplná a obavy z toho, že zůstane nevyužitá, byly zbytečné. Již v letošním roce máme kapacitu školky zcela zaplněnou, a to demografický průzkum vůbec nepředpokládal.
Zdeněk Kříž
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CHYBĚJÍ NÁM TŘI GENERACE
Už pátým rokem šéfuje místní jednotce dobrovolných hasičů pan Oldřich Matyáš, někdejší
starosta obce. V rozhovoru pro obecní zpravodaj hovoří nejen o historii a souvislostech, které
mají vliv na dnešní činnost, ale také o budoucnosti hasičů ve Veverských Knínicích. „Chybějí
nám tady tři generace hasičů, ale teď si vychováváme mládež,“ vidí šedesátiletý hasičský starosta perspektivu v dětech a dorostencích.
Jak se žije hasičům ve Veverských
Knínicích?
Řekl bych, že střídavě. Sbor tady vznikl
už roce 1892, kdy uprostřed obce vyhořel dům a tehdejší starosta uznal za
vhodné zřídit hasičskou jednotku v
obci. Od té doby zažil sbor doby
dobré, horší i špatné. Do roku 2005
jsme tady fungovali pod Sborem dobrovolných hasičů a pak jsme přešli k
Moravské hasičské jednotě. Je třeba v
širších souvislostech uvést, že klasický
SDH se rozdělil na tři subjekty. Moravská hasičská jednota, Česká hasičská
jednota a Sbor hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Jsou to papírově konkurenti,
ale složky mezi sebou spolupracují.
Jako my s vedlejšími Říčany, které spadají pod Hasičský sbor Čech, Moravy
a Slezska.
V čem spočívá vaše činnost v obci?
My už teď máme jen čtrnáct členů a z
toho čtyři jsme činní. Původ tohoto
úpadku členské základny je třeba hledat v devadesátých letech minulého
století, kdy obec prodala hasičské vozidlo. Tím skončil zájem dětí i mládeže, činnosti opadla, lidi se přestali
hlásit, nebylo, co by je tam táhlo. Řekl
bych, že nám vypadly tři generace
hasičů. Ale pozitivní je, že teď se zájem zase probouzí, začíná se kvalitně
pracovat s dětmi, což dělá paní Květa
Drlíková, předchozí starostka místních hasičů, paní Lucie Bémová a paní
Dana Havlín Nováková . Všichni pracujeme samozřejmě bezplatně, z volného času, dopravu na soutěže provádíme vlastními vozidly za pomoci některých rodičů. Všem, kteří takto pracují a pomáhají nám v naší práci jen
pro radost dětí, bych chtěl velice poděkovat.

Takže kdyby u nás v obci hořelo,
místní hasiči by nepomohli?
Ne, není tady založena hasičská jednotka. Téměř každá obec má založenu
zásahovou jednotku, což obec financuje. Tím, že u nás tato jednotka není,
tak v případě požáru přijedou profíci z
Rosic či Brna, nebo dobrovolníci z Říčan. Nám tady zbyla z techniky jen
stříkačka, tu jsme nákladně opravili,
aby s ní mohli děti a mládež aspoň trénovat. Máme ji uloženou v hasičce,
před tím jsme si ji půjčovali od Říčanských. Naše obec má s obcí Říčany
uzavřenu smlouvu o zásahu říčanské
hasičské jednotky v naší obci a platí za
to.
Co by obnášelo to, aby v Knínicích
vznikla plně funkční hasičská stanice.
Taková, která by v případě požáru v
obci rychle zasáhla?
Byli by potřeba v první řadě lidi. Je
třeba proškolit lidi na pozici velitele,
řidiče, naučit je pracovat s technikou.
Dnes je taková profesionalizace, že to
není vůbec jednoduché. Bez toho to
nejde. Školení se musí opakovat, pokud někdo z toho řetězce vypadne, integrovaný záchranný sytém vás bez
pardonu vyřadí ze systému. Pokud by
měl někdo zájem věnovat se ve volném čase hasičské problematice,
práci s dětmi a chtěl přispět k založení
hasičské jednotky v naší obci, rádi ho
přivítáme v našich řadách.
Nezanedbatelná je jistě i finanční
stránka…
Bezesporu. Částky za techniku se dnes
pohybují v mnoha set tisícových částkách. Taková moderní stříkačka, která
se spouští jen tlačítkem, stojí kolem tři
čtvrtě milionu korun. Takže by se
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musel dát dohromady potenciál lidský
a ekonomický. Zatím nám to dohromady nějak nefunguje. Tak uvidíme.
Vy ale ten lidský potenciál nabízíte,
nebo budete brzy schopni nabídnout, že?
Máme výborné kluky, dorostence,
loni jsme byli na devíti soutěžích, kde
jsme se umístili na předních místech,
takže hasičská mládež tady je. Máme
také výborná družstva mladších žáků,
starších žáků a přípravky, která si na
soutěžích také dobře vedla. Jenže narážíme na peníze, žijeme jen z toho,
co si mezi sebou vybereme. Nemáme
žádné příjmy, nářadí něco stojí, musíme platit i v případě, že chceme jít
cvičit a trénovat do sokolovny. Přesto
se nám podařilo z vlastních prostředků a z dotace obce pořídit dresy
a teplákové soupravy pro družstva,
abychom na soutěžích obec řádně reprezentovali. Takže hledáme řešení,
jak využít potenciál mládeže, aby se
hasičská činnost v obci více rozvinula.
A máte jej?
Na začátku roku jsme začali jednat
o možné fúzi dorostu s říčanskými
hasiči. Soutěžili bychom jako společná
jednotka. Ale pak do toho přišel koronavirus a jednání ustala. Chceme se
k nim vrátit.
Jak teď vlastně hasiči sportují a trénují?
Komplikovaně. Nezbyl na nás prostor
na novém hřišti za sokolovnou, na
place vzniklo dětské hřiště a my se
tam už nevlezeme a na fotbalovém
hřišti zase nemáme vodu. Hledáme
prostory i v areálu místního ZD, ale ni
tam to zatím nevypadá dobře. (spo)

Fotogalerie
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OBEC V OBRAZECH
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