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SLOUPEK
STAROSTKY
Léto (2020)
budiž pochváleno...
Kudy tudy cestou opravenou. Lesy bez hub plné houbařů. Pokrývači mezi kapkami deště na střeše školy.
Školka převléká kabátek
i spodničku. Grónské ledovce
- sbohem a šáteček. Kůrovcové hostiny v odboji smůly.
Rajčata bez listů, majáky zahrad. Koupání za řekou aut
a nepřístupným podhradím.
Perseidy za tónů nočního neklidu. 105% dětskému hřišti.
Tráva posilněná elixírem života. Deštěm opilý potok,
s kocovinou vypuštěných
žump. Chléb s otisky potu
a prachu žní. Pivo, limo, párek v rohlíku. Muškátové vodopády. Psi ve vsi houfem
v noci zavyli. Běloruská odvaha. Koronavir s námi
v kufru. Komáří svatby s doprovodem všech krevních
skupin. Voda v obci v opratích. Dvojitá dotační salta
v investičním šapitó. Škola
volá do nejisté sezóny. Fasády s daní za vlaštovčí
štěstí. Vzpomínky v mobilu.
Švestkově modré mámení.
Krok za krokem k obecnímu
ladu. Půlroční přesčasy
prázdnin. Hold hodům až napřesrok. Počasí jako ze starých čítanek. A je tu svatý
Vavřinec a snad i krásný
podzimec.
Díky, Fráňo Šrámku.

Rozhovor s ředitelkou MŠ
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DO ŠKOLKY S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI
Od 1. července nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy ve Veverských Knínicích paní
Marie Ambrožová. Sama o sobě říká, že je „naplavenina“, neboť se do naší obce přivdala.
Jedním dechem ale dodává, že to zde má moc ráda a na svoji novou práci a roli se těší. Paní
ředitelku jsme požádali pro toto číslo zpravodaje o krátké nastínění svých představ nejen na
začátku školního roku.
S čím vstupujete do své nové role?
Kdyby se mi podařilo realizovat alespoň desetinu toho, co mám
v hlavě, budu spokojená. Přesto by
se mohlo zdát, že moje vize nejsou
ničím zvláštní. To hlavní je vytvořit
ve školce pozitivní atmosféru. Přeji
si, aby děti měly úsměv na tváři a
chodily do školky rády. Chci využít
moderních metod a forem ve vzdělávání, ale přitom se držet starých
osvědčených postupů, o kterých si
myslím, že pořád zastupují důležitou část ve výchovně vzdělávacích
procesech.

vztah k naší vesnici, tak jak to
uměla ona. Už se mi to osvědčilo
i u žáků v ZŠ v naší obci, kde jsem
šest let působila jako učitelka a vychovatelka.

Mohla byste být konkrétnější?
Děti by měly umět pozdravit, pomoci druhým a být ohleduplné
k sobě navzájem i okolí …. v duchu
titulu oblíbené knihy R. Fulghuma Všechno, co opravdu potřebuju
znát, jsem se naučil v mateřské
školce.
Kde jste kromě studií získávala poznatky pro práci s malými dětmi?
Studium je samozřejmě zásadní –
aktuálně jsem si ho doplnila o podporu komunikačních dovedností
formou logopedického asistenta.
Ale mimo to mi je obrovskou inspirací moje tchyně. Byla dlouholetá
učitelka na základní škole a předala
mi hodně podnětů z oblasti pedagogiky. A teta, která již nežije, mi
zase ukázala překrásná místa, rostliny a předala hodně z historie
obce. Ráda bych vštípila dětem

Tušíte, co vás čeká v mimopedagogické činnosti?
Vždy, když člověk nastoupí na novou pozici, hned vidí, co by to ještě
chtělo a potřebovalo. Z těch viditelných třeba nové oplocení kolem
školky. Rekonstruovat je třeba také
kuchyni. To ale stojí velké peníze
a nemůže být vše hned. Na druhou
stranu musím pochválit paní starostku, která zařídila z finančních
dotací rekonstrukci sociálních zařízení, WC pro děti na venkovní
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terase a zateplení školky novou fasádou. Současně bych ráda poděkovat také řediteli školy panu
Zdeňku Křížovi za spolupráci při
uvedení do funkce, zaměstnancům
OÚ i všem stavebníkům od obecní
pracovní čety až po pana Mojmíra
Gottwalda.
S jakým týmem spolupracovníků
jste vstoupila do nového školního
roku?
Máme zde kvalitní pedagogický
sbor, jehož členky bych zde ráda vyjmenovala: Naďa Ludvová, Eliška
Zavřelová a Petra Širůčková a jako
asistentka pedagoga je to Iveta Vojtíšková. O dobrou a zdravou kuchyni se nám stará vedoucí školní jídelny Jaroslava Zornová a kuchařka
Markéta Bémová. Nad čistotou, pořádkem a hygienou drží ochrannou
ruku Anna Strakoňová. Všichni jsou
šikovní a zaslouží si pochvalu. V naší
MŠ máme plný stav dětí a o školku
je pořád zájem, za což jsem ráda.
Nosíte už v hlavě plány třeba na
zimu?
Přála bych si uspořádat den otevřených dveří, aby se někteří vrátili do
vzpomínek a jiní uviděli, co je nového. Přijít k nám, jen si tak zavzpomínat, popovídat si, třeba si i zazpívat. Ale všichni víme, jaká je nyní
celospolečenská situace s koronavirem, takže je těžké něco dopředu
a fixně plánovat.
spo

Rozhovor s ředitelem ZŠ
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O UČITELE JE A BUDE BOJ
Už sedmým rokem řídí základní školu ve Veverských Knínicích Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Pár dní
před tím, než pan ředitel oficiálně zahájil nový školní rok a přivítal svoje žáky po prázdninách,
jsme s ním pro obecní zpravodaj vedli tento rozhovor.
Jaká je vlastně třídnická struktura
knínické základky?
Máme tři třídy pro pět ročníků 1.
stupně. Prvňáci tvoří samostatnou
jednotku, protože vyžadují zcela jiný
režim a třeba se u nich ani nedodržuje 45 minutová vyučovací hodina.
Letos jich bude ve třídě 11, v další
třídě jsou společně druháci a třeťáci
(10 + 9) a v té poslední čtvrťáci a páťáci (9 + 7). Takže máme dohromady
46 dětí. Jsme na to čtyři kantoři
včetně mě a máme ještě vychovatele do družiny. Zatím nám chybí jeden kantor, jedna kolegyně odešla,
stručně se to dá vyjádřit slovy, že
„nejsou lidi.“ O učitele je a bude boj.
Kdy jste vlastně měl celou školu takříkajíc pohromadě? Myslím tím
do začátku tohoto školního roku?
Posledního června při předávání vysvědčení, jinak 10. března před uzavřením škol. Pak probíhalo
distanční vzdělávání. Používali jsme
platformu Škola na dlani, přes kterou jsme komunikovali s rodiči. Problém byl v tom, že server byl silně
zahlcený a mejly odcházely třeba
šest hodin. Ale zvládli jsme to jak
my, tak i děti s rodiči.

Co kdyby zase došlo k zavření škol?
Byl by to velký problém pro kvalitu
výuky?
My se snažíme vychovávat děti
k samostatnosti už od prvních školních let. Máme jednotný styl v gra-

Nejvíce se týkají stravování. Vaří se
ve školce, předpisy ministerstva
školství jsou hodně tvrdé. Například
pokud nemáte myčku na nádobí,
musíte nádobí oplachovat vodou
o teplotě 85 stupňů. Což v ruce nikdo neudrží a žádný bojler vám tak
teplou vodu nedá. Naštěstí můžeme využít už dříve zakoupený
parní čistič, jenž generuje páru při
teplotě přes 120 stupňů.
Budete pořádat školní kurzy či výlety?
Zatím máme nasmlouvané plavání
v Kuřimi, ale až v dubnu, takže
těžko předpovídat, co bude na jaře
příštího roku. Máme jet i do divadla, ale zda to bude v rouškách, či
bez nich, to nevíme. Na plánování
hlavního školního výletu je naštěstí
ještě čas.

fice, v předmětech, ve způsobech
zadávání, děti si pak jedou svým
tempem, což by bylo i pro případnou distanční výuku velkým plusem. Všichni ale samozřejmě věříme, že k uzavření školy nedojde.
Jak se protikoronavirová opatření
dotýkají vaší školy?

Přes léto se nešlo nevšimnout, že
se opravovala střecha…
Ano, ale opravu zařizoval obecní
úřad a jsem rád, že je střecha opravená a plně funkční. Rekonstrukci
by potřebovaly i stropy, kde chybí
izolace, abychom v zimě netopili
pánu bohu do oken.
spo

= = = MYŠLENKY MOUDRÝCH = = =
„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví
a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto
pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním
něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní.
Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás,
a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“
(Matka Tereza, r. 1910; blahoslavena 2003, svatořečena 4. září 2016
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
Pro přehlednost jsme informace abecedně seřadili:
Bioodpad
V obci je zavedena nadstandardní
služba odvozu bioodpadu od jednotlivých domů. Jako všechno, co je
bezplatné, lidé rádi zneužívají. Primárně je každý povinen ukládat bioodpad do vlastního kompostu
nebo osobně dovést do kontejnerů
na bioodpad rozmístěných na pěti
místech v obci. Od domu se bioodpad bude odvážet v omezené míře
a jen ten uložený v černých pytlích
(tyto jsou k dispozici na obecním
úřadě zdarma 2 ks/rok/nemovitost) či jiných přiměřených nádobách, které lze lehce vyprázdnit.
Pytle či nádoby musí být naplněny
jen tak, aby je unesl jeden dospělý
člověk - toto lze ověřit na sobě samém. V případě, že předpokládáte
větší množství bioodpadu, můžete
si individuálně požádat o přistavení
kontejneru přímo k domu.
V této souvislosti bych ráda vyzdvihla a pochválila paní Macákovou. Velmi pečlivě třídí a ukládá bioodpad do kontejneru. Není jí zatěžko i několikrát za sebou se otočit
s vozíkem či kyblíkem a navíc ji potkáte vždy s úsměvem. Ona zrovna
s ohledem na její věk by měla nárok
na svoz veškerého odpadu od domu. Její příkladný přístup jsme ocenili dárkovým poukazem na masáže.
Ceny nájemného obecních pozemků
Nájem obecních pozemků je doposud 0,50,- Kč/m2, ke změně nedošlo více než 16 let. Jedním
z kroků majetkově právního narovnání k nemovitostem obce třetími osobami je změna ceny

nájem-ného pozemků. Dle znaleckého posudku byla cena za m2
stanovena od 11,50,- do 24,- kč.
Od příštího roku zastupitelstvo
obce však s ohledem na zájem nájemců pečovat o obecní pozemek
usnesením č. 10/6/2020 ze dne
27.8.2020 stanovilo cenu za nájem pozemků typu zastavěná plocha, zahrada, místní ostatní komunikace, odstavná plocha 3,Kč/m2 a ostatní plocha/neplodná
půda za 1,- Kč/m2. Nájemci byli
o změně dle stávajících smluv do
15.9. t.r. informováni.
Covid 19
V boji proti koronavirovové i ostatním virovým nákazám obec nechala
našít erární roušky z jemné tkaniny
s froté gumičkami pro děti ze školy
a školky. Chceme tak zabránit nákaze virovými onemocněními,
které se u dětí mohou projevit z hodiny na hodinu a ne vždy mohou rodiče ihned dítě ze zařízení vyzvednout. Za našití roušek děkujeme
paní Věře Crhonkové, její ochotu
zdarma nám vypomoci jsme ocenili
dárkovým poukazem na masáže.
Od 1. 9. je úřad v režimu povinného nošení roušek při vstupu do
budovy. Jednání s občany bude
u stolu s přepážkou a všudy přítomnými dezinfekcemi.
Hody
Letos hody nebudou. Asi není
nutné zdůrazňovat, že důvodem,
proč letošní hody organizátoři zrušili jsou nařízená vládní opatření
v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se v našich podmínkách

4

nedají dodržet. Příští rok snad bude
smířlivější a všechny letošní ústrky
v oblasti kultury a společenských
akcí si bohatě vynahradíme.
Knihovna
Knihovna funguje v normálním
provozu. Není třeba se obávat nákazy Covid 19, vrácené knihy jsou
ukládány do čtrnáctidenní karantény. Všechny čtenáře srdečně
zveme a těšíme se na ně.
Kulturně společenské akce
Uvedené akce jsou známe do vydání zpravodaje. Jejich výčet může
být změněn.
24. 10. “1000 + 1 STROM PRO KNÍNICKÝ LES”
dopolední akce pro celou rodinu se
bude konat v sobotu od 9 hod.
v lese za koupalištěm. Na programu
bude mimo sázení stromů pro obnovu lesa, ale také ukázka lesnické
práce - kácení stromu a práce tažního koně, lesní pedagogové, soutěže pro děti s lesní tématikou, zajištěné občerstvení, soutěže a další
zábavné i poučné aktivity. Zveme
opravdu všechny, kdo chtějí mít
v lese svůj strom, v obci svůj les.
25.10. street food festival
28. 10. Vítání občánků se bude konat ve 14.30 pro rodinné příslušníky, bez přítomností široké veřejnosti.
5.12. přijede do naší obce v. Mikuláš (s rouškou nebo bez)
Noční klid
Rušení nočního klidu je podle zákona č. 251/2016 Sb. přestupkem
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proti veřejnému pořádku, kterého
se může dopustit jak fyzická, tak
právnická osoba. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 do 6:00 zákonem i místní vyhláškou. Prosíme
všechny eventuální přestupce, aby
brali ohledy na občany, kteří mají
právo na klidný spánek či odpočinek. Během letních měsíců jsme bohužel čelili příliš časté netoleranci.
Obecně závazná vyhláška č. 2/
2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Uvedená vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2011. Přestože poplatky v ní stanovené odpovídají
době 10 let zpátky a další ustanovení v ní uvedená jsou více než
benevolentní, troufnu si konstatovat, že 90 % občanů netuší, že
užívání veřejného prostranství
má povinnost oznámit a co víc, že
za tuto možnost je povinen zaplatit stanovený poplatek. Paradoxně dochází k situacím, že ten,
kdo je poctivý a oznámí, že bude
užívat veřejné prostranství, platí
a ten, kdo ukládá stavební materiál, dřevo či to, o čem se domnívá, že by mu doma překáželo
nebo hyzdilo např. jeho vlastní
zahradu či dvorek, odloží na
obecní pozemek. Takové jednání
je nepřípustné. Vyzývám tímto
všechny občany, aby do konce
roku nahlásili užívání veřejného
prostranství tj. místní komunikace, chodníky a ostatní plochy
a komunikace v majetku obce.
Ochotnické divadlo ve Veverských
Knínicích
se připravuje na svou 29. divadelní
sezónu adaptací filmové komedie
Homolka a tobolka. I nad premiérou visí Damoklův meč. Loni jsme
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stihli premiéru před zavedením
vládních omezení. Co bude příští
rok, nevíme. Ale vzhledem k věrnosti našich diváků, která nás motivuje a zavazuje, uděláme vše
proto, abychom našli cestu a způsob, jak divadlo nejen nazkoušet,
ale i odehrát a přitom dodržet
všechna hygienická opatření. Snad
bude Thálie - múza veselého básnictví, komedie a pastýřských
zpěvů stát při nás.
Příspěvkové organizace
MŠ
Od 1.7.2020 je mateřská škola samostatnou příspěvkovou organizací. Abychom dali novém subjektu
něco do vínku, pustili jsme se do
oprav vnitřních sociálních zařízení
a vnější fasády včetně zateplení budovy a rekonstrukce terasy, a to vše
z dotačních titulů JMK a MF:
Oprava sociálního zařízení v kuchyňské části a rekonstrukce venkovní toalety pro děti v MŠ:
200.000,- z JMK
Oprava sociálního zařízení v zaměstnanecké části budovy MŠ:192
000,- (50%) z JMK
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ: 2.537 433,- (90%) z Ministerstva financí
Všem donorům děkujeme. Za zřizovatele nezbývá než dodat, že si
plně uvědomujeme, že práce s dětmi vyžaduje emoční a psychickou
pohodu. Proto jsme se snažili vytvořit učitelkám, ostatním zaměstnankyním a především dětem
komfortní zázemí. Navíc jsme vyřešili havarijní stav odpadů sociálních
zařízení. Nová fasáda sníží energetickou náročnost budovy MŠ.
Věříme, se investice se přenesou
v podobě pohody a radostného
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prostředí na naše děti a že ve
školce bude veselo a milo.
ZŠ
Od 1.7.2020 je základní škola samostatnou příspěvkovou organizací. Během letních prázdnin jsme
zrekonstruovali škole střechu. Svítí
do dálky novotou. Od té původní je
pozvednutá, protože bylo nutné
odvětrat
střešní
plášť.
Na podzim proběhne výběrové řízení na realizaci projektu ”Environmentální zahrada ZŚ a MŠ “, který
musí být realizován včetně vyúčtování do června 2021 a na který poskytl dotaci ve výši 409 402,50,- Kč
(85%) Státní fond životního prostředí ČR.
Aktuálně se dokončuje projekt na
zvýšení kapacity ZŠ - jako přízemní
bezbariérová přístavba.
Dětem i učitelům základní školy
přejeme úspěšný a zdravý školní
rok. Věříme, že nenastanou loňské
komplikace způsobené nemocí Covid 19 a školní docházka nebude
přerušena. Vzdělávání je vůbec
největší hodnotou, kterou společnost poskytuje.
Psi
Skoro polovina českých domácností chová psa. I to potvrzuje mínění, že nejlepším přítelem člověka je pes. Proto i tito čtyřnozí kamarádi mají 26. srpna svůj mezinárodní den.
U nás v obci se lidé dělí na ty, co psy
vlastní (a je jich stále více) a dále na
ty, které majitelé zmiňovaných
čtyřnožců naučili na psy nevražit.
Nejde ani tak o zvířata samotná,
jako o jejich exkrementy. Pokud
patříte mezi ty slušné a zodpovědné páníčky, dál nečtěte a věřte,
že si vás ohromně vážím. Tento
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text je zaměřen na nedisciplinované majitele, kteří nejraději venčí
pejsky tam, kde je uklizeno, posečeno a pečeť po jejich přítomnosti
je nezajímá. Hovínka ale nezmizí.
Zkusili jste posíct trávu s ukrytým
„pokladem“. Rozstříknuté psí produkty na oblečení či na tvářit jsou
nechutnost sama. Ani psí šampión
nevytlačuje fialky. Totéž se týká
počůraných aut, vrat, dveří nebo
schodů. Toto téma je evergreen
naší obce. A přitom je to tak
snadné… v obci jsou rozmístěny
sáčky i koše. A pokud někdo chce,
sáček si vezme i z domu. Pokud někdo nechce, neuklízí psí „jitrnice“
ani za nic.
Ohleduplností k druhým, chráníte
svého psa proti nenávisti ostatních!

P.S. Pro koně či jinou zvířenu to
platí také.
Stavební aktivity občanů na obecních pozemcích
Stavební aktivity na obecním pozemku lze realizovat pouze se souhlasným stanoviskem obce.
V opačném případě bude stavba
považována za černou se všemi
souvisejícími důsledky.
Stavební práce na pozemních komunikacích
Pro letošní rok skončily práce na
pozemních komunikacích. Podařilo se dokončit opravy havarijních
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stavů horských vpustí, výtluků
a mnohých drobností, které zdánlivě nejsou vidět, ale které patří
do pravidelné údržby a vytvářejí
obraz “učesané” obce. Za
všechny jeden příklad, na který se
ptáte. Nový chodník od mostu ke
škole a kostelu mnohé potěšil, na
druhé straně není, protože tam
plánujeme ve spolupráci z JMK
SÚS opravu celé komunikace,
včetně pravostranného chodníku.
Velké uspokojení nám přineslo
zkrocení vody. I přes velké deště se
voda nikde nevylila a dostali jsme ji
pod kontrolu. Dílčí nedostatky plánujeme odstranit příští rok - např.
úsek nad oběma “Cihelnama”
(cesta směrem k chatám - od opravené horské vpustě k opravené
horské vpusti)
Traktor
Obec vlastnila traktor Zetor Major, který však byl méně výkonný a
na práce, které měl zastávat - od
odklízení větších sněhových vrstev až po práce v lese – nedostatečný. Proto obec musela např. na
obhospodařování lesa či další
práce najímat externí pracovníky
či firmy. Proto jsme využili možnosti dotace, kterou vypsal Podpůrný garanční rolnický a lesnický
fond, a.s a pořídili techniku v ceně
2.477.000,- Kč. Z toho 50% ceny
techniky (1.238 500,- Kč) obec obdržela formou dotace a druhou
polovinu se zavázala splatit do tří
let. Současně prodala obálkovou
metodou starý traktor za částku
786.500,-. Nyní obec vlastní nový
traktor Deutz-Fahr, nový čelní nakladač, novou lesnickou nástavbu,
nový traktorový naviják a nový vyvážecí vlek + nakládací rameno SC,
spolu s příslušenstvím, které obci
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zůstalo po starém traktoru je
velmi práce a akce schopná.
Volby 2020
2. a 3. října 2020 se u nás v obci konají volby do zastupitelstev krajů.
Volební místnost najdete tradičně
v zasedací místnosti budovy obecního úřadu, a to v čase pátek
14.00-22.00 a sobota 8.00-14.00.
Ministerstvo vnitra ČR vydalo
směrnici, která upravuje podmínky
pro zajištění připravenosti volebních orgánů k aktivaci hygienickoprotiepidemických opatření a prevenci šíření koronaviru. Roušky budou nezbytnou součástí voleb. Zájemci o volby prostřednictvím volební urny ať se nahlásí na tel.
č. 546 427 610
Údržba zimní
Do Martina je ještě daleko, ale sníh
nás může překvapit mnohem
dříve. Obec bude v údržbě komunikací a chodníků postupovat dle
“Plánu zimní údržby”, ale je samozřejmě nemožné uklidit celou obec
najednou. V problematických místech jsou rozmístěny opravené
kontejnery na posyp s novým sypkým pískem. Budete-li potřebovat,
cestu si podsypte. Rovněž doporučujeme zakoupit v místním obchodě posypovou sůl a na vlastní
bezpečnosti se aktivně podílet. Pokud bude vytrvale sněžit, budeme
odklízet až po odeznění sněhové
nadílky.

Z obce

Zaměstnanci obce
zaměstnanci obce pracují velmi
efektivně a výkonně. Obec nemá
tzv. technické služby, přesto pracovníci stíhají sekat trávu (přestože
letos roste extrémně), svážet bioodpady, likvidovat kůrovcovou kalamitu v obecních lesích, zvládají řemeslné práce se dřevem, kovem
i drobné údržbové práce, zahradnické práce a mnoho dalších. Pokud by někdo měl dojem, že jejich
výkon je nedostačující, rádi mu poskytneme možnost strávit jeden
den s nimi v akci. Jsem přesvědčena, že by jim málokdo stačil. Podobně je tomu v kancelářích OÚ.
Nárůst administrativy je obecně
problém, navíc množství agendy
spojené se získanými dotacemi atd.
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klade větší nároky na obě pracovnice.
Velice si nasazení všech zaměstnanců obce vážím a touto cestou
jim děkuji “před nastoupenou jednotkou”.

Zvony zvoní v 7 hodin
Vnímaví lidé již vědí, že zvony z kostelní věže zvoní místo v 6 v 7 hod.
Změna nastala údajně z důvodů
stížností občanů bydlících v těsné

LEKNÍNY
Zahřívá slunce tvrdé srdce skal
a kštici trávě slunce pročesává.
O liduprázdné pláži se mi zdává,
kde starou modrou loďku zanechal
rybář, jenž nechtěl slyšet moře hlas.
Jen pěna vln tam líbá zas a zas
zlatavý písek a zní racků křik.
Uprostřed, opuštěn i vzpomínkami
ční roztrhaný bílý slunečník
pro náš zpravodaj složila Inka Krajčiríková

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. 9. 2020. Uzávěrka
příštího čísla: 5. 12. 2020; vyjde v prosinci 2020.
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blízkosti kostela na příliš brzké zvonění. Obec dobu zvonění nijak neovlivnila a pan farář potvrdil, že
není podstatné, v kolik zvony bijí.
Zpravodaj
Opakovaně vyzývám každého, kdo
chce využít stránky zpravodaje i informacím, názorům nebo sdělením. Příspěvky je nutné doručit
vždy k datu uzávěrky, uvedenému
v tiráži každého čísla.
Poděkování patří paní Jírové,
která bez nároků, rychle a 100%
správně korekturuje naše články,
aby se k vám dostaly bezchybně.
Ocenili jsme její spolupráci symbolicky dárkovým poukazem na
masáže.

Dění v obci
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ZPRÁVA O KONCI LÉTA
NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE V MECHOVĚ
Dovolte mi Vás přizvat k mému vzpomínání na nedávno uplynulé srpnové dny, kdy od 17. do
21. 8. 2020 probíhal ve Veverských Knínicích příměstský tábor, který jsem společně s paní
Marií Bílou připravily pro děti ve věku od 5 do 10 let.
Čerpali jsme přitom ze svých zkušeností průvodkyň
dětí v přírodních klubech a lesních mateřských školkách. Dětí se nám sešlo 17 (z Veverských Knínic a nejbližších obcí) a sestavily jsme pro ně 5ti denní dobrodružný program s názvem „Z pohádky do pohádky“.
Jako zázemí nám sloužila knínická sokolovna, kterou
nám naše paní starostka poskytla jako sponzorský
dar, děkujeme! A velký díky patří i paní Franckevičové, která nám připravila výborné domácí obědy,
které děti s velkou chutí snědly. Během krásných dnů
jsme s dětmi prozkoumávali místa Knínic, na kolech
jsme zajeli do Hvozdce a veřejnou dopravou do Ostopovic a Říčan. Všude tam jsme děti provázeli legendou a hrami, které nesly motiv „Světlo a Tma“, jak
o nich čteme v pohádkách, vidíme je kolem nás, cítíme v nás a můžeme je ovládat a přispět svými činy
k posílení jednoho či druhého. Děti luštily tajné šifry,
hledaly a sestavovaly mapy, poznávaly stopy zvířat,
tvořily talismany, malovaly na kamínky, vybarvovaly
mandaly, ale hrály i „obyčejné“ dětské hry, jako na
schovávanou, rybičky lovte se, na slepou bábu, fotbal,
na mrazíka či na babu . Tím vším se děti učily spolupracovat, poznávaly síly a schopnosti svoje i svých kamarádů a zkoušely svoji mrštnost a odvahu - třeba při
průchodu tajným tunelem (pozůstatkem výstavby
Hitlerovy dálnice) nebo při brodění se potokem. Hru
zakončily společným opékáním buřtů a nalezením pokladu v „tajné rokli pána Temna“.
Bylo nám velkou radostí tímto dobrodružstvím děti
provázet a být s nimi při tom a věříme, že příští léto
nám bude nakloněno a budeme moci zorganizovat
další příměstské tábory pro děti z Knínic a jejich kamarády z okolí, tak jak si to přejeme.
Srdečný pozdrav a uctivou poklonu všem malým i velkým dětem posílá, Lucie Koňaříková, Veverské Knínice 188 (průvodkyně dětí v lesní MŠ).
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NA VEVERKY S MOBILEM
Letos je potkáte skoro na každém kroku. Asi se jim daří. Sotva vstoupíte do lesa, některá na
vás zaručeně zpoza smrku zvědavě mrkne, stěhují se do zahrad, protože zaručeně dobře
vědí, že ořechy už brzy budou, nakukují indiskrétně do oken obecního úřadu. Tváří se, že jim
to tady všechno patří. A vlastně ano. Řeč je, chtělo by se napsat, o vlajkovém zvířeti obce,
veverce obecné.
Není snad člověka staršího tří let, který by veverku nepoznal, nebo si ji spletl s jiným živočichem. Ale poznat neznamená znát.
Výskyt a život veverek pomáhá mapovat i mobilní aplikace BioLog, kterou před více než
dvěma lety spustila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Jak také jinak. Na
všechno přece máme nějakou tu „apku.“ Takže v případě, že nemůžete dostat děti od mobilů
ven a do lesa, zkuste malý ústupek a vyžeňte je tam i s telefonem.
Vyfotit veverku není vůbec jednoduchá záležitost a pokud se vaše děti zakousnou, může se stát, že je z lesa hned tak
nedostanete. Ve chvíli, kdy budete mít už plný košík hub a příšernou chuť na kafe a vaše dítě na mobilu jen několik
zrzavých rozmazaných skvrn, se rodinné role třeba úplně otočí.
„Eště chvilku!“ neuslyšíte od zářícího monitoru, ale z lískového křoví. Utopie? Možná…
Veverka je ovšem jen takové lákadlo. Ti, kteří netrpí extrémním patriotismem, by měli vědět, že aplikace zpracovává
údaje o výskytu různých živočišných i rostlinných druhů. Vyfotit rozložitý dub nebo červenající se jeřabinu je nejen
krásné, ale hlavně o poznání jednodušší. Snad se k vytouženému kafi posadíte dřív než po setmění.
Co přece jen neuvidíte v lese, uvidíte na:
Zajímavosti ze života veverek: 1url.cz/@veverka
Nálezy možné zadávat na adrese http://biolog.nature.cz/
Story mapa o veverce a mapa aktuálního rozšíření, která je neustále aktualizovaná www.veverka.nature.cz
PINKY, záchranná stanice pro veverky http://www.veveratka.cz/
Článek: Opravník obecně oblíbených omylů o veverkách
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OBČAN VEVERSKÝCH KNÍNIC KANDIDUJE
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Po čtyřech letech se v říjnu uskuteční volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. V nich
letos kandiduje i náš spoluobčan, dvacetiletý Matěj Hrabálek, jemuž patří 43. místo na společné kandidátce za Občanskou demokratickou stranu s podporou Svobodných a hnutí Starostové pro jižní Moravu. Volby se konají v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020, volí se celé
65členné zastupitelstvo kraje, které si následně zvolí krajskou radu v čele s hejtmanem.
Matěj Hrabálek žije ve Veverských
Knínicích od svých tří let, kdy se
sem přistěhovala jeho rodina
z Brna. Do ODS vstoupil hned ve
svých osmnácti letech. „O politiku
jsem se zajímal už dříve a nebyl
jsem spokojen s vývojem situace
v posledních letech, proto jsem se
rozhodl konat a společně s dalšími
lidmi jsme zde založili místní sdružení,“ prozradil student Fakulty
elektrotechniky a komunikačních
technologií Vysokého učení technického v Brně. „Navíc se angažuji
ve spolku Mladí konzervativci, kde
předsedám brněnskému klubu,“
pokračoval Matěj Hrabálek.
„Rozhodl jsem se kandidovat do
krajského zastupitelstva, protože
věřím, že i my mladí se můžeme podílet na chodu kraje,“ nechal se slyšet mladý kandidát. „Jako strana

máme ale skvělou
kandidátku, ve které
jsou úspěšní podnikatelé, starostové obcí
v celém kraji a v jejímž
čele stojí dlouholetý
ředitel
vědeckého
centra CEITEC Jiří
Nantl, který by se rád
stal hejtmanem kraje,“ řekl Matěj Hrabálek.
„Mezi naše priority patří boj se suchem, které jižní Moravu trápí už
několik let, zlepšení infrastruktury,
podpora kulturních akcí, samozřejmě dostavění dálnice z Brna na Vídeň, ale i zlepšení dopravního spojení mezi jednotlivými obci kraje,
což se týká i Veverských Knínic.
Celý program ODS pak lze najít na
webu nebo na naší nástěnce,“ ujasnil Matěj Hrabálek.

Věří, že by v případě zvolení mohl
zlepšit život i ve Veverských Knínicích. „Život v obci sice ovlivňuje
zejména obecní zastupitelstvo,
i z kraje se ovšem dá obcím pomoct, zejména v oblasti komunikace. V případě zvolení bych pro to
dělal maximum, “ prozradil Matěj
Hrabálek, jehož lze podpořit hlasem pro ODS a zakroužkováním
čísla 43 u jeho jména.

Práce s oběťmi trestných činů v poradně
Bílého kruhu bezpečí
V roce 2019 bylo na území České republiky spácháno necelých 200.000 trestných činů, z toho více než 13.000
násilných. Za každým z těchto čísel anonymní statistiky stojí alespoň jeden konkrétní poškozený - oběť kriminality, která musí řešit celou řadu problémů spojených s následky trestného činu. Každá z nich má své individuální
potřeby. V naprosté většině případů jde zejména o potřebu důstojného přijetí pracovníky institucí (nemocnice,
policie, soud či média), ale také ze strany svých blízkých. Právě tato potřeba je velice silná v citlivých případech,
jako je například znásilnění či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami je získat informace, uplatnit svá práva,
domoci se odškodnění či „pouze“ najít někoho, kdo dokáže naslouchat problémům oběti a porozumí.
Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, je Bílý kruh bezpečí – nezisková organizace, která se od roku 1991
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věnuje pomoci obětem trestných činů, což zahrnuje činnost od návrhů na zlepšení
právního postavení poškozených v trestním řízení či zvyšování informovanosti laické
i odborné veřejnosti o problémech obětí. V konkrétních
případech pomáhají pracovníci BKB obětem tváří v tvář
v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky na non-stop bezplatné lince 116 006. V poradnách pracují dobrovolníci
z řad právníků, psychologů
a sociálních pracovníků, kteří
nabízí především právní informace, pomáhají uplatnit
práva a nároky obětí, poskytují praktické rady ale také
psychologickou a emocionální
podporu.
Práce s oběťmi probíhá na
principech bezplatnosti, odbornosti a diskrétnosti. Bez
souhlasu klienta tedy nesmí
být (s výjimkou případů zákonné oznamovací povinnosti) poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má právo dokonce vystupovat v poradně anonymně.
Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci, ale je
též možné, aby klient využil
podporu poradnu opakovaně.
To je vhodné zejména tam,
kde trestný čin delší dobu
hrozí či dokonce stále probíhá (např. u případů domácího násilí či nebezpečného pronásledování). V případech
závažných trestných činů může klient využít pomoci případového manažera provázejícího jej trestním řízením
včetně doprovodu k výslechům. U prožitků spojených s traumatizací (např. závažné případy domácího násilí,
pokus vraždy či znásilnění) nabízí Bílý kruh bezpečí též terapeutický program a případně účast na víkendových
relaxačních pobytech. Pro objednání je možné využít tel. 732 842 664 nebo e-mailovou adresu
bkb.brno@bkb.cz.
Mgr. Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí, www.bkb.cz
► Protože obec má zájem na tom, aby naši občané žili v pocitu bezpečí, bude v každém čísle zpravodaje vyčleněn prostor pro informace z poradny Bílého kruhu bezpečí.
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Na portálu Rosicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
Rosický portál se stal za čtrnáct let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na
jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky z patnáctého ročníku vozatajských závodů nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik,
takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události.
Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které byste se mohli
zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná
vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě,
že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové
stránce Region Rosicko, kterou v současnosti sleduje přes čtrnáct set uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu
průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních
firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste
za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají
možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo
v místě svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.rosicko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz
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