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DRUHÉ VLNĚ (10-11) ► BABSKÉ HODY PŘEKAZIL COVID (12)

SLOUPEK STAROSTKY
Světový stromeček
Z Vánoc mám nejraději vánoční stromeček. Je pro mě symbolem vzpomínek.
V předchozím pracovním životě jsem poměrně často služebně i soukromě cestovala. Do zemí blízkých i dalekých. Asi
každý cestovatel si z cest vozí suvenýry památku na zemi, na setkání s lidmi, na
zážitky. Někdo kupuje magnety na ledničku, někdo nesourodé upomínkové maličkosti či třeba náprstky z té či oné destinace. Já jsem si domů navozila vánoční
ozdoby. Náš stromeček nepodléhá módním trendům v barvách či stylech. Náš je
v pravdě světový. Vedle skleněného „velkého jablka“ z NY se vesele houpe zlatá
koule z Dubaje, dřevěné figurky afričančat z Keni se snaží sladit se Sněguročkou
z Kieva. Vyšívané a flitry pošité maličké
polštářky ze Samarkantu házejí světelné
záblesky na dřevěného velblouda ze Sahary. Eifelovka měří síly s Dívčí věží z Baku
a světelný řetěz z mandarinek a banánů
je jako mírová ratolest z Damašku. Matka
křesťanství Etiopie přispěla k našim Vánocům koženým andělíčkem. Budapešť baňkou ve tvaru feferonky. Bez ohledu na to,
jakého jsou v té či oné zemi lidé vyznání,
vánoční stromeček mají všude na světě.
Tedy všude, kde jsme byla. A protože
Česká republika je součástí světa, mám
samozřejmě mezi jehličím i letadýlko ze
skleněných korálků po babičce, slaměnou
holubičku či cibulákové prasátko. Pod
stromečkem betlém přivezený z Betléma
tu multikulturní společnost stvrzuje. Letos
byl rok na cestování skoupý. Nebyl čas
a byl Covid 19. Ale i letos se moje sbírka
rozroste navzdory (ne)cestování v roce
2020. Skleněnou baňku ve tvaru koronaviru jsem si objednala na internetu během cesty na testování… to bylo také celosvětové.

Rozhovor v mateřské škole
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ROZHOVOR S DĚTMI V MATEŘSKÉ
ŠKOLCE O PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce, na které se všichni těšíme. Ve školce se snažíme
vykouzlit vánoční atmosféru - zdobíme stromeček, chystáme se na návštěvu Mikuláše, anděla
a čerta. Připomínáme si vánoční tradice a zvyky. A společně si povídáme. Odpovědi jsou přepsány, tak jak děti spontánně reagovaly. Nejde o překlepy v textu, ale o dětské roztomilosti.
Jestli pak rodiče poznají z odpovědí své ratolesti?
1. Těšíme na Vánoce?
Jóóóóó.

zdobit stromeček; ▪ na všechny maminkou pečeme obloučky a uvnitř
dárky; ▪ na cukroví a čokoládu.
je povidlo; ▪ janilkové kuličky; ▪ pečeme se sestrou muffiny; ▪ pečeme
takové rohlíčky obloučkové; ▪ hvězdičky s hvězdičkovou dírou a marmeládou.
5. Které cukroví máte nejraději?
Janilkové kuličky; ▪ bábovku; ▪ malý
dortíček; ▪ vanilkové obloučky; ▪ jahodovou buchtu; ▪ ježečka, sněhuláčka; ▪ buchty s mákem; ▪ perníčky;
▪ zákusky.
6. Co vás na sněhu láká?
Na sněhu na horách sáňkuju; ▪ jezdím na lyžích; ▪ na Place ráda bobuju;
▪ stavím sněhuláka a sněhový dort; ▪
na nových bruslích bruslím s tátou; ▪
chtěl bych udělat sněhovou housenku; ▪ ráda dělám koule ze sněhu
a sněhové srdíčko.

2. A na co se ještě těšíte?
Až mi Ježíšek přinese dárky z časopisu; ▪ až s maminkou po školce
budu zdobit ve Hvozdci venku stromeček; ▪ až přijede babička s dědou; ▪ až budu otevírat první
okénko na vánočním kalendáři; ▪
že nám Ježíšek donese dárky; ▪ až
dostanu od Ježíška skateboard; ▪
na dědu se stromečkem; ▪ až napadne na Vánoce sníh; ▪ až mi Ježíšek donese piráta s lodí; ▪ až budu

3. Jak vypadá Ježíšek?
Ježíšek je dobrý a nenechává
stopy; ▪ Ježíšek vypadá červeně,
žlutě a bíle; ▪ je to starý pán; ▪ Ježíška jsem neviděla; ▪ má fousa až
sem.
4. Pečete s maminkou cukroví?
Ano, pečeme kulaté cukroví; ▪ pečeme perníčky; ▪ budeme peknout
bábovku a osolíme ji; ▪ pečeme
andílky; ▪ s babičkou Janou a
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I přes mimořádnou situaci sedneme
si ke stolu,
všichni budeme pospolu.
Těšíme se na Vánoce, vždyť jsou jenom jednou v roce.
Chytneme se za ruce, uděláme skok
a přejeme všem šťastný Nový rok.
Hezké svátky a poděkování patří
všem zaměstnancům, rodičům,
sponzorům, panu místostarostovi
a paní starostce.
M. Ambrožová

Z obce
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
Pro přehlednost jsme informace abecedně seřadili:
Bioodpad
Jako každoročně byl v listopadu
ukončen svoz bioodpadu od jednotlivých nemovitostí. I nadále je
možné vyvážet bioodpad do kontejnerů umístěných v obci. I toto
vyvážení má svá pravidla. Nesmí se
do kontejneru odkládat bioodpad
umístěný např. v zavázaných igelitových pytlích. Každému, kdo si požádá, přistavíme kontejner pro
větší množství odpadu až před
dům. Za letošní rok jsme odvezli 70
tun bioodpadu. Je to ohromující
číslo, zvláště pro vesnici. Je třeba
se zamyslet nad efektivním zpracováním bioodpadu ve vlastních
kompostech. Děkujeme za pochopení.
Byt na OÚ
Protože byl uvolněn byt v první
patře obecního úřadu, přijalo zastupitelstvo usnesení, kterým rozhodlo byt dále nepronajímat. Důvody jsou hned dva. Vláda vydala
pokyn v souvislosti s koronavirovou pandemií uzavírat úřady pro
veřejnost, což bychom s nájemníky
bytu těžko realizovali. Za druhé byt
plánujeme zrekonstruovat a ponechat pro mimořádné události
v obci - pro případnou dočasnou
potřebu občanům. Pokud zdravotní situace dovolí a pokud se
žádný občan do tíživé životní situace aktuálně nedostane, bude byt
možné využít pro zájemce o
kroužky pro děti, setkání seniorů a
k další možné klubové činnosti. Při
těchto aktivitách lze využívat samostatné sociální zařízení a kuchyňku.

Covid
Druhá vlna onemocnění Covid 19
uzavřela školy, restaurace, ob-

chody (mimo potravin, drogérií,
apod.), sportoviště, divadla, kina,
kadeřnictví a další služby až do 3.
12. Úřady, včetně toho našeho, zůstaly pro veřejnost otevřeny pouze
dva dny v týdnu po dobu max. 5
hodin. Nouzový stav rovněž limitovat shromažďování a setkávání,
noční vycházení, určoval povinnosti ochranných prostředků a
řada dalších opatření zasáhla nekomfortně do našich životů. My
jsme se v letních měsících předzásobili rouškami, dezinfekcí i rukavicemi. Obecní úřad začal pracovat
ve dvou fázích. Home office pro
paní účetní a flexibilní pracovní
doba pro druhou úředníci, bez
možnosti jejich setkání se. Uvedenými opatřeními jsme předcházeli
případnému uzavření obecního
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úřadu úplně. Pracovní četa pracovala s dodržením vládních opatření
v běžném režimu.

Facebook a sociální sítě
Na sociálních sítích se objevují nejrůznější zprávy o obci, mateřské
školce či základní škole. V mnoha
případech jde o desinformace, ať
již záměrné nebo bezděčné. Ani
jedna z uvedených institucí neinformuje občany a rodiče tímto
způsobem. K informacím slouží
pouze a jedině internetové
stránky, nástěnky, případně zpravodaj. Pokud si chcete jakoukoliv
zprávu ověřit, doporučuji vám se
normálně zeptat. Nenechte se
ovlivňovat neověřenými zdroji.
Fara
Stav budovy je ve velmi zuboženém a zdevastovaném stavu. Protože na dvůr fary má přístup

Z obce

veřejnost, bylo naprosto nezbytné
zbourat komíny, které hrozily zřícením a ohrožovaly tak bezpečnost
osob. Při této příležitosti jsme nechali “záplatovat” střechu. Nelze
použít slovo opravit, protože nelze
opravit neopravitelné. Přesto byla
na několika místech podchycena
konstrukce střechy, některé trámy
vyztuženy a díry vzniklé borcením
střechy a krytiny byly provizorně
utěsněny. Teď do fary neprší, ale
pokud napadne větší vrstva sněhu,
střecha se definitivně rozpadne. Již
letos jsme plánovali setkání s občany s cílem najít vhodné řešení pro
obec i faru. Rok 2020 nebyl jakémukoliv shromažďování nakloněn,
tak snad příští rok. Předpokládaný
rozpočet na opravu fary přesahuje
finanční možnosti obce. A to tím
spíše, že dosud není jasný účel, ke
kterému by budova, opravená v řádech desítek milionů, měla sloužit.
Zatím se nenašel této investici a
současně dispozici budovy odpovídající záměr. Je to “jen” starý dům,
se čtyřmi místnostmi, zdmi o metrové tloušťce, prokvetlý mnoha
druhy zkázonosných hub. Žádné sociální služby či domov pro seniory
zde zbudovat nelze. Nechali jsme
vypracovat statické posouzení stávajícího objektu bývalé fary, se kterým se můžete seznámit na stránkách obce. Dočtete se v něm o
technickém stavu objektu.
Hřbitov
Nový hřbitovní řád je poslední detail, který našemu hřbitovu ještě
chybí. Nechali jsme vypracovat
hydrogeologické posouzení a získali stanovisko krajské hygienické
stanice JMK ve věci stanovení
délky tlecí doby. Nyní čekáme na
odsouhlasení odboru obecní a komunální hygieny JMK. Pak již tento
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zákonem daný a tedy povinný dokument na hřbitově najdete. Určitě vás na to upozorníme, protože
z něj budou vyplývat pro zajišťovatele pohřbů a pronajímatele hrobových míst nové povinnosti.
Letošní deštivý rok nám znovu připomněl, jak bylo důležité vydláždit
plochu před hřbitovem. Bláto a kalužiny jsou minulostí.

udržet zařízení v chodu. V období,
kdy hrozilo uzavření školky z důvodů nemoci a OČR zaměstnanců,
jsme požádali rodiče o součinnost.
Prozatím vše funguje, ačkoliv je
nezbytné jistá opatření i nadále
dodržovat.
Za obecní úřad musím poděkovat
dětem i učitelkám za krásnou zimní
výzdobu úřadu.

Kolaudace
Stavba “Oprava komunikace Janošův kopec/Ovčírna” byla kolaudována 19. 9. 2020. Jsem ráda, že většina občanů nakonec pochopila, že
stavět jsme museli striktně podle
projektu. Tím jsme se vyhnuli možným problémům a kolaudace proběhla bez problému. Na ni úzce navazuje vyúčtování dotace. Děkuji
všem občanům v dané oblasti za pochopení.

Obecní les
Jak víte, obecní lesy zasáhla kůrovcová kalamita. V současné době
dokončujeme těžbu a kalamitu
můžeme považovat za zpracovanou. Od začátku roku bylo vytěženo 1147,59 m3 kůrovcového
dříví a zasázeno přes 15 000 sazenic. Většina nových holin je oplocena , nebo ošetřena proti okusu
zvěří. Vydatné dešťové srážky
zbrzdily rojení kůrovce a podpořily
zmlazení a jarní zalesnění. K odbytu dříví výrazně pomohla nová
obecní technika, kterou bylo v posledních měsících rozvezeno 371
prm palivového dřeva. Požádali
jsme o dotaci na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v hodnotě 407
189,- Kč a o dotaci na výchovu porostů do 40 let věku ve výši 30
120,- Kč. Důležité je si ale uvědomit, že zpracováním kůrovcové kalamity také skončí příjem z prodaného dříví, který vyrovnával náklady na pěstební činnost. Vyzýváme soukromé vlastníky lesů,
aby skládkování a přibližování dříví
vždy konzultovali s vlastníkem pozemku.
Mrzelo nás, že vzhledem k situaci
Covid-19 byl zrušen dětský lesní
den. Les je strategická komodita,
významná z hlediska ekologie, ekonomie, ochrany krajiny i rekreace.
Musíme se o něj starat pro nás
i pro příští generace.

MŠ
V polovině října byly ukončeny
všechny stavební práce v mateřské
škole. Je nutno konstatovat, že převzetí staveniště bylo o týden později, protože školka bylo v provozu
o týden déle, než je z provozních
důvodů běžné. Důvodem bylo náhrada za uzavření školky v době jarních vládních opatření. Předání
stavby zase bylo o 14 dní dříve, než
bylo stanoveno smlouvou. Práci na
víc komplikovalo nejen počasí, ale
chybějící pracovníci. Tímto děkuji
firmě MAKUBI s. r. o. za rychlou a
kvalitní práci a bezproblémovou
spolupráci. Ve školkovské zahradě
byla provedena prořezávka stromů.
Čtyři borovice byly zasažené sypavkou borovou. Doufejme, že se toto
onemocnění způsobené stejno
jmennou houbou nerozšíří.
Celou dobu druhé vlny koronavirových onemocnění se podařilo
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Obecně závazné vyhlášky obce
1. 1. 2021 nabudou účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce Veverské Knínice č.1/2021
o místním poplatku ze psů, Obecně
závazná vyhláška obce Veverské
Knínice č. 2/2021,
o místním poplatku z pobytu a
Obecně závazná vyhláška obce Veverské Knínice č.3/2021
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Doporučujeme občanů se s danými vyhláškami seznámit, pokud jste tak již
neudělali. Jejich neznalost neomlouvá

opět začalo sportovat, a to do 10
osob s nezbytnými rouškami.

Ne pyrotechnice
Používání amatérské zábavní pyrotechniky, jakou jsou nejrůznější
petardy či „domácí ohňostroje“
obec nezakazuje žádnou vyhláškou. Přesto žádá všechny milovníky pyrotechnických výrobků, aby
se na oslavě Silvestra omezili své
konání. Uvědomte si, že každým
dělobuchem vystrašíte děti a především seniory. Můžete způsobit
zranění, šok, trauma a smrt zvířatům jak volně žijícím, tak domácím.
Děkujeme za ně.

Světlo betlémské
O přesném termínu distribuce
Světla budete informováni. Můžete si jej vyzvednout přímo u kostela, nebo procházkou prokličkovat zastaveníčka a duchovně se naladit na Vánoce. Děkuji organizátorkám za pečlivou přípravu.

Sokolovna
Vinou koronavirové pandemie
zdánlivě usnula. Ale jen zdánlivě.
Připravujeme vše nezbytné na podání žádosti o dotaci vypsanou
MMR ČR. Než ale nastane v sokolovně stavební ruch prošla změnou
kuchyně, která byla vybavena zánovní kuchyňskou sestavou včetně
spotřebičů. Dnes je možné v sokolovně vařit, péct a smažit, chladit a
mrazit, ohřívat i rozmrazovat. Uź
schází jen možnost organizovat ples
nebo zábavu. Moderní zázemí pro
gastronomii na standardní úrovni je
k dispozici. Od 3.12. se v sokolovně

Sv. Mikuláš
Slíbili jsme dětem, že mikulášská
nadílka bude. A byla. Do obce přijel
Mikuláš s čerty a anděly, projel křížem krážem ulicemi obce a každé
dítě ho za okny nebo přede dveřmi
mohlo na vlastní očí vidět, na
vlastní uši slyšet a na vlastní ručky
mu zamávat. Potěšili jsme tak i
mnohé dospělé. Nadílka byla sice
jiná, ale byla a současně nenarušila
nic z nezbytných vládních opatření.

Strategický plán rozvoje obce
Jde o koncepční dokument v oblasti rozvoje obce. Vzniká na základě vytyčených úkolů z předchozích let, programových cílů zvolených zastupitelů a potřeb občanů
obce. Až do teď jsme opravovali,
doháněli a narovnávali. Toto snažení není zdaleka u konce, ale je
třeba se také zabývat rozvojem
obce. V příštím roce budeme proto
připravujeme koncept, na kterém
je participace občanů nezbytná,
protože je jeho součástí. Zkuste si
již nyní představit, co byste chtěli,
aby v naší obci bylo či vzniklo v
řádu desetiletí. Své fantazii popusťte uzdu. Neznamená to, že
každý návrh bude uskutečněn. Ale
z desítek různorodých nápadů mohou vzniknout zajímavé a pro obec
významné vize a cíle.
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Školní zahrada
Ještě v letošním roce započaly
práce na školní environmentální
zahradě. Již na jaře by děti mohly
tento pozemek začít využívat.
Točna s jablůňkami
Točna autobusu byla osazena dvakrát ročně kvetoucími a dekorativními jabloněmi odrůdy MALUS
RED SENTINEL. Je to jedno z mála
míst, kde lze v zastavěné části obce
zasadit stromy. Těšíme se, že budeme mít dvakrát za rok medonosnou hostinu pro hmyz a dekorativní jablíčka pro nás všechny.
Územní plán
Vzhledem k tomu, že vládní opatření spojená s koronavirovou epidemií zkomplikovala chod
již dříve zatížených úřadů, rozhodli
jsme se již dále nečekat a začít řešit
realizaci nového územního plánu
samofinancováním doplňujících
průzkumů a rozborů, včetně zadání ÚP, které stavební úřad/odbor územního rozhodování ale
stejně musí posoudit a odsouhlasit. Podepsali jsme smlouvu na
zpracování územního plánu a
práce na něm již započaly.
K návrhu územního plánu vypracovaného na základě výsledků společného jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem se bude mít možnost
vyjádřit i veřejnost. O všem budete
včas informováni.
Zastupitelstvo obce
1. 11. 2020 začal třetí funkční rok
pro vaše zastupitelstvo. Na žádnou
oslavu nebyl čas a díky vládním
proti epidemiologickým opatřením
ani možnost. Přesto stojí za
zmínku, že za dva roky jsou
splněny všechny krátkodobé cíle

Z obce

a splněny nebo rozpracovány
střednědobé cíle. Na dlouhodobých cílech se také pracuje nebo se
o nich jedná. Na některé výsledky
si můžete sáhnout”. Jiné a mnohem pracnější tvoří zázemí rozvoje
obce. Dotace, smlouvy, pozemky,
vyhlášky, projekty, poplatky a
mnoho další neviditelných aktivit.
Děkuji všem zastupitelům za odpovědnou práci.
Zimní údržba
Pokud bude v zimě sněžit stejně
silně jako v létě pršelo, budeme
bojovat se sněhovou záplavou.
Jsme připraveni a budeme se držet
“Plánu zimní údržby”, který najdete na stránkách obce. Přesto se
obracíme na občany s žádosti o pochopení a trpělivost. Nelze očeká-
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vat, že budou najednou všechny
cesty sjízdné a chodníky schůdné.
Je třeba, aby i vy sami jste zametali
sníh a případně sypali plochy v
okolí svých domů. Jsme na vesnici
a nemáme technické služby, jako
je tomu ve městě. Bez součinnosti
občanů nelze zvládnou celou obec
najednou při personální a strojové
kapacitě, kterou disponuje. V obci
jsou rozmístěny opravené zásobníky na posyp, naplněné novou
a funkční směsí.
ZŠ
Ve škole jsme využili znovu uzavření z důvodu Covid 19 a zvládli
rozdělit umývárny pro děvčata
a chlapce sádrokartonovou příčkou, společně s drobnými vodoinstalatérskými pracemi. Podlahu

a strop mezi půdou a prvním patrem jsme zateplili foukanou tepelnou izolací. Bylo třeba v některých
místech podlahu rozebrat a následně znovu zadláždit.
Během této doby pedagogický
sbor opět musel přistoupit k
distančnímu vzdělávání. Přes
drobné problémy děti i učitelé
našli společnou multimediální
řeč pro formu řízeného vzdělávání. Je nutné ocenit všechny tři
zúčastněné strany. Tou třetí jsou
rodiče. Není lehké takto vyučovat, učit se a učení asistovat. Covidu se podařilo, co nikdo nečekal. Děti se těšily do školy, prázdniny pro ně ztratily punc svobody. Chtějí se učit, přejí si společnost spolužáků a chyběli jim
učitelé.

ADVENT
Na prahu vánočního času
bloudíme vzpomínkami.
Zapalujeme bílé svíce
těm, kdo už nejsou s námi.
Na prahu vánočního času
prostíráme si v srdci krásu,
s vírou, že nejsme sami.
Pak zachumlaní do naděje
pod hvězdou, která dobré věstí,
s hejnem laskavých andělů
přejeme lásku, zdraví, štěstí.
Pro náš zpravodaj básnila paní
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 5. 12. 2020. Uzávěrka příštího čísla: 5. 3. 2021; vyjde v březnu 2021.
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Již několikrát se ozvaly hlasy, pro pojmenování ulic v naší obci. Na první pohled výborný nápad vedoucí k lepší orientaci, na pohled druhý
smršť administrativních úkonů při přepisování všech dokladů, smluv, závazků, úředních dokumentů… asi ani neumíme domyslet, co všechno
by to pro 914 obyvatel naší vesnice znamenalo. My ale v obci pro orientaci máme léty vžitá a někdy už možná i zapomenutá označení či
pojmenování. Zkuste se orientovat v mapě a zařadit k jednotlivým jménům určité čtvrtě. V dalším čísle zpravodaje, si pak můžete své znalosti ověřit. Možná nás někteří i doplní, opraví či poučí. Příjemnou zábavu nad mapou naší obce.

Bytovky ▪ Cihelna (Kozinec) ▪ Chaloupky ▪ Janošův kopec ▪ Javůrská (Kňofár) ▪ Ke hřbitovu ▪ Na dědině ▪ Oulehle ▪ Ovčírna ▪ Pod Stráží ▪
Pod školou ▪ Podskalí ▪ Rybářská ▪ Skalka ▪ Za humny ▪ Za Zmolí

Nad mapou Veverských Knínic
ZPRAVODAJ OBCE VEVERSKÉ KNÍNICE – ZIMA 2020
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku. „Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. Prozatím
se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za určitých bezpečnostních opatření. Ve hře je však i varianta její on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace
ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka
sbírky, paní Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim asistentům a
koledníkům. Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště
v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci pokojů v lůžkovém hospici, na pořízení
dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu a na koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv.
Luisy. V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Janoutová.

ČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
Zanedlouho nás čekají snad nejkrásnější a nejoblíbenější svátky z celého roku nejen pro děti, ale i pro dospělé,
a to Vánoce. S nimi se mimo jiné pojí spousta tradic a zvyků. Vánoce by měly být svátky klidu a pohody. Proto si v
tomto nelehkém období pojďme zpříjemnit běžné všední dny a připomeňme si tradiční české vánoční zvyky. Mezi
nejznámější patří zdobení vánočního stromečku, u kterého se schází celá rodina. Stromeček se zdobí dle libosti různými ozdobami, dříve třeba sušeným ovocem nebo oříšky. Můžeme také doma zavěsit větvičku jmelí, ale tak, aby se
pod ní dalo projít a políbit se. Když bychom jmelí někomu věnovali, ochráníme ho před nemocemi a do domu jim
přinese štěstí. Dále si můžeme postavit různé betlémy z papíru, dřeva, keramické.... Ty zobrazují scény narození Ježíše
Krista. Samozřejmě největší radost z těchto svátků mají děti. S nimi můžeme třeba krájet jablíčko. Pokud uvnitř najdeme hvězdičku, budeme zdraví, v opačném případě křížek značí nemoc či smrt. Z ořechových skořápek můžeme
také vyrobit a pouštět lodičky. Když zůstanou u sebe, bude rodina pohromadě. Ten, komu lodička uplave dál, odejde
do světa. Trošku opatrní musíme být při lití horkého olova do vody. Ze vzniklého odlitku pak můžeme věštit budoucnost. Svobodné dívky si mohou hodit přes rameno botou či pantoflí. Pokud špička ukazuje ke dveřím, dívka se provdá a odejde z domu. Před štědrovečerní večeří si schováváme kapří šupinky pod talíř, aby nám zajistily
dostatek peněz a zabránily nouzi. Ke štědrovečerní večeři usedáme
24.prosince. Prostíráme o jeden talíř víc pro nečekanou návštěvu a během
večeře se od stolu nesmí vstát, než všichni dojí. Praví se, kdo během večeře
vstane, ten už příští rok s ostatními u stolu sedět nebude. Štědrý den vrcholí v kostele půlnoční mší, kde se zpívají koledy. Tradic je opravdu
mnoho a každá rodina má určitě ty své oblíbené. K tradicím ale také patří
různé pověry. Věděli jste například, že během dne se nesmí doma zametat a vynášet z domu smetí, protože byste si
vynesli štěstí? Nebo se také nesmí prát prádlo, přináší to prý smůlu. Pokud v tento den něco rozbijete, tak opačně
Vám střepy přinesou neštěstí. Také se nesmí zatloukat hřebíky, nebo plést či šít, protože by Vaše dílo zničily myši.
Možná jsou některé pověry trochu legrační, ale proč riskovat, že? :)
Adventní čas je dobou zklidnění a rozjímání, to je poselství pravého adventu. Když jsem psala tento článek, byla zrovna
první adventní neděle, zapalovala se první adventní svíčka, která značí naději. Zkuste brát tuto dobu jako období, kdy
budete mít více času na sebe a na své blízké. Dobu, která je plná naděje. Za celý kulturní výbor Vám přeji poklidné
prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku!
Míša Vitámvásová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VE DRUHÉ VLNĚ COVIDU
Nový školní rok jsme zahájili přivítáním prvňáčků ve školní tělocvičně. Někteří noví žáčci byli
trochu nesví, ale svoje obavy brzy překonali. V pedagogickém sboru došlo k obměně v podobě
nové paní učitelky anglického jazyka a nového pana vychovatele ve školní družině.
Školní družina byla z důvodu nedostatečných prostor přemístěna z přízemí do třídy v prvním patře. Třída byla rozdělena na koutky zaměřené na jednotlivé činnosti provozované v družině. Máme zde herní koutky, hudební koutek, vědecký, zoologický a botanický koutek. K dispozici je
i řada encyklopedií a dětských knih pro malé čtenáře.
V září navštívil naši školu štáb České televize z Brna a natáčel zde jeden z dílů seriálu věnovaného zvířatům. Naši
žáci se mohli setkat s oblíbenou seriálovou hrdinkou Terkou, která je provází tajuplným světem různých zvířat. I
když se dohodnutý čas natáčení prodloužil na trojnásobek a čekání na dětskou průvodkyni bylo opravdu dlouhé,
vytrvalci se nakonec mohli radovat ze společného fotografování s dětskou hvězdičkou. Někteří žáci se zapojili do
natáčení formou pomoci panu režisérovi. Všichni jsme
měli možnost vidět, jak náročné je natáčení jednoho patnáctiminutového dílu tak, aby byl přesně podle představ
pana režiséra. Díl natáčený v okolí školy byl věnován leguánovi. Žáci si tak mohli pohladit ještěra dlouhého 1,5
metru, který svým vzhledem připomíná pohádkového
draka.
Na začátku října jsme ještě zvládli promítání 3D filmu o
životě pravěkého ještěra. Promítání proběhlo ve škole a
3D film jsme si opravdu užili.
Polovina října pro nás znamenala opětovné uzavření
školy a zahájení distanční výuky, kterou jsme zažili již na jaře. Pro starší žáky jsme zavedli pravidelnou online výuku
prostřednictvím konferenčního programu MS Teams. Výuka byla pro všechny strany náročná. Na začátku každé výuky jsme řešili připojování účastníků, problémy s kamerami a mikrofony, ale vše jsme zvládli. Moc děkuji všem rodičům i dětem za jejich spolupráci. Je úžasné vidět, jak i žák druhého nebo třetího ročníku se zvládne sám připojit do
systému a jak si to celé užívá. Všichni jsme se ale těšili na znovuotevření školy. Živý kontakt nic nenahradí. Díky dotaci
MŠMT jsme mohli zakoupit potřebnou výpočetní techniku včetně kamer a mikrofonů. Mohli jsme také zapůjčit notebooky do rodin, a tak umožnit online výuku všem. Uzavření školy využil zřizovatel k dalším opravám ve škole. Byly
zatepleny půdní prostory, a tak máme nyní tepleji v místnostech v prvním patře budovy. Byla také stavebně rozdělena umývárna v prvním patře, což je první krok k navýšení kapacity školní družiny a také splnění přísných hygienických podmínek platných pro školy.
Teď, když píšu tento příspěvek, je škola otevřená v plném režimu. Nesmíme ale zpívat v hodinách hudební výchovy
a tělesná výchova je nahrazena vycházkami. Žáci z různých tříd se nesmí potkávat, proto chodí ráno do školy po
etapách a každá třída má posunutý rozvrh, aby nedošlo k setkávání tříd v jídelně, kde je také méně míst než za
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běžného režimu. Všichni nosíme roušky a často větráme. Je to
sice jiné než v minulých letech, ale zvládáme to. Vzdálená výuka se také přesunula do oblasti vzdělávání pedagogických
pracovníků, což nám umožňuje absolvovat různé kurzy bez
ježdění do vzdálenějších míst republiky. Jako v minulých letech i letos ověřujeme nové učebnice pro druhý a třetí ročník.
I zde jsou setkávání pedagogů nahrazena přesunem do online
prostoru. Má to i své výhody. Ušetříme čas, který bychom
strávili cestováním a můžeme se setkávat častěji a rychleji řešit různé situace. Nové učebnice tak mohou vznikat rychleji a
připomínky a nápady pedagogů jsou zapracovávány v kratším
čase. I když jsou setkání pouze přes internet, jsou užitečná a
dodávají nám spoustu inspirace a nové energie do další práce.
Rád bych tuto cestou poděkoval všem zaměstnancům školy
za jejich práci v ne zcela standardních podmínkách, zřizovateli
děkuji za provedení oprav a úprav budovy. Mé poděkování
patří také žákům a jejich rodičům za spolupráci během
distanční výuky. Rád bych nám všem popřál do nadcházejícího
roku hodně zdraví a dobré nálady, abychom společně překonali všechny nové výzvy, které na nás čekají.
Zdeněk Kříž

NÁVRAT PO 41 LETECH
Socha “holčičky” v zahradě mateřské školy se po 41 letech vrátila do ateliéru, ze kterého vzešla.
Čas se na ní notně podepsal. Na jaře se vrátí na své místo nově omlazena.
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BABSKÉ HODY
Vážení a milí čtenáři. Dovolte mi Vás všechny informovat, jak si stojí „Babské hody“. Tento
rok celý svět ovládla nemoc, která se bohužel nevyhnula ani nám.
Z jara uzavřela celou naši republiku a tudíž jsme se nemohly scházet a nacvičovat program. Při rozvolnění v létě
pár schůzi proběhlo a na nich jsme spřádali celí natěšení, jak bude program hodů vypadat a jestli se uskuteční
první, či druhý víkend v září. Některé byly pro, jiné jsme měly obavu, že ze strachu o své zdraví nikdo nedorazí.
Pak ovšem přišla „nečekaná“ druhá vlna a bylo rozhodnuto za nás. Na těch pár schůzkách jsme se ovšem domluvily, že lepší než v září, by bylo dobré Babské hody přesunout z podzimu na jaro. Takže pokud Pánbůh dá
a vláda umožní, chtěly bychom, aby se naše sláva konala v květnu. Jak to ale bude příští rok – 2021, to bohužel
ještě nevíme. Nemůžeme se scházet a kdo ví, jestli vůbec budeme moci. Je tedy možné, že by se hody ještě
naposledy konaly na podzim, abychom stihly vše nacvičit. Nebojte, včas vás budeme všechny informovat.
S pozdravem se těší spolek žen – BABSKÉ HODY

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pozvánka na stezku k Betlémskému světlu 23. 12. 2020
V předvánočním čase ubývá světla a venku bývá hluboká tma. Je tedy vhodný čas rozsvítit světlo
- světlo nad stolem, světlo svíčky nebo světlo v našich srdcích, abychom zimním obdobím bezpečně prošli a ještě na naší cestě
třeba někoho potěšili. Rádi bychom
Vás potěšili pozváním na stezku
k Betlémskému světlu.
Prožitkovou stezku s úkoly můžete
projít 23.12. v čase 17.00-18.00, od
lípy u mostku u potoka u čísla p. 90.
a zakončit u školy, kde na vás bude
čekat světlo z Betléma a možná
něco více...
Na cestu se vám bude hodit lucernička na odnesení světla a vlastní
malý zdroj světla, abyste přečetli
texty na stanovištích.
Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi
a všechny ostatní.
Prosíme, abyste při svém pohybu respektovali vládní opatření a neshromažďovali se u jednotlivých stanovišť, děkujeme.
Lucie Koňaříková s podporou OÚ a MŠ Veverské Knínice
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dole: nový parčík u Placu.

vpravo nahoře: pomník Františka Palackého
na Stráži.

vlevo nahoře: lesní jezírko cestou na Javůrskou hájenku a přes les směrem na Bílý potok.

Správné odpovědi:

Kvíz
ZPRAVODAJ OBCE VEVERSKÉ KNÍNICE – ZIMA 2020

Znáš svou obec?

Zkus určit, kde se nachází tato tři místa:

Osvěta
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Pomoc obětem znásilnění:
mýty a předsudky
Znásilnění, jako každé sexuální násilí, je nepřenosná a krutá osobní zkušenost, která oběť může poškodit fyzicky i psychicky. Jak je možné obětem
tohoto trestného činu pomoci? Jaké mýty a předsudky ve společnosti ohledně znásilnění existují? Co je to druhotná traumatizace oběti?
Znásilnění je trestný čin. Dopustí se ho ten, kdo násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného.
Sexuální násilí je obestřeno řadou mýtů. Ačkoli realita je odlišná, mohou zakořeněné předsudky ovlivnit chování
některých odborníků i části veřejnosti. Velmi častým mýtem je například domněnka, že znásilnění se dopouští
cizí osoba, která svou oběť před činem nezná, případně je to osoba, která je psychicky vyšinutá, nápadná svému
okolí. Podle údajů o znásilnění jsou však pachateli většinou osoby, které oběť znají, např. kamarád, soused,
manžel nebo kolega z práce. Nejedná se tedy o osoby nápadné nebo duševně nemocné, zpravidla jimi bývají
osoby žijící ve spořádaných rodinných a společenských vztazích. Poněvadž s obětí vstupují do běžného sociálního kontaktu nebo jsou s ní v nějakém druhu vztahu, neprobíhá znásilnění vždy formou zákeřného přepadení.
Některé z obětí se zpočátku pokouší o fyzickou či verbální obranu, odpor, smlouvání, ovšem strach o život,
fyzická převaha pachatele způsobí, že zablokuje schopnost oběti se aktivně bránit. Domněnka, že se oběť znásilnění po celou dobu aktu masivně brání, je tedy dalším častým předsudkem.
Následkem sexuálního násilí může být celá škála zranění – od lehčích, po středně těžká; někdy se dokonce
obejde bez výraznějšího poškození. Těžká fyzická újma na zdraví není ve většině znásilnění přítomna. Závažná
je vždy traumatizace psychická. Šok z toho, že známá či blízká osoba je schopna takového násilí, spolu s pocity
studu, viny a strachu se podepisují na neschopnosti oběti ihned kontaktovat policii nebo vyhledat jinou odbornou
pomoc.
Nesoulad mezi představami o tom „jak má znásilnění vypadat“ a realitou, tedy jak skutečně proběhlo, vedou
nezřídka ke zjednodušeným závěrům a vyvolávají nedůvěru vůči obětem násilí. Zlehčováním, bagatelizováním
nebo jen neznalostí je tak vytvářena druhotná traumatizace oběti. Velmi zraňující pro oběť je zejména reakce
nejbližšího okolí – rodiny a přátel. Oběti se potýkají s nepochopením, odsouzením, výsměchem či obviňováním.
V důsledku toho pak oběť nucena měnit zaměstnání, školu nebo bydliště, což často vnímá jako další trest.
Neméně závažné jsou však projevy některých profesionálů. Oběti se setkávají s necitlivým přístupem lékařů a
zdravotního personálu, psychologa, policistů nebo obhájce obviněného.
Oběť ztrácí sebedůvěru, pocit bezpečí a důvěry, stahuje se do sebe a může mít strach z lidí. Doprovodnými
znaky bývá narušení stávajícího partnerského vztahu a vztahů v rodině. Oběti se potýkají s fyzickými a psychickými dopady, jako je nespavost, podrážděnost, úzkost a smutek.
Bílý kruh bezpečí nabízí obětem znásilnění možnost absolvovat psychoterapii zacílenou na konkrétní potíže
oběti, pomáhá při orientaci v trestních záležitostech a může prostřednictvím svých kvalifikovaných odborníků
doprovázet oběť při jednání u soudu jako důvěrník. Tím vším se snaží z oběti sejmout pocit viny, napomáhá
ošetření jejího strachu, stabilizaci celkového stavu a ulehčení návratu do běžného života.

Bílý kruh bezpečí, z.s. regionální pobočka v Brně, Slovinská 41, 612 00 Brno
Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz | BKB facebook
NON-STOP linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006
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ŠANCE PRO HRUŠNĚ
Nadace Veronika v září 2020 zachránila z Holandska 4 600 hrušní, které by
jinak skončily ve štěpkovači. Dostaly šanci na nový domov na zahradě nebo
v sadu. Část hrušní jsme vyčlenili díky podpoře dárců na výsadby pro obce,
školy a další veřejné instituce na Vysočině a v Jihomoravském a Zlínském
kraji. Stromky jsme dostali jako dar. Naším úkolem je jejich vhodná výsadba.
Rozhodli jsme se hrušněmi nahradit přestárlé a chátrající třešně v aleji směrem na Hvozdec. Hrušně jsou dvou odrůd - staré odrůdy Konference a nové
odrůdy Sweet Sensation (červená mutace odrůdy Doyenne du Comice - Děkanka Robertova), odrůdy se navzájem opylují. Jedná se o čtvrtkmeny se zapěstovanou korunou, podnož kdoulový semenáč, sazenice jsou prostokořenné, měří cca 1,6 metru. Hodí se do zahrad, předzahrádek a sadů. Chcete
si také zachráněné hrušně zasadit ve své zahradě? Nákupem jedné ze zachráněných hrušní pomůžete najít těmto stromkům nový domov. Navíc přispějte do fondu Společně pro přírodu, ze kterého Nadace Veronica rozděluje peníze na ekologické projekty na
Moravě. Příspěvek za sazenici je 129 korun, při odběru 5 a více kusů od jedné odrůdy je možnost slevy. Více se
dozvíte na: https://nadace.veronica.cz/page/zasad-hrusku.php.
PS: Děkuji paní Bílé za zprostředkování této záslužné aktivity.

ZASTUPITELÉ PŘEJÍ
Za všechny zastupitele občanům přejí:
Vážení spoluobčané, kamarádi, rodino,
dovolte, abych Vám popřála do nového roku. Ten minulý byl tak výjimečný (a bohužel ne jenom v dobrém
slova smyslu), že i přání by mělo být jiné, než jak tomu vždy bývalo. Když se společně ohlédneme zpět,
spousta z nás si řekne, že snad ani nevzešlo nic dobrého. Ale není tomu přece tak. V obci se nám podařilo
mnoho nového, zase to tu máme o něco hezčí. Rodiny měly tu možnost trávit spolu více společného času,
než by kolikrát bylo zdrávo, bohužel některé členy rodiny jsme zase mohli vidět méně, než bychom si přáli.
A proto, když tak přemýšlím, říkám si, že letos opravdu sedí ta otřepaná fráze: DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ
HODNĚ ZDRAVÍ. Protože ten minulý jsme se opravdu přesvědčili o tom, že nic jiného si vlastně ani přát
nechceme. Takže mi dovolte ještě přidat i mimo jiného spoustu sil a nebojte se, spolu to zvládneme a zase
budeme moci provozovat vše, co nás dělá šťastnými. Takže na zdraví a hodně sil do nového roku 2021
Vám všem přeje
Silvie Žáková
Hezké prožití Vánočních svátků, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Nový rok 2021 nechť je pro všechny z nás lepším než ten letošní.

Radka Zornová

Milí spoluobčané,
připojuji se s přáním za mužskou část zastupitelů. Přejeme vám všem mnoho zdaru, pevné zdraví, odhodlání a optimismus.
Vladimír Krejčí, místostarosta
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTKY
Dámy a pánové, občané a přátelé Veverských Knínic,
na rok 2020 asi dlouho nezapomeneme. Přes všechny úskalí a ústrky způsobené světovou pandemií onemocnění COVID 19 to však byl i rok plný práce a také úspěchů. Především cítím pokrok v myšlení,
v přístupu a postoji občanů k naší vesnici. Převážná většina z nás vnímá, že naše obec nekončí prahem
našeho domu či zahrady. Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kterým na naši vesnici záleží.
Děkuji za to, že sečete, zametáte, podporujete, vychováváte, budujete, inspirujete, sponzorujete, motivujete či prostě žijete tak, jak se občanský život žít má. Nebudu jmenovat jednotlivce, i když vím o každém z vás a vaší pomoci a práce si nesmírně vážím. Spíše než sestavit soupis jmen je třeba vyzvednout
bezejmennou, ale společnou sounáležitost nás všech. Každý z vás ví sám nejlépe, co pro svou obec fakticky udělal nebo je připraven a ochoten udělat.
Věřím, že příští rok bude příznivější k lidské pospolitosti. Snad brzy a navždy odložíme roušky a doženeme
všechna sousedská posezení, divadla a hody, karnevaly a zábavy. Budeme zdraví a budeme silní. Budeme chodit do práce a vychovávat děti. Budeme se starat o své zahrady a lesy a vrátíme život do dřívějších kolejí. Všem nám to ze srdce přeji. A kdyby to náhodou nešlo tak hladce, jak bychom si přáli,
doufám, že najdeme společně dostatek sil i odhodlání k boji za zdravou budoucnost. Přání zdraví i štěstí
získává nový rozměr. Přeji vám obojí v míře vrchovaté po celý příští rok 2021.
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