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SLOUPEK STAROSTKY
Nemám slov
Původně plánovaný sloupek do jarního čísla
zpravodaje se psal skoro sám. Text o ptačím
trylkování, o jarní energii a pozitivním vlivu
ptačího zpěvu na lidskou psychiku mi evokoval
lepší časy.
24. 2. má svátek Matěj, moje teta by měla narozeniny, v Praze se roztáčí kolotoče Matějské
pouti a začala ruská invaze na Ukrajinu.
A ptačí zpěv přehluší děla, střelba a pláč.
Tento text se nepíše ani sám, ani lehce.
Každé slovo i věta se jeví hloupě a uboze, protože válka je hloupá a ubohá.
Navíc čas nabírá turbulentní obrátky. To, co
platí v době uzávěrky zpravodaje, už v době,
kdy časopis drží čtenář v ruce, může být jinak.
Jediné smysluplné, co se mi honí hlavou po celou tuto nešťastnou dobu, je protiválečný text
písně skupiny Synkopy 61:
Napsal si někdo na starej kůl
prostinkej nápis: Válka je vůl!
Před kůlem stojím, čepici smekám,
v očích mám slzy a pak si klekám,
modlím se za ty, kteří ten kůl
nevidí a nečtou, že válka je vůl.
P.S. Zářivé slunečnice otáčející se za sluncem
pro Ukrajinu. Za svou národní květinu si Ukrajinci zvolili právě zlatavě žlutou slunečnici.
Snad jim i letos rozkvetou.

Rozhovor s architektem
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SOKOLOVNA VE VEVERSKÝCH KNÍNICÍCH
Jak se k vám zakázka dostala?
Projekt je součástí dotačního programu na záchranu sokoloven,
který inicioval Jihomoravský kraj.
Krajská rada na projektovou přípravu uvolnila 4,8 milionu korun. Z
jedenácti podaných žádostí jich
šest uspělo a mezi nimi byla i sokolovna ve Veverských Knínicích.
Krajskou dotaci získaly projekty,
pokud řešily záchranu architektonického dědictví. Tématikou sokoloven jsme se již předtím zabývali
na brněnském VUT s kolegyní Galeovou a se studenty. Krajský úřad
sestavil seznam architektů, kteří
byli ochotni se této problematice
ihned věnovat, tam jsme se přihlásili. Stejně tak obec rekonstrukci
dlouhodobě zvažovala, takže se
obě situace krásně sešly a my jsme

mohli vypracovat dokumentaci pro
stavební řízení.
Představuje místní sokolovna nějakou významnou realizaci?
Autora se nám nepodařilo dohledat. Za první republiky se postavilo
enormní množství sokoloven, ale i
tam, kde není autor doložitelný,
jedná se o velmi vysoký standard a
kvalitní řemeslo. Co tehdy byli
schopní za pár desetiletí postavit,
tak my po sto letech nejsme
schopni ani udržovat. Řada sokoloven nenávratně mizí nebo jsou
přestavovány pro jiný účel, třeba
na výrobní haly. Stejně tak mizí
řada sokolských spolků, jejich budovy pak připadnou obcím a záleží
jen na nich, jak s nimi naloží. Zda je
dokáží zachránit nebo případně vylepšit.

lidí, musí docházet k větším kompromisům, což nemusí být na
škodu. Na kompromis se dá reagovat tvůrčím způsobem a výsledek
je pak daleko více opodstatněný.

Jak se liší stavění
pro obec od soukromého investora?
Výrazně. Ale stejně
tak se může lišit stavění pro jednu či
druhou obec. Soukromý klient se pro
stavbu většinou nadchne a podílí se. U
obcí často ten, kdo
by ji měl zastupovat,
vystupuje jako alibista a zodpovědnost přenáší zcela
na projektanta. Někdy se v zastupitelstvu najdou destruktivní elementy,
což se případě Veverských Knínic nenastalo. K projektu
se tu vyjadřuje více

Co nového přináší váš návrh? Jaké
jsou hlavní výhody?
Sokolovna disponuje hlavní lodí se
sálem a jevištěm. Má čistý tvar a
vhodným způsobem doplňuje náves. Pozdější přístavek se sociálním zázemím byl nejen nevzhledný
zvenku, ale především nefungoval
uvnitř a měl malou výšku. Objekt
byl ve špatném technickém
stavbu. Vnitřní provoz se odehrával na třech výškových úrovních,
takže nebylo myslitelné bezbariérové řešení. Původní vstup s balkonkem měl sice pitoreskní měřítko, ale nebyl dostatečně kapacitní. Dostali jsme zadání na zvětšení předsálí, případně další výukové prostory, nové toalety a celkové zázemí pro pořádání společenských a sportovních akcí. Sál
neslouží jen ke cvičení, ale koná se
zde divadlo a pořádají plesy.

Půda nebyla od války vyklizena.
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Šlo v tomto případě uplatnit předchozí zkušenosti, které váš ateliér
nabyl v jiných moravských obcích?
V tomto ohledu je to stejné jako se
soukromými klienty a není to zcela
přenositelné. Každá obec je jiná.
Na počátku je třeba zjistit, zda si
budete rozumět. Nechci, aby to vypadalo, že paní starostce lichotím,
ale v tomto případě šlo o jednu z
nejlepších zkušeností hned po
boku odboru investic v Litomyšli,
kde je laťka stavění veřejných zakázek nastavena hodně vysoko.

Rozhovor s architektem
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Ponechali jsme hlavní loď s jevištěm a ty drobné objekty okolo nahrazujeme novým přísálím a foyer.
Stávající budova se nachází velmi
blízko komunikace, takže jsme mu-

zázrakem podařilo získat desetimilionovou dotaci, což se velmi
málokdy podaří. Celý projekt vyjde
zaokrouhleně na 18 mil. korun. Bez
dotace by se projekt nemohl uskutečnit v takovém rozsahu a
Současný pohled do sálu.
sokolovna by se
spíš jen drobně
vyspravila. Vyčkávat by nemělo
smysl,
materiály
už
levnější nebudou a podobná
příležitost už by
se také nemusela opakovat.

seli řešit bezpečný nástup. Vznikl
nový prostorný krytý vstup, který
bude sloužit ke shromažďování. Od
krytého veřejného prostoru pod valenou klenbou si hodně slibuji.
Zdržela realizaci pandemie nebo
skokové zdražování a nedostupnost materiálů?
Nedostupnost stavebních materiálů se zatím nevnímá, ale jeho
zdražování se samozřejmě projevuje. Na realizaci se nějakým

Poslední otázka zní, proč by
si obec měla
najímat architekta?
Věcně vzato to
potřeba není.
Mezi stavbou
a architekturou
je však rozdíl.
Architektura je
definovaná několik tisíc let.
Když se bavíme
o
antickém
Římě, tak si vybavíme koloseum nebo akvadukt.
Když se bavíme o antickém Řecku,
tak se nám vybaví chrámy. Přitom
mezi těmito druhy staveb je velký
rozdíl. A ten rozdíl spočívá v architektuře. Architektura nás definuje
jako společnost, s čím se ztotožňujeme. To neznamená, že když to
postaví architekt, musí to být automaticky dobré a každý bude s výsledkem spokojený. V případě knínické sokolovny jsme chtěli zachránit něco starého, aby zcela
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nevymizela paměť. Jak by se tady
žilo, kdyby v naší zemi zmizely
všechny hrady a zámky? Místa by
najednou přestala dávat smysl. Tisíciletý vývoj ukazuje, že má architektura smysl, ale není pro každého a kdo to nevnímá, toho nemůžeme nutit. Zároveň by však ti,
kteří jsou zodpovědní za veřejné
dění a prostředí neměli architekturu upírat těm, kteří ji vyžadují.
Rozhovor Petra Šmídka se Svatoplukem Sládečkem se uskutečnil
22. února 2022 v brněnském Studiu New Work.
Historicky se architekti věnovali jen významným objektům jako byla sídla šlechticů
nebo církevní zakázky a
všechno kolem plnilo jen základní potřeby.
I z domku ze 16. století, který
původně nebyl architekturou
se časem stane památka.
I v této drobné architektuře
lze najít skvosty a nejlepší architekturou 20. století jsou
většinou soukromé vily. Když
se na stavbě podílí architekt,
tak to nemusí stát víc, než
když se stavebník bez architekta obejde. Více se však o
objektu přemýšlí a zvažuje
jeho budoucí vývoj a předejde se tomu, že se by se musel
v blízké budoucnosti znovu
přestavovat. Stavby, které
jsou kvalitní architekturou
většinou vydrží sloužit v původním stavu déle, než ty
které nemají architektonickou hodnotu. Banální stavby
obvykle brzy vyžadují nějaký
zákrok a změnu.

Z obce
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
Pro přehlednost jsou aktuality řazeny abecedně. Uzávěrka zpravodaje je vždy pátého daného
měsíce. O všem, co se stane po tomto datu, budete informováni v dalším čísle.
Bankovní účet
Obec změnila bankovní účet pro
výběr místních poplatků a další
platby obci. Číslo účtu je 356009042319/0800 a naleznete ho
rovněž na webových stránkách
obce.
Covid 19
Dle zveřejněných informací od
pondělí 14. 3. bude platit povinnost nosit zakrytá ústa jen v lékařských zařízeních a hromadné dopravě. Vir se z agresivní verze stal
„domestikovanou“ formou. Proočkovanost a kolektivní imunita
tomu napomohla. Přesto prosím
dodržujte doporučená hygienická
opatření a chraňte se. Teď už asi
bude záležet na našem vlastním
přístupu.
Dětský den
V červnu bude dětský den. Přesný
termín bude včas oznámen.
S dětmi oslavíme svátek vesele
a aktivně, a to na Orlíku (rybník).
Akci připraví obecní úřad ve spolupráci s rybářským spolkem, mateřskou školou a ochotnickým divadlem. Musíme dohnat to, o co nás
Covid 19 připravil.
Door to door (sběr odpadu přímo
u domu)
Občané se často dotazují, zda a kdy
bude u nás v obci zaveden systém
sběru odpadu DtD. Prozatím vyčkáváme na vyhlášení dotací a
podmínky, za jakých lze dotace získat, protože investice do systému
je poměrně vysoká. Mezitím

sbíráme poznatky a zkušenosti
z okolních obcí, kde systém již zavedli. Např. v Ostrovačicích využili
dotace zprostředkované Mikroregionem Kahan.
Pro zájemce o problematiku odpadového hospodářství přikládáme
link nového čísla časopisu Odpadové
fórum:
odpady.webnode.cz/_files/2000088523777537778/eOF_2_2022.pdf.
Dočtete se mimo jiné, že Česko
bude mít svůj Český cirkulární hotspot, což je bezesporu jeden z klíčových kroků vedoucích k prosazení, implementaci a rozvoji cirkulární ekonomiky v českém prostředí. Zapojit se může opravdu
každý, podrobnosti, odkazy, zkušenosti v rámci Visegrádské čtyřky
najdete na straně 10 a 11.
Dotazy občanů
Na webových stránkách obce (veverskekninice.cz/obecni-urad/dotazy-obcanu/) najdete odpovědi
na to, o co se lidé nejvíce zajímají a
na co se ptají. Aktuálně jsou zde
umístěny odpovědi na tyto dotazy:
Zimní údržba; Příjezdová cesta do
obce; Provoz sběrného místa; Kontejner na použité jedlé oleje a tuky;
Pozemek parcel. č 711; Přijímací řízení do naší mateřské školky; Polní
cesty; Za Humny - kanalizace/komunikace; Zelené pásy na veřejném prostranství před domem č.p.
6 a 5.
Kamerový systém
Pro dohled nad veřejným prostranstvím před obecním úřadem
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a na budovu sokolovny jsme zavedli kamerový systém se dvěma
kamerami, které jsou umístěny
přímo na budově OÚ. Kamery pokryjí celou plochu. Pořízený záznam se ukládá nepřetržitě a uchování záznamu je po dobu 14 dní.
Metodika GDPR spojená s kamerovým systémem je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Kaplička svaté Ludmily
Naše malá sakrální stavba sice na
svou realizaci čekala téměř tři
roky, ale zapadla do krajiny a oživila ji až nečekaně. Jsme tomu
velmi rádi. Je viditelná z mnoha
směrů a úhlů od příjezdové aleje až
po lesní mýtiny. Stala se cílem procházek, ke kterým zve opravená
polní cesta. Někdo míří přímo ke
kapličce, někdo jde jen kolem, někdo si posedí na lavičce. O kapličce
a jejím zasvěcení informovali přes
ČTK regionální televize i rádia, byla
publikována na webu www.kudyznudy.cz. Naleznete jí na adrese
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kaplicka-svate-ludmily-ve-veverskych-kninicich. Možná jsme se
někomu typem stavby netrefili do
vkusu. Nové sakrální stavby se však
nestaví jako kopie barokních budov. Snad budou všichni uspokojeni tím, že kaplička do finálního
vzhledu bude vyzdobena soškou
světice v klasickém stylu.
Knihovna
Od 1. 2. 2022 byl opět obnoven
provoz místní knihovny. Knihovna
je pravidelně doplňována novými

Z obce

tituly. Na své čtenáře se těší dvě
knihovnice a jeden knihovník.
úterý: paní Žáková
středa: paní Jamborová
čtvrtek: pan Šindelář, a to vždy
v čase 16 - 18 hod.
Místní knihovna přešla k novému
regionálnímu knihovnímu systému
Tritius a to včetně všech připojených knihoven. Současně také došlo k tomu, že počet knihoven připojených v knihovním systému se
navýšil na 100. Neváhejte a navštivte naší knihovnu. 12měsíční
poplatek činí 50,- / senioři a děti
20,-. Chodit do knihovny je IN.
Mobilní rozhlas
je aplikace pro komunikaci obce
s občany, která je realizovaná především prostřednictvím mobilních
telefonů. Prostřednictvím emailu
nebo sms zpráv budete informováni o dění v obci. Ze 750 občanů
má registraci této aplikace pouze
83 z nich. Doporučujeme stáhnout
si tuto aplikaci, které je určená
také pro krizové situace.
Občanské iniciativy
Obrátila se na nás občanka s podnětem o zařazení dubu letního na
hranicích katastrálního území mezi
Veverskými Knínicemi a Hvozdcem
parcelní číslo 470 v k. ú. Hvozdec
mezi památné stromy. Tento dub
je výjimečný svými rozměry. Obvod kmene k 5. 2. 2022 byl 553 cm
a výška 80 cm nad zemí (výše to
změřit nejde, je rozdvojený). Odhad jeho stáří je 200 let.
Myslíme si, že jde o záslužnou iniciativu. O výsledku budeme informovat.
Další z občanů, kterým záleží na
tom, jak to u nás v obci vypadá, mi
napsal níže uvedený podnět:
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„Prosím neukázněné spoluobčany,
aby při vhazování tříděného odpadu do kontejnerů používali
zdravý rozum a mysleli i na ostatní
a ne jen na sebe. Vy budete mít
doma čisto, ale v našich ulicích to
bude jako na smetišti (viz fotografie). Pokud vidíte přeplněný kon-

tejner, nenechávejte odpad pohozený vedle něj! Zvláště pokud se
jedná o plast či papír, který vítr
snadno odnese. Určitě by se Vám
také nelíbilo toto špinavé a promočené poletující smetí před domem.
A co teprve ho uklízet? Není nic
jednoduššího než počkat s vyhozením odpadu do doby než budou
kontejnery vyvezeny (nechat odpad svázaný / zabalený někde
doma, kde nepřekáží). Případně
udělat pár kroků navíc k jinému
volnějšímu kontejneru v naší obci.
Jako starostka obce se s tímto názorem zcela ztotožňuji.
Oprava cesty a pravostranný
chodník ke hřbitovu
Na základě smlouvy „III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č.
3867-1“ se připravuje projekt,
který aktuálně prochází řešením
technické souvislosti. Plán byl
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vyjednat opravu cesty v majetku
SÚS ještě letos. Zda se to podaří,
lze s ohledem na finanční situaci
kraje těžko předvídat.
Pálení čarodějnic
Pevně věříme, že letos tradiční svatojakubské oslavě nebude nic stát
v cestě. Obecní úřad ve spolupráci
s rybářským svazem a kapelou Kulomet uspořádá „Pálení čarodějnic” na louce u Orlíku (rybník). Dorazit můžete na kole nebo pěšky
po pohodlné opravené polní cestě.
Jen doporučujeme vybavit se baterkou nebo jinou svítilnou na bezpečnou cestu zpět. Akce se koná
30. 4. od 16 hod.
Polní cesty
Zastupitelstvo obce se zkraje volebního období sjednotilo na tom,
že je třeba obnovit a opravit polní
cesty. Již jsme tuto akci konstatovali několikrát, ale protože se stále
ozývají hlasy proti, je třeba uvést
některé neznalosti na pravou míru.
Všechen materiál na udržovací
práce jsme získali bezplatně a je
opatřen chemickým rozborem (na
tzv. PAU). Důvody, proč se opravují
polní cesty nejen v naší obci, ale v
celé republice: zpřístupnění okrajových částí obce; rozšíření vycházkových zón; náhrada drahých cyklostezek; protierozní činnost v krajině; zpřístupnění lesů jejich majitelům, kteří aktuálně musí čelit důsledkům kůrovcové kalamity; zajistit objízdné trasy v obci pro případy havárií apod.
Sokolovna (fotky též na str. 2 a 3)
Smlouva s dodavatelem MSU s.r.o.
byla uzavřena 24. 9. a na realizaci
stavby má společnost 15 měsíců.
Stavba postupuje podle aktualizovaného harmonogramu.

Z obce

Velmi komplikovaná byla problematika překládky inženýrských sítí.
A to od smluv, až po realizace. Elektrická rozvodna byla umístěna v pří-
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našeho sokola, prosím sdělte nám
to. Socha má uražený zobák i drápy,
bude zrestaurována a vrácena zpět.
Bylo by skvělé, kdybychom spolu s
ní vrátili i její příběh. Předem děkuji
za každou zprávu.
STATISTICKÉ ÚDAJE Z OBCE

foto z 50. let minulého století.

stavku, který bylo nutno zbourat.
Rozvodna se přesunula do zdi
hlavní budovy. Spolu s překládkou
vedení a rozvodny ed.g bylo třeba
přeložit i vedení CETIN a.s. a veřejného osvětlení. Všechny vedení navíc kříží plynovod a ne vždy zákresy
odpovídají skutečnému stavu. Děkuji všem, kteří se na této části rekonstrukce podíleli, podílí a těm občanům, kteří nám velmi aktivně a
efektivně vypomohli. Vážím si toho.
Obracím se na pamětníky s
prosbou. Při vyklízení půdy byla nalezena velká sádrová socha sokola.
Před německými okupanty se sochy ukrývaly na půdách, kde přežily
i padesátá léta. Pak se na ně obvykle zapomnělo. Což je asi i případ

Nejčastější jméno
muži
ženy
Petr 26
Marie 25
Jiří 22
Anna 17
Tomáš 22
Jana 17
Nejčastější příjmení
Carda/Cardová
30
Kříž/Křížová
18
Bém/Bémová
17
Věková struktura
věková
počet
kategorie
obyvatel
0-9
99
10-19
111
20-29
93
30-39
118
40-49
168
50-59
123
60-69
108
70-79
87
80-89
34
90-99
3
Občanství
občanství

našeho sokola. Pokud někdo z vás
ví něco konkrétního o osudu

české
ukrajinské
slovenské
ruské
filipínské
keňské
indonéské
maďarské
řecké
spojené království
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počet
obyvatel
938
10
4
3
3
1
1
1
1
1

Počet obyvatel
Narozené děti v r. 2021
Počet úmrtí 2021

963
13
10

Počet přihlášených psů
Počet registrovaných
vozidel
Počet občanů, kteří
mohou vlastnit
řidičský průkaz

201
398
751

Strategický rozvojový dokument
Na základě ankety, ve které občané mohli vyjádřit svůj názor na
rozvoj obce, byl vypracován pracovní skupinou složenou z občanů
„Program rozvoje obce Veverské
Knínice 2021 – 2028“. Tento dokument je, mimo rozvojových vizí,
nezbytný pro některé dotační výzvy. Přála bych si, aby obec měla
síly a finance na realizaci alespoň
některých podnětů. Pracovní skupině patří poděkování za odpovědnou práci. Dokument najdete na
webových stránkách obce v sekci:
www.veverskekninice.cz/obecniurad/strategicky-rozvojovy-dokument/
Sucho
Sucho je nahodilý přírodní jev způsobený zejména deficitem srážek,
který následně vede k výraznému
poklesu vody v různých částech
hydrologického cyklu (v atmosféře,
v půdě, ve vodních tocích, v podzemních strukturách) a následně i
ve vodních zdrojích. Pokud v důsledku sucha požadavky na užívání
vod převyšují dostupné zdroje vod
a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a přijímat další opatření, nastává stav nedostatku vody.
V současné době se připravuje legislativní zakotvení problematiky
sucha a nedostatku vody.

Z obce

Aktuální stav sucha je možné sledovat na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
(převzato z „Sucho a nedostatek
vody - Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz)
Naší přírodě chybí zimy, které jsme
zažívali např. v roce 1969 (viz foto)

Pokud chodíte kolem našeho potoka, jistě jste si všimli, že v únoru
a březnu, tedy v měsících na vodu
nejhutnějších, je stav vody na minimu. Sníh nebyl v letošní zimě
skoro žádný a v létě voda bude
chybět. Očekáváme extrémně

Zpravodaj obce Veverské Knínice
- čtvrtletník o dění v obci. Vydává
Obecní úřad Veverské Knínice. •
Evidenční číslo: MK ČR E 23538. •
Své příspěvky náměty a připomínky posílejte na adresu: starosta@veverskekninice.cz. • Toto
číslo vyšlo 21. 3. 2022. Uzávěrka
příštího čísla: 5. 6. 2022; vyjde
v červnu 2022.
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suchý rok. Doporučujeme pořídit si
do zahrad sběrné nádoby a chytat
na zalévání vodu dešťovou. I když
málo prší, tak i rosa vodu nastřádá.
Teď je na pořízení nádob správná
doba. I obec takovou nádobu využívá např. na hřbitově.
Tříkrálová sbírka 2022
Od pátku 7. 1. 2022 začala tříkrálová sbírka u nás v obci. Vzhledem
k doporučení Charity a epidemiologické situaci stejně jako v loni
probíhala formou pokladniček
umístěných na obecním úřadě,
mateřské škole, prodejně potravin na obecním úřadě, místní restauraci a v kostele. Nechodili koledníci. V letošní sbírce bylo vybráno 15 244,00 Kč. Děkujeme
všem dárcům.
Ukliďme Česko a naši obec
Hlavní jarní úklidový den bude
2. dubna 2022. O akci budeme včas
informovat. Všechny obecné informace na www.uklidmecesko.cz.
Veřejné prostranství
Naše nová náves je stále ještě ve
stavu budování. Autobusová zastávka byla konečně vybavena i čekárnou. Místo před restaurací není
zcela ideální, ale o důvodech jsme
již informovali. Výsadba se projeví
až ve vrcholu vegetačního období.
Stromy - javory by měly korespondovat s javorovou alejí kolem příjezdové silnice. Zelené ostrůvky,
například kolem chodníků před domem s č.p. 6 a 5 nejsou jen samoúčelným okrasným prvkem. Jsou
v nich uloženy inženýrské sítě, a to
primárně vodovod a sdělovací kabely; dále plynovod a napěťové kabely (EG.D). Oddělení chodníku od
komunikace zeleným pásem má i
bezpečnostní charakter.
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Vítání občánků
Tuto radostnou akci plánujeme na
Den matek, který se v Česku slaví
druhou květnovou neděli, v roce
2022 tedy připadá na 8. května.
Všichni rodiče dětí narozených
v roce 2021 v naší obci obdrží písemnou pozvánku. Zváni jsou i rodinní příslušníci. Akce se bude konat v budově MŠ.
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ZA ROK 2021
Celkem bylo šetřeno 5 přestupků,
z čehož byl u jednoho zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
přestupky proti majetku - 3 případy
přestupky proti občanskému soužití - 1 případ
přestupky v dopravě - 1 případ
přestupky řešené policejním orgánem příkazem na místě - 11 případů
Policie OO Rosice oceňuje rozšiřování kamerových systémů, které
jsou prospěšné při odhalování protiprávní činnosti v ustanovení osob
pachatelů.

Jako starostka obce bych
ráda poděkovala občanům, kteří nám velmi aktivně pomáhají při budování naší obce - pozitivně
a konstruktivně. Jejich zainteresovanost a ochota
je zcela zásadní a velice si
jí vážím.

Územní plán
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Územní plán
Pořízení územního plánu je činnost úřadu
územního plánování v přenesené působnosti (§ 6 odst. 1 stavebního zákona – zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pořizovatelem našeho územního
plánu je Městský úřad Rosice/stavební
úřad, územní plánování.
V samostatné působnosti zastupitelstvo
obce schvaluje zadání územního plánu a vydává územní plán (§ 6 odst. 5 písm. b) a c)
stavebního zákona). Pořízení územního
plánu se řídí ustanoveními a postupem dle
stavebního zákona (§ 43 - § 54 stavebního
zákona). Pro občany obce bude svoláno pořizovatelem „veřejné projednání“ k návrhu
územního plánu s odborným výkladem projektanta územního plánu. Taktéž se občané
mohou s návrhem ÚP a SEA vyhodnocením
seznámit již během „společného jednání“
(územní plán a SEA vyhodnocení bude zveřejněno na webových stránkách obce a u pořizovatele).
Na návrhu zadání územního plánu se standardně pracuje několik let. Již v roce 2012
byla novela stavebního zákona, která stanovila že obec, jejíž územní plán byl přijat do
roku 2006, je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s
územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a schválenou politikou územního
rozvoje. Na této změně se u nás v obci začalo
pracovat v roce 2019. Opakovaně byla vyhlášena výzva občanům k možnosti podání
návrhů na změnu územního plánu. Podle §
(převzato z Poradny EPS)
188 zákona č. 183/2006 Sb. lze územní plán
schválený před 1. 1. 2007 do 31. 12. 2022
podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, takový ÚP pak bude mít neomezenou platnost. K neupravené územnímu plánu můžete provádět změny do 31. 12. 2022, k upravenému neomezeně.
Skupina občanů si vyžádala nadstandardní seznámení s územním plánem před veřejným projednáním. Toto informační schůzka s architektem nebude náhradou za veřejné projednání a konat se bude až po dohodě s architektem, protože tuto aktivitu nemá ve smlouvě. O termínu budeme informovat.
Z hlediska procesu pořízení územního plánu máme schváleno zadání ÚP, nyní se pracuje na návrhu ÚP a SEA
vyhodnocení. Zatím dokumentace nebyla předána k jejímu projednání.

8

Škola
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Z NAŠÍ ŠKOLY
V letošním školním roce jsme po dvouleté pauze
mohli absolvovat plavecký výcvik. I když díky karanténám a běžným nachlazením absolvovala celý kurz
bez jediného zameškání asi čtvrtina žáků, jsme moc
rádi, že se nám školní život začal vracet zpět do normálních kolejí. Rád bych touto cestou poděkoval
panu Kotačkovi za skvěle zajištěnou dopravu našich
žáků do Kuřimi a zpět. Každá cesta byla pohodová,
a to ocenili i žáci.
V lednu jsme s družinou zavítali do místního kostela, kde si
pro nás paní Kokoliová připravila hru, díky které se děti seznámily s vybavením kostela i mnoha specifickými názvy. Moc děkujeme za tuto návštěvu. V lednu nás navštívil se svým představením pan Vojkůvka, se kterým jsme si mohli zazpívat
známé písničky.
V polovině února nám také dorazila slíbená 3D tiskárna, která
byla v rozloženém stavu a bylo třeba ji sestavit. Po deseti hodinách montování po krocích popsaných na stovce stran návodu máme tiskárnu sestavenou. Ještě, že firma Prusa Research má v návodu zakomponované i povinné přestávky spojené s konzumací gumových medvídků J. Modely pro tisk už
máme připravené a během jarních prázdnin je i vytiskneme.
Naši páťáci se už těší na další 3D projekt.
I když nemáme předmět vaření, snažíme se využívat naší
školní pečící troubu, a to nejen na pečení cukroví. Tentokrát
jsme vyráběli šneky z listového těsta se sýrem a šunkou. Prvních několik dávek ani nestihlo vychladnout. Naši prvňáci a
druháci si v rámci čekání na jaro vyseli řeřichu, kterou využili
k přípravě zdravé a hezky vypadající svačiny. Ukázku výtvorů
můžete vidět na přiložených fotkách.
Rádi bychom ukázali naši činnost naživo, a proto jsme se rozhodli připravit
pro veřejnost DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- bude se konat ve středu 30. března.
Můžete se přijít podívat na výuku (v 10
hodin a v 10:55) a odpoledne od 13:30
si projít celou školu. Při této prohlídce
budete mít příležitost vyzkoušet naše
interaktivní učebnice a robotické
hračky, něco malého vytvořit a také
ochutnat malé občerstvení, které pro Vás připraví naši žáci. Přijďte se tedy opět posadit do školních lavic
a vyzkoušejte si, jak se učí dnešní děti. Předem děkuji za pomoc všem, kteří se na přípravě tohoto dne budou
podílet.
Zdeněk Kříž
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JAK TO BYLO PŘED JEŽÍŠKEM
A PO NOVÉM ROCE
Ptáte se: „Jak dopadl v MŠ Ježíšek?“ Dne 15.12. 2021 jsme se všichni společně sešli v krásných
andělských kostýmech, abychom mohli pořídit videozáznam z vánočního andělského vystoupení dětí z MŠ. Zpívaly se písničky a recitovaly básničky u jesliček s Ježíškem a ovečkami.
Atmosféra byla naladěná na předvánoční čas.
Děti si pochutnaly na cukroví, které donesly s rodiči. Stoly byly plné dobrot, hrály se vánoční se koledy. Po nějaké
chvíli jsme se vydali hledat po školce dárečky, na které jsme netrpělivě čekali. A ono ejhle, nadílku jsme přeci
jen pod stromečkem našli. Dětem se oči rozzářily radostí. Ježíškovi moc děkujeme za krásné dárky a zároveň
děkujeme všem sponzorům, že jsme mohli všechny ty krásné dárky pořídit.
V měsíci lednu se uskutečnila návštěva Tří králů v místním
kostele. Děti za doprovodu varhan společně zazpívaly písně:
My tři králové a Nesem vám noviny. Zhlédli jsme krásně vyzdobený kostel s Betlémem, před kterým seděl černoušek s
pokladničkou, do které děti vhodily mince.
Některé děti z naší MŠ jezdily každou středu lyžovat na Fajtův
kopec pod odborným vedením trenérů. Vyřádit se, na lyžích
jezdili kluci i holky od 4 do 6 let. Celkem absolvovali sedm
lekcí. Odborný dohled nad nimi zajišťovala společnost LEMUR DĚTEM. Děti si trenéři vyzvedli ve školce. Odvedli je do
autobusu. Paní kuchařky dětem nachystaly i svačinky a společnost Lemur zajistila lyžovačku a teplý čaj na svahu.
Po skončení a návratu zase děti zavedli do školky. Naši lyžaři
naplnili bříška teplým obědem a potom se zachumlali do
měkoučkých peřin a při pohádce usnuli.
Únor začal ve znamení Olympijských her, které jsme si společně užili dne 10. 2. 2022. Zahájeny byly slavnostní fanfárou, olympijskou hymnou, zapálením olympijského ohně.
Poté se uskutečnily soutěžní disciplíny, při kterých jsme se
příjemně pobavili. Atmosféra byla jako na opravdové olympiádě. Na závěr byly předány olympijské medaile s balíčkem
dobrot a poslechli a zazpívali jsme si českou státní hymnu.
Další akcí v únoru bylo smažení masopustních koblížků, pečení zdravých sušenek, vaření bramborových šišek s mákem. Děti si vyzkoušely přípravu těsta, valení, vykrajování a následné ochutnávání. Panečku, to byla mňamka:-)
Dne 24. 2. 2022 proběhl v naší MŠ karneval, na který jsme se všichni těšili. Dorazily velice pěkné masky, například
princezny, rytíři, spidermani, mořské víly, klauni, šaškové…
Všem maskám děkujeme za účast a rodičům za spolupráci.
Chtěla bych poděkovat za spolupráci panu řediteli ZŠ. Naši předškoláci navštívili 4. 3. prvňáčky. Společně s nimi
zasedli do lavic, aby se seznámili s prostředím, které budou po prázdninách navštěvovat.
Poděkování na závěr patří všem ze strany obecního úřadu. Za ochotu, obětavost a snahu pomoci ve složité situaci.
Těšíme se na další společné zážitky v tomto roce.
Kolektiv MŠ
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Katastrální mapy
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CÍSAŘSKÉ KATASTRÁLNÍ MAPY MÍŘÍ NA WEB
Jak vypadal katastr vaší obce v době, kdy Božena Němcová byla ještě malou Barunkou, tedy
počátkem 19. století, bude možné zjistit na mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního. Příslušné technologie a softwarové nástroje už jsou na světě – vyvinuli je odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s firmou
Gepro.
„Zpřístupnění katastrálních map českého území vytvořených v letech 1826 až 1843 ale ještě zřejmě několik let
potrvá,“ řekla Právu Šárka Stará, mluvčí univerzity.
Mapy z devatenáctého století jsou sice už na internetu běžně k dispozici, katastrální však jsou – stejně jako
dnes – daleko podrobnější, zobrazují jednotlivé pozemky a budovy.
Program vytvořený s využitím metod umělé inteligence a strojového učení zvládá automatickou detekci mapových listů a vše, co je nutné pro vytvoření souvislého zobrazení takzvaných ostrovních map. Aplikace umožní
náhled na celé území, které si pak postupně přiblížíte až do nejmenších podrobností.
„Zájemci si budou moci souběžně zobrazit i mapu zachycující aktuální stav a s jejím využitím se orientovat,“
upozornil vedoucí projektu Václav Čada ze zmíněné fakulty.
Originální mapy stabilního katastru jsou zcela unikátní sadou rukopisných děl v měřítku 1 : 2880, která se po
dokončení litograficky reprodukovala.
„První z tiskových kopií byla vždy uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, takzvaný císařský povinný otisk,
další se používaly k běžné práci,“ připomněla Stará. Na 49 967 mapových listech je zachyceno 12 696 katastrálních území. Celková rozloha zmapovaného území činí bezmála osm milionů hektarů, pokrývalo ji přes patnáct
milionů parcel.
Mapy jsou jedinečným zdrojem informací nejen o tehdejších vlastnících pozemků, ale i o tom, jak bylo území
využité a obhospodařované.
„Vedle protierozních opatření je tak možné získat přehled o způsobu zadržování vody v území, optimální komunikační síti, o charakteru sídel i hospodářských zařízení, jako jsou mlýny, hamry, prádelny, pily, důlní díla či
lomy, a to včetně vazeb na rozvíjející se síť železnic,“ uvedla Stará.
Důvod? Daně
Podle Čady bylo mapování rakouské monarchie za účelem založení stabilního katastru naprosto unikátní záležitostí založenou na vědeckých základech a organizačních dovednostech všech stupňů státní správy od dvorské
kanceláře až po berní okresy.
„Dodnes tento projekt nebyl překonán. Vznikl díky němu jednotný systém pozemkové evidence pro vyměření
spravedlivé pozemkové daně,“ vysvětlil Čada.
Odkaz na naši obec:
ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=ciom&idrastru=B2_a_6MS_3372-2_3
Aplikace:
ags.cuzk.cz/archiv/
převzato z www.novinky.cz
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Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým
i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty
i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze
na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna.
Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování
domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu.
Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést
přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo
732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat (bkb.brno@bkb.cz).
www.bkb.cz
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Ozbrojený konflikt na Ukrajině
Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává řadu otázek.
V současné době je velmi důležité nepropadat panice. Vyzýváme vás ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace
na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky.
Všechny dostupné informace bude obecní úřad v případě potřeby sdělovat občanů neprodleně, dle pokynů krizového štábu ORP Rosice a JMK. Štáby pravidelně informují obce o chystaných opatřeních, migračních plánech
a ochraně obyvatelstva. Jedná se o komplexní systém reakce na události a hrozby, a to bez ohledu na to, zda
jsou vojenské nebo nevojenské povahy. Jedná se tedy i činnosti jež se řeší v době za míru, ale i v případě války.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informační materiál, který by měl školám pomoci se orientovat v základních otázkách (právních i praktických), které se mohou v souvislosti se vzděláváním
dětí z Ukrajiny vyskytnout. Tento materiál by měl být školám doručen během středy 3. března, nejpozději ve
čtvrtek. Uvedený materiál by měl napomoci řešit otázky, se kterými se na Vás v současné době školy obrací,
nebo v budoucnu budou obracet.
Je zřejmé, že dopad válečného konfliktu pocítíme všichni na svých životních standardech i ve svých peněženkách.
Bezprostředně to již zažili klienti Sberbank, kterým v bance s ruskými kořeny ke konci minulého týdne zamrzly
jejich vklady.
Starostka obce odklonila masivní část obecních financí ze Sberbank CZ do České spořitelny již při kauze Vrbětice.
Účet u Sberbank CZ zůstal pouze pro zasílání místních poplatků a platby smluvních partnerů. Obec změnila i tento
bankovní účet pro výběr místních poplatků. Číslo účtu (356009042319/0800) naleznete na webových stránkách
obce.
Podle expertů bude mít válka dopad i na inflaci, která byla
už tak v posledních měsících rekordní. Oživení postcovidového období bude pomalejší. Je velmi těžké předpovídat,
do kterých oblastí může válka zasáhnout a co všechno.
Všichni doufáme a přejeme si, aby se situace co nejrychleji
uklidnila.
„Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na
světě.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel 1828 1910

-----------------------------------

Co to je?

► ► ► ► ► ►

Na sběrném místě na faře nám „přistála“ divná
věc. Připomíná to koloběžku, vozítko pro psí spřežení, sáně na dobu bezsněhovou… Jede to pouze
rovně a neumí zatáčet. Co je to?
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Velikonoční zvyky a tradice
Již zmiňovaným dnům předchází Škaredá středa, což je den, kdy bychom se neměli mračit. Jinak
budeme mít po zbytek roku všechny středy stejné. Kdo naopak prožije Škaredou středu s úsměvem, čeká ho pohodový rok. Na Zelený čtvrtek pak naposledy zazvoní kostelní zvony, dají si pauzu
až do Bílé soboty. Když je uslyšíme, měli bychom zacinkat penězi, aby nás neopustily.
Velký pátek je připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Není bez zajímavosti, že bychom neměli pracovat na poli, a už vůbec ne prát, neboť podle pověry by se prádlo namáčelo v Kristově krvi… Po
Velkém pátku, kdy věřící dodržují přísný půst, přichází Bílá sobota. Uklízí se, barví vajíčka a na
stole jsou připraveny koláče a další dobroty. Neděle je Boží hod, nejvýznamnější křesťanský svátek roku, neboť v noci na tento den vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Nastává konec půstu a peče se
třeba velikonoční beránek.
Velikonoční pondělí pak přináší spoustu veselí, i když to zřejmě záleží na pohlaví. Muži šlehají
ženy vrbovými proutky, což by měl být symbol zdraví a svěžesti. Něžné pohlaví jim pak dává
vajíčka jako symbol plodnosti. A z vrbových větviček se plete pomlázka – symbol nadcházejícího
jara.

Přejeme
vám všem
veselé Velikonoce
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