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V TOMTO ČÍSLE ► MATEŘINKA V NEJLEPŠÍCH LETECH (3-4)
► REKAPITULACE PRÁCE ZASTUPITELSTVA (9-16)

SLOUPEK STAROSTKY
Pozitivní energie
Někdo v ní věří, někdo se jí vysmívá. Pozitivní životní energie je ale prokazatelně
klíčem k úspěchu. Jsou lidé, kteří ze své
povahy vytvářejí dramata tam, kde nejsou, vyvolávají negativní vlny z principu
a škodolibě kazí pohodu ostatním. Pak
jsou ale jiní, kteří odráží všechna negativní vrstvení jen tím, že jsou. Když například do nového, ještě nezařízeného bytu
necháte vstoupit činorodého, veselého,
bezstarostného a přirozeného optimistu, zanechá zde svou emoční stopu.
Vám v bytě zůstane útulno a živo. Tohoto principu jsme využili a pustili jsme
na veřejného prostranství pohodáře na
slovo vzaté - naše zahrádkáře. Jako úřad
jsme si nechali zpracovat návrhy zahradními architekty, výše rozpočtů za navrhovanou realizaci nás však zaskočily.
Tak jsme se do výsadby obuli jinak.
Možná nebude náves odpovídat moderním trendům v zahradní architektuře,
ale bude naše. Pergoly obrostou pnoucí
růže, levandule provoní náves, skalník
jistě odolá pokusům ho odkopnout pro
legraci, rozkvetou šeříky, motýlové keře
i ostatní růže.
Na náves zavítá každý, kdo bydlí v naší
obci, či ji jen navštíví. Když se nebude
bránit, odnese si s sebou domů pozitivní
energii těch, kteří se na výsadbě podíleli.
Obrazně i reálně ji nalili do každé vyhloubené jamky pro každou rostlinu. Pozitivní energie je přenosná a nakažlivá.
Neublíží a neuškodí. Je zdarma a sluší
všem.

Rozhovor o školce
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MATEŘINKA V NEJLEPŠÍCH LETECH
V letošním roce slaví naše mateřská škola 40. výročí. Byla založena 1981 a vařit pro školu začala 1983.
Předpokládaný termín oslav plánujeme na 20. září. Program pro vás připravujeme už celý
školní rok. Kromě vystoupení dětí budete mít např. i možnost navštívit naši školku v rámci
dne otevřených dveří. O akci budeme včas informovat.
Do historie školky se vepsali všichni ti, kteří zde působili. Oslovili jsme za všechny ostatní alespoň tři zaměstnankyně a požádali je o rozhovor. Z odpovědí se dá vyčíst jejich vztah k naší
školce:
JAROSLAVA ZORNOVÁ – vedoucí
školní jídelny
Co se mi vybaví, když se řekne mateřská škola?

Pro mě je to především stravování.
Je nedílnou součástí mateřských
škol. Kuchařky zajišťují pestrou a
chutnou stravu, aby se děti po
hrách a výuce dobře najedly.
Co se mi vybaví, když se řekne MŠ
ve Veverských Knínicích?
Plno krásných let a vzpomínek na
děti i kolegyně. Z prvních dětí,
které nastoupily do nové školky,
jsou dnes dospělí lidé a plno z nich
už vodí do školky své děti. Doufám,
že si na kuchařky někdy vzpomenou.

Který silný zážitek se mi vryl do
paměti?
Radost máme z pochval dětí. Jednou nám děti vyrobily z korálků řád
vařečky, to bylo nejlepší ocenění.
Co bych přála mateřské škole ve
Veverských Knínicích?
Od dob mých začátků se hodně
změnilo. Od pestrosti surovin až po
moderní pomocníky v kuchyni.
Přeji si prázdné talíře, protože to je
pro nás největší pochvala. A s tím
souvisí i druhé přání – dokončit
modernizaci kuchyně.
Co bych přála dětem v mateřských
školách?
Dětem bych přála, aby chodily do
školky rády, byly zdravé a šťastné a
hlavně jim chutnalo. Aby se do
školky těšily, užily si bezstarostné
dětství než půjdou do školy.
LUDMILA ZMEŠKALOVÁ – bývalá
ředitelka
Co se mi vybaví, když se řekne mateřská škola?
Když se řekne mateřská škola, vybaví se mi děti - má celoživotní pracovní náplň a láska. Předávávání
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prvních poznatků ze všech oblastí
lidského poznávání, ale také strach
o bezpečnost dětí a úzkost, když
přišel úraz, či měly děti zdravotní
potíže.
Co se mi vybaví, když se řekne MŠ
ve Veverských Knínicích…
Na mateřskou školu ve Veverských
Knínicích vzpomínám s troškou
nostalgie. Prožila jsem tam s dětmi
plných 17 roků od svých 33 let do
50. Vzpomínky jsou pěkné, plné zážitků s dětmi i kolegyněmi - Jaruškou Jamborovou, Maruškou Koudelovou i Jaruškou Zornovou. Byly
oporou při přípravě i realizaci, jak v
každodenních činnostech, tak při
konání různých školních aktivit.

Rozhovor o školce

Často to nebylo jednoduché, ale
vždy jsme si poradily.
Který silný zážitek se mi vryl do
paměti?
Zážitků, které se mi vryly do paměti, bylo spoustu. Psát budu ale o
jediném. Každým rokem jsme s
dětmi jezdili do Brna v době adventu na náměstí Svobody se podívat na Vánoční jarmark. Děti se podívaly na tehdy ještě vzácné prodejní stánky perníčků, zazvonily si
na Ježíška a poslaly mu dopisy a
koukaly, jak se prodávají vánoční
kapři ze sudů. Poslechly si koledy,
které zpívaly děti z jiných mateřských škol. Vše bylo dlouho připravované, ale tehdy nám vůbec nepřálo počasí. V den, kdy jsme měli
jet do Brna, silně pršelo a bylo velice chladno. Ještě v Knínicích jsme
s dětmi do autobusu nasedli. Déšť
během cesty ale tak zesílil, že v Ostrovačicích jsem požádala řidiče,
aby se s námi vrátil. Nechtěla jsem
riskovat s dětmi jejich promočení,
prochladnutí a nemoc na vánoční
svátky. Děti z toho byly velice
smutné. Snažily jsme se s paní učitelkou Jamborovou dětem trochu
tento nezdařený vánoční výlet vynahradit. Na vánoční besídce a
světelném průvodu jsme si zazpívali koledy, dopis Ježíškovi děti poslaly poštou z Knínic, perníčky jsem
jim napekla doma a na Ježíška si
zazvonily na malém školním zvonečku. A prodej kaprů ze staré plechové vany viděli v samoobsluze.
Od té doby vždy, když máme jet na
výlet, se mi tento zážitek vybaví.
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Co bych přála mateřské škole ve
Veverských Knínicích?
Přestože v Knínicích už nepracuji,
chod a život školky sleduji. Je to má
srdeční záležitost. Má krásnou novou fasádu, zahradu, moderní vybavení a novou paní ředitelku. Atmosféru nejlépe posoudí ten, kdo
přijde do školky odjinud. Já jsem
při návštěvě byla nadšená. Přeji
všem, aby jim hmatatelná pohoda
zůstala a školka se dále rozvíjela. Je
to zásluha všech zaměstnanců, ale
i paní starostky.
Co bych přála dětem v mateřských
školách?
Dětem v mateřské škole bych
přála, aby do školky chodily rády,
těšily se na hračky, hry a zážitky se
svými kamarády, aby se těšily na
paní učitelky, které je budou mít
rády a budou pro ně každý den připravovat mnoho krásných činností, budou s láskou dětem nakupovat nové hračky, vymýšlet různé
hry a aktivity a předávat jim
mnoho nových vědomostí, které si
odnesou do života. Aby se jim po
letech, když si na mateřskou školu
vzpomenou, vybavilo jen to krásné
a dobré.
JAROSLAVA JAMBOROVÁ – bývalá
učitelka
Co se mi vybaví, když se řekne mateřská škola…
Celoživotní práce s dětmi.
Co se mi vybaví, když se řekne MŠ
ve Veverských Knínicích?
Dříve sídlila mateřinka v budově
základní školy, v dnešní tělocvičně.
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Stěhování do nové budovy mateřské školky bylo náročné a složité.

Který silný zážitek se mi vryl do
paměti?
Silných zážitků bylo hodně, ale už
pomalu odplynuly s časem. Ale
utkvěl mi jeden úsměvný zážitek
s ufonem. Před Vánocemi jsme
suplovala ve školce a děti otevřely
téma UFOni. Trošku jsem zažertovala a dětem řekla, že jsou i u nás
doma. Když jsme si po Vánocích
s dětmi vyprávěla o tom, co kdo
dostal od Ježíška, jednu holčičku
neodbytně zajímalo, co dostali pod
stromeček naši UFOni.☺
Co bych přála mateřské škole ve
Veverských Knínicích?
Aby se pokračovalo v její modernizaci. Aby tam bylo útulno a fajn.
Aby do školky chodily rády nejen
děti, ale i všichni zaměstnanci i rodiče.
Co bych přála dětem v mateřských
školách?
Aby byly zdravé! Aby se jim v mateřské škole líbilo, aby měly hodné
učitelky a všechny kolem sebe. Aby
se jim vyhnuly všechny moderní
nemoci a zbytečné válčení. Aby byl
svět prima.

Z obce
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AKTUÁLNĚ Z OBCE
Akce pro děti
Informace byly zveřejněny na
stránkách obce a elektronické
desce a hlášením.
4. 6. 2022 se konal Dětský den k
oslavě MDD. Akci připravil obecní
úřad ve spolupráci s místním fotbalovým oddílem (foto olympiáda).
11. 6. 2022 se konal Dětský den na
Orlíku. Akci připravil rybářský spolek ve spolupráci s obecním úřadem.

Děkujeme všem organizátorům za
práci pro děti.
Covid 2019
Poslanecká sněmovna na 20.
schůzi usnesením č. 222 ukončila
stav pandemické pohotovosti k 5.
5. 2022 0,00 hod. Veškerá opatření
v souvislosti s pandemií COVID
jsou zrušena, včetně bezplatných
PCR testů. Nošení roušek či respirátorů není zakázáno ani nařízeno
– je tedy zcela dobrovolné.
Dotace z JMK
Obec získala dotaci 250 000 Kč
z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova JMK pro rok 2022.
Investiční podpora z rozpočtu poskytovatele je na realizaci akce Stavební úpravy, přístavba a nástavba
sokolovny.

Individuální dotace z rozpočtu obce
Objem finančních prostředků určených na dotace je 160 000 Kč. Obec
si vyhrazuje právo finanční prostředky nevyčerpat v plné výši.
Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně. Primárně jsou
určeny na podporu společenských,
kulturních a sportovních aktivit.
Žádosti se přijímaly do 31. 5. O dotaci požádali: SKM - AEROBIC ACADEMY, z.s.; TJ Sokol Veverské Knínice; MHJ Hasičský sbor Veverské
Knínice; Myslivecký spolek Stráž
VK; Filip Blažek za skupinu KULOMET; Český zahrádkářský svaz VK;
Římskokatolická farnost VK.
Knihovna - zajímavé přírůstky
mimo stálou nabídku
I letos sestavil pan Jiří Koch fotografickou přílohu k farní kronice.
Sešit barevných fotografií z významných bohoslužeb a dalších
akcí farního společenství Veverské
Knínice 2021 je velmi zdařilou publikaci, kterou naleznete v naší knihovně.
Paní Irena Armutidisová věnovala
naší knihovně velkou výpravnou
knihu PORTRÉT KRAJINY, které je
autorkou. Soubor uměleckých fotografií zachycuje okolí naší obce v
různých ročních obdobích a netradičních ztvárnění. Tutu uměleckou
knihu si můžete prohlédnout ve
výpůjčních hodinách.
Pan Karel Kříž posbíral, seřadil a vytiskl do brožované podoby historické fotografie Ostrovačic. V souboru FOTOGRAFIE OSTROVAČICKÝCH DOMŮ najdete zde mnoho
už zapomenutých nebo i zmizených objektů, domů či zákoutí. Au-
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tor sbírá i fotografie z naší obce.
Pokud by někdo měl historické
snímky a chtěl by je poskytnou k
ofocení, pomůže tím ke vzniku publikace o naší obci. Svazek rovněž
obohatil naši knihovnu.
Klubovna pro děti a mládež
Reorganizací místností v suterénu
obecního úřadu se uvolnila jedna
místnost, kterou bychom rádi zařídili jako klubovnu pro děti a mládež. Má to jeden zásadní háček.
Děti a mládež potřebují svého dospělého vedoucího, který za mládežnickou činnost převezme veškerou odpovědnost. Pokud je někdo ochoten vést klubovou činnost
dětí a mládeže, ať neváhá a přihlásí
se na obecním úřadě.

Koncert skupiny Vína + foto víno
V pátek 8.července v 18 hod se
koná v místním kostele koncert kapely Vína. Srdečně zveme.

Krádeže na hřbitově
Je to smutné a je to trestuhodné.
Opět se opakují krádeže květinových výzdob na místním hřbitově.
Po opatřeních v loňském roce jsme
považovali tuto odsouzeníhodnou
lapálii za vyřešenou. Okrádat naše
zesnulé je zavrženíhodné. Pokud
se budou krádeže opakovat, umístíme na hřbitov fotopast.

Z obce

KTS ekologie - navýšení cen
S účinností od 1. 5. 2022 navýšila
firma, která nám sváží odpad, ceny
řádově o 10 %, a to v souvislosti s
nárůstem inflace. Avizovaná možnost systému třídění Door-to-door
(DTD) by aktuálně znamenala nárůst cen pro občany. Důvodem je
nárůst cen za paliva a skutečnosti,
že DTD vyžaduje zvýšený počet
svozů. Již nyní při nastavení systému obecního hospodářství tak,
aby nebylo ztrátové, by bylo nutno
stanovit poplatek na osobu ve výši
kolem 900–950 Kč. Aktuálně obec
doplácí na každého občana 230
Kč/rok. Poplatek za komunální odpad tedy činí 720 Kč. Jakékoliv další
navyšování ceny by se už promítlo
do peněženek občanů. KTS ekologie s.r.o. iniciovalo vznik Dobrovolného svazku obcí. Hlavním cílem je
možnost čerpat dotace na pořízení
techniky na hospodaření s vytříděným odpadem. Jde o záměr formou podnikání dále nenavyšovat
či minimalizovat nárůst poplatků
za svoz komunálního odpadu.
Obec ve snaze zabránit dalšímu navyšování cen a ochránit občany
před zdražováním s tímto krokem
souhlasí.
Nákup kontejnerů na plast a papír
Obec zakoupila dalších 10 kontejnerů na třídění odpadu. Posílí tím
sběrné místo především za sokolovnou. Pokud ale občané nebudou minimalizovat odpad sešlápnutím pet lahví, rozložením kartonových krabic apod. nebude
množství nikdy stačit. Systém DTD
předpokládá po jedné malé nádobě na plast, papír, skla a bioodpad. Třídění a minimalizace odpadu i objemu je základ odpadového hospodářství. Děkujeme
všem, kteří třídí.
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pířské práce a výměnu zlomené
hrotnice. Římskokatolická farnost
Veverské Knínice získala dotaci z
Havarijního programu MK ČR a z
JMK. Obec přislíbila částku 60 000
Kč. Kostel sv. Mikuláše je významnou kulturní památkou a dominantou obce. Stavba pochází z druhé
poloviny 13. století a dotčený
sanktusník z doby barokní úpravy v
18. století. Opravu si bezpochyby
zaslouží a jsme moc rádi, že jednání přinesla pozitivní výsledek.
Ochotnické divadlo
Od září opět obnoví svou aktivní
činnost ochotnické divadlo. Máteli zájem o spolupráci jako herci či
jakoukoliv jinou podporu, neváhejte. Můžete s námi pokračovat v
33 leté tradici. Premiéru plánujeme na únor 2023.
Oprava věžičky sanktusníku na
kostele sv. Mikuláše
Obec obdržela žádost o poskytnutí

Pozvánka - Josefkol 2022
23. – 24.7.2022 se opět po dvou letech koná XV. Ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů
opratí. Naše obec má na této akci
roku 2022 Oloumouckého kraje
své zastoupení. Akce se aktivně
účastní pan Ladislav Řepa. Všechny
srdečně zveme na zajímavou akci,
plnou fortelné práce. Plakát najdete na stránkách obce.
Sběrné místo - stavební suť omezena
Z ekonomických důvodů byla dočasně omezena ukládka stavební
sutě. Sběr ostatních druhů odpadů
zatím omezovat nebudeme. Likvidace odpadů typu stará elektronika, nebezpečný odpad, stavební
odpad je povinnost jednotlivce.
Obec je nápomocná za podmínky
dodržování stanovených pravidel.
Žádáme občany, aby nenechávali
svůj odpad před “našimi” dveřmi.
+ foto sberák

dotace na opravu zhroucené věžičky na hlavní lodi místního kostela. Generální oprava předpokládá celkovou výměnu sanktusníku - kompletní tesařské a klem-
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Setkání lídrů české stavebnictví
Obec obdržela pozvánku na Setkání lídrů české stavebnictví 2022.
Předchozí akce byly z důvodu Covid 19 zrušeny nebo omezeny.
Osobní účast na letošním setkání

Z obce

potvrdili předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr dopravy
Martin Kupka, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Petr
Gazdík, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a další klíčoví zástupci diskutované problematiky. Za naši obec se akce zúčastní paní starostka Armutidisová.
Sokolovna
Stavební práce na rekonstrukci sokolovny pokračují dle stanoveného
harmonogramu. Každých 14 dní se

konají pravidelné kontrolní dny.
Problémem zůstává spodní voda,
která i v extrémním suchu má vysokou hladinu. Další “neznámá
voda” se objevila v nové části. Po
konzultaci s “pátrači” z vodárenské
se objevená trubka vedoucí nepitnou vodu do sklepní části uzavřela
zátkou s ventilem. Tato vodní epizoda je jedním z mnoha problémů,
které nám rekonstrukce sokolovny
servíruje. Celá rekonstrukce má
konečný termín 24.12.2022. Čeká
nás tedy krásný vánoční dárek.
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Sucho
Velmi suché období jsme očekávali
od zimních, na srážky chudých měsíců. Je velký předpoklad, že se
žádných vydatných srážek nedočkáme. Pokud se od uzávěrky zpravodaje situace změní, budeme jen
rádi, že jsme se mýlili. Zákaz zalévat pitnou vodou a omezit užívání
vody ze studny již avizoval MěÚ
Rosice. Pokud by chtěl někdo využít možnosti načerpat si vodu na
zalévání z nádrže na veřejném prostranství, ať se obrátí na obecní
úřad. Musíme vyřešit technickou
stránku akce.
Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice
30. 3. bylo přijato usnesení zastupitelstva obce, kterým byla schválena žádost Obce Veverské Knínice
o vstup do dobrovolného svazku
obcí s názvem Svazek vodovodů a
kanalizací Ivančice a následně byla
podána žádost o přijetí. Pokud
bude žádost kladně odsouhlasena
valnou hromadou (14. 6. 2022),
tak si obec zajistí vícezdrojové zajištění vody, odborné provozování
vodohospodářské infrastruktury a
možnost investic do budování kanalizace, intenzifikace ČOV apod.
Podrobně jsme o důvodech informovali ve Zpravodaji 3/2021 obce
Veverské Knínice, který vám byl
doručen do domu nebo který najdete na stránkách obce www.veverskekninice.cz/dokumenty či na
elektronické úřední desce.
TJ Sokol Veverské Knínice
Valná volební hromada místní organizace se konala 4. 5. 2022. V Sokole je u nás organizováno 26
členů. Do vedení byl opakovaně
zvolen starosta Filip Carda; místostarostka Zuzana Armutidisová a
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dále Marie Ambrožová, Adam
Šedý, Magdaléna Müllerová Kachlíková a Marie Vašková. Místní sestry nacvičily společnou skladbu do
programu Sokolské Brno, které se
konalo 10. - 12. 6. 2022.
Územní plán
17. 5. 2022 jsme obdrželi vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování koncepcí na životní prostředí.
Toto stanovisko SEA začlení architekt do návrhu územního plánu. Po
tom, co je návrh územního plánu
zpracován, oznámí pořizovatel
(MěÚ Rosice) veřejnou vyhláškou
místo a dobu konání společného
jednání a doručí návrh územního
plánu. Společné projednání probíhá s obcí, pro kterou je územní
plán pořizován, sousedními obcemi a dotčenými správními orgány, je neveřejné. Do 30 dnů ode
dne doručení může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s
určeným zastupitelem vyhodnotí
výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů / upravení návrhu.
Krajský úřad následně zašle pořizovateli tzv. koordinační stanovisko,
v němž posoudí koordinaci využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, zejména soulad se
zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Následně pořizovatel upravený a posouzený návrh územního plánu doručí veřejnou vyhláškou spolu s
oznámením o konání veřejného
projednání. O konkrétních termínech budeme informovat.
Dle stanoviska Konzultačního střediska Ústavu územního rozvoje: V
souladu s ust. § 322 odst. 1 zákona
č. 283/2021 Sb., které je již účinné

Z obce

od 1. 7. 2021, platí: „Územně plánovací dokumentace sídelního
útvaru nebo zóny, územní plán
obce a regulační plán, schválené
přede dnem 1. ledna 2007, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti nové územně plánovací dokumentace, která je nahrazuje,
nejpozději však 31. prosince 2028.
Tedy náš současně platný územní
plán obce bude platit až do 31. 12.
2028, pokud nebude dříve vydaný
nový územní plán.
Vítání občánků
V neděli 8. 5. na Den vítězství a
Den matek se konalo přivítání nových občánků. Dětí narozených v
roce 2021 máme v obci 16. Z toho
dvě budeme vítat až příští rok, protože se k trvalému pobytu přihlásili
až v dubnu 2022. Ze 14 pozvaných

se zúčastnilo 10 rodičů. Akce se konala v mateřské škole. Na rozdíl od
vítání, která se konala v sokolovně,
bylo setkání rodičů, dětí a jejich
příbuzných s vedením obce komornější, ale současně pro malé děti
komfortnější. Kulturního programu se zhostily děti z mateřské
školy a žáci základní školy. Poděkování starostky tedy jednoznačně
patří paní ředitelce a učitelce z MŠ,
panu řediteli ZŠ a dětem: Aničce
Frýbortové, Teodoru Diváckému z
MŠ, dále Nikole Kozlíčkové, Barboře a Lauře Czeczotkové, Zorce
Mesiarikové, Natálii Dubové, Emě
Kazíkové a Petru Šindeláři ze ZŠ.
(další 2 fotky na str. 24)
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Volby do zastupitelstva obce 2022
Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se uskuteční v pátek 23. září
a sobotu 24. září. Strany i nezávislí
kandidáti budou mít čas na sestavení a odevzdání obecních kandidátek do 19. července. Ve stejný
den skončí také lhůta pro nominace na senátory. Využijte svého
práva volit a přijďte k volbám.
Zapalování ohňů a pálení
Při spalování hořlavých organických látek na volném prostranství,
je třeba dodržovat tato pravidla:
- pálit komunální a průmyslový odpad na volném prostranství je zakázáno
- každé pálení klestí je třeba ohlásit
na Krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje,
www.paleni.izscr.cz nebo přímo
v aplikaci na webových stránkách
www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx.
V ohlášení uvést datum s časem
kdy bude pálení prováděno,
místo kde bude probíhat pálení a
osobu, která za pálení odpovídá s
telefonickým kontaktem na tuto
osobu. Při případném kontaktování operačním důstojníkem je
nutné dbát jeho pokynů a poskytnout potřebné informace o pálení.
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru je nutné pálení přerušit,
oheň uhasit,
- v lese místo pro pálení izolovat
pruhem širokým nejméně 1 m, kde
budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu z důvodu
přenosu požáru lesní hrabankou,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
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- opustit místo pálení je možné až
po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo
do vydatného deště pravidelně
kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět
pouze v bezpečné vzdálenosti od
objektů a porostu,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.
Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů, který
se společně s finančním postihem
za přestupek hradí.
Prosíme také o bezpečné chování nezahazujte v lese nebo na suchých plochách nedopalky od cigaret, skleněné lahve či střepy, hořlaviny, či látky, které jsou samozahřívatelné a následně samovznítitelné. Ohrožujete tím sebe i nás
všechny. Děkujeme.
Zpravodaj obce Veverské Knínice
Termín vydáním třetího čísla zpravodaje a jeho příprava koliduje
s termínem komunálních voleb
a předvolebním obdobím. Proto je
toto poslední číslo zpravodaje vydávané stávajícím zastupitelstvem.
Celý tým děkuje svým čtenářům
za zájem, podněty a příspěvky.
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. 6. 2022.
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REKAPITULACE PRÁCE ZASTUPITELSTVA
OBCE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
Toto číslo zpravodaje je poslední, které vydává stávající zastupitelstvo. Každé zastupitelstvo
má povinnost na konci mandátu složit svým voličům účty. Proto níže uvádíme přehled práce
zastupitelstva. Jedním z důvodů naší kandidatury před čtyřmi lety byla skutečnost, že nikdo
neměl zájem kandidovat a nechtěli jsme, aby správa obce spadla na zástupce ministerstva
vnitra. Na obci nám záleželo a záleží.
Když máte hodně práce, je čtyřleté funkční období velmi krátké. Něco se nám povedlo i nad rámec volebního
programu, něco se naopak nepovedlo nebo nestihlo. Na začátku svého mandátu jsme něco věděli, něco jsme
teprve zjistili nebo vůbec netušili a všechno jsme se učili za chodu. Nikdo z nás neměl zkušenost s komunální
politikou. Na rozhlížení jsme ale neměli čas a pracovali jsme ihned a naplno. Zajistili jsme cca 27 milionů
z dotací, opravili 80 % silnic v majetku obce, profesionálně provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu,
rekonstruujeme sokolovnu…
Hlavní motivací jste byli vy - občané naší obce.
Veškeré konání jsme dělali PRO NÁS A PRO PŘÍŠTÍ…

VOLEBNÍ OBDOBÍ: OD 1. 11. 2018 DO PODZIMU 2022
Zastupitelstvo obce ve složení Z. Armutidisová/starostka; V. Krejčí/místostarosta; P. Kadlčková, R. Zornová,
S. Žáková, M. Vašková, A. Šedý, M. Polanský, R. Šindelář / zastupitelé - začalo vykonávat svůj mandát 1. 11. 2018.
Obecně šlo o komplikované volební období, a to pro všechna zastupitelstva obcí a měst ČR.

PROBLÉMY, KTERÝM JSME MUSELI ČELIT V NAŠÍ OBCI:
● KŮROVCOVÁ KALAMITA
● HAVARIJNÍ STAVY
- vodohospodářské infrastruktury (ČOV, vodojem, prameniště)
- odpady a elektroinstalace v budově obecního úřadu, MŠ, ZŠ
- komunikace v majetku obce
- komunikace v majetku SÚS JMK
● SVĚTOVÁ PANDEMIE Covid 19
● VÁLEČNÝ KONFLIKT – největší válečná, migrační, ekonomická, surovinová i hodnotová krize od dob
druhé světové války
● SKOKOVÝ NÁRŮST CEN
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SPLNĚNÍ VOLEBNÍCH CÍLŮ - naše cíle jsme představovali na volebním letáku
Od začátku jsme si byli vědomi, že musíme pracovat velmi rychle a opravovat, investovat a rekonstruovat v tempu,
kterým se budeme snažit předstihnout inflaci a zdražování. Ještě před pandemií i válkou byl predikován konec
konjunktury a zákonitý příchod recese a krize. Doba blahobytu není nekonečná. K dispozici jsme měli jeden připravený a realizovatelný projekt (Oprava komunikace Ovčírna/Janošův kopec). Obecní peníze se investují velmi
pomalu a nepružně. Navíc jsme chtěli každou investici podpořit financováním z jiných než obecních zdrojů. Jinými
slovy, peníze na kontě bez investování ztrácí na hodnotě (předpoklad inflace v roce 2022 je 15 %). Co se mohlo
postavit v roce 2018, se letos postaví jen ze třetiny. V některých oblastech je nárůst cen až 300 %.
Průběžné cíle (plnění v daném volebním období)
 standardní činnost obce (splněno)
 navázání na některé aktivity předchozího zastupitelstva (splněno)
 dořešení problémů s pozemky obce (plněno a dále probíhá)
 životní prostředí a jeho aktivní ochrana (plněno a dále probíhá)
 pravidelný úklid obce (plněno a dále probíhá)
Společenské aktivity
 kulturní akce, divadlo, sportovní klání, hody apod. (plněno částečně, s ohledem na dvouleté omezení v
rámci Covid 19 a rekonstrukci sokolovny)
Krátkodobé cíle (plnění v daném volebním období)
 komunikace a infrastruktura
- dokončení již projektovaných (splněno)
- dokončení stavebních úprav MŠ (splněno)
- zadání projektové dokumentace na rekonstrukci sokolovny a fary v souladu s návrhy občanů (splněno
za sokolovnu; fara s ohledem na statické posouzení a odhad ceny na rekonstrukci - zakonzervováno)
- revitalizace koupaliště (splněno do stavu projektu)
- projekt a dotace na vybudování sportovně-rekreační zóny pro děti a mládež (nesplněno)
Střednědobé cíle (plnění v rámci dvou a více volebních období)
 projekt a realizace chodníku okolo páteřní komunikace (splněno)
 projekt a rekonstrukce komunikace od hřbitova ve spolupráci se SÚS JMK (probíhá)
 alternativní řešení vodovodního hospodářství – napojení obce do vodovodního systému kraje (plněno,
jednání probíhají)
 aktivní snaha o získání dotací na základě projektů a rekonstrukce sokolovny a fary (splněno/sokolovna)
Dlouhodobé cíle (více než dvou volebních období)
- dobudování kompletní infrastruktury (splněno částečně)
- realizace rekonstrukce sokolovny a fary (splněno a probíhá/sokolovna)
AKTIVITY ZASTUPITELSTVA OBCE V RÁMCI VOLEBNÍHO PROGRAMU I MIMO VOLEBNÍ PROGRAM
– k datu uzávěrky 5. 6. 2022
(modře označené je u dané aktivity potřeba dořešit)
Jednotlivé aktivity jsou řazeny abecedně:
Autobusová točna:
● oprava povrchu + oprava stávajícího děšťového kanálu, výměna obrub a zvětšení poloměru nájezdových oblouků
● nová čekárna pro cestující
● nová výsadba v zelené části točny na Plac
Biotop - Malá vodní nádrž - přírodní koupací biotop Veverské Knínice:
● návrh + vizualizace
● projekt, včetně stavebního povolení – firma BAPO s.r.o. (čekání na vydání SP do konce roku)
Získat dotaci na realizaci oddychové zóny a rekonstrukce koupaliště.
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Budova obecního úřadu:
● úklid a vyklizení všech prostor od půdy až po suterén
● výměna velkoplošných oken a vchodových dveří na čelní straně budovy
I. patro:
● rekonstrukce zasedací místnosti
● rekonstrukce bývalé knihovny na archiv/spisovnu
● rekonstrukce kanceláře starosty (jedna místnost z bytu v I. patře)
Přízemí:
● rekonstrukce havarijního stavu odpadu a elektrických rozvodů
● rekonstrukce toalet v přízemí budovy, včetně odpadů - havarijní stav
● rekonstrukce místností bývalého kadeřnictví a kosmetiky – dnes knihovna
● rekonstrukce bývalé herničky – dnes kosmetika
● rekonstrukce bývalé klubovny mladých hasičů a šicí dílny – dnes obchod potravinami
Suterén:
● klubovny – motorkáři, ochotníci, mladí hasiči, hudební dílna
● místnost O2 / Skladové prostory / Kotelna
Ostatní: Střežení veřejného prostranství kamerovým systémem
Je třeba dokončit: rekonstrukci bytu pro sociální účely, elektroinstalaci, výměnu posledních dosud nevyměněných oken, zateplení budovy včetně fasády, bezbariérový přístup.
Box/Zásilkovna:
● u čekárny na točně autobusu
Rozšířit kapacitu + možnost odesílání zásilek
Cesta/zkratka na Říčany:
● dle vyjednané dohody bezplatně (v hodnotě 1 800 000 Kč) povrch opravila firma - METROSTAV
● Diagnostika vozovky místní komunikace - zkratka na Říčany
Zajistit změnu dopravního značení – omezit tonáž projíždějících automobilů s ohledem na skladbu vozovky.
Covid 19:
 během prvního týdne všichni obdrželi šitou roušku do domu
 zajištění dovozu nákupu pro seniory a potřebné
 založení krizového štábu
 plnění nařízení vlády a daných opatření
 technické zajištění home office pro pracovnice obce
 nepřerušený chod úřadu po celou dobu pandemie a lockdownu
 práce na plnění volebních cílů a dalších plánů bez omezení
Dětské hřiště:
● nová sestava dětských hracích prvků Na Place, včetně pravidelných revizí.
Doplnit hrací prvky.
Dotace a získané finance mimo rozpočet obce
Název dotační akce
Rekonstrukce fasády na MŠ VK
Sokolovna - projekt
Oprava komunikace Ovč./Janošák
Oprava hřbitovní zdi – obec Veverské Knínice
Oprava sociálního zařízení v kuchyňské části a rekonstrukce
venkovní toalety pro děti v MŠ
Oprava sociálního zařízení v zaměstnanecké části budovy MŠ
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Získaná částka
250 000,250 000,2 478 265,180 000,-

od
JMK
JMK
MMR ČR
MZ ČR

192 000,-

JMK

200 000,-

JMK
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Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Stavební úpravy, přístavba a nástavba sokolovna V.K.
Traktor Deutz Fahr, tovární označení 5 100 G včetně příslušenství
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022, DT1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Les
Rekonstrukce ZŠ Veverské Knínice

2 537 433,10 000 000,1 238 500,250 000,-

MF ČR
MMR ČR
PGRLF
JMK

783 739,5 500 000,-

JMK
MMR ČR

1 420 000,1 800 000,-

SÚS JMK
Metrostav

Získané finanční prostředky mimo rozpočet obce
Veřejné prostranství – oprava komunikace
Oprava povrchu spojovací silnice do Říčan v hodnotě cca

CELKEM

27 079 937,-

Elektronická úřední deska:
● před budovou obecního úřadu
● ještě větší informovanost občanů
● moderní komunikační systém
Rozšíření o další informace pro občany
Fara a farní dvůr:
● nová vrata do dvora
● v budově fary nouzově opraveny díry ve střeše
● sklepní klenby podepřeny dřevěnými konstrukcemi
● statické posouzení stávajícího objektu bývalé fary, Veverské Knínice 48 – dokument
● vybudován přístřešek na posypový materiál
● oprava střechy na hospodářských budovách, včetně komínu
● zpevnění plochy dvora
● umístění sběrného místa, včetně kontejnerů na třídění a místa na nebezpečný odpad
Přesun celého sběrného místa, včetně zázemí pro zaměstnance, garáží pro techniku a skladovacích prostor
na pozemek vytypovaný v novém územním plánu – lze až po schválení ÚP.
Horské vpusti:
● oprava havarijních stavů (konec Javůrské, mezi Cihelnami, pásová vpusť na Oulehlích,
● nová pásová vpusť na konci Podskalí a na odbočce za hasičkou
● řešení zachycení přívalových vod
Pravidelná kontrola, čištění a údržba - průběžně.
Hřbitov:
● řád veřejného pohřebiště Obce Veverské Knínice
● nová vstupní i zadní brána
● opravená hřbitovní zeď, včetně stříšek (dotace)
● vydlážděné prostranství před hřbitovem
● odklízení skládky starých betonových sloupů
Vybudování kolumbária a pasport hřbitova.
Chodník:
● chodníky a vjezdy v části Ovčírna
● chodník kolem páteřní komunikace až k obecnímu úřadu a na protilehlé straně od restaurace směrem
z obce
● chodníky na Podskalí
● chodník od potoka ke kostelu
Dobudování chodníků v dalších částech obce.
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Míra inflace a její vývoj v ČR
Období
11/2018
1/2022

Průměrný index spotřebitelských cen
2.2 %
4.45 %

Inflace meziroční
2.0 %
9.9 %

Inflace meziměsíční
-0.1 %
4.4 % -13%

Janošův kopec a Ovčírna:
● využití projektu připraveného předchozím zastupitelstvem / dotace MMR ČR
● rekonstrukce komunikace / pochůzkové únikové plochy (chodníky)
Kaplička:
● architektonický projekt – Ing. Arch. Ondřej Skála
● realizace stavby / Vysvěcení 18. 11. 2021
Doplnit sakrální stavbu sochou světice.
Komunikace v majetku JMK – cesta od sokolovny ke hřbitovu, včetně opravy mostu, chodník ke hřbitovu
a opravy veřejného osvětlení a kanalizace:
 Smlouva s SÚS JMK
 Projekt před schválením a vydáním stavebního povolení
Dokončit jednání s SÚS JKM a realizovat stavbu.
Komunikace s občany
 webové stránky obce
 klasická vývěska
 Zpravodaj obce Veverské Knínice
 veřejná zasedání zastupitelstva
 V OBRAZE - aplikace, která vám zprostředkuje všechny novinky a aktuality z našeho webu.
 MOBILNÍ ROZHLAS - aplikace, která vám zašle přepis hlášení místního rozhlasu, ať jste kdekoliv.
 občané pravidelně využívají možnost objednat si schůzku se starostkou nebo napsat svůj dotaz e-mailem.
 obec zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů odpovědi na webových stránkách.
 místní rozhlas
 na stránkách obce najdete odkaz ”DOTAZY OBČANŮ”, zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy
 především senioři využívají možnost zavolat na obecní úřad a jednoduše zeptat na to, co je zajímá.
 úřední elektronická deska - kiosek před budovou obecního úřadu.
Komunikace/cesty v majetku obce:
 oprava cesty od budovy obecního úřadu směrem na Oulehle, až po odbočku na Hvozdec
 oprava cesty od budovy obecního úřadu směrem k bytovkám, včetně příjezdu k mateřské škole; opravy
nefunkčního kanálu; parkoviště
 oprava komunikace Podskalí
Cesta k směrem od Oulehlí k Za humny, Za humny, rovnoběžná cesta s cestou na Oulehlích.
Les:
boj s kůrovcovou kalamitou / nový lesní správce
vytěženo v 2 490 m3 / vysazeno 1 5675 stromků / dotace z JMK ČR
Nutná další údržba a vysazování.
●
●

Mateřská škola:
● dokončení stavby – Zvýšení kapacity mateřské školy ve VK, včetně vyúčtování dotace
● oprava únikového schodiště
● instalace klimatizace a odrazové fólie v oknech ložnice v nové nadstavbě
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oprava sociálního zařízení v kuchyňské části a rekonstrukce venkovní toalety pro děti v MŠ
oprava sociálního zařízení v zaměstnanecké části budovy MŠ
snížení energetické náročnosti budovy MŠ (fasáda se zateplením budovy)
rozdělení na ZŠ a MŠ na dvě příspěvkové organizace
výběrové řízení na ředitelku
rekonstrukce sochy děvčátka (sponzorský dar)
Nutná rekonstrukce odpadů, elektrických rozvodů v části kuchyně. Rekonstrukce celé kuchyně včetně vybavení. Oprava plotu.
●
●
●
●
●
●

Odpadové hospodářství:
● obec doplácí za komunální odpad na každého občana 230,-/rok
● systém Door to door – rozpracovaná koncepce (aktuálně finančně náročný systém)
● sběr nebezpečného odpadu a elektroniky
Dořešit systém třídění odpadu a vydat vyhlášku o systému třídění.
Obecně závazná vyhláška (dále OZV):
● OZV obce Veverské Knínice č.6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
● OZV obce Veverské Knínice č.5/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
● OZV obce Veverské Knínice č.4/2021, o místním poplatku z pobytu
● OZV obce Veverské Knínice č.4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha k OZV č.4/2020
● OZV obce Veverské Knínice č.3/2020 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Oprava havarijního stavu stávající trasy odvodu dešťových vod:
● na pozemku parcel. č. 296 – zatrubnění, zavezení, zatravnění, část zpevněná na parkování u mostu na
Podskalí směrem k Placu)
Parkovací místa - nová:
● 35 parkovacích míst a 25 zpevněných míst na parkování
● 15 povolení pro zřízení parkovacích stání pro občany
Pokračovat v budování parkovacích míst na vytipovaných místech v obci.
Plac:


vyjednaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP – 181016 k možnému využívání Placu: Smluvní strany se dohodly, že pokud nabyvateli vzniknou v souvislosti s užíváním převáděného majetku ke konání kulturních, folklorních a společenských akcí
pořádaných za účelem udrženi a rozvoje tradic, kulturního a sociálního života obce a zajištění vyžití děti a mládeže,
nějaké mimořádné příjmy (např. úhrada za umístění prodejního stánku apod.), nebude toto považováno za porušení
závazku nabyvatele nevyužívat převáděný majetek ke komerčním či jiným výdělečným účelům.

Podskalí:
● oprava komunikace a chodníků (po 15 letech od budování kanalizace) / odvodnění
● výměna armatur na vodovodu dle požadavku provozovatele / pásová vpusť
Polní cesty:
● zpevnění polních cest recyklátem s opatřeného certifikátem o nezávadnosti na PAU (k prameništi Pod
Komorou, k vodojemu na stráži, zpřístupnění lesů v okolí obce
● cesta do Hvozdce / k Orlíku / od Panelky až na Javůrskou / od koupaliště směrem na Javůrek
Důvody k opravám lesních cest:
● zajištěná objízdnost obce
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náhrada za cyklostezky
dostupnost lesa pro vlastníky (těžba, zalesňování apod.) a HZS

Potok:
●
●

Dohoda s Povodím Moravy
vyčištění břehů potoka v celé délce toku obcí (od vpusti na Podskalí)

Pozemky:
● Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedení pozemků p.č. 296, 590, 1137, 922/1 na obec
● odprodej obecních pozemků pod budovami či objekty, které nejsou v majetku obce
● prodej některých pozemků na podkladu žádostí od občanů a v obecním zájmu
● opravy typizace pozemků – nesoulad v KN s jejich využití
Projekty včetně stavebního povolení:
● projekt - Malá vodní nádrž - přírodní koupací biotop Veverské Knínice
● projekt - Bezbariérová přístavba ZŠ
● projekt na „průtah“ - na základě Smlouvy pro stavbu “III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev. č.
3867-1” (pokračováním opravy veřejného prostranství, cesta ke hřbitovu + chodník, most pod kostelem, osvětlení)
● zateplení a fasáda na budově OÚ
Příspěvkové organizace:
● rozdělení na ZŠ a MŠ na dvě příspěvkové organizace, se samostatným vedením (v době covidových
a epidemiologických opatření, on-line výuky a rekonstrukcí potvrzeno jako správný krok)
● výběrové řízení na ředitele a ředitelku
Revitalizace:
● na pozemku parcel. č. 333/2 - zatrubnění, zavezení, zatravnění (bývalá „Zmole“ u „Placu“)
● odstranění černé skládky / parková úprava
Sběrné místo a popelnicová hnízda:
● popelnicové hnízdo u budovy obecního úřadu, bylo přesunuto za hřiště do oploceného prostoru bývalého nekoncepčního sběrného místa (zpevněná plochy, dokoupeny kontejnery)
● vydláždění plochy pod popelnicovým místem na Place
● vydláždění plochy pod popelnicovým místem na Podskalí
Vyřešit systém Door-to-door nebo rozšíření míst a počet kontejnerů.
Sokolovna:
● projekt na rekonstrukci (Studio New Work)
● dílčí úpravy před získáním dotace na Stavební úpravy, přístavba a nástavba sokolovna V.K - zbroušení
podlahy v sále, obložení sálu, nová dlažba v šenku
● dotace od MMR ČR
● stavební úpravy, přístavba a nástavba sokolovna
● rekonstrukce budovy / přeložka inženýrských sítí
Dostavět budovu a vyúčtovat dotace, dořešit vybavení budovy, sálů, jeviště, apod., včetně zajištění financování z dotačních režimů.
Traktor:
● nákup Traktor výrobní značky Deutz Fahr, tovární označení 5 100 G včetně příslušenství
● čelní nakladač Traclift; Lesnická nástavba; Traktorový naviják Krpan; Vyvážecí vlek Scandic + nakládací
rameno SC za 2.477 000,- bez DPH
● prodej traktoru v majetku obce (malý výkon) za 650 000,- bez DPH
● dotace PGRLF 1.238 500,- (50%)
● konečná suma za nový výkonný traktor včetně vybavení 588 500,- bez DPH
● využitím vlastní techniky cena za zpracování dřeva z roku 2020 - 514,96 Kč/m3 klesla v roce 2021 na
155,45 Kč/m3
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Ulička “KOLESOVA” (zkratka od hlavní silnice směrem ke škole)
● havarijní stav – výron dehtu / vydlážděno zámkovou dlažbou
Územní plán:
● usnesení 16a, 16b, 16c/8/2019 o tvorbě nového územního plánu
● pořizovatelem MěÚ Rosice, odbor stavební úřad, úřad územního plánování
● Ing. Arch. Ivo Motl smlouvu s obcí – urychlení procesu
● sběr žádostí o změnu a podnětů pro tvorbu nového ÚP od 2019 do květen 2021
● Zadání ÚP 14. 6. 2021
(neveřejné projednání, veřejné projednání, schválení ÚP)
Veřejné prostranství/náves:
● 1 420 000,- investovala SÚS JMK
● projekt VIAT
● oprava komunikace SUS včetně odvodnění a dopravního značení
● výstavba místních komunikací včetně odvodnění a dopravního značení
● výstavba chodníků, vjezdů a parkovacích stání
● přeložka CEtin
● výměna vodovodních armatur a doplnění chybějících
● zadláždění kamenné plochy / parková úprava + mobiliář
Veřejné osvětlení:
● jednorázová výměna osvětlení podél páteřní komunikace
svítidla po celé obci:
● 53 ks LED světlo Greenline 35 - 50 W / 9 ks LED světlo jiný typ od jiného výrobce
● 59 ks svítidla sodíková 70 - 250 W / Postupná výměna světel kus za kus při poruše
Výměna starých dřevěných sloupů v některých částech obce, dokončit výměnu světel (Green line).
Vodohospodářská infrastruktura:
● výměna vodovodních armatur a uzávěrů na rekonstruovaných úsecích obce
● havarijní stavy prameniště, vodojem, čističky odpadních vod - provedení nezbytných provozních oprav
● vstup do Sdružení obcí a svazku obcí
● provozování Vodárenská a.s.
● žádost o vstup do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
● v budoucnosti diverzifikace zdrojů vody pro obec, profesionální provozování VHI, investice do projektu
na kanalizaci a napojení do vodovodního systému kraje
Po projednání valné hromady dořešit vstup do Svazku a převod majetku do konce roku 2022
Základní škola:
● nová střecha včetně hromosvodu
● zateplení půdy / dílčí opravy toalet / environmentální zahrada
● projekt na bezbariérovou přízemní přístavbu z důvodu rozšíření kapacity – studio New Work
● zpracovaná, ale neúspěšná žádost o dotaci na MF ČR
Rekonstrukce odpadů, elektroinstalací, vodovodních rozvodů; rozšíření kapacity, výměna oken, zateplení
budovy + fasáda. Odhlučnění jídelny, výdejny a tělocvičny.
Znělka:
Znělky vycházejí z historického a společenského kontextu naší obce
● tři verze pro hlášení místního rozhlasu (standard/krátká/smuteční) – autor Filip Vojtěch
● pro slavnostní příležitosti – autor Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Zpravodaj obce:
● 4x do roka / aktuální informace z obce
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CO JSME PROŽILI A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V MŠ
Každý pátek jsme si protáhli tělíčka s taneční skupinou Mighty Shake.
Každé pondělí nás navštívila paní učitelka Lapčíková a trénovala s námi naše jazýčky v rámci logopedie.
Od května se naši předškoláci začali chystat do školy formou edukativně-stimulačních skupinek pod vedením
paní učitelky Lapčíkové a paní učitelky Ludvové.
2.3. navštívili jsme místní knihovnu, abychom věděli, kam si máme jít půjčit knihu
4.3. naši předškoláci navštívili místní základní školu a nakoukli, jak to bude po prázdninách
21.3. odemykali jsme zahradu s Jarníčkem, abychom se vyřádili na houpačkách, skluzavce,..
23.3. oblékli jsme se do zelené barvy a přivítali jaro
6.4. vydali jsme se do ZD Říčany podívat se na kravičky a telátka
13.4. vítání velikonočních svátků – hledání vajíček na školní zahradě
20.4. návštěva místního kostela
27.4. oblékli jsme se do žluté barvy
28.4. oslavili jsme den čarodějnic v kostýmech a společně si užili čarodějnický rej
2.5. – 7.5. proběhl zápis do MŠ. Žádostí bylo podáno 33.
Přijali jsme 16 dětí
3.5. a 5.5. se uskutečnila besídka pro maminky, která se neobešla bez slzičky
12.5. do MŠ přijelo divadélko Hodonín s Indiánskou pohádkou
18.5. ve školce proběhlo společné focení
25.5. oblékli jsme se do červené barvy a vše zčervenalo
31.5. vydali jsme se na školní výlet na zámek Milotice, kde se z nás stali princové a princezny
1.6. nás čekalo krásné překvapení v podobě projížďky na koních z Javůrku a
děti si tak užily svůj sváteční den
8.6. nás čekal kulturní den
– přijelo divadlo Rolnička
s pohádkou Cukrárna u čarodějky
10.6. navštívili jsme Permonium v Oslavanech, kde
nás čekala spousta zábavy
17.6. jsme se rozloučili
s předškoláky
zahradní
slavností za účasti rodičů
22.6. se oblečeme do růžové barvy, …kdy, jen růžová to může být….
27.6. se vydáme do Brna na dopravní hřiště v Pisárkách
30.6. zakončíme školní rok v místní restauraci v podobě sladké tečky zmrzlinového poháru

Děkujeme všem za ochotu a spolupráci. Přejeme pohodové léto plné sluníčka a radosti.
Kolektiv zaměstnankyň MŠ Veverské Knínice
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Sdružení nezávislých kandidátů –
PRO NÁS A PRO PŘÍŠTÍ – tvoří
stávající zastupitelstvo obce
a kandiduje i do komunálních voleb 2022. Sdružení tvoří soudržný
pracovní tým, který má za sebou
velký kus hmatatelné práce. Důvodem naší další kandidatury je
morální povinnost dokončit započaté projekty a současně posunout obec ještě blíže k evropským standardům. Sdružení tvoří
lidé, které znáte a kteří se v obci dlouhodobě angažují. Všichni dlouho, často desetiletí, pro obec pracují, a to
bez ohledu na to, zda vykonávají funkci zastupitele či nikoliv. Původní sestavu opustí na vlastní žádost paní Marie
Vašková.
Ráda bych jí touto cestou a jménem celého zastupitelstva poděkovala a vzdala hold. Je to žena energická, agilní
a obětavá. Byla to ona, která symbolicky, ale i reálně odstartovala naši práci. Vzala na sebe nesnadný úkol
a přiřadila ke všem zámkům správné klíče. Pomyslný zlatý klíč od obce jí právem náleží.
Zuzana Armutidisová

OPOZICE SE PŘEDSTAVUJE

(Z levé strany: Oleg Růžička, Štefan Kormaňák, Jiřina Hrabálková, Hana Kálal, David Drápal, Matěj Hrabálek (v horní řadě),
Zdeněk Bém, Tomáš Novotný, Daniela
Němcová)

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, rozhodli jsme se kandidovat do zastupitelstva naší obce v komunálních volbách, které proběhnou ve dnech 23.-24. září 2022.
Motivací pro naši kandidaturu je upřímný zájem o zlepšení života v naší obci, na čemž bychom se chtěli přímo
podílet. S naším volebním programem vás seznámíme koncem léta a uspořádáme pro vás předvolební setkání.
Naše Knínice
Sdružení nezávislých kandidátů a ODS
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VELKÁ OBECNÍ SLAVNOST
3. 9. 2022 se u příležitosti 130 let hasičského sboru v naší obci koná obecní slavnost.
Akce bude probíhat od 14 hodin až do hodin večerních, a to na Podskalí. Po celé délce ulice bude
ukázka různých typů hasičských vozů. Zúčastní se
sbory z Rosic, Zastávky, Javůrku a Říčan. Na programu budou akce jako je vystříhávání z havarovaného automobilu, hašení pěnou, ukázky hoření i
hašení, ukázka techniky P ČR, ukázky práce psů záchranářů a další způsoby práce složek integrovaného záchranného systému.
V rámci doprovodného programu je pro gurmány
zajištěno skvělé a pestré občerstvení, pro děti skákací hrad a pro všech k poslechu i tanci bude hrát
nejen cimbálová muzika.
Věříme, že se budeme dobře bavit, že se poučíme a že dobrou
náladou oslavíme významné výročí místního hasičského sboru.
Srdečně zveme za všechny organizátory.
P.S. Abychom mohli veřejnosti předvést ukázky zásahu a hoření,
potřebujeme starý fritovací hrnec. Pokud máte doma tento kuchyňský spotřebič a víte, že ho již nebudete potřebovat, prosím
doneste ho na obecní úřad, na sběrné místo nebo ho předejte
paní Drdlíkové. Děkujeme předem.

Den D - 77. výročí
vylodění v Normandii
6. 6. 2022 se na francouzském pobřeží ve vesnici
Ver-sur-Mer slavnostně otevřel, u příležitosti
77. výročí vylodění vojsk v Normandii, nový památník obětem padlým v roce 1944. Slavnosti se
zúčastnili i členové Czechoslovakia Riders Clubu.
Uctili památku padlých a vyjádřili respekt těm,
co přežili a bez jejichž odvahy by svět nebyl takový, jak ho známe.
(další dvě fotky jsou na poslední straně)
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DÍVKY Z VEVERSKÝCH KNÍNIC VEZOU
MEDAILE Z MISTROVSTVÍ EVROPY
O víkendu 4. - 5. června se v Belgii konalo Mistrovství Evropy 2022 ve sportovním aerobiku
a fitness. Ze dvou nominačních závodů v České republice vzešli nejlepší sportovci, kteří mohli
zabojovat o cenné kovy a Evropské tituly přímo v hlavním městě Evropy, Bruselu.
Za náš klub SK M-AEROBIK ACADEMY se do české reprezentace probojovaly tři choreografie, celkem 16 závodnic. Výjezd jsme si moc užili, závodníci předvedli obdivuhodné výkony a s výsledky jsme maximálně spokojeni. Cadet aerobik (11-13 let) s názvem ACDC ve složení Julie Cardová, Anna Matoušková, Justina Foltýnová, Nela Bartoníková, Jolana Kreidlová, Amálie Stavinohová a Valerie Klímová si z Bruselu odvezl 3. místo,
tedy bronzové medaile a titul II. vicemistryň Evropy 2022. Junior performance (14-16 let) „U nás ve fitku“ ve
složení Stella Navrátilová, Denisa Vedralová, Julie Smejkalová, Nela Kýšková a Lenka Mařáková si z Mistrovství
Evropy taktéž odváží úžasné 3. místo a titul II. vicemistryň Evropy 2022. Junior step (14-16 let) ve složení
Kristýna Bromová, Tereza Jobánková, Rozálie Drápalová, Melanie Klímová, Lenka Mařáková, Stella Navrátilová
na Evropském šampionátu vybojovaly krásné 4. místo. Všem závodnicím moc gratulujeme za obrovský úspěch
a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu, obcí, škol a České republiky. Přejeme jim hodně úspěchů na podzimním Mistrovství České republiky i na Mistrovství světa, které proběhne začátkem listopadu v Ostravě.
(foto na poslední straně)
Za SK M-Aerobik Academy,
Michaela Brychtová a Martina Cihlářová

Sokolky Veverské Knínice
Tímto příspěvkem dáváme vědět o naší opětné aktivitě v naší vesnici.
I nám covidová doba přinesla dočasné přerušení naší činnosti, ale naštěstí se vše dostává do normálu. S elánem
jsme od podzimu nacvičovaly sokolskou skladbu s názvem Reminiscence, která bylo předvedena na Sokolském
Brnu ve dnech 11.-12. 6. 2022 a potom ještě o týden později v Pardubicích.
Jen pro zajímavost, zmíněná skladba je sestavena ze 3 částí, které jsou
vybrány ze 3 různých skladeb úspěšné autorky sokolských skladeb,
paní Marie Frantové, která bohužel loni zemřela a skladba Reminiscence je sestavena na její počest.
Jak bylo napsáno výše, setkáváme se po covidové odmlce a obnovujeme tak naši činnost, která započala již v roce 2015 účastí na Sokolském Brnu a následně 2018 na Všesokolském
sletu v Praze. Tehdy i teď pod vedením Marie Vaškové, která má se sokolskými a dříve i spartakiádními
skladbami dlouholetou zkušenost.
Momentálně se nás schází 11 ve věkovém rozpětí 49 až 77 let. Budeme velmi rády, když se naše řady rozšíří
a případně omladí. Naše nejbližší plány směřují s výhledem do roku 2024, kdy bychom se chtěly zúčastnit Všesokolského sletu v Praze.
Proto neváhejte a přijďte mezi nás.
Za všechny sokolky zdraví Marie Vašková – NAZDAR.
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ŠKOLE
V minulém zpravodaji jsem Vás zval na Den otevřených dveří v naší škole. Tato akce proběhla
na konci března a počet návštěvníků daleko převýšil naše očekávání. Příchozí se mohli seznámit s metodami výuky, které používáme, ale také si mohli osahat a vyzkoušet pomůcky, které
používáme a které si také sami zčásti připravujeme.
V dubnu jsme se žáky čtvrtého a pátého ročníku, ve spolupráci se Střediskem volného času Rosice, zahájili dopravní výuku. Nejprve proběhla teoretická část u nás ve škole, spojená s nácvikem první pomoci. Na začátku
května jsme absolvovali praktické jízdy na mobilním dopravním hřišti a 3. června proběhlo finále zakončené
skládáním zkoušek. Úspěšní žáci potom získali cyklistický řidičský průkaz. Pravidla stanovená MŠMT bohužel
umožnila zúčastnit se finále pouze žákům 4. ročníku, i když dopravní výchova poslední dva roky vůbec neproběhla. Nejen teoretické znalosti, ale také i praktická zručnost při jízdě na kole je každému k užitku.
Se žáky pátého ročníku jsme na konci května navštívili základní školu v Ostrovačicích. Paní ředitelka a paní zástupkyně nás provedly celou školou a naši žáci se také seznámili se svou budoucí třídní učitelkou. Při této návštěvě si vyzkoušeli práci s grafikou v počítačové učebně a také práci s keramickou hlínou v učebně praktických
činností. Naši páťáci byli také vybráni do výběrového testování, které proběhlo na konci května. Výsledky testů
našich žáků korespondují se znalostmi všech páťáků v celostátním měřítku. Nadprůměrné výsledky jsme dosáhli
při řešení slovních úloh, na které jsou zaměřeny naše učebnice matematiky.
Skupina našich žáků pod vedením paní asistentky Živnové vytvořila v rámci družiny akvária s papírovými rybkami
a rostlinami. Fotografie výtvorů jsme zaslali do soutěže pořádané Povodím Moravy a. s. a toto dílo bylo vyhodnoceno jako nejlepší v kategorii 3D modelů. Všem zúčastněným žákům gratulujeme. Ve školní družině se nám
podařilo vypěstovat tvora příbuzného pravěkému trilobitovi – listonoha. Akvárium bylo centrem pozorování pro
všechny prvňáky i druháky. Další skupina žáků naší školy nacvičila básničky, se kterými vystoupila při Vítání nových občánků.
Ke konci školního roku patří také školní výlet. Letos navštívíme Kovozoo ve Starém městě, kde nás čeká nejen
prohlídka soch zvířat vytvořených z kovového odpadu, ale také návštěva místní kovárny a muzea zemědělství.
Při cestě zpět ještě navštívíme historicky významné místo – Velehrad. Díky MAS Brána Brněnska můžeme
v červnu ještě zopakovat úspěšné anglické dny s anglickým lektorem, na které se už všichni těšíme. A také se
slavnostně rozloučíme s našimi páťáky.
Prázdniny věnujeme nutným
opravám a úpravám budovy
školy. Pedagogové se budou
dále vzdělávat na seminářích a letních školách. V novém školním roce nás čeká
zatím rekordní počet žaků,
který se blíží maximální kapacitě školy. Věřím, že vše
úspěšně zvládneme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem pedagogům za
dobře odvedenou práci a jejich přístup k žákům, mé poděkování patří také paní školnici a kuchařce, bez jejíž práce by škola nemohla fungovat. Také děkuji rodičům za náměty a pomoc při organizování větších akcí a věřím, že i v příštím školním roce
bude naše spolupráce ještě lepší. (další fotky na str. 23)
Zdeněk Kříž
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Vajíčko do základů
Aby zrekonstruovaná sokolovna
stála stejně odolně jako ta původní, vložili jsme do betonu nových základů nejen žloutek, ale
hned celé vejce od místní slepičky.
Děkujeme tímto paní Markétě
Zornové za vejce z jejího chovu.
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