Kanické
listy
1/2019 květen

ve

ňs
er
20.č

Láze

e

í
ář
19
0

28
.
2 z

n ic
Ka
ak

s Zaž
e
l
p 9
ít
ý
1
ji n
k ce 20
n

Slovo redakce
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a zimní čas je za námi. Po zpomaleném rytmu pochmurných dní tady máme
jaro v plném rozpuku a s ním se k vám dostává první letošní číslo Kanických listů. Doufám, že při
čtení spolu s námi s úsměvem na tváři zavzpomínáte na události, o kterých píšeme a kterých jste se
možná sami zúčastnili. Zároveň vás chceme informovat o akcích, které nás během jara a léta čekají.
Stěžejním tématem tohoto čísla je nakládání
s odpady. Neustále se zvyšující množství produkovaného odpadu je v celosvětovém měřítku obrovským
problémem. Řeší jej nejen vlády na národních
i celosvětových platformách, ale čím dál více
jednotlivců se snaží přispět svojí troškou do mlýna.
Základem je především zamýšlet se nad nutností
odpad produkovat, nicméně žijeme v době, kdy není
možné se zcela vyhnout jeho vzniku. Proto je důležité
mít příležitost odpad efektivně třídit. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli seznámit vás se současnou
koncepcí odpadového hospodářství v Kanicích.
Stejně jako loňský osmičkový i letošní devítkový rok
s sebou přináší několik výročí, na které bych ráda
v tomto úvodníku zavzpomínala. Nesou s sebou
poselství nutnosti boje za svobodu a demokracii.
Dnes bereme tyto hodnoty jako samozřejmé, avšak
vždy tomu tak nebylo. Podobná výročí jsou dobrou
příležitostí uvědomit si, zda jsou tyto hodnoty stále
živé, nebo jsou-li to jen hesla, za která se mnozí rádi
schovávají.
V lednu uplynulo již 50 let od úmrtí Jana Palacha. Jeho
čin byl osobní reakcí na neradostné poměry, které
v naší zemi zavládly po invazi vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968. Jeho odkaz se naplnil o 30 let
později, v roce 1989. Protesty v rámci tzv. Palachova

týdne se staly důležitým předstupněm Sametové
revoluce. Ta naplno vypukla 17. listopadu, v den
výročí perzekuce českého studenstva nacisty. Mezi
námi je jistě mnoho povolanějších, kteří by k dané
tematice mohli napsat spoustu zajímavého. Já jen
zmíním, že ruku v ruce se svobodou a demokracií,
které se k nám po roce 1989 vrátily, by také měla jít
zodpovědnost. Zodpovědnost každého jednotlivce
za svoje činy, rodinu, obec, planetu...
Přála bych si, abychom dokázali svobodu, kterou
jsme si vybojovali, využít a přijali více zodpovědnosti
za to, co se kolem nás děje. Pojďme společně rozvíjet
tu naši vesničku střediskovou. Čím více se nás bude
zajímat o dění v obci, tím lépe. Vůbec přitom nezáleží
na politických názorech. Demokracie je o schopnosti
dohodnout se na řešeních, která vyhovují, pokud
možno, většině obyvatel. K tomu je obvykle nutná
široká diskuze jednotlivých zájmových skupin.
Demokracie není vůle většiny nebo dokonce menšiny
nad zbytkem tak, jak si to spousta politiků ve světě
představuje. Vítězové mají za úkol se starat nejen
o sebe, ale jsou zodpovědní za spokojenost všech.
Závěrem vám přeji krásné jarní dny a potom zasloužený odpočinek na sluníčku v létě.
za redakci Kristina Dostálová Makovská
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Slovo starosty
V tomto jarním období zdravím všechny čtenáře tohoto zpravodaje. Převážně slunečné a teplé jaro nás navádí
k optimistické náladě, která je však u některých z nás zhoršena z důvodu úbytku spodní vody. Lidé, kteří dříve
nemysleli na zadní vrátka a nezřídili si vodovodní přípojku, jsou nyní nemile překvapeni vyschnutím své
studny. Nemine týden, aby někdo nepřišel za mnou na úřad zajímat se o to, jak co nejrychleji provést
vodovodní přípojku. Všichni zájemci o novou vodovodní přípojku jsou u nás uspokojováni a přípojky se
provádí. Protože jsme zásobováni vodou z březovského vodovodu, máme zatím vody relativně dostatek.
To však neznamená, že nemáme s pitnou vodou šetřit.
I v našem obecním lese se projevilo loňské horké léto,
borovice nestačily spodní vodou doplňovat výpar a máme
tu několik stovek uschlých stromů, které postupně kácíme.
Zájemci o palivové dřevo mají možnost odkupu po domluvě na našem úřadu.
Můžu se však s Vámi podělit i o nějaké lepší zprávy.
Přístavba základní školy je ve stádiu dokončené hrubé
stavby, je proveden rozvod elektroinstalace, vody
a odpadů i rozvod topení téměř v celém objektu přístavby.
Jsou provedeny vnitřní příčky v celém objektu stavby,
hrubé vnitřní omítky v suterénu i v 1. podlaží a v podstatné
části 2. podlaží. Na stavbě jsou osazena i okna. Na půdě je
nainstalována vzduchotechnika. Zástupci obce i školy
vybrali druh i barevné provedení podlah a obkladů. Byla
dokončena hrubá terénní úprava před přístavbou a byla již
vybrána ﬁrma na dodávku vybavení nové kuchyně. Stavba
je prováděna ve výborné kvalitě a je dodržován harmonogram prací. Již byl uhrazen podíl vlastních prostředků
obce ve výši téměř 4,5 mil. Kč a bylo zahájeno čerpání
úvěru ČS, a.s. Celkové proﬁnancování do konce měsíce
března činí více jak 9,7 mil. Kč. Přejme si, aby to tak dobře
pokračovalo i nadále a od září se zde již učilo i vařilo.
Na návsi v začátku května nově přibyla autobusová
čekárna. Lidé jedoucí autobusem do Ochozi u Brna tak
nebudou vystaveni dešti a nepřízni počasí. V Kanicích je
tedy již dokončeno pořízení všech autobusových čekáren.
V poslední době se stalo módním trendem mluvit o třídění
odpadů. U nás v Kanicích jsme v této věci předběhli dobu
a třídění funguje již mnoho let na dobré úrovni. Jen si
postesknu, že v poslední době naše svozová ﬁrma
nedodržuje závazky a občas nepřijede ve smluveném
termínu pro plasty. Lidé pak odkládají plasty vedle
kontejnerů na zem a nepořádek se šíří větrem do okolí.
Doma by si asi odpad neuložili v kuchyni na zem vedle
plného koše, ale na ulici ano, že? Doplňovat po obci další
nádoby není možné donekonečna, spíše bych viděl jít
cestou zvýšení četnosti svozu plastů na 2x za týden.
Celkově lze říci, že se v naší obci třídí odpad nadprůměrně
oproti kraji či republice. Pokud nyní někdo objevuje „nový“
způsob odvozu komunálního odpadu s vážením nebo
počítáním, tak můžu sdělit, že podobný systém již máme

za sebou, již jsme to v minulosti vyzkoušeli a dopady byly
spíše negativní. Měli jsme tu lístečkový systém, kdy si lidé
na obci koupili určitý počet lístků, které potom zavěšovali
na svoji popelnici, když byla plná. Někteří lidé tak vyváželi
popelnici třeba jen 2x ročně, a přibylo odpadu u cest v okolí
obce. Nejsem tedy zastáncem toho, aby se tato doba
vracela, byť s modernějším způsobem vážení popelnic
s komunálním odpadem, nebo s plasty, přímo při nakládání
do svozového vozu. Kdo třídit odpad nechce a odevzdává
přeplněné popelnice s netříděným odpadem, toho ani
nevýrazná ﬁnanční motivace, vzniklá při individuálním
vážení odpadu, ke třídění nedonutí. Jsem proto pro
zachování zavedeného systému při svozu, třídění
a likvidaci odpadu s tím, že motivační příspěvek získává od
společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši více jak 100 tis. Kč ročně
obec a o tuto částku pak ponižujeme místní poplatek
za odpady. Ten je již několik roků stejný, a to ročně 500,- Kč
za občana s trvalým pobytem v Kanicích, nebo za jeden
rekreační objekt, nemovitost či byt bez osoby s trvalým
pobytem. To, že tato výše poplatku nepokryje 100 %
nákladů, je pravdou, avšak obec má příjem cca 700 tisíc
korun za daň z nemovitosti, která má logicky pokrývat
provoz obce, jako je veřejné osvětlení, zimní údržba, údržba
zeleně, úklid komunikací a podobně. Není tedy problém
z této daně pokrýt i část nákladů na odpad ve výši 100 až
150 tisíc korun ročně. Navíc i proto, že v nákladech
na odpad je podstatnou částí náklad na odvoz a likvidaci
odpadů z velkoobjemových kontejnerů (cca 280 tisíc
korun). V případě velkoobjemových kontejnerů na spalitelný a nespalitelný odpad, společně se svozem odpadu
ze šesti hnízd od chat v obecním lese, jde o nadstandardní
službu, kterou jinde nemají. V Kanicích zavedený systém
nakládání s odpady je v řádech statisíců korun levnější než
založení a provozování sběrného dvora. Pokud nevíte, kam
s kterým odpadem, zeptejte se na našem úřadě a dozvíte
se, kam odpad uložit.
Jde spíše o to, abychom se k životnímu prostředí chovali
slušně ne z donucení, ale spíše uvědoměle.
V závěru svého článku bych Vám všem chtěl popřát dobré
zdraví a splnění všech Vašich přání.

Ing. Vladimír Kalivoda, starosta obce
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Z Kanické kroniky

Hana Rakšány

Vážení čtenáři,
s nadcházející letní sezónou jsem pro vás tentokrát připravila ohlédnutí za dávno zašlým fenoménem
kanického koupaliště v lokalitě Kaničky. Ve své době se jednalo o velkolepý podnik, který přetrval celá
desetiletí, a mnozí z vás si jistě ještě pamatují časy, které zde trávili.
Kanická kronika tedy praví:
„...význačným podnikem roku 1929 bylo zřízení obecní
koupelny v Kanicích. O tomto podniku bylo již dříve
uvažováno, zda-li a jak by se dal zřídíti. Konečně
22. července 1928 byl v obecním zastupitelstvu přijat
návrh na zřízení obecního koupaliště.
Místo k tomu účelu vybráno bylo na loukách v údolí
na jihovýchod od Kanic, zvaném Kaničky. Pozemky
v celkové výměře asi 35a, jež byly vlastnictvím několika
soukromníků, byly částečně odkoupeny, částečně
vyměněny za jiné obecní pozemky.
Původní rozpočet na vlastní koupelnu činil Kč
130.000,-. Dne 20. dubna 1929 po všech přípravných
pracích zadána byla stavba koupelny ﬁrmě ing. Jindřich
Grubr za Kč 118.250,-. Vedoucím stavby byl stavbyvedoucí Matyášek. Podmínkou bylo, že stavba musí býti
do konce června hotova, aby jí mohlo býti již v létě ke
svému účelu užíváno. Tak se také stalo. Práce rychle
přibývalo, takže dne 30. června 1929 bylo možno
konati slavnostní otevření koupaliště, jehož betonový
basén patří k největším basénům na Moravě.
Vedle koupelny postaveny byly dřevěné kabiny a za
koupelnou uprostřed prostranného hříště dřevěná
krytá veranda se zatímním nálevem.“
„V zimě r. 1930 postavena byla u koupelny lednice
a zděný výčep, který si najal hostinský Alois Luner
z Kanic na 6 roků.“
V obci tedy vznikl prostor, kde se návštěvníci mohli
nejen osvěžit a vykoupat v parných letních dnech, ale
také se zúčastnit různých kulturních „podujetí”:
„Dne 30. května 1931 uspořádala u koupelny těl.
jednota Sokol divadlo v přírodě. Hrálo se drama „Jan

30. léta

Výrava“, jehož děj je vybrán z dob, kdy ujařmený lid
český bouřil se proti cizáckým pánům – šlechticům,
kteří sice ještě měli tolik moci, že mohli za pomoci
vojska vzbouření násilně a krvavě potlačiti, kterým však
přes to vzbouření selská byla mementem, že lid počíná
nabývati vědomí své síly a že přijde jednou doba, že
svrhne toto cizácké jho se sebe úplně.
V srpnu uspořádala u koupelny politická organisace
národ. socialistů t. zv. benátskou noc, která však byla
pokažena nepřiznivým počasím.
Kronikář Viktorín v roce 1931 ještě zaznamenává údaje
týkající se návštěvnosti kanického koupaliště:
„Návštěvy na koupališti, které byly zvláště první
a druhý rok tak veliké, že např. v některých pěkných
nedělích dosáhl počet návštěvníků až značně přes
2000 osob, začaly zvolna klesati, poněvadž se počaly
zřizovati podobné podniky i v okolních obcích (v Řícmanicích zrovna dvě koupelny, obecní a soukromá,
ve Křtinách, Líšni, Horákově aj.). Zhoubný vliv na počet
návštěvníků, zvláště z Brna, začínala projevovati tíživá
hospodářská tíseň a nezaměstnanost. Přes to však
zachovává si koupaliště řadu stálých návštěvníků, kteří
mu pro krásnou polohu zůstávají stále věrni.“
Kanické koupaliště prošlo v roce 1966 opravou a ještě
v 70. a 80. letech se zde, ovšem již „na vlastní nebezpečí“, koupávala zejména mládež. Areál je nyní v soukromém vlastnictví a mimo provoz. Nezbývá tedy, než
v létě ke koupání využívat vlastních „koupelen“ nebo
těch v okolních obcích. Jediné, co nám nyní historii
kanického koupaliště připomíná, je název autobusové
zastávky Kanice – koupaliště.

30. léta

(Za informace o novodobé historii areálu děkuji paní B. Kalivodové.)

1989

1989

Foto: archiv obce
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Zprávy ze zastupitelstva obce

Petr Ševčík st.

Jak vyplývá ze Zákona o obcích 128/2000 Sb., veškerá zásadní rozhodnutí, kterými se obec spravuje, činí
obecní zastupitelstvo. V naší obci jsou podklady k projednávaným záležitostem zastupitelům zasílány
v předstihu a v předstihu starosta svolává neveřejnou pracovní poradu zastupitelstva, kde mají
zastupitelé možnost se důkladně seznámit s projednávanou problematikou. Kompletní zápisy ze
zasedání zastupitelstva i stručné soupisy usnesení jsou dostupné na stránkách obce.
http://www.obeckanice.eud.cz/usneseni-ze-zasedani/
Protože periodicita Kanických listů byla stanovena na
3 vydání ročně, není zde tedy možné, a ani účelné
uvádět veškerá rozhodnutí, která zastupitelstvo přijalo
– v tomto případě od začátku roku 2019. Omezíme se
zde na problematiku, která se dotýká větší skupiny
občanů či obce jako celku:
Veřejné zasedání zastupitelstva 23. 1. 2019
Bod 2: Byla schválena inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2018. Obec vlastní majetek v celkové
hodnotě cca 107 mil. Kč.
Bod 5: Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu
veřejných hřišť a sportovišť na MMR ČR. Stav
vybavení hřišť si žádá důkladnou obnovu. Návrh
na žádost o dotaci předložil zastupitelstvu člen
zastupitelstva obce Martin Ondroušek. Bod byl
jednohlasně schválen.
Veřejné zasedání zastupitelstva 6. 3. 2019
Bod 12: Informace o průběhu stavby „Obec Kanice –
přístavba ZŠ“. Stavba probíhala k tomuto datu
v souladu s harmonogramem a ﬁnancování doposud
probíhalo z vlastních zdrojů.
Bod 13: Informace o podání žádosti o dotaci MMR ČR
na obnovu hřišť. Na základě odhadu nákladů
na opravu hřišť do původního stavu byla vypracována
žádost na částku ve výši cca 370 tis. Kč a v řádném
termínu podána na MMR ČR.
Bod 14: Informace o podání žádosti o správu
a uplatňování územního plánu obce: Ze zákona
vyplývá, že územní plán spravuje a provádí jeho
pořizovatel, což je v tomto případě pověřený Městský
úřad Šlapanice. Podněty občanů na změnu ÚP Obec
Kanice pouze eviduje, ale nerozhoduje o nich.
Veřejné zasedání zastupitelstva 17. 4. 2019
Bod 1: Schválení úpravy č. 1 rozpočtu obce. Největší
změnou oproti schválenému rozpočtu pro r. 2019 je
výrazné navýšení ﬁnanční rezervy obce o zůstatek na
běžném účtu ke konci roku 2018. Rozpočet obce je

vyrovnaný ve výši 48 103 800 Kč, přičemž byla
vytvořena rezerva ve výši více než 5,5 mil. Kč.
Bod 14: Schválení výběru dodavatele vybavení
kuchyně v přístavbě Základní školy Kanice. Na základě
doporučení hodnotící komise byl vybrán dodavatel
vybavení nové kuchyně v hodnotě cca 2 mil. Kč.
Moderní vybavení kuchyně postačí jak pro provoz školy
a školky, ale může uspokojit i další strávníky do celkové
maximální kapacity 350 obědů denně.
Bod 15: Schválení výběru dodavatele na obnovu
veřejných hřišť v obci Kanice. Schválení dodavatele
předcházela obsáhlá diskuse s přítomnými občany,
kteří v okamžiku schvalování přišli s návrhy na odklad
rozhodnutí a zásadní změny koncepce jednotlivých
hřišť. Po diskusi byla schválena ﬁrma vybraná komisí
výběrového řízení, která nabídla obnovu za
529 500 Kč. V případě odkladu rozhodnutí by došlo
k posunu realizace oprav možná až do dalšího roku
a možnosti úrazu na herních prvcích, jejichž chátrání by
nekontrolovaně pokračovalo.
Hlavní závěry diskuse lze shrnout následovně:
ź

V rámci schváleného rozpočtu je možno realizovat
jiné herní prvky místo těch, které nelze opravit,
pokud bude zavčas předložen jejich návrh.

ź

Zastupitelstvo se nebrání pozdějšímu doplnění
stávajících hřišť o další vhodné herní prvky.

ź

S návrhy je třeba přicházet zavčas, aby mohly být
zahrnuty do poptávky (v tomto případě k tomu byl
prostor od počátku roku).

ź

Byl dán podnět vytvořit pracovní skupinu cca
4 osob složenou z rodičů a osob pracujících s dětmi,
která z případných dílčích návrhů vybere podněty
pro optimální ﬁnální řešení.

Bod 16: Schválení výběru dodavatele opravy hřiště
mateřské školy v obci Kanice. Hřiště po 8 letech
provozu potřebuje řádnou údržbu, zejména nátěry. Jde
o zdraví dětí.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v České republice
budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Volební místnost bude jako v případě jiných voleb v hale ZŠ Kanice. V České republice
může volit každý občan České republiky nebo občan
jiného členského státu EU, který je alespoň 45 dnů
přihlášen k pobytu na území České republiky (musí být
ale zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu), a který alespoň 25. 5. 2019 dosáhne věku
18 let. Volí se tak, že volič vybere jeden hlasovací
lístek, který vloží do úřední obálky obdržené ve volební místnosti, přičemž na hlasovacím lístku může
zakroužkováním pořadového čísla udělit pre-

Martin Ondroušek
ferenční hlasy, a to maximálně dvěma kandidátům.
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky
(telefonní číslo do volební místnosti je 543 227 268).
Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let.
V České republice se volí celkem 21 europoslanců.
Evropský parlament přijímá evropskou legislativu,
zejména nařízení a směrnice. Zatímco nařízení jsou
účinná vůči všem občanům Evropské unie přímo,
směrnice nejprve vyžadují zapracování, tzv. implementaci, do vnitrostátního práva jednotlivých členských
zemí. Evropský parlament skrze tuto svou legislativní
pravomoc významnou měrou ovlivňuje každodenní život
všech občanů Evropské unie, tedy i ten náš.

Napsali nám...
Aktualitka – Kanický Alcatraz
Tak nám v Kanicích vyrostl takový menší Alcatraz. Ráno
vstanu, podívám se z okna směrem k lesu na Prskovou
a vidím Alcatraz! Pravda, je trochu menší než ten
americký, ale na to jsme v naší malé zemi zvyklí. Není
sice obklopen vodní hladinou, ale zeď má pěknou,
šedivou, betonovou, vysokou 2,5 m. Má jedinou vadu:
mezi naše lesy a louky se jaksi nehodí, prostě jako zeď
kolem věznice.
Majitelka srubu č.p. 134 u lesa kolem hřbitova, která ani
není v Kanicích přihlášena k trvalému pobytu, nechala
ohradit betonovou zdí o výšce 2,5 m pozemek o výměře
cca 0,6 ha. To vše bez stavebního povolení a přes
výslovný zákaz sdělený při místním šetření pracovníky
stavebního úřadu v Bílovicích. A to na místě, kde je tahle
zeď viditelná v Kanicích takřka odevšad. Nemluvě
o smečce psů, která za touto zdí řve, a občané to musí
strpět, a o dalších sousedských problémech.

Petr Ševčík st.

na obtížnou vymahatelnost práva a předpokládají, že
svou arogancí unaví úřady i dotčené občany. Dle mého
názoru, který sdílím s ostatními členy zastupitelstva, je
tohle opravdu za čárou. Pokud zde tuto nehoráznost
strpíme, můžeme očekávat, že to bude povzbuzení pro
další bezohledné investory. Věřím, že i když jsou
legislativní procedury kolem nepovolené stavby v tomto
státě neúměrně dlouhé, dosáhneme v dohledné době
odstranění této vězeňské zdi. Jen doufám, že v prostoru
za zdí nevzniká další betonové monstrum.

Zdá se, že si někteří občané tohoto státu zvykli

Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně…
vytane na mysli při povznášející procházce ranním či
večerním tichem kanické louky nad Bukovou. Tedy…
vytanulo, pouze v nezkušené mysli, která ještě při svých
toulkách oblaky nebyla náhle sražena k zemi šlápnutím
do psího exkrementu. Ano, jen takto přízemní téma
bude po nadějném úvodu řešit tento příspěvek. A jistě
se netýká pouze louky nad Bukovou, můžete si člověka
s podobným zážitkem nejspíš představit na mnoha
jiných místech naší obce.
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Eva Ondroušková

Pořídit si psa je rozhodnutí nelehké a zavazující, neb
kromě mnoha radosti a lásky, které nám svou společností dává, je třeba smířit se i s méně příjemnými aspekty,
které s sebou tato odpovědnost nese. Ne vždy se chce
každé ráno i večer, za jakéhokoliv počasí vyrazit na
nutnou vycházku, a proto chápu, že blízkost příhodné,
rozlehlé a krásné louky přímo vybízí k tomu, „odbýt”
venčení rovnou tam. Chtěla bych ale vás,kteří po svém
Foto: archiv obce

pejskovi potom neuklidíte, požádat, abyste se na louku
nedívali jen pohledem pejskaře jako na ideální a blízký
výběh (protože les, kde by vyvenčení zase tolik
nevadilo, je zřejmě příliš daleko…). Podívejte se na ni
prosím i pohledem člověka, který se chce prostě projít
po čisté a voňavé trávě. Podívejte se na ni pohledem
kluka, který si tu chce hrát s míčem, nebo pohledem
holčičky, která si přišla třeba natrhat pampelišky.
Podívejte se na ni pohledem rodiče, jehož malé dítě si
chtělo sednout do trávy a teď pláče, protože si vybralo

nesprávné místo, kde zanechal svou hromádku váš pes.
Rozhodnutí mít pejska by mělo už od počátku být
spojené s vědomím zodpovědnosti za úklid po něm,
nejen ve městech, ale i tady, ve společně využívaných
lokalitách, jakou je tato louka. To pochopil a dodržuje
i náš osmiletý syn.
Zdá se, že pejsků v našem okolí postupně přibývá,
a proto by bylo pěkné, kdyby přibylo i zodpovědných
majitelů.

Téma
Odpadové hospodářství v naší obci

Martin Ondroušek

Vážení občané,
v souvislosti s platbou poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v naší obci jste jistě zaznamenali, že výše tohoto poplatku se pro rok
2019 oproti roku předešlému nezměnila a zůstává tak ve výši 500,- Kč za jednu osobu s trvalým pobytem
na území obce, resp. za jeden rekreační objekt (částka je ve stejné výši již od roku 2006). Dle zákona
o odpadech stanoví obec výši poplatku s ohledem na celkovou výši úhrady obce za provozování systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v minulém roce.
Není tajemstvím, že každým rokem, mimo jiné i z důvodu zvyšování počtu obyvatel, dochází k nárůstu
nákladů obce na provozování odpadového hospodářství (graf č. 1). V roce 2017 doplácela obec na tento
systém částkou 79 033 Kč, v roce 2018 to již bylo 99 145 Kč a je velmi pravděpodobné, že v roce 2019
tato částka opět vzroste.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud bude trend
nárůstu nákladů obce na provozování odpadového
hospodářství pokračovat i nadále, pravděpodobně nás
během následujících let nemine debata o přiměřeném
navýšení poplatku, aby obec na tento systém stále více
nedoplácela. Dobrou zprávou je, že společně můžeme
navýšení poplatku zabránit. Ptáte se jak? Obec platí
odpadové společnosti nejvyšší částku za odvoz a zpracování tzv. směsného komunálního odpadu, tedy
odpadu z běžných popelnic. Podaří-li se tedy množství
směsného komunálního odpadu snížit, bude obec platit
odpadové společnosti méně. Snížení množství směsného komunálního odpadu lze dosáhnout v zásadě
dvěma způsoby. Za prvé snažit se vyprodukovat co nejméně odpadů v duchu hesla, že nejlepší odpad je ten,
který vůbec nevznikne (například používáním vratných
či opakovaně použitelných obalů) a za druhé se snažit co
nejvíce vzniklých odpadů vytřídit, aby jich ve směsném
komunálním odpadu, tedy v popelnici, skončilo co
možná nejméně. Je třeba v této souvislosti jednoznačně
ocenit, že se množství vytříděného odpadu v naší obci
postupně zvyšuje, o čemž vypovídá celková tendence

nárůstu příjmů obce za vytříděný odpad (graf č. 2).
Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že
příjem z vytříděného papíru jde ve prospěch ZŠ Kanice.
I přes zvyšující se množství vytříděného odpadu
na území naší obce však u řady z nás určitě ještě existují
rezervy. Kupříkladu je prokázáno, že bioodpad, který
můžeme uložit na kompost, případně vyvézt do kontejneru na bioodpad, tvoří kolem 15 % i více objemu
směsného komunálního odpadu. Dále je třeba upozornit
na to, že hliníkové plechovky od nápojů a tetrapakové
obaly (od mléka, mléčných výrobků, džusů apod.) je
možné ukládat do žlutých popelnic společně s plasty.
Pokud si nevíte rady, kam konkrétní odpad patří, pomoci
Vám může např. přehled na stránkách „TŘÍDĚNÍ
ODPADU.CZ“ (https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim).
Pokud si nebudete jistí, kam můžete konkrétní odpad
uložit, můžete se obrátit na obecní úřad.
V současnosti nakládání s odpady v obci vymezuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2015, jejíž plné znění lze
nalézt na internetových stránkách obce. Níže uvedený
přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů, který
schematicky znázorňuje obr. 1, z této vyhlášky vychází:
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DRUH ODPADU

LOKALITA

ČASOVÁ DOSTUPNOST

POZNÁMKA

sobota 10:00–12:00
bioodpad

areál za Obnovou

dřevo

areál za Obnovou

(jaro – konec listopadu)
dle domluvy s OÚ
první pátek v měsíci (12:00) –

parkoviště za zdravotním střediskem

papír
sklo

1. náves, 2. Buková, 3. Hasička

plasty

1. náves, 2. Buková, 3. Hasička

následující pondělí (8:00)
bez omezení
bez omezení
*2 x ročně (jaro a podzim),

kovy

1. domácnosti*, 2. Chocholky - U lva**

elektroodpad
baterie

obecní úřad
Chocholky - U lva

objemný elektroodpad

*mobilní svoz SDH Kanice,
**dle domluvy s OÚ

**dle domluvy s OÚ
pondělí–pátek

pouze drobný odpad a baterie

dle domluvy s OÚ
sobota 10:00 – 12:00 (jaro– podzim)

areál za Obnovou

nebo dle domluvy s OÚ

1. Dolní Konec, 2. naproti zdr. střediska, 3. u Okálů,

sobota 10:00–12:00 (jaro – podzim)

objemný odpad
spalitelný odpad

4. Malá Strana, 5. Hasička, 6. Chocholky - U lva

nebo dle domluvy s OÚ

stavební
(nespalitelný) odpad

1. Dolní Konec, 2. naproti zdr. střediska, 3. u Okálů,

sobota 10:00–12:00 (jaro – podzim)

4. Malá Strana, 5. Hasička, 6. Chocholky - U lva

nebo dle domluvy s OÚ
2 x ročně (jaro, podzim)

termín zveřejněn předem

nebezpečný odpad

náves

nebo dle domluvy s OÚ

(úřední deska, rozhlas, internet)

Sběrné nádoby a kontejnery v obci
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objemný odpad

plast

spalitelný odpad
nespalitelný odpad

sklo

elektroodpad

bioodpad

kov

papír

Obr. 1. Umístění sběrných nádob a kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadů v obci (autor: N. Kolářová)

Graf č. 1.

Graf č. 2.

Samozřejmě obec chce občanům třídění ulehčit,
a proto již došlo na některých obzvláště exponovaných místech ke zvýšení počtu žlutých
kontejnerů na plasty a k rozmístění větších zelených
kontejnerů na sklo. Obec uvažuje o dalších
opatřeních v odpadovém hospodářství, které by

občanům třídění odpadů usnadnily, například ohledně
papírového odpadu.
Věřím, že společnými silami jsme schopni dosáhnout
kýženého efektu snížení množství směsného komunálního
odpadu a ulevit tak životnímu prostředí i našim peněženkám.

Ukliďme Kanice

Martin Ondroušek

Inspirována akcí Ukliďme Česko, vydala se v sobotu 6. 4. 2019 více než čtyřicítka úkliduchtivých dospělých a dětí
do okolí naší obce, aby za slunečného jarního počasí odlehčila přírodě v okolí naší obce. V úterý 8. 4. 2019 pak mladí
hasiči a jejich příznivci jako každoročně v rámci Dne Země intenzivně čistili od odpadků okolí silnice do Babic nad
Svitavou.. Všem zúčastněným na obou akcích se patří náležitě poděkovat za jejich ochotu nezištně pomoci
životnímu prostředí i estetice našeho společného okolí. Na závěr nezbývá než věřit, že množství nalezeného
odpadu se bude každým rokem zmenšovat.

Foto: Vladimír Kalivoda

Foto: Martin Ondroušek

Marie Šmahelová

Víte, že...?

obec Kanice leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která byla vyhlášena v roce 1956
a v současné době má rozlohu 92 km²? Moravský kras je největší krasovou oblastí a druhou nejstarší
chráněnou krajinnou oblastí na území České republiky. Archeologické nálezy dokládají existenci člověka
v území již před 100 000 lety. Nachází se zde 11 přírodních rezervací, 4 národní přírodní rezervace a 2 národní přírodní památky. Téměř 60 % plochy pokrývají převážně listnaté lesy.
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Kultura
Téma čtvrtletí
Ohlédnutí...

Období přelomu zimy a jara v Kanicích nebylo na akce
příliš štědré, ale rozhodně nemůžeme říct, že by se
nedělo nic. V lednu v naší obci proběhla Tříkrálová
sbírka, ve které se vybralo téměř 40 tisíc korun!

V únoru se mohli občané o jarních prázdninách zúčastnit
lyžařského zájezdu na „Retro hory,“ což je pětidenní
autobusový zájezd do Jeseníků. Jedná se o obnovenou
tradici z devadesátých let, kdy se jezdilo, stejně jako
nyní, do lázní Lipová. Každý den se v ranních hodinách
vyráží na okolní svahy, kde si rekreanti mohou užít
sjezdové lyžování, další skupina účastníků zájezdu zase
poznává krásy Jeseníků z běžkařských tras. Na odpoledne je pak naplánovaný nějaký společný program,
jako například bazén či kuželky. A večery probíhají
ve společenské místnosti u deskových her, piva a kytar…

Kanický ples

Dne 16. 3. se pak v sále restaurace U Lajcmanů
v Řícmanicích konal Kanický ples. Jednalo se o první
novodobou zimní akci tohoto druhu. Na její organizaci
se společně podílely dobrovolné spolky z Kanic a předprodej probíhal na obecním úřadě a v knihovně." Byli
jsme moc zvědaví, jaký bude ze strany Kaničáků ohlas.
Už od začátku předprodeje byl o lístky zájem a sál se
téměř vyprodal. Troufám si říci, že vše vyšlo tak, jak
mělo, a dobře se bavili hosté i pořadatelé. Od 20:00
neúnavně hrála obsazenému sálu skvělá kapela Velvet
z Brna. Její nasazení vytáhlo všechny od stolů a parket
byl po celý večer plný. Paleta skladeb byla opravdu
pestrá – užili jsme si plesové klasiky ve stylu polky,
valčíku a latiny a samozřejmě k tomu oblíbené
modernější skladby v rychlém i pomalejším tempu :o).
Hudební program doplnila taneční vsuvka ve skotském
stylu. Postaral se o ni náš kanický Skot a dudák David
Neckař, který skvěle rozhýbal celý sál při kruhovém

Kristýna Rotreklová
Další akcí, na které jsme se v Kanicích mohli pobavit, byly
tradiční ostatky, pořádané místními dobrovolnými
hasiči. V sobotu 2. března chodil obcí průvod nejrůznějších masek a ty zvaly občany na večerní zábavu do
hasičské zbrojnice. Tam nebyla nouze o dobré jídlo, pití
a zábavu.

tanci, a výborná atmosféra při společném křepčení byla
přímo hmatatelná. Nechyběla ani tradiční tombola,
která byla díky laskavému přispění sponzorů nadmíru
bohatá. Nějaký dar si s sebou domů odnesl téměř každý.
Sečteno a podtrženo, jsem ráda, že jsme se do této akce
pustili. Děkuji všem, kdo se na organizaci podíleli.
Myslím, že jsme si společnou práci pěkně užili a byla
dobře zúročená. Doufám, že jsme tímto prvním
ročníkem založili novou tradici a za rok se třeba ještě
v hojnějším počtu sejdeme znovu.
Za organizátory
Kristina Dostálová Makovská

Náš tip!
A na co se můžeme těšit v dalším období?
Děti si rozhodně přijdou na své 1. 6. 2019, kdy se to bude v kanickém lese opět hemžit pohádkovými bytostmi.
Pohádkový les je již tradiční a velmi úspěšná akce pro děti, o kterou se rozhodně nenechte ochudit.
Dospělí se pak mohou těšit na 20. 7. 2019. To se uskuteční již druhý ročník letního „Lázeňského plesu“. První ročník
byl velmi vydařený – o předtančení se postarali mistři ČR ve standardních tancích, byla nachystána bohatá tombola
a půlnoční překvapení zajistil Petr Novotný se svojí ohnivou show. Jediným nedostatkem byla malá účast, ale věříme,
že tento ročník přiláká více lidí, kteří si i v (snad) horkém létě budou mít chuť zatančit na moderní i klasickou hudbu
v podání Maté-Vokaté, nebo si jen tuto kapelu přijdou poslechnout. Občerstvení i bohatý program – zajištěno!
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Živý Betlém v Ochozi
Kanické děti mají vzácnou příležitost rozvíjet své
hudební vlohy v rámci pěveckého kroužku vedeného na
místní základní škole paní učitelkou Kateřinou
Gronichovou, která se dětem věnuje s mimořádným
nasazením a se zjevnou láskou k hudbě. O tom, že
energie namířená správným směrem přináší zasloužené
a posluchačsky vděčné výsledky, se mohli obyvatelé
Kanic přesvědčit při mnoha příležitostech. V zimním
období to byly vedle školních vystoupení také zpěvy
u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu či akce
zvláštní, jíž byl Živý betlém v Ochozi, jehož se v prosinci
2018 zúčastnily i kanické děti, aby pěvecky posílily děti
z Ochozi a doplnily místní hudební doprovod. Živý
betlém ochozští sousedé pořádají pravidelně, jak bylo
patrné z představení dřívějších hlavních dětských hrdinů
– „Ježíšků“, dětí, kterým připadla role nejdůležitější – být
malým, živým jezulátkem v jesličkách. Loňský ročník byl
sedmým v pořadí a uspořádal jej ochozský Divadelní
spolek. Tradičním místem pořádání tzv. živých betlémů
bývá prostředí kostela, ale v Ochozi dali přednost
většímu prostranství a akci umístili ke Svazarmu
na hřiště. Díky tomu se nemuseli tísnit herci ani zpěváci,
zkrátka se pohodlně vedle sebe vešli jak lidé, tak kulisy.
Kdo se musel mačkat, byli ovšem diváci, kteří se těšili
na zábavu i na vystoupení svých ratolestí. Scénář, který

Zuzana Urválková

sestavila paní Narcisa Čoupková (pro hudební část
společně s J. Gavandou), dějově akcentoval oproti
tradičnímu vánočnímu příběhu o narození Ježíška
v Betlémě spíše doplňkový pohádkový motiv převzatý
ze známé pohádky Boženy Němcové O dvanácti
měsíčkách. Protože se jedná o dostatečně známý
příběh, bylo možné jej ozvláštnit situační komikou
a humornými výstupy. Za maskovanými postavami
anděla a dvanácti měsíčků místní obyvatelé postupně
odhalovali své známé a blízké, a o to více se scénkami
bavili. Na závěr došlo i na setkání nad jesličkami s malým
Ježíškem. Hudební doprovod, jehož se svými hlásky
aktivně účastnily kanické děti pod vedením p. uč.
Gronichové, byl kombinací písní na vánoční téma – Září
hvězda, září (Janek Ledecký); Vánoce na míru (Ewa
Farna); Hádej (Ondřej Ruml k televizní pohádce
O dvanácti měsíčkách); A pak (Tomáš Klus); Snad se
něco stane (Marek Ztracený).
Že hudba spojuje, oblažuje a povznáší, mohli zažít jak
rodiče doma, když poslouchali své ratolesti, jak si
prozpěvují nacvičované melodie, tak spolu s nimi všichni
hosté ochozského představení. Inu, nejen chlebem živ
jest člověk. A můžeme-li k voňavým a chutným
vánočním požitkům přidat i radost z hudebního zážitku,
získají vánoční svátky svůj původní duchovní rozměr.

Ze života farnosti

Kdo to byl ten Kulásec…
co ho zval hrdliččin hlas? ptávají se děti školou sotva povinné,
když se k nim dostanou počáteční verše Máchova Máje. A dost
možná, že se takto ptají zvláště v těchto dnech na počátku května
– ve dnech kdy i dospělí zavzpomínají na „večerní máj byl lásky
čas, kde borový zaváněl háj“. Karel Hynek Mácha prostě patří
ke klasice a patří k ní i jeho „erbovní“ básnické dílo.
O lásce se v něm, pravda, často hovoří a samotná láska zde
nabývá celou řadu podob – ostatně podobně jako v životě. A slovo
„láska“ je jedno z nehůře vysvětlitelných slov, snad právě proto, že
se názory na ni tolik liší.
Jen se podívejme třeba do oblasti populární hudby. Dozvíme se
zde, že láska je:
ráj, co má tisíc tajných dveří, jak praví stará báj;
láska, to je štít, sladký med i voda živá, kterou chtěl bych pít;
ź
je to vůně nebo zář, je to růže nebo pouhý stín;
ź
stravující žár i hořký chlad;
ź
černý kůň, co míchá pořadí, voda staletá, co podemele břeh.
Právem se ptáme po lásce; a intuice nás neklame, když nás
napadá, že láska je víc než jen prvomájové dostaveníčko pod
rozkvetlou třešní či jinými dřevinami. Mít někoho rád, to znamená
mnohem více než jen vyhledávat jeho přítomnost, protože je mi
ź

ź

P. Zdeněk Dršťka, administrátor farnosti Babice n./S.
s dotyčným či dotyčnou dobře. Znamená to nehledat vlastní
prospěch, ale dobro toho druhého.
Láska má dvojí rozměr. Je to jednak láska, která touží mít, prožívat,
užívat si, těšit se – a jednak je to láska, která se touží rozdávat,
sdílet a dělit, zkrátka a dobře: žít pro druhého. Pokud se jeden
z těchto rozměrů z našich vztahů vypaří, jen sotva lze mluvit
o lásce…
Letošní vrcholící jaro nás možná postaví před takováto rozlišování.
Možná bychom mohli věnovat méně síly prvomájové romantice
a naopak více síly věnovat těm, kteří jsou nám nablízku, prožívat
s nimi jejich život, snášet jejich slabiny, srovnávat se s potížemi,
které nám působí, a vyzkoušet si, jaké by to bylo, kdybychom
všichni cíleně žili „jen pro druhého“.
On totiž ten obyčejný, všední, každodenní život je mnohem
romantičtější než celá červená knihovna – a zvláště pak život
člověka, kterého jsem několikrát denně vídal. A ani mě nenapadlo
ho oslovit, zeptat se, jak se mu vede, a popřát mu všechno dobré
do dnů příštích. Možná jsou tyto jarní, tyto májové dny příležitostí
něco udělat pro druhé, prokázat větší lásku vůči druhým. Možná
jsou šancí alespoň trochu pochopit, co je to vlastně láska.
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Sbor dobrovolných hasičů Kanice

David Neckař

Hasičský výcvik naostro? Zažili jsme ho ve Spillern!

Popruhy utaženy, poslední kontrola výstroje a výzbroje
a přes přilbu slyším hlas instruktora:
„Are you ready?“ Kývu hlavou, tak jdeme na to:
„Kontrola dveří!“
„Studené.“
„Otevři a schovej se!“
„Dobré, je za nimi bezpečno, jdeme!“
Hned v první místnosti hoří. Není nic moc vidět, u stěny
šlehají plameny. Pošlu prvních pár pulsů vody směrem
do plamenů – a najednou už není vidět vůbec nic – pára
vyplňuje celý prostor. Zakopáváme o věci na podlaze
i kolem nás. Oheň sílí. „Je to spíš horší než lepší,“ slyším
zezadu. V kraválu plynových hořáků na sebe musíme
křičet. Ještě jednou zkusíme zaútočit na hořící linku.
„Jednou to musí zhasnout,“ říkám si. Nakonec se daří
oheň zdolat. Šátráme kolem sebe – jediná cesta vede
po schodech nahoru.
Po točitém schodišti se snažíme vytáhnout hadici.
Nahoře je obývací pokoj, plameny šlehají ze skříně
a pohovky. Hadice se snaží klouzat zpátky do přízemí.
Tep se zrychluje a dech přestává stačit – páry je všude
plno. Když je hotovo, slyšíme hlas instruktora: „Proč jste
neotevřeli okno? Lépe byste viděli…“
Za dalšími dveřmi je tma, zakopáváme o dětskou
postýlku. Tísnivý pocit. Uhasíme postel a stahujeme se
ven. Najednou ze skříně i pohovky začínají znovu šlehat
plameny – hm, to je pech – vše nahoru a znovu – ještě
poslední minuty.
Nakonec vše zhasíná, spouští se ventilační systém a my
vycházíme do chladného jarního vzduchu. Máme
za sebou první ostrý výcvik nositelů dýchací techniky
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ve školícím středisku v Tullnu. Na ploše několika
fotbalových hřišť se tu tyčí výcvikové objekty, povalují
vraky aut, autobusů, vlaků... Je tu i rybník, nad nímž
v náklonu přes okraj visí auto!
V neděli vyrážíme do jiného areálu za městem.
Převlékáme se ve stavební buňce, natahujeme hadice
od hydrantu a instruktoři se snaží rozdělat oheň
v kontejneru.
Za chvíli klečíme uvnitř a čekáme. Venku prší, tak se
oheň rozhořívá pomalu. Naštěstí zasahují naši kolegové
Vlado a Alois, cpou mezi mokré palety suchý vánoční
stromek, který tu kdesi vyhrabali. Konečně se začalo
něco dít – vrata i vstupní dveře se zabouchla. Prostor se
zaplnil kouřem. Instruktor ukazuje kontrolu chování
kouře i ohně – až (záměrně) zaplní prostor párou,
hrabeme se všichni ven.
Po skupinách pak lezeme do kontejneru a snažíme se
zvládnout plameny. Bylo inspirativní pozorovat, jak si
instruktoři počínali jistě a přesně – byli úplně klidní. „Je to
jenom oheň,“, usmál se nakonec Alex, když viděl naše
překvapené obličeje – poté, co si k hašení klidně lehl, jako
by se nechumelilo (vlastně nehořelo).
Zhruba v jednu máme hotovo. Cestou domů se
zastavujeme na oběd, oblečení v tričkách “HASIČI
KANICE.“ Od vedlejšího stolu zaslechnu asi desetiletého
kloučka: „Mami, to jsou hasiči?“ Kývl jsem na něj
s úsměvem: „Ja, Feuerwehr.“ Nejsme profesionální
jednotka, ale po tomto víkendu se vracíme jako lepší
hasiči než ti, co v pátek odjížděli z Kanic. Velký dík patří
všem, kteří obětovali svůj volný víkend – a dvojnásob to
platí pro kamarády z Rakouska, kteří se nám celou dobu
pečlivě věnovali.

Zprávičky z MŠ a ZŠ
Besedy v MŠ
V letošním školním roce probíhají v naší mateřské škole
odborně zaměřené setkávání s rodiči. O co vlastně jde?
Mateřskou školu navštíví odborník a uspořádá besedu
na určité téma.
29. 11. 2018 proběhla beseda s Mgr. Radkou Retkovou
na téma Maminky a tatínkové učí děti mluvit, aneb
logopedická prevence v domácím prostředí. Během
besedy si mohli její účastníci vyzkoušet praktická cvičení
a také na konci odpovídala lektorka na nejrůznější
dotazy.

Lucie Přibylová
škole přivítáme výbornou lektorku Mgr. Lenku Bínovou.
Její besedy budou zaměřeny na témata:
I NAŠE DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE
VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM...
Na další setkání se těší kolektiv pedagogů v MŠ.

17. 1. 2019 se uskutečnila beseda s tématem Školní
zralost a připravenost pod vedením Mgr. Vendulky
Kosmákové, která pracuje jako speciální pedagog
v Pedagogicko-psychologické poradně Brno.
8. 4. 2019 byla beseda zaměřena na vývojovou
psychologii u dětí od 2 do 7 let. Zajímavostmi ze svojí
praxe nás obohatila Mgr. Monika Kolářová, školní
psycholog.
Tyto přednášky byly velice zajímavé. Všechny
přednášející jsou odbornicemi ve své profesi, tudíž nešlo
pouze o teorii, ale o příklady a zkušenosti z jejich praxe.
Přednášky nejsou určeny jen pro rodiče dětí v mateřské
škole, ale i pro veřejnost. Termín a téma další besedy
bude vyvěšen na vývěsce u obchodu, webových
stránkách (www.zskanice.cz) a na nástěnkách ve
školce. Na setkání jsou zváni všichni, které dané téma
zajímá. A jaké přednášky nás ještě čekají?
V příštím školním roce na besedách v naší mateřské

Co se dělo v ZŠ...
Anglické divadlo
Každý rok se žáci vyšších ročníků účastní divadla
v anglickém jazyce. Ani letos tomu nebylo jinak. Dne
13. 12. 2018 se žáci 7., 8., a 9. třídy vydali do divadla
na divadelní hru jménem „Diary of Adrian Mole”
(v překladu Deník Adriana Moula). Já jsem byl jedním
z těch žáků a rozhodl jsem se vám o tomto povedeném
divadelním kousku jednoduše povykládat. Přijeli jsme
do onoho divadla kolem 10. hodiny. Abych zkrátil celé
povídání o tomto představení, bylo naprosto parádní.
I když se celou dobu mluvilo anglicky, tak jsme všemu

redaktoři školního časopisu Kanická Sojka
aspoň částečně rozuměli (díky paní učitelce z angličtiny,
kde jsme si text překládali). Celé divadlo se nesmírně
povedlo a já doufám, že se ještě za rok opět na podobné
anglické představení podíváme.
Brněnské pověsti v Redutě
Ahoj, minimálně čtvrťáci, páťáci a šesťáci vědí, že jsme
byli před Vánocemi v divadle Reduta na představení
Brněnské pověsti – O Brně vážně i nevážně… a s čertem!
Představení i zpracování se mi líbilo a doufám, že i mým
spolužákům. Scénář napsal Jakub Šafránek, který je
zároveň autorem knihy Brněnské pověsti.
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Za deštivého odpoledne se v jednom přívětivém
brněnském hostinci setkávají tři pocestní, kteří si pro
ukrácení svého čekání na lepší počasí vyprávějí
o záhadách města Brna a jeho dějinách. A protože
jedním z vypravěčů je také vysloužilý čert, můžete si být
jisti, že o zábavu, napětí i překvapení bude postaráno!
Dozvěděli jsme se, proč se Brno jmenuje právě Brno, že
v Brně řádil strašlivý drak a že jeden šikovný truhlář před
dávnými lety dokázal během jediného dne vyrobit kolo
a dopravit je z jihomoravské Lednice až do Brna.
Návštěva divadla byla příjemným zpestřením školní
docházky v předvánočním období a zároveň jsme si
mohli prohloubit znalosti z dějin zábavnou formou.
Příjemné zážitky tohoto dne nám zpříjemnila i návštěva
brněnských vánočních trhů, kde jsme dokoupili poslední
dárky a nezapomněli ani na naše žaludky. Byl to prima
den.
Filmový festival
Před Vánocemi se dne 20. 12. 2018 uskutečnil Filmový
festival. Pokud někdo neví, o co se jedná, tak je to
projekce ﬁlmů, které si samy děti zvolí. Každý se mohl
kouknout do jiné třídy podle toho, na co se chtěl podívat.
Také nemohlo chybět malé občerstvení, takže jako
v každém kině tak i ve školním kině se prodával
popcorn...mňam. Největší účast byla asi na ﬁlmu Johnny
English. Spoustu dětí se ale rozprchlo i do jiných tříd na
ﬁlmy Rrr, Grinch, Mrazík... Určitě si to všichni moc užili,
a nebojte se, příští školní rok se festival bude opakovat,
takže o nic nepřijdete :)
Karneval
Jako každý rok, tak i letos naše školní družina pro
všechny děti i zájemce pořádala karneval.

O autíčku na ovládání

Sešli jsme se v sobotu 23. února 2019 odpoledne
a přivítala nás barevně vyzdobená hala a v jídelně jsme
si mohli koupit občerstvení. Třeba dobrou buchtu, skvělé
pizza-šneky, popcorn a limonádu. Celou akci moderovala paní vychovatelka Kořínková. Čekala nás bohatá
tombola a já jsem vyhrála šest cen. Domů jsem si
odnesla omalovánky, lupu, nálepky na auto a minibasketbal. Celou dobu jsme tančili na naše oblíbené
písničky. Mohli jsme soutěžit i v připravených atrakcích.
Tam jsme vyhrávali sladké odměny, což byly bonbóny.
Připravila jsem si skvělou masku, šla jsem za černou
kočku. Tento den se nám skvěle vydařil a těšíme se na
příští dětský karneval. A překvapilo mě, že nikdo neměl
stejnou masku. Víte, někdy se může stát, že se víc lidí
oblékne do stejného kostýmu. A nestalo se to.
Hledáme společný rytmus
6. 3. 2019 jsme v tělocvičně absolvovali workshop
s názvem "Hledání společného rytmu". Na začátku nás
lektor seznámil se základní technikou hraní na drumben.
Potom jsme již pod jeho vedením zkoušeli vytvářet
jednoduché rytmy. Netrvalo dlouho a pustili jsme se do
vyluzování zvuků podle naší fantazie. Bylo to trochu
těžší, když jsme měli opakovat jednoduché skladby
svých spolužáků. Vymyslela jsem i svoji skladbu
a povedla se. Určitě jsme si to užili a vybili nějakou tu
energii.
Na závěr nám byl představen hudební nástroj
australských domorodců, Didgeridoo (Didžerydu).
A k němu se vztahuje tato legenda. Když jeden
dřevorubec kácel strom, tak v něm byli termiti. A on je
nechtěl hodit do ohně. Tak do dutého kmene foukl.
A přitom z něj vyloudil zajímavý zvuk. A tak vznikl
hudební nástroj Didgeridoo (Didžerydu).

příspěvek do RECYKLOHRANÍ

Bylo nebylo jedno autíčko na ovládání, které se jmenovalo Fin. Toto autíčko patřilo Vojtěchovi, který si však
nevážil věcí, protože byl z bohaté rodiny a mohl si koupit, co chtěl.
Jednoho dne, když měl narozeniny, koupili mu rodiče nové nablýskané rychlé auto s velkým výkonem.
Vojtěch staré auto už nechtěl, a tak ho schválně ničil. Kopal do něj, házel s ním. Jednou to Fin nevydržel, a tak
se rozhodl ujet. S nízkým stavem baterie a odřenými koly se vydal na cestu. Jel celou noc, až mu došla
energie. Dostal se na ulici, kde byla tma, mokro a špína.
Když to vypadalo nejhůře, uslyšel hlas malého Karlíka, který neměl hračky a ani pořádnou střechu nad
hlavou. Uviděl autíčko, rozzářily se mu oči a vzal si ho.
Za poslední peníze koupil do autíčka nové baterie, vyčistil ho, vyleštil, opravil rozbité části a s autíčkem si
hraje dodnes. Fin je šťastné auto a jezdí snad ještě rychleji než předtím. A Karlíkovy oči září jako nikdy.
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Sport v obci
Jan Drábek
Z historie Sokola
„Kde život, tam ruch, tam pohyb a změna bez ustání. Jak oko po světlu touží, po zvuku sluch, tak i veškeré
hýbací ústrojí naše po činnosti přiměřené.“ Tak začíná kniha Základové tělocviku, kterou jako literární
pomůcku cvičebního přehledu a vyučování sepsal v roce 1869 dr. Tyrš. Vznikl tím teoretický návod, jak
správně „zmáhat tělo tělocvikem“ při prostném cvičení, cvicích na koni, hrazdě a kruzích, při rohování, zápasu
a šermu.
Pár let před vydáním, přesně dne 16. února 1862,
vznikla v českých zemích, které byly až do roku 1918
součástí habsburské monarchie, nejstarší sokolská
jednota. Spoluzakladatelem Tělocvičné jednoty
pražské, později nazvané Sokol pražský, byl právě
zmíněný prof. PhDr. Miroslav Tyrš (narozen jako
Friedrich Emmanuel Tirsch, ale z lásky k českému jazyku
a k české vlasti si jméno i příjmení počeštil). Sportovní
disciplíny zprvu nebyly v České obci sokolské
dominantním prvkem. Hlavním stimulem vzniku
tělovýchovné jednoty – jak už název napovídá – byla
potřeba jednoty obyvatelstva a jeho fyzické připravenosti za účelem branné pohotovosti. V rámci praktického využití jednoty byla dokonce pod heslem „Kdo hasič,
ten sokol“ pod Sokolem sjednocena činnost hasičská a
tělovýchovná (a to až do roku 1882, kdy se hasičství
oddělilo). V roce 1896 byl založen samostatný
tělocvičný odbor katolických tovaryšů jako předchůdce
katolické sportovní organizace Orel (r. 1909), jehož
současným předsedou je bývalý hejtman, senátor
a aktuálně poslanec Ing. Stanislav Juránek. Postupně se
pak Česká obec sokolská rozrostla na dnešních

42 sokolských žup s více než 1100 tělovýchovnými
jednotami. Starostkou předsednictva ČOS je Ing. Hana
Moučková.
Naštěstí se v dnešní době tělovýchovné jednoty
a sportovní spolky věnují většinou zábavnějším
sportovním disciplínám, takže se nám stále daří
odtrhnout děti od mobilních telefonů a přimět je
k pohybu. Cvikuchtiví tak mají pestré možnosti
sportovního vyžití. Jak by asi v konkurenci moderních
technologií a atraktivních sportů obstála u dětí například
Tyršova prostná nebo pořadová cvičení? Nebo dnes již
nic neříkající cviky jako skok vysokodaleký útokem přes
průžnou líhu do žíňovky, met s výsedem únožmo, skok
zprosta do hloubky s osmnáctistopým dvojatým kolmým
řebříkem, skok vysoko-hluboko-daleký nebo břišní
pohroz? Nebo by snad někdo z vás ještě věděl, co udělat,
když trenér zavelí: „meteší-meteš“? Proto si s námi
přijďte zasportovat a pošlete za námi své děti, ať si
vyberou z poměrně pestré nabídky stávajících aktivit
v Kanicích (více informací najdete na stránkách obce
http://www.obeckanice.eud.cz/sport/telocvicna/ ) nebo
svým zájmem pomohou tuto nabídku rozšířit.

Běh za sklínkou medu

Martin Nežádal

Před několika dny skončil 6. ročník Běhu za sklínkou medu. Letošní závod překonal téměř všechny možné
rekordy. V návštěvnosti – celkem 65 dospělých běžců a běžkyň a 39 dětí závodících v dětských kategoriích.
Padly také tři ze čtyř trasových rekordů. Tomáš Hrnčíř a Jaroslav Sláma se na dlouhé trati jako historicky první
běžci dostali pod jednu hodinu. Tomáš ustanovil nový traťový rekord časem 0:58:13. I v ženské kategorii byl
na dlouhé trati ustanoven nový rekord výkonem Adély Šianské 1:14:04. Největšího zlepšení bylo ale dosaženo na krátké trati, kde byl traťový rekord zlepšen výkonem Tomáše Liščinského o více jak minutu na novou
hodnotu 0:30:13. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá, trať rychlá. Vítězové jednotlivých tras jsou uvedeni
v tabulce níže. Žlutou barvou jsou zvýrazněné traťové rekordy.
Šestý ročník byl ve skutečnosti sedmým. První ročník
byl totiž uveden jako nultý, jelikož jsem nevěděl, zda se
myšlenka osvědčí, zda přijde dost běžců, zda akci
organizátorsky zvládneme, zkrátka zda je závod
„životaschopný“.
Do Kanic jsme se přistěhovali na podzim roku 2008.
Krásné okolí Kanic mně denně potvrzuje, že to bylo

jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. V Kanicích
jsme poznali nové sousedy a kamarády a pochopili, že
na rozdíl od městského prostředí Brna, zde panuje jaksi
všeobecně sportovnější duch. Lidé žijí více venku, více se
hýbají, krásné okolní lesy přímo vyzývají k procházkám,
běhům nebo cyklotoulkám.
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Ačkoliv jsem původně v podstatě ne-sportovec, časem
jsem tomuto „zdravému duchu“ Kanic podlehl i já a začal jsem nejprve „poběhávat“ a později snad i trochu
běhat. Dodnes si pamatuji, jak se k mě při jednom
výběhu připojil Karel Hynšt, kterého jsem v té době
vůbec neznal. Během chvilky jsem si potykali, a pak už si
jenom pamatuji, jak jsem se snažil s ním držet jeho
„uvolněné“ tempo a tvářit se přitom uvolněně. Což se mi
nepodařilo, takže jsem se musel s výmluvou na křeče
odpojit.
Později jsem poznal kanického běžeckého guru Pepu
Kolínka. Dozvěděl jsem se, že v Kanicích ještě nedávno
organizoval běžecký závod jako součást Brněnského
běžeckého poháru. Dodnes každou neděli organizuje
výběh běžeckých nadšenců, věnuje se dětem
a organizuje další tělovýchovné aktivity, za což mu jako
otec dvou malých dětí velice děkuji.
Při tom mém „poběhávání“ jsem, nevím proč, dostal
nápad seznámit s krásným prostředím Moravského
krasu své kamarády a známé a zorganizovat malý
běžecký závod. Nultý ročník se konal 1. 5. 2013, byl
vyhlášen pouze na jediné trati dlouhé 14,7 km.
Zúčastnilo se ho celkem 9 (!) běžců. V mužské kategorii
zvítězil Jarek Juřica (1:09:40) a v ženské kategorii moje
žena Valerie časem 1:27:01. Protože mě mrzelo, že
jsem se v nultém ročníku neumístil na bedně, rozhodl
jsme se v následujícím roce otevřít ještě jednu trať – a to

kratší, cca osmikilometrovou. Doufal jsem, že na kratší
trati budu mít větší šanci na medaili. Tento plán mi
vycházel přesně dva roky, kdy mě z bedny odsunul
„kamarád“ Martin Ondroušek. Vzhledem k tomu, že
každým rokem roste počet účastníků – v roce 2017 se
běhu zúčastnilo celkem 38 běžců, a že kvalita běžeckých
výkonů se stále zvyšuje (současný rekord dlouhé trati je
1:00:24 a krátké trati je to 0:31:24), budu se muset
v následujících letech připojit asi k dětskému běhu.
Kromě běhu dospělých totiž pravidelně organizujeme
i běžeckou soutěž pro děti.
Trasy běhu, výsledkové listiny, fotogalerie a propozice
najdete na internetu na adrese:
http://nezadal.wz.cz/hr.
Běh se koná pravidelně 1. 5., start je v 11:00 h na starém hřišti na Bukové. Můžete si přijít zazávodit nebo se
jen proběhnout nebo jenom na „čumendu“ – je to na vás.
Díky pravidelné účasti výborného běžce Steve Chalka
z Bílovic nad Svitavou můžeme říct, že se jedná o běh
s mezinárodní účastí, který si již vydobyl své cizojazyčné
jméno – Honey Race. Běží se totiž o sklínky medu.
Překonání traťového rekordu je odměněno zvláštní
cenou – lahví medoviny. Přijdete?
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali
a pomáhají s organizací běhu, všem, kteří se běhu
aktivně nebo pasivně účastní, a ŠLP Křtiny za povolení
běhu v jejich lesích.

Výsledky Běhu za sklínkou medu 2019
Číslo

Příjmení

3
11
41

Drncová
Janovská
Šváchová

23
8
33
52
49
43
7
48
1
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Jméno

Čas

Trasa 7,6 km, ženy
Klára
0:43:27
Pavlína 0:45:21
Hana
0:45:44

Trasa 7,6 km, muži
Tomáš 0:30:13
Jiří
0:30:49
Jan
0:32:53
Trasa 14,7 km, ženy
Šianská
Adéla 1:14:04
Kolínková
Hana
1:15:06
Vaňousová
Jolana 1:27:03
Liščinský
Huťka
Opletal

Hrnčíř
Sláma
Bulín

Trasa 14,7 km, muži
Tomáš 0:58:13
Jaroslav 0:58:30
Martin 1:01:19

Pořadí

Kategorie

1
2
3

F7
F7
F7

1
2
3

M7
M7
M7

1
2
3

F15
F15
F15

1
2
3

M15
M15
M15

Kruhový trénink

Kristýna Rotreklová

Kruhový trénink je komplexní cvičení, při kterém posílíte díky kombinaci aerobních a anaerobních aktivit
celé tělo. Systém kruhového tréninku spočívá ve cvičení na vybraných stanovištích zaměřených
na posílení různých částí těla, mezi nimiž se přesouváte a putujete „v kruhu.“
Na každém stanovišti se zdržíte jen chvíli a cviky vás
nemají šanci omrzet. Zábavnou formou tak procvičíte
všechny svalové partie. Pozor je třeba dávat na správné provádění jednotlivých cviků, ale od toho je zde
instruktor, který na vás dohlíží a popřípadě poradí, jak
cvik provádět správně. Další výhodou je, že na cvičení toho moc nepotřebujete: postačí sportovní
oblečení, čistá sportovní obuv, cvičící podložka a pití.
Při cvičení neděláme přestávky, pouze po ukončení
kola je krátká pauza na pití, jinak je to od začátku
až do konce cvičení naplno, při kterém posouváte své
možnosti a limity. Vyrazit na něj mohou všichni bez
rozdílu kondice, věku nebo váhy. Díky tomu, že každý
cvičí ve svém tempu, se hodí jak pro úplné začáteční-

ky, tak i pokročilé cvičence, a každý si dobře zacvičí.
Na hodině se pracuje s využitím známých i méně
známých pomůcek, ale i s vlastní vahou těla. Kruhový
trénink tak nabízí neuvěřitelnou pestrost a variabilitu,
a právě v tom je jeho největší síla. „Kruháč“ umožňuje
spalování tuků na jedné straně a posilování svalů
na straně druhé.
V Kanicích je toto cvičení již od roku 2015, a to vždy
v pondělí od 19:00 do 20:00 hodin. Přijít vyzkoušet
si je může každý, jak muži, tak ženy. Všichni cvičíme
s ohledem na svoji kondici a zdravotní stav. Navíc
lekce jsou pro občany Kanic zdarma. Tak si přijďte dát
pořádně do těla a rozlučte se s tukem v problémových
partiích. Nebudete-li se šetřit, úspěch máte zaručen!

Kuželky

Václav Mikulášek

Čas rychle běží a letošní rok to bude již 24 let, kdy se začala psát historie kuželkářů v Kanicích. V průběhu této doby jsme vyzkoušeli a zahráli si v rámci turnajů a podobných akcí na několika kuželnách.
V současné době je naší „základnou“ kuželna
Sokola Husovice, kde hrajeme pravidelně každý
pátek. Také zde pořádáme tradiční velikonoční
a vánoční turnaje. Kromě této aktivity hraje ještě naše
čtyřčlenné družstvo pod hlavičkou Sokola Kanice od
roku 2008 na kuželně Rostexu ve Vyškově soutěž
odborářských her, tzv. Odborářskou ligu. Nutno
podotknout, že proti nám, amatérům, nastupují
většinou registrovaní hráči z vyšších soutěží. Díky
našim výkonům v posledních letech jsme si získali
mezi soupeři patřičný respekt. Kompletní výsledky
utkání a tabulku s pořadím týmů je možné nalézt na:

29. ročník a poté vyhodnocení ročníku 2018–2019.
To je ve stručnosti pár informací o našem dění.
Všechny podrobnosti, detaily a skutečnosti včetně
fotodokumentace jsou zaznamenány v naší obsáhlé
šestidílné kronice. Závěrem využiji této možnosti
k oslovení zájemců o tuto hru a rád bych je uvítal
v našem kolektivu, který potřebujeme omladit.

www.kkvyskov.cz/odbory.
V březnu jsme uspořádali na kuželně ve Vyškově již
8. ročník memoriálu Aloise Vystrčila, zakládajícího
člena kuželkářů. V dubnu se zúčastníme Velikonočního turnaje, který pořádá Klub dárců krve okr.
Vyškov, a v květnu, na konci soutěže odborářských
her, bude opět uspořádán turnaj družstev, a to již
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Run Kanice

Jan Drábek, Karel Hynšt

Již tradičně se běžci z týmu Run Kanice zúčastnili v neděli 17. 3. středně náročného běžeckého závodu
v Adamově o délce 8,3 km s názvem Běh na Nový hrad 2019.
Letos se jednalo již o 12. ročník závodu. Vybíhá se
od restaurace U Baťáka, kde je hlavní zázemí, a běží
se nejprve po rovině podél řeky ke studánce a odtud
trasa stoupá až k Novému hradu. Hrad se oběhne
a pak se sbíhá stejnou trasou dolů k řece a nakonec
do cíle. Letos se účastnili Klára Drncová, Valerie

Nežádalová, Karel Hynšt, Petr Nešpor a Petr Kolář.
Výsledkově jsme v konkurenci asi 57 závodníků
dopadli velmi dobře. Valča skončila druhá mezi
ženami a Petr K. se ve své mužské kategorii umístil
na 3. místě. Za což jim gratulujeme. Běželo se
za pěkného počasí při teplotě 14°C.

Pro nadcházející období uvádíme termíny některých běžeckých závodů v blízkosti Kanic. Krásné prostředí
Moravského krasu k aktivnímu pobytu v přírodě přímo vybízí.
Vybrané závody (více informací na www.oblblansko.cz) jsou vhodné pro výkonnostní běžce i pro začátečníky:
26. května

Ostrov

Šamalíkova míle

9,1 km, silnice+terén

8. června

Spešov

Spešovský běh okolo Jedle

8,5 km, lesní cesty

15. června

Veselice

Lesempolem

10 km, 90% terén

30. června

Sloup

Sloupský lesní běh

11,5 km, silnice

13. července

Skalní Mlýn

Desítka Moravským krasem

10 km, asfalt

21. září

Sloup

Běh Moravským krasem

12,2 km, 80% terén

5. října

Kunštát

Kunštátská desítka

10 km, silnice

13. října

Rudice

Běh kolem Klostermannovy studánky

12 km, lesní cesty+silnice

20. října

Hořice

Hořická rokle

8 km, terén
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Rozhovor aneb žijeme tu společně

Hana Rakšány

Vážení čtenáři,
tentokrát je mi velkou ctí podělit se s vámi o rozhovor, který nám poskytla naše nejstarší
obyvatelka, paní Eliška Svojanovská. Společně s paní Věrou Mikuláškovou jsme u paní
Svojanovské strávily příjemné únorové odpoledne, za jehož zprostředkování bych ráda
poděkovala jak paní Mikuláškové, tak panu Ivu Pernicovi. Paní Svojanovská nám u kávy
a pohoštění s vitálností a vtipem glosovala některé milníky ze svého života.

Eliška Svojanovská, 1925
Paní Svojanovská, odkud pocházíte?
Jsem místní rodačka a v Kanicích jsem strávila celý
život. Dodnes bydlím v rodném domě. Ten postavil
ještě můj dědeček.
Jaké jsou Vaše vzpomínky na dětství? Jak se Vám
zde žilo?
Byla to doba, kdy rodiče byli ještě při dobrém zdraví
a bylo nám hezky. Žádné strádání jsme nezažívali,
rodiče měli kousek pole, chovali domácí zvířata.
Do školy jsem chodila do Bílovic nad Svitavou,
do Měšťanky. Chodívalo se z Kanic pěšky. Já jsem ale
měla od tatínka slíbené jízdní kolo, na které jsem se
dlouho těšila. Když jednoho dne tatínek vytoužené
kolo z Brna přivezl, začala jsem na něm jezdit
do školy. Byla jsem prvním děvčetem v Kanicích,
které vlastnilo jízdní kolo.
Po čtyřech letech v bílovické Měšťance jsem
nastoupila ke studiu na Obchodní škole v Brně.
Kam jste odešla po ukončení studií?
Během druhé světové války v Adamově prováděli
odvody k nuceným pracem. Já jsem ale měla štěstí.
Byla jsem už zaměstnána a nemusela tak odjet na
práci do Německa. Pracovala jsem v účtárně
v kosárně a srpárně v Brně. Firma měla německé
majitele (pánové Hermann a Schoffer), zaměstnanci
ale byli Češi. Zde jsem zůstala až do konce války.
Vzpomínám si, jak jsem se během velkého
bombardování Brna nemohla dostat ze zaměstnání

zpět domů. Přespala jsem u tety v Brně a rodiče si
doma v Kanicích mysleli, že jsem bombardování
nepřežila. Po skončení druhé světové války jsem
nějaký čas pracovala v Obnově v Kanicích. Potom
jsem až do důchodu pracovala ve ﬁnanční účtárně ve
Zbrojovce Brno.
Vraťme se ještě k Vašemu dětství a mládí. Zmínila
jste, že jste je prožila v Kanicích. Jak se děti
a mládež tenkrát bavila?
Měli jsme tu ochotnické divadlo. Vedla ho paní
učitelka Petlachová, velmi talentovaná a obětavá
žena. Divadlo se v obci udrželo tuším do poloviny
60. let. Mě maminka vedla k přednášení básniček,
takže jsem přednášela i při slavnosti vystavění
pomníku prezidentu T. G. Masarykovi (19. 5. 1929 –
pozn. red).
Také jsem cvičila prostná cvičení za žákyně a ženy
na 10. nebo 11. všesokolském sletu. Moje maminka
byla činná při zakládání Sokola v Kanicích. Cvičilo se
tenkrát v bývalé hospodě u Lunerů. Maminčin bratr
dokonce zakládal Sokola v Argentině, kam odešel
za prací.
Paní Svojanovská, srdečně Vám děkuji, že jste nás
přijala a podělila se s námi o své vzpomínky. Bylo
nám s Vámi hezky. Máte na závěr nějaký vzkaz
nebo přání pro naše spoluobčany?
Přeji si, aby už nedošlo k žádné válce. Bylo to nejhorší
období mého života, silně se dotýkající nevinných
lidí. Aby něco takového už nikdo nezažil...

Děkujeme a přejeme paní Svojanovské mnoho zdraví a klidných chvil!
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Meteookénko
Zima 2019 v Kanicích

Petr Kolář

MĚŘENÍ:
Klimatologické údaje pocházejí ze stanice umístěné na jižně orientovaném svahu v dolní části obce v nadmořské
výšce 310 m. Teplota vzduchu je registrována každých 10 minut čidlem ve výši 2 m nad okolním terénem, denní
úhrn srážek měří srážkoměry umístěné 1 m nad zemským povrchem.
DATA:
Pro klimatology zima začíná 1. prosincem a končí posledním dnem měsíce února (letos tedy 28. února). Veškeré
údaje se proto vztahují k danému časovému období. Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty vybraných charakteristik: (Tavg/Tmax/Tmin – průměrná/maximální/minimální teplota vzduchu,Srsum/Srmax – celkový měsíční/maximální denní
úhrn srážek), a to zvlášť pro každý zimní měsíc.
Prosinec

Leden

Únor

Tavg

1,2 °C

–1,3 °C

2,4 °C

Tmax

11,9 °C (28. 12. 12:40)

14,1 °C (17. 1. 12:40)

20,4 °C (28. 2. 11:40)

Tmin

–6,9 °C (13. 12. 4:00)

–14,7 °C (23. 1. 7:20)

–10,0 °C (7. 2. 6:10)

Srsum

42 mm

49 mm

24 mm

Srmax

11 mm (23. 12.)

8,5 mm (7. 1.)

10 mm (3. 2.)

KLIMATOLOGIE:
Jaká tedy byla uplynulá zima v porovnání s dlouhodobým (1961 – 2000) normálem? S průměrnou teplotou vzduchu
0,7 °C byla přibližně o 2 °C teplejší než normál. Na druhou stranu celkový úhrn srážek (115 mm) normálu téměř
odpovídal.
ZAJÍMAVOSTI:
ź
ź
ź
ź

V lednu a únoru se vyskytly pouze 3 dny (13. ledna., 2.–3. února), kdy minimální denní teplota vzduchu neklesla
pod 0 °C.
Zima vrcholila ve dnech 22.–23. ledna, kdy průměrné denní teploty vzduchu nepřesáhly –8 °C.
V prosinci bylo zaznamenáno celkem 19 dnů se srážkami, v únoru pouze 5.
Se slunečným počasím v únoru souvisely velké teplotní rozdíly v průběhu dne (tzv. teplotní amplituda) –
28. února činil teplotní rozdíl 24,3 °C.

Kanické včelaření v létě v zimě

Pokud by zmizely včely, zbývají lidstvu jen čtyři roky života.

Včelstvo je společenstvo vyššího řádu. Jedinec nic
neznamená, nemůže sám existovat. Včelstvo má znaky
obratlovců a některé znaky savců. Včely mají velmi
složité vzájemné vztahy; během života se postupně
mění jejich role v úle, specializují se. Včelí matka úlu
nevládne, v úlu panuje jakási pokročilá demokracie. Bez
matky včelstvo nepřežije, ale pokud se matka včelstvu
„nezdá“ – klade málo vajíček, je poškozená, produkuje
málo feromonů a mateří kašičky, která včelstvo stmeluje
a uklidňuje, včely ji bez milosti vymění, tzn. nahradí
mladou a výkonnější matkou.
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Martin Nežádal
Albert Einstein

Člověk je na opylovatelích existenciálně závislý. Pokud
hmyzí opylovatelé zmizí, lidstvo umře hlady. Takhle
prosté a jednoduché to je. Nejnovější studie dokazují, že
za posledních 40 let je hmyzu až šedesátkrát méně
(https://www.pnas.org/content/115/44/E10397).
Kromě opylování získává člověk od včel med. Jedna včela
dokáže za svůj život donést do úlu 4 až 9 g medu, to je
zhruba jedna čajová lžička. Na 1 kg medu musí včely
nalétat cca 280 000 km, což odpovídá dráze obletěné
7krát kolem rovníku, a navštívit cca 4 miliony květů.

Včelařit jsem začal v roce 2008, krátce předtím, než
jsme se s manželkou přistěhovali do Kanic. Neměl jsem
k dispozici žádný pozemek, na kterém bych mohl včely
umístit. Velmi oceňuji a vážím si pomoci, kterou mi tehdy
poskytl pan starosta Kalivoda. Umožnil mi umístit
včelstva na obecní pozemek u lesa, u silnice ve směru na
Ochoz. Začal jsme se třemi včelstvy a počet včelstev
jsem po počátečních nezdarech postupně navyšoval,
až se ustálil na současných 20 až 30. V rodině u nás
nikdy nikdo nevčelařil, musel jsem tedy navštěvovat
různé kurzy a vzdělávací akce, přečíst spoustu knížek
a časopisů. Včelaření je velmi náročné na teoretickou
přípravu, bez toho to nejde. V zimě je na to naštěstí dost
času. Na jaře a v létě už na čtení čas není. To naopak
nastupuje těžká, fyzická, a časově dost náročná práce.
Naštěstí mám tolerantní manželku, která chápe význam
mého koníčku pro lidstvo :-).
Každý včelař musí být v kontaktu s přírodou. Práce
ve včelstvech se neřídí kalendářem, ale podle průběhu
denních i nočních teplot, podle srážek a zejména podle
rozkvětu tzv. signálních rostlin. Např. když rozkvete
třešeň ptačí, je čas pro první rozšíření úlů, přidávání
nástavků. Ale ani toto nelze říct obecně, každý včelař si
musí „odpozorovat“ svoje stanoviště a včely na něm.
Zkrátka získat zkušenosti. To je většinou úkol na celý
život. Každý rok je trochu jiný a tak, jak říká jeden můj
kamarád – včelař, navzdory veškerému učení – umírá,
zatímco „blbé“ včely si svá tajemství nechávají pro sebe.
Bohužel, i hodně „blbé“ včelař si nemůže nevšimnout
proměn naší krajiny v souvislosti s globálními
klimatickými změnami. Zimy jsou kratší a teplejší.
Je málo mrazivých dnů, což je pro včely špatně. Včely
potřebují vymrznout – ozdravuje je to. Jaro nastává
explozivně. Absolutně chybí nějaký mírný nástup.
Během týdne všechno rozkvete. Včely ale nemají na jaře
tak rychlý rozvoj. Nestihnou nanosit jarní příděl pylu
a nektaru. Dříve po odkvětu ovocných stromů bývala
krátká pauza, než nastupovala řepka. Poslední léta ale
řepka kvete už zároveň s jabloněmi. Po odkvětu

ovocných stromů a odkvětu pampelišek nastává
v „kanickém“ údolí hlad. Akáty, pokud rozkvetou,
nemedují. A po akátech už není nic. Včely jsou v té době
ve vrcholné fázi rozvoje, mají velkou spotřebu, a bez
přísunu nektaru z přírody začnou velmi rychle hladovět.
Až později v létě, v lese, kvete lípa. To býval dříve
spolehlivý zdroj sladiny. V posledních letech jsou však
léta hodně horká a extrémně suchá. Už ani lípy nemedují.
A o lesní snůšce pocházející z přemnožených mšic se
včelaři v Kanicích může jenom zdát.
Další věc, kterou včelař musí vnímat, je velmi nízká
druhová pestrost naší krajiny. Člověk by předpokládal,
že na hranicích CHKO Moravský kras bude rostlinná
skladba pestrá a květ bylin, keřů a stromů umožní včelám
celoroční rozvoj. Není to tak. V posledních letech se
stává, že včelstva v Kanicích ani jednou ročně nevytáčím
a naopak je musím na podzim krmit, aby přežila zimu.
Vzpomínáte si, kdy jste naposledy na loukách obklopujících Kanice byli schopni natrhat pro svou milou kytici
lučního kvítí? Dnes tam roste jenom tráva. Ta neuživí ani
včely ani jiný hmyz. Nedávný výzkum publikovaný
v časopise Moderní včelař, prováděný MZLU na několika
lokalitách v našem okolí jasně prokázal, že v Brně je
daleko pestřejší a rozmanitější druhová skladba než
v zemědělské krajině brněnského okolí.
Město je v současnosti pro včely vhodnější krajinou než
naše, intenzivním zemědělstvím zdecimovaná venkovská krajina.
Posledním ranou, která přispívá k likvidaci včelstev, je
široké používání pesticidů. Hladové, přiotrávené včely
mají sníženou imunitu a snadno se potom stávají obětí
nemocí, parazitů, případně jsou dezorientované a nevrátí se do úlu.
Včelaření je výborný koníček. Plně vás zaměstná, musíte
se naučit spoustu nového. Velkou radost mi přináší chov
matek a množení včelstev. Taky se naučíte daleko více
vnímat přírodu. Bohužel, také si začnete díky tomu
všímat, jak moc přírodu devastujeme. Takže je to koníček
doslova hořko (více) sladký (méně).
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Kam na výlet

Karel Horáček

Dvanáctikilometrový okruh Kanice – Pacherův Kříž – Kanice
Výlet je cca na 3,5 hodinky klidné chůze. Zahájíme ho
v Kanicích na „NÁMĚSTÍ" a vydáme se cestou
na Chocholky. Projdeme nad bývalým koupalištěm
a sestoupíme dolů na Havaj. Po lávce přeběhneme přes
veletok Časnýř a po sypané lesní cestě Valchov
vyskotačíme do kopečka až k závoře a za ní se dáme
kousek po žluté značce k silnici č. 373. Přejdeme ji
a najdeme si na pravé straně zkratku, kterou – když se
zadaří – dorazíme dolů do údolí Říčky někde mezi
Svobodův a Jelínkův mlýn. Dáme se doleva k Jelínkovu
mlýnu, a když narazíme na příjezdovou silnici od Mokré
k Jelínkovu mlýnu, ve kterém je restaurace, tak si necháme zajít chuť na pivo a jiné pochutiny a odbočíme na
Mokrou. Po 800 metrech dojdeme k rozcestníku u křížku
u Mokerské myslivny. Tam se poučíme z informačních
tabulí, najdeme starý hraniční kámen se znaky panství
a vydáme se některou z cest na druhé straně od křížku
k Pacherovu kříži. Buď horní cestou po červené značce
a odbočit doleva ke kříži (odbočka je značená), anebo jít
spodním chodníkem a dojít k Pacherovu kříži zespodu.

Podklad: www.mapy.cz
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I tady je na odbočce tabulka – viz foto. Doporučuji spodní
cestu, odbočku pár metrů přejít a odbočit doleva
na malou vyhlídku na Bajerovu skálu a pak se vrátit.
Po malém odpočinku u Pacherova kříže a po prostudování jeho historie se pak vydáme po hřebenu ( jsou tam
jen malé chodníčky) směrem východním. Přejdeme přes
několik vyhlídek (Hladká skála, Poslední...), pokud se
nám chce, sestoupíme kousek k některé z mnoha jeskyní
nebo děr, které u trasy jsou (Trempů, Tulácká, Kůlnička...).
A nakonec, když budeme mít štěstí, sestoupíme svahem
a trefíme jeskyni Pekárna. Pokud se nezadaří, tak
narazíme někde na žlutou značku, která vede na Hostěnice. Máte-li vůli a sílu si ještě další kousek (1 km??)
zajít, dáme se směrem na Hostěnice, abychom zde
zrevidovali stav Hostěnického propadání. Každopádně
se pak po žluté ale dáme zpět vlevo a dorazíme až na
rozcestník pod Ochozskou jeskyní. A odtud Luhem
po modré kolem potoka do Ochoze a dál kolem fotbalového hřiště a kolem lesa žlíbkem domů…

Okénko do knihovny

Blanka Kalivodová

V dnešním okénku bych Vás, čtenáře i nečtenáře, chtěla upozornit, že máme v knihovně malou sbírku
regionální literatury. Jedná se o knihy, brožury či účelové tisky z našeho nebližšího okolí, nebo krásnou
literaturu, která má nějakou spojitost s naším krajem. Najdete u nás knihy o historii Bílovic nad Svitavou,
Řícmanic, Babic nad Svitavou a samozřejmě Kanic. Kanice jsou součástí Moravského krasu, proto i regionální
koutek má knihy o tomto území včetně obrazových publikací. Nechybí také publikace o Brně – průvodce,
knihy o historii, pověsti, zajímavosti. Také beletrii, jejíž děj se odehrává v Brně a okolí. Sbírka regionální
literatury je neustále doplňována o nové i starší tisky, které se do knihovny dostanou darem nebo je lze
zakoupit. Pokud byste o nějaké knize s regionálním zaměřením věděli, ráda ji do fondu zařadím.
A nyní pár zajímavých knih:
ź

Svododa, Jiří: Nejkrásnější pověsti jižní Moravy

ź

Flodrová, Milena: Staré Staré Brno

ź

Kaprálová, Zdena: Zítra bude líp

ź

Drápela, Miroslav: Křtiny a vesnice její farnosti na pohlednicích

ź

Přichystal, Antonín: Záhada Býčí skály

Kalendář akcí

Ivo Pernica

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýznamnějších kulturních akcí v Kanicích, ale i v našem blízkém okolí.
Vzhledem k periodě vydávání Kanických listů však není možné obsáhnout všechny akce, zejména ty, jež se
pořádají v pozdějším termínu, a ještě není známo jejich konání. Aktuální přehled akcí bude průběžně
vyvěšován do aktualit na webu Obce Kanice, který pro Vás připravuje v rámci své činnosti Kulturně sportovní
komise.

Zažít Kanice jinak

Hana Rakšány, Kristina Dostálová Makovská

Vážní spoluobčané,
v letošním roce bychom se rádi připojili k celorepublikové aktivitě Zažít město jinak (ZMJ). „Jedná se
o sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu
společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních
organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.”
(zdroj” https://zazitmestojinak.cz/ )
Hrajete na hudební nástroj? Pečete ty nejlepší buchty? Máte zajímavého koníčka, kterého byste mohli
představit ostatním? Píšete básně? Paličkujete, pletete, šijete? Jste zručný řemeslník? Pojďte se o své záliby
a dovednosti podělit s celou vesnicí!
Akci Zažít Kanice jinak plánujeme na sobotu 28. 9. 2019, kdy by účastníci sousedských slavností dostali
prostor předvést svůj příspěvek v několika lokalitách v obci. Budeme rádi, když se nám již s předstihem ozvete
na redakční adresu kanickelisty@seznam.cz nebo osobně Kristině Dostálové a Haně Rakšány. Veškeré
zájemce o aktivní účast na „podujetí” budeme včas informovat o organizaci akce.
Předem děkujeme za spolupráci a doufáme, že se sousedské slavnosti podaří zdárně zorganizovat a vytvořit
tak další příležitost ke vzájemnému poznání se mezi sousedy.
23

Pozvánka na kulturní akce pro veřejnost u nás a v nejbližším okolí
AKCEokolí
TERMÍN
u
nás a OBEC
v nejbližším

POŘADATEL/POZN.

Bílovická křižovatka 2019

1. 6.

Kanice

Pohádkový les

tKanička

1. 6.

Křtiny

První jarní pouť

Spolky Křtiny

1. 6.

Ochoz u Brna

Dětský den a Letní noc

13:00 Zahájení festivalu

8. 6.

Ochoz u Brna

Babské hody

13:30 pěvecký sbor Bystrouška

8. 6.

Bílovice n/Svit.

Bílovická křižovatka

8. 6.

Křtiny

Velká pouť

13. 6.

Bílovice n/Svit.

Farmářské trhy

15. 6.

Bílovice n/Svit.

Divadlo Bota - Návštěvní den

20:00 XINDL X
21:30 Děda Mládek ILLEGAL BAND

8. června2019

12:00 Otevření areálu

14:00 Gazdina Roba
Spolky Křtiny

15:30 Musica Balkanika
17:00 Funny Fellows
18:30 DIZZY

22. 6.

Babice n/Svit.

Krojované hody

13. 7.

Ochoz u Brna.

Ochoz Fest

20. 7.

Kanice

letní Lázeňský ples

Hodový výbor Kanice

23. 7

Křtiny

Silvestrovská havaj party

Spolky Křtiny

27. 7.

Březina

Anenské hody

tradiční termín

17. 8.

Křtiny

Křtinské hody

17. 8.

Ochoz u Brna

Sláma Fest

31. 8.

Řícmanice

Řícmanské hody

1. 9.

Brno
Moravské nám. Krajské dožínky

účast kanických hasičů

14. 9.

Kanice

Loučení s létem

Hasiči Kanice

21. 9.

Křtiny

Den Křtin

28. 9.

Kanice

Zažít Kanice jinak

tKanička + další spolky

28. 9.

Ochoz u Brna

Svatováclavské hody

tradiční termín

září

Kanice

Divadelní hra České nebe
v podání d. spolku HERKA

termín bude upřesněn

19. 10.

Kanice

Dýňování

tKanička

26. 10.

Kanice

Pálení Masarykovy vatry

Hasiči Kanice

22:30 Konec akce
23:30 Uzavření areálu pro veřejnost

www.bilovickakrizovatka.cz
Kanické listy
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