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Slovo redakce
Vážení a milí spoluobčané,
léto a odpočinkové dny jsou už dávno za námi a čas dlouhých, tmavých a chladných večerů
se přihlásil. Za oknem to sice zrovna teď, když úvodník píšu, vypadá téměř letně, ale krásně
zbarvené listí je jasným poslem podzimu a blízké zimy.
Nicméně zkusme se na tento nadcházející čas
podívat z pozitivnější stránky. Využijme tmy,
chladu a plískanic za okny k tomu, že se obrátíme
více dovnitř do sebe. S blížícím se koncem roku
se můžeme ohlédnout, co jsme letos pěkného
prožili, koho zajímavého jsme potkali. Co nás letos
nejvíce obohatilo a kam se posuneme v dalším
roce. A navíc můžete v tento čas strávit pár,
doufáme že příjemných chvilek s Kanickými listy.
Ve dnech, kdy toto číslo dostáváte do ruky,
se ohlížíme zpět i jako společnost. Oslavujeme
významné výročí 30 let od sametové revoluce
a pádu komunistického režimu v Československu.
Chceme vám přiblížit, jak tato událost probíhala
v naší obci. Prostřednictvím článků a fotek
představíme, co a jak se tenkrát u nás „na dědině“
odehrálo. Dozvíte se také, kdo se porevolučních
politických změn v Kanicích účastnil.
Dále se věnujeme nové přístavbě základní školy,
která byla zprovozněna letos v září. Dozvíte

se něco o historii ZŠ, o stavebních a projektových
přípravách přístavby, o technické stránce a třeba
i o strastech, které vše provázely.
Další rubriky vám přinášejí informace o akcích,
které u nás proběhly od posledního čísla. Vězte,
že toho nebylo málo a máte se na co těšit! A pokud
jste se nestačili zúčastnit letos, nesmutněte, čekají
nás další zajímavé akce.
Připravili jsme pro vás opět tip na společný výlet.
Případně si užijte nejrůznější společenské aktivity,
které se v Kanicích chystají. Inspiraci najdete
na zadní straně v kalendáři akcí.
Blíží se čas adventní, který je dobou rozjímání,
dobročinností a pro rodiny s dětmi přípravy na nejočekávanější svátky v roce, Vánoce. Zkusme
si tohoto hektické období letos užít ve větší
pohodě a menším stresu. Všem nám moc přeji,
ať je tato doba poklidná, plná lásky a lidské
pospolitosti. Mějme se rádi kaničáci.
za redakci Kristina Dostálová Makovská
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Zapojte se do tvorby Kanických listů, je to i váš zpravodaj!
Pokud máte připomínky, návrhy, podněty nebo rovnou hotové příspěvky do konkrétních rubrik
obecního zpravodaje, neváhejte a podělte se s námi o ně. Příspěvky budou redakční radou průběžně
zapracovávány do nových čísel dle tematického zaměření.
V případě zájmu o jakoukoli formu spolupráce nás kontaktujte na redakčním e-mailu:
kanickelisty@seznam.cz
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
změny v životě, ať už v rodinném či pracovním, jsou nedílnou součástí naší existence. Jednou
takovou velkou změnou, kterou jsme v měsíci září 2019 mohli všichni zaznamenat, je odstoupení dlouholetého starosty obce Kanice Ing. Vladimíra Kalivody z funkce.
Touto cestou bych chtěl tedy v první řadě
poděkovat bývalému panu starostovi za vynikající
a obětavou práci pro obec a její občany, kterou
vykonával od roku 1990. Řízení obce není pouze
činnost, se kterou se setkáváme v době úředních
hodin, ale je to velká zodpovědnost, plnění mnoha
úkolů, a to pan Ing. Vladimír Kalivoda zvládal
s obrovským nasazením, úsilím a zájmem. Přispěl
nejen k celkovému rozvoji obce, ale také k lepšímu
životu v ní.

telstvu působím již druhé volební období. Nyní
jako nový starosta obce Kanice.
Přeji vám všem krásné podzimní dny plné sluníčka
a těším se na společná setkání.

Dále bych chtěl poděkovat všem zastupitelům
za projevenou důvěru ve volbě starosty, které si
velice vážím. Mou snahou bude nadále pokračovat v kvalitním a úspěšném rozvoji obce. Věřím, že
i vzájemná spolupráce a pomoc zastupitelů obce
mi bude dobrou oporou v mých začátcích.
Závěrem několik slov o mně. Jmenuji se Vlastimil
Minařík, je mi 55 let, narodil jsem se v Brně,
vystudoval jsem Střední školu elektrotechnickou
a v současné době podnikám v oboru akvaristiky.
V Kanicích žiji od roku 2004, jsem ženatý a mám
dvě dcery. Jsem členem SDH Kanice. V zastupiVlastimil Minařík, starosta obce

Pranostiky od listopadu do února

Karel Hynšt

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Na svatého Ondřeje (30. 11.) se někdy člověk ohřeje.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
O svatém Lazaru (17. 12.) ucpi v sednici každou spáru.
Na Štědrý večer (24. 12.) hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Když je Barborka ucouraná (26. 12.), chodí svatý Štěpán po ledě.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Na Tři krále (6. 1.) mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
Na svatého Marcela (16. 1.) zima leze do těla.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Svítí-li o Hromnicích (2. 2.) celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
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Pověst o obrázku na Křtinsku

Petr Ševčík st.

V lese v údolíčku na Křtinsku (na mapce vyznačeno šipkou) je na stromě, co paměť sahá, obrázek
Panny Marie. K obrázku se váže pověst, kterou vám zde předkládáme ve dvou variantách.
První verzi mně v roce 1968 vyprávěl můj strýc
František Ševčík pocházející z domu č. p. 2. Byla
publikována v jednom z prvních obecních
zpravodajů v devadesátých letech a zní takto:
V dávných dobách vedla hlavní vozová cesta
z Brna do Jedovnic lesem přes Křtinsko údolíčkem,
kterým chodíme ke Kulatému dubu. V tomto
údolíčku měli své milíře uhlíři, kteří pálili z bukového dřeva dřevěné uhlí. Jednou bylo velmi špatné
počasí, blížila se bouřka, ale uhlíři nemohli
od svých milířů utéci. Sesedli se kolem ohně
a popíjeli rum ze soudku. Přisedl si k nim také
myslivec, který šel kolem a všichni se statečně
nalévali, bouřka nebouřka. A jak už měli kuráž,
myslivec zvedl pohárek a zvolal: „Hrome, bi,
jenom nám ten sódek nerozbi!“ A v tom uhodil
blesk a milého myslivce zabil. Od těch dob začalo
v místě strašit. Vždy, když se začalo blýskat,
rachotilo to v tom místě, jako by se ze strání
kutálely sudy. Pozvali tedy kněze, aby místo
vysvětil a na strom blízko místa pověsili obrázek
Panny Marie. A přestože lidé a stromy umírají, ten
obrázek tam kaničtí obyvatelé stále udržují a tuto
pověst s ním.
Jenže paní Amálie Kalousková pocházející
ze statku č. p. 42 vyprávěla své vnučce paní Věře
Mikuláškové jinou verzi. V tom místě se měl
v úvoze převrátit naložený vůz a zavalit vozku,
který nehodu nepřežil. Na místě potom na památku neštěstí pověsili obrázek.
Kterou variantu si vyberete, ponecháme na vás čtenářích. Ale až k obrázku přijdete, vyzkoušejte
si, jaká je v tom místě krásná ozvěna.

Zprávy kanického zastupitelstva

Podklad: www.mapy.cz

Martin Ondroušek

Vážení občané, opět Vám přinášíme stručné shrnutí některých důležitých rozhodnutí
zastupitelstva obce za předešlé měsíce. Podrobnosti naleznete v zápisech ze zasedání
zastupitelstva obce zveřejňovaných na webu obce zde:

https://www.obeckanice.eud.cz/usneseni-ze-zasedani/
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V níže uvedeném výčtu rozhodnutí záměrně
nezmiňuji rozhodnutí týkající se přístavby školy,
neboť tomuto tématu je věnován zvláštní článek.
Dne 2. 9. 2019 rezignoval starosta Ing. Vladimír
Kalivoda po 29 letech na funkci starosty, výkonem
pravomocí starosty byl tentýž den pověřen
do okamžiku zvolení nového starosty místostarosta
pan Lukáš Láník. Novým starostou byl dne
18. 9. 2019 zvolen pan Vlastimil Minařík, který byl
zvolen jako starosta neuvolněný.
Byla provedena přeložka dešťové kanalizace
na Chocholkách. Zakázku v hodnotě 433 915,05 Kč
vč. DPH provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. Akce byla hrazena z rozpočtu
obce.
Byla dokončena výměna oken na objektu zdravotního střediska, neboť původní okna byla v nevyhovujícím stavu. Zakázku v hodnotě 497 640,00 Kč
vč. DPH provedla ﬁrma Truhlářství Jaroslav Kulík.
Akce byla hrazena z rozpočtu obce.
Byla dokončena oprava dětského hřiště u obecního
úřadu, lesního hřiště na Chocholkách a hřiště
u školky. Na základě dohody mezi vedením obce,
zastupitelstvem a zástupci občanů bylo hřiště
u obecního úřadu a lesní hřiště doplněno o některé
nové prvky, jako například skluzavku, rampu
do svahu, pružinové houpadlo, hrazdy, balanční
lávku, kladinu či přístřešek. Oprava hřišť byla
ﬁnancována z rozpočtu obce, dotaci ze státního
rozpočtu se bohužel nepodařilo získat. Zakázku
v celkové hodnotě 837 925,00 Kč vč. DPH
(z toho 285 988,00 Kč vč. DPH hřiště u školky
a 551 937,00 Kč vč. DPH hřiště u OÚ a lesní hřiště)
provedla ﬁrma MUKOV, s.r.o. Věříme, že se dětem
i jejich rodičům budou obnovená hřiště líbit.

na drobný elektroodpad, a to rovněž u zdravotního
střediska.
Bylo zahájeno rozmístění košů na psí exkrementy
s igelitovými sáčky v některých vhodných lokalitách
obce. Pokud se koše osvědčí, bude obec v rozmísťování košů příští rok pokračovat i v dalších
lokalitách. Věříme, že tento krok občané ocení a že
psích exkrementů na našich podrážkách budeme
nacházet o to méně, o co více jich bude v nových
koších.
Byl schválen dodatek smlouvy na tisk Kanických
listů s navýšenou cenou jednoho výtisku o cca
2,00 Kč na cenu 21,84 Kč vč. DPH z důvodu tisku
na větší (neoříznutý) formát A5.
Z důvodu časté absence MDDr. Tomáše Krále
v zubní ordinaci v Kanicích byla s panem doktorem
ukončena nájemní smlouva a v současné době
se jedná o novém nájemci.
Bylo rozhodnuto o informování obyvatel obce
o konání zasedání zastupitelstva obce i obecním
rozhlasem. Věříme, že to přispěje ke zvýšení
komfortu informovanosti občanů.

Bylo zřízeno pracovní místo tajemníka obce.
Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
Nyní běží opakované výběrové řízení.
Bylo rozhodnuto, že u zdravotního střediska bude
nastálo přistavena klec na papír, která bude
vyvážena odpadovou ﬁrmou vždy po jejím naplnění. Papírový odpad nyní již tedy není potřeba
schraňovat doma a čekat na přistavení kontejneru,
případně papírový odpad vyhazovat do komunálního odpadu či odvážet do sousedních obcí.
Byla schválena smlouva s ﬁrmou ASEKOL a.s.,
která zajistí přistavení červeného kontejneru
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Téma – listopad 89
Listopad 1989 v Kanicích

Petr Ševčík st.

Letošní 30. výročí sametové revoluce se stalo i nosným tématem Kanických listů. Původní
představa byla, že sestavíme komplexní historii listopadu 1989 a následujících dnů tak, jak
probíhaly v Kanicích. Jenže od listopadu 1989 uběhlo 30 let a těchto 30 let se podepsalo nejen
na našem vzhledu, ale i na paměti. Takže nakonec jsme připravili pár vzpomínek některých
účastníků sametové revoluce. Současně prosíme, abyste nám odpustili nepřesnosti, kterých
jsme se nutně dopustili a rovněž se omlouváme těm, kteří se na dění v Kanicích podíleli a my jsme
si na ně nevzpomněli.
17. listopadu se večer na obloze objevila
načervenalá polární záře. Večer jsme se z Hlasu
Ameriky dozvěděli, že v Praze byla brutálně
potlačena studentská demonstrace. To bylo
v pátek. Další dny jsme sledovali s napětím vývoj –
činoherní klub, divadelní a studentské stávky,
odezva komunistické státní moci…
19. listopadu vzniklo Občanské fórum (OF), jehož
stanovy připravil Václav Havel, a které se stalo
opozicí Národní fronty. Národní fronta byla
sdružením všech zájmových sdružení, jako byli
králíkáři a zahrádkáři, a trpěných stran ČSL
(Československá strana lidová) a ČSS (Československá strana socialistická) pod nadvládou KSČ
(Komunistické strany Československa), která
si vedoucí úlohu nadiktovala do ústavy. Národní
fronta měla budit zdání demokratického
rozhodování všech obyvatel o dění v Československu.
V pondělí 20. listopadu vyzvalo Občanské fórum
k tiché svíčkové manifestaci. Kdo souhlasil
s požadavky studentů a OF, měl zapálit večer
za oknem svíčku. Pár svíček v Kanicích hořelo.
Jak vzpomíná pan Lukáš Láník, krátce po 17. listopadu se v sále hospody Na pětce uskutečnila
plánovaná veřejná schůze Občanského výboru
Kanic, v té době patřící pod MNV Bílovice nad
Svitavou. Neplánovaně přijeli informovat občany
o zásahu SNB na Národní třídě studenti. Schůze
se soudruhům zvrtla. Debata nakonec skončila
u tématu osamostatnění Kanic, protože občané
se nesmířili s násilným připojením k Bílovicím.
Mnozí jsme se zúčastnili manifestací v Brně,
občas někdo i v Praze na Václaváku. Brzy bylo
6

v obci založeno Občanské fórum. První oﬁciální
setkání OF se ve škole uskutečnilo 6. ledna
za hojné účasti občanů s podporou paní Věry
Mikuláškové, Vladimíra Kalivody, Drahomíry
Ševčíkové, autora článku, manželů Šinkorových,
byl také pozván aktivní člen OF z Brna
Ing. Zahrádka, který přiblížil záměry OF s dalším
směřováním naší země, promluvila i ředitelka ZŠ
paní Lázničková. Na této schůzi byly deﬁnovány
problémy, které trápily kanické občany – např.
obecní vodovod, nebezpečná skládka Adast v lese
nad Kanicemi, nedobrovolná integrace s Bílovicemi aj.
Občanské fórum se záhy stalo silou, se kterou bylo
chtě nechtě nutno počítat. Následovala pozvání
do místní Národní fronty, k tomu však bylo zaujato
jednoznačně odmítavé stanovisko místního
Občanského fóra.
Kanice se také v tomto období celostátně
(neslavně) proslavily. V hlavních zpravodajských
relacích ČST se během prosince 1989 objevily
zprávy o pálení dokumentů STB v objektu
Ministerstva vnitra v Kanicích v lokalitě
„Na Spálenisku“. Akci se podařilo dostatečně
utajit, novináři a aktivisté našli jen ohořelé zbytky
listin.

Podrobnější informace o této události a dalších
zajímavostech vztahujících se k 17. 11. 1989
a o dnešním Archivu bezpečnostních složek
v Kanicích jste se mohli dozvědět na přednášce
16. 11. v ZŠ. Při této příležitosti byly k vidění
i dobové tiskoviny, letáky a jiné věci, jak ze sbírek
archivu, tak ze sbírek soukromých.
O něco později byli dva členové Občanského fóra,

paní Mikulášková a pan Kalivoda kooptováni
do Místního národního výboru obcí BíloviceŘícmanice-Kanice, kde hájili zájmy Kanic. Tím
se začala psát další kapitola dějin obce, která
vyústila k osamostatnění Kanic a k prvním
svobodným volbám obecního zastupitelstva
v roce 1990. Ale to je již další příběh, pro který
se jistě najde prostor v dalších vydáních Kanických
listů.
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Vzpomínky na listopad 1989 a na dalších třicet let

Vladimír Kalivoda

V tom období jsem působil jako středoškolský učitel na střední zahradnické škole v BrněBohunicích, když mně tehdejší stolař, zaměstnaný ve stolařské dílně v rámci školy, řekl v pondělí
po 17. listopadu, že jde o obrovskou příležitost, když se připojíme ke studentskému hnutí a že to
přece uděláme pro naše děti. Oba jsme měli malé děti, má mladší dcerka měla tehdy půl roku.
A toto byl pro mě obrovský impulz.
Po vyučování jsem chodil se svými studenty
na Svoboďák. Pamatuji si, že jsme na přeplněném
Svoboďáku stávali za mokrého sněžení a poslouchali řečníky. Začali jsme věřit v novou – svobodnou – dobu. Především jsem začal věřit v to, že
skončí působení komunistické zlovůle a že moje
děti budou vyrůstat ve společnosti, která
je nebude jako mě omezovat ve studiích,
v cestování, v pracovním zařazení apod.

ze státního rozpočtu. Lidé dostávají, mimo jiné,
státní příspěvky v řádech stokorun či tisícikorun
a nezajímá ani je, ani „hodné“ politiky, že je to
na úkor již několika příštích generací. Vládní strany
rozdávají to, co nemají, těm, kteří to nepotřebují
(ti, kteří by podporu potřebovali, ji mnohdy
nedostanou). Smutně sleduji, jak je 30 let po listopadu 1989 navracena naše společnost zpět
do socialismu podporovaného komunisty…

Začalo také mé působení ve veřejném životě
v Kanicích, a přestože jsem byl poměrně „čerstvá
naplavenina“, byl jsem starousedlíky přijat jako jim
rovný. Když se nenašel nikdo jiný, přijal jsem
kandidaturu na post starosty obce a byl jsem
do této funkce zvolen. Když vzpomenu na několik
volebních období po roce 1990, jednalo se
především o budovatelské období. V Kanicích
totiž nebyla téměř žádná infrastruktura.
Pravicové strany, ke kterým se tehdy řadila i KDUČSL, velice podporovaly rozvoj obcí a vše se vyvíjelo velice slibně. Otevřely se hranice, studenti
mohli vycestovat na zkušenou do zahraničí.
V obchodech nebyly fronty na podpultové zboží.
To vše bylo pro nás nebývalé. Když si člověk
uvědomil, co v našem životě dříve komunistický
režim ovládal a ovlivňoval, byli jsme najednou
volní jako ptáci.

V Kanicích však situaci vnímám spíše pozitivně.
Nespoléhali jsme se těch uplynulých 30 let na to,
co nám kdo dá, ale na to, že se o sebe musíme
postarat sami. Věřím, že se to nejen mně, ale i mým
blízkým spolupracovníkům podařilo a kaničtí
občané tolik nepoužívají myšlenku, že za komunistů to bylo lepší, protože většinou vše dostali
bez svého vlastního přičinění. Kaničáci - děkuji
vám za to.
A něco úsměvného nakonec. Jan Werich to,
co platí i dnes pro nás, řekl takto: „Jaké to bude
muset být strašné, až budeme říkat, za našich
zlatých starých časů.“

Protože jsem v komunální politice jako starosta
obce zůstal dlouhých 29 roků, mám možnost
posoudit vývoj po roce 1990 nejen v Kanicích, ale
i v České republice. Smutně jsem sledoval, že se
moc neměnilo smýšlení lidí. Předpokládali jsme
totiž, že změna ve smýšlení a chování lidí je
otázkou několika let. Není tomu tak. Poslední tři až
čtyři volební období stále výrazněji podléhají naši
občané populistickým slibům politiků, kteří z řad
sociálních demokratů i komunistů rozdávají
po malých dávkách občanům obrovské díly
Foto: archiv obce
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Téma

–

přístavba ZŠ

Průběh stavby „Obec Kanice – přístavba ZŠ“

Vladimír Kalivoda

Když v září roku 2017 nastoupilo do kanické školy tolik dětí, že již v budově nebyla učebna
pro druhou třídu prvňáčků, kteří by mohli být rozděleni do dvou tříd, jak tomu bylo v uplynulých
dvou školních letech, začali se zastupitelé zabývat přístavbou školy.
Tomu předcházel přehled o demograﬁckém
vývoji, ze kterého vyšlo, že nárůst počtu žáků
bude probíhat ještě osm let. Probírali jsme tři
varianty umístění přístavby – buď stavbu nového
objektu v místě stávajícího skleníku, nebo stavbou
na místě technického zázemí k tělocvičně a třetí
variantou byla stavba nového objektu se záborem
minimální části technického zázemí k tělocvičně
a výstavbou směrem do parku. Třetí varianta byla
vybrána jako nejvýhodnější a s nejmenším
omezením výuky během výstavby.
Záměr stavby přístavby školy byl zastupitelstvem
schválen 22. 11. 2017. V lednu následujícího roku
byl vyjednán úvěr na stavbu ve výši vypočtené
podle zastavěného objemu. Nicméně se později
po vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ukázalo, že cena stanovená podle
položkového rozpočtu bude vyšší. Byl proto
vyjednán úvěr nový na částku 25 000 000 Kč
se platností do poloviny roku 2027. Na počátku
roku 2018 byla zahájena byrokratická činnost
pro získání všech možných i nemožných stanovisek pro povolení stavby, z nichž těmi základními
byla stanoviska hygieny a hasičů. Byla dopracována projektová dokumentace pro stavební
povolení. Dne 18. 5. 2018 jsme měli vše
pohromadě a byla podána žádost na stavební
úřad do Bílovic n. Sv. o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
To bylo vydáno 21. 6. 2018 a nabylo právní moci
28. 6. 2018. To jsme již měli rozběhnuté výběrové
řízení na zpracovatele dokumentace pro provádění stavby. Ze tří ﬁrem, které přislíbily účast,
nepodala nabídku žádná. Inu, projektantů je málo.
Po tomto časovém zpoždění jsme na druhý pokus
získali projektanta, který zahájil projekční práce
o prázdninách, a na začátku září již bylo vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ještě

během prázdnin byl zřízen nový vstup do chodby
u tělocvičny a přepojen plynový kotel, a tak od září
nebyl nijak výrazně omezen provoz školy.
Ve výběrovém řízení byla vybrána Stavební ﬁrma
MATYÁŠ s.r.o. z Ochozi u Brna a dne 1. 11. 2018
bylo předáno staveniště tomuto zhotoviteli. Plán
dokončení stavby byl stanoven na červen roku
2019. Byly tedy v rezervě dva prázdninové měsíce
na přestěhování přístrojů ze stávající kuchyně a na
nové vybavení učeben i jídelny v přístavbě.
Společně s místostarostou Lukášem Láníkem
a Ing. Radimem Vašíkem jsme takřka denně řešili
provozní záležitosti stavby, které docela dost
ztížily chyby v projektu. Nejvýznamnější chybou
bylo chybné stanovení nadmořské výšky nuly
stavby, a muselo se tudíž přeprojektovat odvádění
splaškových vod. Právě kvůli této změně odvodu
splaškových vod byl termín realizace prací
prodloužen do 31. 7. 2019. Nicméně nyní mohu
říci, že jsme prošli všemi úskalími a stavba byla
v polovině srpna kolaudována. Kolaudační souhlas
byl vydán 26. 8. 2019, přičemž jako nedodělek
byly označeny terénní úpravy, neomezující řádný
provoz školy.
Přístavbou ZŠ vznikla nová kuchyně se zázemím,
nová jídelna, tři nové učebny se dvěma kabinety,
učebna keramiky a cvičná kuchyňka. V původní
budově školy byla jídelna přestavěna na učebnu
a kuchyně na ředitelnu. V pondělí 2. 9. 2019 byla
přístavba zprovozněna a proběhl den otevřených
dveří pro rodiče žáků školy i pro občany naší obce.
Podíl vlastních prostředků obce na stavbu byl
podle smlouvy o dílo ve výši 4 487 579,00 Kč
a úvěr byl sjednán na 25 000 000,00 Kč. Cena díla
byla smluvně sjednána na 29 487 579,00 Kč
a byla změněna v průběhu výstavby z důvodu
méněprací a víceprací, schválených v sedmi
změnových listech na 30 008 493,52 Kč.
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Některé z položek opomněl projektant uvést
v projektové dokumentaci a v položkovém
rozpočtu, ale bylo nutné je provést a některé
změny k lepšímu stavu si vyžádala obec jakožto
investor stavby. Jednalo se o změny dohodnuté
v průběhu výstavby, jako např. požární odvětrání,
změna povrchu podlah, sádrokartonové podhledy zakrývající technická potrubí, malby soklů,
zemní práce pro odvod splaškových vod, přípojka
NN apod.
Náklady související se stavbou, jako je projektová
dokumentace, technický dozor, autorský dozor,
požárně bezpečnostní řešení, dodávka čerpací
stanice vč. technologie apod., činily celkem
33 065 116,55 Kč. Na vybavení přístavby uhradila obec základní škole příspěvky na židle a stoly
v nové jídelně, na vybavení kuchyně a učeben
ve výši 2 711 428,00 Kč. Stavební náklady
a příspěvky škole činily celkem 35 776 544,55 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH, obec není
plátcem DPH.
Protože v nové přístavbě bude zejména kvůli
kuchyňským spotřebičům podstatně větší odběr
elektřiny, realizovala v souvislosti s touto přístavbou společnost E.ON Distribuce, a.s. na svůj
náklad přívod VN a trafostanice. Pozemek
o výměře 30 m² pod budoucí trafostanicí bude
obcí prodán této společnosti.
Když v závěru provedu rekapitulaci termínů této
stavby, tak se přípravy a vlastní stavba prováděla
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takto: První myšlenka na přístavbu vznikla v září
roku 2017. Záměr stavby schválilo zastupitelstvo
obce Kanice 22. 11. 2017. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována
do konce dubna 2018 a o stavební povolení bylo
požádáno dne 18. 5. 2018. Společné územní
rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci
dne 28. 6. Smlouva o dílo na vypracování
dokumentace pro provádění stavby byla sjednána
dne 24. 5. a tato dokumentace byla dokončena
do konce srpna. Dne 30. 8. bylo vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele stavby a dne 26. 10. byla
s vítěznou ﬁrmou Stavební ﬁrma MATYÁŠ s.r.o.
z Ochozi u Brna podepsána smlouva o dílo a dne
1. 11. 2018 bylo předáno staveniště tomuto
zhotoviteli. Dne 31. 7. 2019 byla stavba předána
zhotovitelem obci. Kolaudační souhlas byl vydán
26. 8. 2019. Vlastní stavba tedy trvala 9 měsíců
a přípravné činnosti před zahájením stavby trvaly
od schválení záměru přístavby po předání
staveniště něco přes 11 měsíců. Od schválení
záměru přístavby školy po předání stavby škole
do užívání dne 2. 9. 2019 uplynul 1 rok, 9 měsíců
a 10 dnů.
Dne 2. 9. 2019 jsem po předání díla škole
plánovaně ukončil své devětadvacetileté působení
ve funkci starosty obce Kanice a děkuji všem, kteří
přispěli ke zdárné realizaci tohoto pro naši obec
významného a v novodobé historii obce největšího
díla. A také na tomto místě děkuji všem lidem, kteří
mě za dobu starostování jakkoliv podpořili.

Přístavba ZŠ v Kanicích

Ondřej Dostalík

Den 2. září byl nejen dnem zahájení nového školního roku 2019/2020, ale byl to i den slavnostního otevření nové přístavby školy.
Tato třípodlažní budova, napojená krčkem
na stávající školu, vyrostla v poměrně krátké době.
Přípravné práce byly zahájeny v listopadu 2018
a již v srpnu 2019 byla budova zkolaudována.
V současné době pracujeme na obnově zeleně
kolem budovy. Nově vzniklé atrium osadí pan
Lukáš Láník stínomilnou vegetací. Také v parku
u školy budou vysazeny nové stromy, které
nahradí skácené staré, suché a kůrovcem
napadené.
Novou přístavbou jsme získali řadu nových
prostor. V suterénu je umístěno technické zázemí
pro kuchyň, kotelna a pracovna keramiky.
Keramiku dva dny v týdnu využívá kroužek, který
vedou Mgr. Alena Repová a Mgr. Hana Kalvodová.
V prvním nadzemním podlaží vznikla nová
moderní kuchyň s jídelnou, kancelář vedoucí
školní jídelny, cvičná kuchyňka a sociální zařízení.
Cvičnou kuchyňku využívají žáci v hodinách
pracovních činností. Každý čtvrtek odpoledne zde
také probíhá kulinářský kroužek „Jasně, šéfová!“,
který provozuje SVČ Lužánky, pracoviště Liška
Bílovice nad Svitavou. V rámci přístavby bylo také
nově zbudováno sociální zařízení k tělocvičně.
Vytápění tělocvičny bylo napojeno na novou
budovu.
Ve druhém nadzemním podlaží vznikly tři učebny.
V první z nich je umístěna kmenová učebna šesté
třídy, druhou využíváme jako učebnu výtvarné
výchovy a třetí jako hudebnu. V tomto podlaží
vznikl také nový sklad učebnic a kabinet hudební
výchovy, ve kterém našli své zázemí i pracovníci
ZUŠ Adamov.

Díky České spořitelně, a.s. jsme také mohli pro
žáky ve druhém nadzemním podlaží vytvořit
oddychový koutek vybavený kulatými stolky
a židlemi. Tento prostor si však nepředstavuji jako
místo pasivního odpočinku. Moje představa je jiná
– využít stoly i jako „herní desky“. Chtěl bych, aby
si žáci v rámci hodin pracovních činností plochy
stolů polepili barevnou fólií a vytvořili tak herní pole
pro „Člověče, nezlob se!“, šachy, piškvorky apod.
V rohu bychom pak umístili krabici s ﬁgurkami,
popř. žetony a hracími kostkami. V prostoru pod
okny by mohla být umístěna malá knihovnička,
vybavená darovanými dětskými knihami, které
již lidé doma nevyužijí. Žáci by si pak knihy mohli
sami půjčovat systémem „přines a půjč si“, což
v praxi znamená, že dítě přinese knihu, kterou
má přečtenou a za ni si půjčí jinou.
Učebny, kabinety i kancelář vedoucí školní jídelny
jsou z důvodů zvýšení bezpečnosti žáků i pracovníků školy vybaveny zvonky s videotelefony,
které umožňují identiﬁkaci příchozích osob.
Vzhledem ke stále rostoucímu počtu obyvatel
v okolních obcích, zvláště v Babicích nad Svitavou
a Řícmanicích, z nichž k nám žáci dojíždí, byla
přístavba nové budovy více než nutná. Kapacita
původní budovy z roku 1961 byla jen 240 žáků.
Díky přístavbě jsme mohli navýšit kapacitu školy
na 300 žáků a kapacitu školní jídelny na 356 jídel.
Rád bych na tomto místě jménem žáků a zaměstnanců školy poděkoval zřizovateli, obci
Kanice, za podporu školy.

Učebny jsme vybavili za ﬁnanční účasti obce
novým žákovským nábytkem – výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Stoly pro učitele
a kancelářský nábytek jsme získali darem
od České spořitelny, a.s. Všechny učebny chci
postupně vybavit audiovizuální technikou.
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Kultura

Kristýna Rotreklová

Uplynulé období bylo na kulturní akce v naší obci velmi plodné, proto nebudu psát o všem,
co se v Kanicích událo, ale pokusím se vypíchnout jen některé akce, které mě osobně
zaujaly. To ovšem rozhodně neznamená, že ty ostatní nestojí za zmínku, naopak!
Začátkem června se to v kanických lesích hemžilo
pohádkovými postavami, neboť se konal tradiční
Pohádkový les pro děti různých věkových
kategorií. A jako vždy měl velký úspěch. Děti
nadšeně soutěžily na stanovištích, kde se organizátoři museli doslova vyblbnout při chystání
nejrůznějších masek pohádkových postav, jako
byli například Máša a medvěd apod.
V červenci jste si pak mohli přijít vyzkoušet
do místních lázní svoji taneční formu na netradiční
letní ples se zběsilým „kouzelníkem“. Kdo nepřišel
tančit, mohl se alespoň nechat zvěčnit ve fotokoutku a nacpat se lázeňským řízkem nebo
výborným chlebíčkem.
V polovině prázdnin osiřelo mnoho zdejších
rodičů, neboť se konal dětský tábor. Tentokrát byl
na téma indiáni. Děti si vyrobily totemy, rýžovaly
zlato, navařily indiánskou manu a dokonce zvládly
i přespat na nepřátelském území pod širákem!
Taky se věnovaly lovu bizonů, na které si vlastnoručně vyrobily luky a šípy. Tak snad smrtící
nástroje nechaly v táboře a v Kanicích máme stále
bezpečno.

Konec prázdnin rozhodně neznamenal konec
akcí. Spíše naopak, každý zářijový víkend byl
naplněn programem.
Nejprve jsme se loučili s létem. Na hřiště za školu
jsme si mohli jít vyzkoušet netradiční sportovní
disciplíny, a i když se zpočátku zdálo, že soutěžit
mohou jen děti, opak byl pravdou. Zaběhnout
určitou vzdálenost ve čtveřici na čas na lyžích,
vytřepat pingpongové míčky z krabičky umístěné
na těle, nebo ulovit obručí míč a přitáhnout ho
k sobě, to vše stálo hodně úsilí. Také rozpohybovat
auto na laně nebylo lehké. Ale všechno se zvládlo
a DJ hrál až do noci.
Další víkend v neděli odpoledne jste si mohli
dokonce zajít v Kanicích do divadla, protože nás
s představením České nebe navštívil Herecký
Klub Amatérů HerKA. Ochotníci zvládli hru Járy
Cimrmana skvěle a diváci odcházeli s příjemným
kulturním zážitkem.
Ale co opravdu nesmím zapomenout zmínit, je
akce konaná poslední víkend v září - Zažít Kanice.

Více foto z tábora na: https://www.facebook.com/T%C3%A1bor-Indi%C3%A1ni-2019-665873200513889/

12

Zažít Kanice: svatováclavský festival sousedské sounáležitosti a dobré nálady
Kdo by si byl pomyslel, že Kanice jsou místem s tak
vysokou koncentrací obyvatel všestranně
nadaných, s nadšením a zápalem pro šíření
pohody a sdílení svých dovedností s celou vesnicí?
Vy, kteří jste 28. září vyrazili na putování Kanicemi,
jste si doufejme užili krásné odpoledne. Vy, kteří
jste váhali, vězte, že výstava veteránů Michala
Matouška, koncert skotské hudby v podání
Skotského psa, Hudby Padělky s vystupujícími
hudebními profesionály (Mirka Klapuchová zpěv,
Jana Novotná klavír a Vojtěch Novotný, člen
Filharmonie Brno, trubka), reﬂexní terapie Silvie
Rysové, svatováclavská výtvarná dílna, ochutnávka mešního vína a kvíz babické farnosti, dětský
ráj slizu Vendy Petlachové, soutěž v návrhu loga
na kanický kelímek, paličkování paní Pozorské,
výstava kanických krojů a kanické kroniky
zprostředkovaná Hodovým výborem Kanice, paní
Kalivodovou a Matuškovou, naplno rozjeté šicí
stroje v dílně Nicol Kolářové a Katky Vaňkové,

přednáška o chovu včel Martina Nežádala, výroba
hmyzích domečků pod vedením Honzy Drábka
a Ivy Kolínkové, ochutnávka domácí slivovice Karla
Hynšta, škvarkovo-sádlový raut s řádně vypečeným domácím chlebem Dáši a Honzy Beranových, Marie Šmahelové a Evy Ondrouškové
a klavírním vystoupením Aničky Bilíčkové
a Šimona Drábka se postaraly o vskutku výjimečnou atmosféru. Všichni jsme měli možnost zjistit,
jak je na Padělkách, Dolním konci, Malé straně
i na Bukové vlastně hezky.
S úctou se skláníme před výkony všech učinkujicích a děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli
na připravách a průběhu velmi povedeného
podujetí. Dovolím si na závěr citovat jednoho
z našich sousedů, Karla Vaňka a se zvoláním
„Kanice, Kanice, tam to žije nejvíce!“ se těšíme
na další spolupráci.
Za organizátory Hanka Rakšány

13

Příchodu podzimu byla pak věnována již tradiční
akce Dýňování. Zde si přišli na své děti i jejich
rodiče. Děti se vyřádily při dlabání a vykrajování
dýní, malování na obličej, barvení vlasů, vytváření
svícnů, slalomu mezi dýněmi apod., program byl
prostě bohatý. Dospělí se očividně vyřádili
s dětmi, protože když jsme se přišli podívat
na Zvoničku, nebyl tam snad nikdo, kdo by
na sobě neměl něco namalovaného nebo
si alespoň nenechal obarvit vlasy ve strašidelných
barvách halloweenu. Kdo se držel zpátky, mohl
ochutnat alespoň luxusní gulášovku, která na této
akci nesmí chybět. Jestli se vám tedy zdálo, že jste
v sobotu 19. října v obci potkávali strašáky, tak
to se jen spokojené rodinky vracely domů
z Dýňování.
Poslední říjnová sobota se letos podvanácté
rozzářila světlem lampionů a později i zapálené
vatry. Tato tradiční akce k výročí založení republiky
začala shromážděním před obecním úřadem
u pomníku padlým v první světové válce a dále
pokračovala položením kytice a zapálením svíček.
Lampionový průvod potom prošel na Bukovou

na tzv. sokolské cvičiště, kde zazněla původní
československá hymna a mladými hasiči byla
slavnostně zapálena „Masarykova vatra“.
Po ukončení oﬁciální části následovalo malé
občerstvení, které přijde vždy vhod. Letos poprvé
nepršelo, nesněžilo, nemrzlo, a tak se ani svařák
nedopil. A lampiony shořely jen dva!

Náš tip!
Kanický ples
Po loňském vydařeném prvním novodobém kanickém plese chtějí organizátoři v blížící se plesové sezóně
navázat na loňský úspěch a plánuje se další akce. Už teď se můžete těšit na sobotu 8. 2. 2020. Akce opět
proběhne v prostorách restaurace U Lajcmanů v Řícmanicích .
Všichni kaničtí (a samozřejmě i případný doprovod odjinud) jsou srdečně zváni! K tanci a poslechu nám
od 20:00 zahraje oblíbená tišnovská kapela Stará banda. Můžete se těšit na doprovodný programu a možná
bude i tombola… :o) Po skončení akce bude zajištěn odvoz zpět do Kanic.
Ples proběhne pod záštitou Hodového výboru Kanice. Na organizaci se budou podílet také další kanické
spolky, jako je TJ Sokol Kanice, Spolek tKanička, Sbor dobrovolných hasičů Kanice, a spolu s nimi řada
jednotlivců, kteří mají chuť ještě více rozproudit kulturní život v obci a bez jejichž pomoci by se akce tohoto
rozsahu nedala zorganizovat.
Pokud máte chuť se do příprav akce také zapojit (pomoc s organizací, sponzorské příspěvky ve ﬁnanční
podobě či formou konkrétního daru do tomboly), ozvěte se nám na redakční e-mail kanickelisty@seznam.cz. Budeme moc rádi za jakoukoliv formu pomoci!
Předprodej lístků bude zahájen 6. 1. 2020. Možnost včasné rezervace lze využít již nyní na redakčním
e-mailu kanickelisty@seznam.cz. Těšíme se na vás!

Za organizátory
Kristina Dostálová Makovská

Cimbál

Na 7. 3. 2020 je do Kanic pozvána cimbálová muzika Majerán. Přijďte si poslechnout jejich podání lidových
písní. Společně s nimi si je můžete i zazpívat nebo si na písně zatančit. Kdo chce jen poslouchat u dobrého vína,
není problém!
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Kanice sobě

P. Zdeněk Dršťka, administrátor farnosti Babice n./S.

Když se na konci září rozhodly Kanice dát se poznat jinak, byla to výzva i pro naši farnost,
aby poznávala Kanice a dala se v Kanicích poznat. Obsadili jsme tedy jeden ze stánků
a nabízeli jsme setkání s křesťanstvím všemi smysly. A mimo jiné jsme po návštěvnících
chtěli, aby nám vyplnili krátký dotazník.
Nechci se zde pouštět do hloubkových analýz,
natož vyhodnocovat „správné“ a „špatné“
odpovědi. Jen se s dovolením pozastavím u několika podnětů, které si z těchto reakcí mohu vzít.
Přiznám se, že jsem jednotlivé otázky sestavoval
tak, aby mezi sebou měly určitou souvislost,
možná ne na první pohled patrnou. Jednotlivé
odpovědi pak mohou prozradit více, než měl
respondent v plánu…
Křesťanství stojí a padá s osobou Ježíše Krista.
Jedna z otázek tedy byla věnována jemu. Podle
nejčastějších odpovědí je pro Kaničany nejblíže
pravdě, že Ježíš Kristus je Bůh, který se stal
člověkem. Otázkou ale zůstává, co znamená slovo
„Bůh“ – a na to jsme se v dotazníku také ptali. Zde
se ovšem odpovědi velmi různí a mírnou převahu
má „něco nad námi“, což – zdá se – nejde příliš
snadno dohromady s „ježíšovskou“ otázkou…
Čím to je? Neodvažuji se hádat, natož soudit;
nicméně jedno z možných vysvětlení, které se docela nabízí, je to, že nám odpovídající chtěli udělat
radost, respektive zakroužkovat tu „správnou“
odpověď, kterou bychom asi chtěli slyšet (tedy
číst).
Ani v nejmenším to nechci nikomu vyčítat! Jen
bych chtěl všechny povzbudit: nebojte se vyjádřit
svůj vlastní názor! Jsem toho mínění, že upřímnost
a pravdivost v postojích je důležitější než naučené
otázky a odpovědi z katechismu či jakékoli jiné
sbírky pouček.
I proto si vážím těch, kdo odpovídali, že jejich první
asociace s katolickou církví je „banda podvodníků“
(navzdory tomu, že jeden z respondentů má
zájem o dekorační roli církve při takových
událostech, jako je např. svatba nebo pohřeb).
Cením si i toho, když se někdo nestydí napsat,
že chce mít církev co nejdál od sebe. Je dobře

vědět, na čem jsme.
Dovolte mi citovat jeden postarší vtípek ze soutěže o Zlatou mříž:
„Co si myslíte o pobytu spřátelených armád?“ –
„Přesně to, co píše Rudé právo.“
„A co říkáte na situaci v karibské krizi?“ –
„Naprosto souhlasím s tím, co řekl v televizi
soudruh generální tajemník“.
„A co soudíte o válce ve Vietnamu?“ – „Náš státní
rozhlas to řekl zcela správně.“
„Počkejte, vy nemáte vlastní názor?“ – „Mám.
Ale rozhodně s ním nesouhlasím!“
Letos si připomínáme 30. výročí listopadových
událostí. Byť mi tenkrát bylo necelých deset let,
prožíval jsem je velice intenzivně a vzpomínám
na ně s velkou vděčností. Jedním z jejich plodů
je i to, že můžeme říci svobodně svůj názor,
že můžeme svobodně vyznávat svou víru
či nevíru, že církve mohou svobodně působit.
Jinými slovy, máme u nás nejen svobodu projevu,
ale i svobodu po projevu. Věřím, že se v tom
shodnu s mnoha lidmi dobré vůle – a jsem si jist,
že i v Kanicích jich bydlí, působí a žije více než dost.
Rád bych vás tedy, vážení a milí Kaničané, chtěl
povzbudit: nebojte se! Není důvod se před nikým
krčit nebo si na něco hrát, ať už je to před farářem
nebo před stranickým orgánem. Buďme vděční
za to, že můžeme svobodně přemýšlet, mluvit
a jednat; buďme proto sami sebou a stůjme si
za svým.
Já si kus této odvahy s vaším dovolením dopřeji
a zakončím těchto pár řádků tím, že vyjádřím své
pevné přesvědčení:
Jsem si jist, že pravda a láska musí zvítězit nad lží
a nenávistí!
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Brněnské univerzity oslavily 100 let

Martin Ondroušek

V roce 2019 oslavily dvě z brněnských univerzit 100 let své existence. Jedná se o Masarykovu univerzitu a o Mendelovu univerzitu v Brně. Protože se jedná o výročí velmi kulaté,
sluší se jej alespoň stručně připomenout.
Masarykova univerzita byla zřízena zákonem
č. 50/1919 Sb., kterým se zřizuje druhá česká
univerzita ze dne 28. 1. 1919. V době svého
vzniku měla čtyři fakulty (právnickou, lékařskou,
přírodovědeckou a ﬁlozoﬁckou). Dnes je Masarykova univerzita druhou největší univerzitou
v České republice (po Univerzitě Karlově), má
celkem devět fakult, disponuje v českém i středoevropském kontextu unikátním univerzitním
kampusem v Bohunicích a provozuje též například
brněnské kino Scala nebo polární stanici
na Antarktidě.
Mendelova univerzita v Brně byla zřízena
zákonem č. 460/1919 Sb., „kterýmž se zřizuje
samostatná československá státní Vysoká škola
zemědělská v Brně“ ze dne 24. 7. 1919. Jednalo
se o nejstarší samostatnou vysokou školu
zemědělského zaměření v Československé
republice. Dnes tvoří Mendelovu univerzitu v Brně
pět fakult a univerzita mimo jiné disponuje
botanickou zahradou a arboretem, Školním lesním
podnikem Masarykův les Křtiny a Školním
zemědělským podnikem Žabčice.
Při příležitosti stého výročí založení pořádala
Masarykova univerzita řadu akcí pod souhrnným
názvem MUNI 100, které vyvrcholily 15. 6. 2019

Okénko do knihovny

Festivalem MUNI 100 na brněnském výstavišti
pod sloganem „Teď, nebo za sto let“. Rovněž
Mendelova univerzita v Brně důstojně oslavila
svých 100 let různými akcemi pod názvem
„100 let MENDELU, 100 let PŘÍBĚHŮ“ završenými taktéž 15. 6. 2019 absolventským Srazem
století a MENDELU FESTem na stadionu Za Lužánkami.
Oba univerzitní festivaly byly korunovány velkolepým ohňostrojem v rámci mezinárodního festivalu ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS, jenž byl
nazván podle studentské hymny Gaudeamus
Igitur a byl věnován jak stému výročí Masarykovy
a Mendelovy univerzity, tak 120letému výročí
Vysokého učení technického v Brně, které bylo
založeno jako C. k. česká technická vysoká škola
Františka Josefa v Brně již v roce 1899.
Pro zajímavost dodejme, že další z brněnských
univerzit, Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno, oslavila sté výročí svého vzniku již loni,
založena totiž byla ( jako Vysoká škola zvěrolékařská) již v prosinci roku 1918. Zbylé brněnské
univerzity si na svých sto let budou muset ještě
chvíli počkat. Janáčkova akademie múzických
umění v Brně byla založena v roce 1947 a Univerzita obrany až v roce 2004.
Blanka Kalivodová

Vážení milovníci knih a dobrých skutků,
letos poprvé bych vás chtěla pozvat do knihovny v sobotu 7. 12. 2019 od 13:00 do 18:00
na dobročinný bazar knih. Mám v knihovně spoustu darů a všechny nemohu zařadit do fondu,
protože knihovna není nafukovací. Jsou mezi nimi zajímavé knihy i unikáty, které mohou někoho
potěšit. Za vybranou knihu zaplatíte jednotnou cenu 10 Kč a veškerý výtěžek půjde na Nadační fond
dětské onkologie Krtek. Můžete donést i knihy z domu a bazaru je věnovat. Pokud budete chtít jen
přispět nadaci, přijďte také.
Jěště bych vás chtěla informovat o výpůjční době knihovny v období vánočních a novoročních
svátků. Otevřeno bude v úterý 17. 12. 2019, v sobotu 28. 12. 2019, v úterý 7. 1. 2020 a v sobotu
11. 1. 2020, v úterý vždy mezi 16:00–20:00, v sobotu mezi 8:00–11:00.
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Hasiči Kanice

David Neckař

Kaničtí hasiči zachraňují v Babicích nad Svitavou
„Záchrana osob a zvířat – výjezd na žádost ZZS (zdravotnické záchranné služby – pozn. autora) –
osoba v bezvědomí, 1. patro RD“. Tento a další dva příkazy k výjezdu dostala jednotka kanických
hasičů v sobotu 14. září. Tak jedem!
Přijíždíme, po chodbě domu se motá slečna, je
omámená a nekomunikuje. „Zahajte průzkum!“
zní povel. „Tady je další!“ V koupelně nacházíme
ve vaně ženu s novorozencem, oba v bezvědomí.
Rychle oba ven, zjistit životní funkce – naštěstí
oba dýchají. Proč tady ale leží? Otrava? „Karma!“
upozorní někdo další. Rychle zavřít plyn a otevřít
okna. Dítě na chodbu a zabalit do tepla, postiženou taky, rozdělit se tak, abychom stihli vše
monitorovat a čekat na příjezd záchranky…
Od příkazu neuběhlo ani 5 minut – čas ve stresu
a s přísunem adrenalinu běží opravdu rychle!

na volání,“ stojí v SMS z operačního střediska.
No tak rychle… Na místě je na dně bazénu vidět
silueta člověka. Skáčeme dovnitř, vytahujeme
bezvládné tělo a začínáme naučený postup –
zjistit vědomí, dýchání. Tentokrát jsme na tom
špatně, muž nedýchá. Zahajujeme resuscitaci
a nasazujeme automatický deﬁbrilátor. Kolem
běhá rozrušená manželka a motá se nám pod
nohy – i s tím si musí zasahující hasiči poradit.
Po 15 minutách resuscitace předáváme postiženého do rukou zdravotníkům, kteří v ní pokračují.
Náš úkol tady končí.

„Je dobře, že jste se z toho neposkládali,“ začíná
hodnocení přítomného instruktora. Náhle
dostáváme další příkaz k výjezdu – opět zraněná
osoba, tentokrát v lese. Vyrážíme. „Tady je!
Pomoc!“ ozývá se z odbočky na lesní cestu.
Na místě je cyklistka, zamotaná do větví keře
a do vlastního kola. Z úvodního rozhovoru
a obhlídky konstatujeme otevřenou zlomeninu
kotníku a poranění ramene. Dle pokynů záchranky ji opatrně přemísťujeme na cestu.

Na soutěži „Babický záchranář“ jsme absolvovali
tři náročné výjezdy v rychlém sledu za sebou.
Stres a nervové vypětí střídá euforie, radost
a uvolnění – zvládli jsme to! „Je výborné, že jsme
po každé modelové situaci probrali realizovaný
postup s přítomnými instruktory – profesionálními hasiči a lékaři ZZS. Nešetřili nás, vyslechli jsme
si několik výtek, které jsou důležité v našem
dalším výcviku,“ oceňuje soutěž starosta SDH Jan
Krs. Odjíždíme bohatší nejen o zkušenost zvládání
situace pod tlakem – tak jak to řešíme při reálných
výjezdech, ale také o stříbrný pohár – kaničtí
záchranáři skončili v této prestižní soutěži druzí.

Tohle byla pohoda, říkáme si, když vyrážíme
na další výjezd. „Manžel je v bazénu, neodpovídá

Foto: Vladimír Kalivoda
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Zprávičky z MŠ a ZŠ
Mateřská škola v Moravském krasu

Martina Zonová

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 se děti z mateřské školy
vydaly autobusem na půldenní výlet do Moravského krasu. V domě přírody se zúčastnily
programu s názvem Hmyzáčci. Nejdřív si poslechly pohádku z knihy Mizící hmyzíci, která
dětem pootevřela okénko do tajemného světa
dobře známých drobných živočichů. Dále
program probíhal převážně venku, kde si děti
zahrály tematicky zaměřené a poučné hry.
Prostřednictvím nich získaly nové a zajímavé
poznatky, vzájemně spolupracovaly a zdokonalily
si hrubou motoriku. Program se dětem moc líbil
a všechny si ho velmi užily.

Organizace školního roku až do jarních prázdnin

Karel Hynšt

Vyučování ve školním roce 2019–2020 započalo v pondělí 2. září 2019 a první pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 21. prosince a končí v neděli 5. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 31. ledna .
Termín jarních prázdnin je stanoven na týden od 17. do 23. února.
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Sport v obci

Blanka Kalivodová

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ, TJ SOKOL Kanice, školní rok 2019/2020
Pondělí: 17,15–18,30
19,00–20,00

ﬂorbal – žactvo
kruhový trénink – cvičení pro všechny

M. Ondroušek
K. Rotreklová, I. Kalivodová

Úterý:

17,00–18,15
18,30–20,30

mladí hasiči
stolní tenis – dospělí

V. Kalivoda za SDH Kanice
J. Kolínek

Středa:

15,00–16,30
17,00–18,00
19,00–20,00

stolní tenis – ml. žactvo
hasiči – přípravka
ženy (overbally, jóga)

Sokol Řícmanice
V. Kalivoda za SDH Kanice
H. Uhrová , B. Kalivodová

Čtvrtek: 16,30–17,15
17,30–18,30
18,30–20,00

rodiče s dětmi
atletika – žactvo
stolní tenis – dospělí

N. Kolářová
K. Hynšt, J. Drábek
J. Kolínek

Pátek:

17,15–18,30
18,30–20,00

stolní tenis – žactvo
stolní tenis – dospělí

J. Kolínek
J. Kolínek

Neděle:

20,00–21,30

sportovní hry – muži

M. Ondroušek

Mistři světa v Kanicích
Ve spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou
Sokol probíhaly v Kanicích tréninky sebeobrany.
Ty byly navázány na bojové umění kajukenbo
z Havaje. V České republice je toto bojové umění
krátce a je spíše dílem náhody, že se jeden
z průkopníků přistěhoval do Kanic.
I přesto, že je kajukenbo v ČR velmi krátce, získalo
si již pevnou skupinu svých cvičenců a dokonce
letos vypravilo první oﬁciální reprezentaci
na Mistrovství světa UWSKF (United World Sport
Kempo Federation) do Budapešti. Reprezentace
vedená prezidentem pro ČR Zdeňkem Danielem
a kanickým trenérem Marianem Němcem se při
své první účasti mezi 650 závodníky z celého
světa rozhodně neztratila. Získala celkem
11 medailí (4x zlato, 4x stříbro a 3x bronz).
To na sedmičlennou výpravu není vůbec špatný
výsledek. Výraznou stopu zanechali i zástupci
Kanic. V kategorii chlapci 13–14 let (divize začátečníci) se výrazně projevil Otmar Svoboda, který
po těžkých zápasech s mnohem zkušenějšími
bojovníky získal druhé místo v tzv. „light contactu“
a v „kumite“ dokonce vybojoval mistrovský titul.

Kamil Kočička
Také Marian Němec byl poměrně úspěšný a v kategorii „Street Self Defence“ mužů, veteránů A
i veteránů B získal tým Kajukenbo ČR dva
mistrovské tituly a jedno druhé místo, těsně
za vítěznými Maďary.
Tento úspěch však znamená závazek pro další
roky, kdy bude potřeba dále pracovat a připravovat
současné i budoucí reprezentanty.
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Rozhovor aneb žijeme tu společně

Hana Rakšány

“Černou, měj rád černou, černou černou měj rád, černou, černou měj
rád, černou jako bílou měj rád” (z textu k písni Černá od kapely
Kašpárek v rohlíku). Tento refrén se mi vybavil při návštěvě u Martina
Junka, novopečeného mistra světa v deskové hře go. Proč právě tato
asociace? Černá a bílá jsou totiž barvy identiﬁkující jednotlivé hráče
této hry. Hráči při ní totiž pokládají kameny černé nebo bílé barvy
na desku s 19×19 průsečíky. Cílem hry je mít na konci vyšší skóre
než soupeř. To tvoří zajaté kameny a obklíčené průsečíky.
„(Go) patřilo mezi čtyři základní lidské dovednosti spolu s poezií, malířstvím a hudbou. Podle učení
taoistů je go prostředkem k poznání sama sebe.
Ve 2. století n. l. se hra přenesla do Koreje, kde se stala zábavou pro vyšší třídy. Kolem 6. století se go
dostalo do Japonska, kde se zpočátku rozvíjelo v klášterech, ale rychle se rozšířilo i mezi aristokracií.
Hlavní rozvoj go v Japonsku nastal od počátku 17. století, kdy se go stalo šógunem oﬁciálně
podporovanou hrou a nejlepší hráči go měli šógunátem zajištěný příjem, čímž byl dán základ
profesionálnímu go.
Ve druhé polovině 20. století se go vrátilo na výsluní i v Číně a Jižní Koreji a hráči těchto 3 států jsou dnes
považováni za špičku světového go. Zvláště pak hráči Koreje sklízejí na mezinárodním poli v posledních
letech hodně vavřínů.
Na počátku 21. století byly vytvořeny počítačové programy, schopné porážet lidské mistry. Nevyužívají
jen řešení hrubou silou, ale roli hraje umělá inteligence. Na konci roku 2015 (5.–9. 10, 2015) vyhrál
v Londýně program AlphaGo (výsledek ale zveřejnil časopis Nature až 27. 1. 2016) nejen nad konkurenčními softwarovými soupeři, ale 5:0 i nad evropským šampionem Fan Huiem. Překvapivá výhra přišla
dle odborníků minimálně o 10 let dříve, než bylo očekáváno. Výhra nad světovým šampionem přišla
na počátku roku 2016.“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Go_(deskov%C3%A1_hra)

Jak jsem již předeslala, hra go se v Kanicích těší
oblibě minimálně v jedné domácnosti, na Bukové
u Junků. Čtyřiadvacetiletý Martin, student Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně, mi detailně
popsal svou cestu za mistrovským titulem.
Martine, jak ses ke hře dostal?
V devíti letech jsem se přihlásil do kroužku
deskových her při své základní škole v Brně.
Tehdejší učitel nám žákům hru představil a já
jsem se naučil go hrát. Postupem času jsem začal
jezdit na turnaje, dětské grand prix, po celé České
republice. Dnes už turnaje příliš neobjíždím,
ale o dalším mistrovství světa příští rok vcelku
uvažuji. Bude se konat v Číně, je to vítaná
destinace z mého cestovatelského seznamu.
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Letos ses zúčastnil mistrovství světa – kam ses
vypravil?
Tento rok se Mistrovství světa univerzitních
studentů konalo v Sydney, v Austrálii. Po dlouhé
a dobrodružné cestě přes celé USA, kdy jsem díky
zpožděnému letu nestihl navazující spoj, jsem
nakonec dorazil do Sydney. Mistrovství se konalo
v centru města, v areálu University of Sydney,
takže jsem měl příležitost si kromě samotného
turnaje užít i prohlídky metropole.
Celý pobyt trval týden, z toho dva dny se hrálo.
Hráči byli rozděleni do pěti výkonnostních skupin,
já jsem byl zařazen do třetí kategorie. Ve skupině
nás bylo 20 hráčů. Za ty dva dny jsem sehrál šest
partií. První den byl se třemi výhrami úspěšný.
Druhý den mě čekaly dvě výhry a jedna prohra,
i tak mi to stačilo k získání titulu mistra světa.

Gratuluji k takovému úspěchu! Čím to je, že se ti
ve hře tak daři?
Moje síla spočívá v kuráži rozjet velký boj s robustním propočtem tahů – dokážu si propočítat
až 50 tahů dopředu.
Jak časově náročná hra go je? A čím je ti
sympatická?
Každá partie má kolem 250 tahů, což znamená,
že průměrně se jedna partie hraje asi dvě hodiny.
Na každý tah má hráč předepsaných 30 sekund.
Ovšem moje nejdelší partie v životě trvala šest
hodin.

Martin se kromě hraní go intenzivně věnuje fotbalu
– nejen coby hráč, ale také jako rozhodčí malé
kopané. V Kanicích žije s rodiči od roku 2008.
Já Martinovi přeji hodně úspěchů a doufám, že si
v roce 2020 budeme moci přečíst o Martinově
dalším triumfu na Mistrovství světa univerzitních
studentů ve hře go. Tak nezapomeňte: „...černou
jako bílou měj rád…“, a zkuste si go také zahrát!

Go pro mě znamená příjemné spojení psychického vyčerpání a zapojení logického myšlení.
Vyhovuje mi, protože zde nejsou žádná omezení.
Člověk tu není omezen tahy jednotlivých
kamenů, jako například u ﬁgurek v šachu.
Taky se kolem hry vytvořila zajímavá komunita
lidí, různorodá, od dělníků až k IT profesionálům,
od introvertů k extrovertům. Jde o sociální
záležitost, společným jmenovatelem je radost
ze hry a setkávání se s přáteli.

Víte, že...?

Marie Šmahelová

Katastrální území naší obce Kanice sousedí s osmi
dalšími obcemi a městskými částmi města Brna. Na území
katastru se nachází mj. archiv Ministerstva vnitra ČR,
Národní přírodní rezervace Hádecká planinka, lokalita
Šumbera s pomníkem i jeskyní a v neposlední řadě
z daleka viditelný vrch Hády s televizním vysílačem.
Pojímá i část cyklostezky vedoucí z Bílovic nad Svitavou
do Maloměřic. Území katastru je výrazně protažené
a samotná obec leží až v jeho severovýchodním cípu.
Až do 60. let 20. století byl součástí katastru Kanic i areál
hotelu Velká Klajdovka s přilehlou hájenkou, který nyní
náleží brněnské městské části Vinohrady v rámci
katastrálního území Židenice.
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Meteookénko
Jaro a léto 2019 v Kanicích

Petr Kolář

KLIMATOLOGIE:
Jaká tedy byla jarní a letní sezóna v porovnání s dlouhodobým (1961–2000) normálem? Jaro s průměrnou teplotou vzduchu 11,0 °C bylo přibližně o 2,5 °C teplejší než normál. Celkový úhrn srážek (141mm)
odpovídal zhruba 130 % normálu, a to především díky vlhkému měsíci květnu. Velmi vysoká průměrná letní
teplota vzduchu (22,5 °C) přesáhla celorepublikový průměr zhruba o 3 °C a dlouhodobý normál o více než
5 °C, což je dáno jednak polohou Kanic v nejteplejším kraji České republiky, ale též polohou vlastní stanice
s výraznou jižní expozicí. Letní srážkový úhrn (191 mm) byl zhruba o 10–15 % nižší než dlouhodobý průměr.
ZAJÍMAVOSTI:
ź

ź
ź

ź

ź
ź
ź

ź

Počátkem května byly zaznamenány velmi nízké ranní teploty vzduchu (–2,8 °C dne 7. 5., –1,3 °C dne
8. 5.), stejně tak i ve dnech tzv. „ledových mužů“ (0,5 °C dne 13. 5., 0,6 °C dne 14. 5.). Přízemní teploty
přitom mohly být až o 5 °C nižší, což vedlo k negativnímu dopadu na řadu kvetoucích stromů a rostlin.
V průběhu jara nastalo celkem 18 tzv. „mrazových dnů“, kdy nejnižší denní teplota vzduchu klesla
pod 0 °C (14 v březnu, 2 v dubnu, 2 v květnu).
Umístění meteorologické stanice na jižním nestíněném svahu zvyšuje za slunečného počasí teploty
vzduchu o 3–5 °C. Ve 3 nejteplejších dnech léta 2019 (26. 6., 25. 7., 26. 7.) byla i nad zatravněným
pozemkem krátkodobě překročena hranice 40 °C.
Vlivem údolní polohy stanice byla v průběhu léta zaznamenána pouze jedna tzv. „tropická noc“ (11. 6.),
kdy minimální denní teplota vzduchu neklesla pod 20 °C. Ve stejném období bylo např. na stanici BrnoČerná Pole zaznamenáno 8 takových nocí.
Průměrná letní teplota vzduchu 22,5 °C téměř odpovídá průměrné letní teplotě v Barceloně.
Srážky byly zaznamenány nerovnoměrně, nejdelší období beze srážek (19 dní v řadě) připadalo na 17. 3.
až 4. 4. a naopak nejdelší souvislé období se srážkami (8 dní) nastalo mezi 9. a 16. 3.
Vyšší srážkové úhrny byly převážně spojeny s tvorbou a přechodem bouřek, denní úhrny vyšší než
10 mm se v průběhu jara a léta vyskytly celkem 9x. Maximální denní úhrn (33 mm) ovšem není nijak
mimořádný.
Souvislá srážková epizoda s nejvyšším celkovým úhrnem (38 mm) nastala v období 19.–22. 5. velké
teplotní rozdíly v průběhu dne (teplotní amplituda) – 28. února činil teplotní rozdíl 24,3 °C.
Březen

Duben

Květen

12,4 °C

13,2 °C

Tavg

7,4 °C

Tmax

25,8 °C (31. 3. 14:20)

30,6 °C (25. 4. 15:30)

31,0 °C (26. 5. 13:40)

Tmin

–5,1 °C (21. 3. 4:50)

–2,2 °C (16. 4. 4:40)

–2,8 °C (7. 5. 4:20)

Srsum

36,5 mm

20,0 mm

84,5 mm

Srmax

12,5 mm (10. 3.)

7,0 mm (23. 4.)

12,0 mm (21. 5.)

Červen
Tavg

23,9 °C

Červenec
21,5 °C

Tmax

41,4 °C (26. 6. 16:10)

40,3 °C (25. 7. 16:40)

Tmin

7,6 °C (9. 6. 3:40)

5,5 °C (11. 7. 5:00)

Srsum

80,0 mm

Srmax

33,0 mm (22. 6.)
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68,5 mm
21,0 mm (27. 7.)

Srpen
22,1 °C
37,1 °C (7. 8. 15:40)
7,0 °C (15. 8. 5:40)
42,5 mm
15,0 mm (12. 8.)

Kam na výlet

Karel Horáček

Víkendová vycházka s návštěvou studánky s živou vodou, koňské farmy, dětského hřiště
a restaurace „U Lajcmanů“ (7 nebo 9 km). Vyjdeme nejlépe v sobotu nebo neděli ráno, pokud
možno před 8:00 (ranní ptáče dál doskáče aneb jak říkal můj děda, který vstával každý den ve 4:00:
„kdo pozdě vstává, půl života pros…“).
Naše první kroky povedou z Kanic severním směrem
na babický katastr k Srnčí studánce, kde zkontrolujeme, jestli náhodou po mnoha letech opět nezačala
téct voda. Pak to vezmeme přes Vinohrádky a na Konůpkové louce se u obrázku dostaneme na cestu
Brněnku. Neposedové si tady mohou vyšplhat
na posed. Za loukou narazíme na stanoviště č. 7
Stezky zdraví HVOZD. Člunkovým během doženeme ranní rozcvičku. Dál půjdeme přes les
po modré až ke Zlámanému kříži. Po pár metrech
se dáme doprava a můžeme jít dále kolem lesnické
maringotky po cestičce souběžně s Brněnkou.
Pamětníci ví, že do 80. let žádná cesta Brněnka
nebyla. Chodníček i úvoz za horizontem kopečku
svažujícího se k louce Nad arboretem je zbytek
původní lesní cesty, která tehdy vedla k arboretu.
Ale pokud chceme navštívit ještě studánku Prosba
lesa, kde pramen určitě teče a voda z něho je vynikající, dáme se podle mapky doprava. Na rozcestí,
kde je soliště pro zvěř, zabočíme vlevo a po cestě
z kopce dojdeme zase na modrou značku. Zabočíme
vlevo do kopečka a po pár desítkách metrů dole pod
mezí je studánka, u ní stoleček, lavičky, ohniště
a stanoviště č. 4 stezky zdraví. Po splnění úkolu
vyrazíme po modré dál do kopce až ke stanovišti č. 3.
Splníme-li úkol, můžeme za odměnu obdivovat nad
loukou se sklánějící borovice. Dále půjdeme cca
200 m vpravo až ke vchodu do Arboreta Řícmanice.
Zde přečteme přes plot text a noty na Památníku

stromů a na druhé straně od cesty si zaskotačíme
na dřevěných špalcích (stanoviště č. 6).
Pokračujeme dál, za arboretem se dáme vlevo cestou
kolem semenné borovicové plantáže. Na jejím konci
na rozcestí zahneme ostře vlevo do lesa a po lesní
cestě Mladová se dostaneme nad chatovou osadu
Mladovy. Dole ve žlíbku si napravo všimneme
zvláštních jehličnanů – zjistěte si sami, co to je za dřeviny – a po cestě jistě pořádně rozmašírované
od koňských kopyt vystoupáme ke koňské farmě,
ve které sídlí i Lesní mateřská škola Šemíček. Kolem
ohrady, za kterou budeme obdivovat krásné koníčky,
sestoupíme dolů, dáme se doleva a kolem plotu
rezidence půjdeme směrem na Řícmanice. Až u cesty
narazíme na dřevěnou sovu, půjdeme po asfaltce
prudce dolů. V půli kopce vpravo je vcelku solidní
dětské hřiště i s lanovkou. Po 3–4 hodinách, až se děti
vyblbnou, se vydáme do restaurace U Lajcmanů
doplnit kalorie, dát si oběd (kdo po cestě bloudil nebo
šel zkratkou, tak večeři). Slabší povahy pak zavítají
na autobusovou zastávku (bus do Kanic jede
o víkendu každé dvě liché hodiny ve dvacáté minutě –
11:20, 13:20 atd.). Tvrďáci a hrdinové dovlečou své
ratolesti domů pěšky do Kanic (a Herodové jim odepřou i tu hospodu).
Přeji Vám k vycházce krásné počasí, hodné děti
a hlavně dobré oči, abyste zaznamenali co nejvíce
krás přírody tohoto světa.

/-./.-// …/…-/./-/.// .---/.//-/---/-/../--..//-.-/.-./.-/…/-././/-.-/-../-.--/--..//…/.//----/-.-././/

Podklad: www.mapy.cz
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Kalendář akcí

Ivo Pernica

Pozvánka na kulturní a sportovní akce pro veřejnost v Kanicích
TERMÍN
AKCE okolí
u
nás a v nejbližším
2019

POŘADATEL/POZN.

2. 12.

Rozsvícení kanického vánočního stromu

Obec Kanice, ZŠ a MŠ Kanice

7. 12.

Dobročinná burza knih pro nadační fond
dětské onkologie Krtek, 13:00–18:00

Obecní knihovna Kanice

7. 12.

Vítání občánků

Obec Kanice, ZŠ a MŠ Kanice

16. 12.

Vánoční koncert

ZŠ a MŠ Kanice

31. 12.

Silvestrovský - Novoroční přípitek na návsi

Hasiči Kanice

Tříkrálová sbírka

Farnost Babice n./S.

Tříkrálový koncert v Babicích n./S.

Farnost Babice n./S.

Kanický ples

kanické spolky

Ostatky

Hasiči Kanice

Setkání u Cimbálu

Hodový výbor Kanice

2020
4. 1.
12. 1.
8. 2.
29. 2.
7. 3.

Bohoslužby apod. ve farnosti Babice nad Svitavou
advent a Vánoce
P. Zdeněk Dršťka
Není-li řečeno jinak, konají se bohoslužby mimo neděli na faře (Babice nad Svitavou 1).

2019
pá. 29. 11.
ne. 1. 12.
čt. 5. 12.
pá. 6. 12.
ne. 8. 12.
po. 9. 12
pá. 13.12.
ne. 15. 12.
pá. 20. 12.
so. 21. 12.
ne. 22. 12.
út. 24. 12.
st. 25. 12.
čt. 26. 12.
so. 28. 12.
ne. 29. 12.
út. 31. 12.

19.00
10.30
18.00
18.00
10.30
17.30
18.00
10.30
18.00
13.00–17.00
10.30
22.00
10.30
10.30
18.00
10.30
16.00

neformální setkání na faře, tzv. „církevní silvestr“
mše svatá, žehnání adventních věnců (v kostele)
mikulášská nadílka (v kostele)
mše svatá
mše svatá
mše svatá, slavnost Panny Marie (v kostele)
mše svatá
mše svatá
mše svatá
příležitost ke svátosti smíření
mše svatá
„půlnoční“ mše svatá (v kostele)
mše svatá – slavnost Narození Páně (v kostele)
mše svatá – svátek sv. Štěpána (v kostele)
mše svatá a žehnání svatojanského vína s ochutnávkou
mše svatá s obnovou manželských slibů
mše svatá na poděkování za uplynulý rok

2020
st. 1. 1.
pá. 3. 1.
so. 4. 1.
ne. 5. 1.

10.30
18.00
8.00
10.30

mše svatá (v kostele)
mše svatá
mše svatá s požehnáním koledníků Tříkrálové sbírky
mše svatá – slavnost Zjevení Páně

Roráty = ranní adventní bohoslužby, doprovázené charakteristickými
písněmi. Přichází se za tmy s lucerničkami.
St. 4. 12. 5:40,
St. 11. 12. 5:40,

So. 7. 12. 7:30 (přátelské posezení, společná snídaně),
St. 18. 12. 5:40
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