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Slovo redakce
Milí spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit jménem redakční rady a informovat vás o vzniku nové podoby obecního
zpravodaje. Po delších debatách o názvu jsme se shodli na Kanických listech. Kanické listy
hodláme vydávat několikrát do roka tak, abychom postihli hlavní události v obci.
Naším cílem je přiblížit dění v Kanicích všem
občanům, a to tradiční, tištěnou formou. Přestože
žijeme v době rychlých elektronických zpráv,
sociálních sítí a chytrých telefonů, je vytištěný
časopis ležící na stolku v obývacím pokoji trvalým
médiem, ke kterému je možno se neustále vracet.
Po obsahové stránce se chceme věnovat zpravodajství o zásadních událostech v obci, zprávám
ze školy a školky, přinášet informace ze života
kanických spolků, přiblížit něco málo z naší
historie atd. Mimo to však chceme informovat
o událostech, které nás čekají v budoucnu
a podpořit tak organizátor y nejrůznějších
společenských, kulturních, sportovních a dalších
bohulibých aktivit. A tím se dostávám k dalšímu

našemu záměru, a tím je snaha propojit obec
a podpořit její společenský život.
Prosím, posuďte sami, zda-li se nám naplňování
zmiňovaných představ daří. Buďte k nám však
prosím shovívaví . Nejsme profesionální novináři,
ani graﬁci či mistři českého jazyka, jen skupinka
nadšenců (rozumějte milovníků) se zápalem
pro věc a odhodláním.
Kdo máte chuť psát nebo třeba jen nosíte v hlavě
podnět pro nějaký článek, neváhejte a dejte nám
o sobě vědět. Rádi vás mezi sebou přivítáme.
Přejeme vám krásné Vánoce strávené v klidu
a pohodě s vašimi nejbližšími a těšíme se na vás
opět v příštím roce.
za redakci Kristina Dostálová Makovská
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Zimní pranostiky
V pranostikách se často pro konkrétní dny uvádějí
různí světci. 26. 12. např. slavíme svátek sv. Štěpána
– prvního mučedníka křesťanství, jenž byl podle
Skutků apoštolských natolik odvážným a zapáleným
následovníkem ukřižovaného Ježíše Krista, že byl
za své rouhačské výroky o Mojžíši překonaném

Hasiči Kanice
Okénko do knihovny
Zprávičky z MŠ a ZŠ
Sport v obci
Rozhovor aneb žijeme tu společně
Kam na výlet
Kalendář akcí

Karel Hynšt, Zuzana Urválková
Ježíšovým příchodem ukamenován. Rozsudek byl
vykonán před branami Jeruzaléma, neboť se nesměl
provádět ve městě. Štěpánův život byl naplněn
pevnou vírou, jež se projevovala v jeho každodenní
službě, kterou jako jáhen vykonával.
Podrobnosti viz Novotný, Adolf. Biblický slovník (R – Ž). Praha 1992.

Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého zboží a hrachu (24. 12.).
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Na Silvestra-li větry vanou a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti (31. 12.).
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne (20. 1.).
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše (25. 1.).
V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Na Hromnice husa po vodě – na velikonoce po ledě (2. 2.).
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Slovo starosty
Čtenářko a čtenáři tohoto zpravodaje,
kanický zpravodaj se vám dostává do rukou letos podruhé. Od nynějška byste se měli jeho
prostřednictvím dozvídat čtyřikrát do roka jednak o připravovaných kulturních či sportovních
akcích v Kanicích i v okolí, jednak o tom, jaké akce v uplynulém období proběhly a jak jsou
hodnoceny.
K tomuto bude ve značné míře přispívat nově
založená kulturně sportovní komise, ve které jsou
zastoupeny všechny složky působící v naší obci.
Náplní práce této nové komise je především
koordinace akcí tak, aby už nedocházelo k jejich
křížení. Ten z vás, kdo se v minulosti zajímal o dění
v obci a sledoval obecní nástěnky, poslouchal
místní rozhlas či četl obecní internetové stránky,
byl o akcích v obci i okolí informován a nynější
zpravodaj mu tyto informace jen spojí do jednoho
celku a přibudou zde i nějaké zajímavosti.
V tomto úvodníku nemohu nevzpomenout
na jednu z nejvýznamnějších staveb v naší obci,
a to přístavbu základní školy. O přípravě stavby
jsem psal už v předchozím zpravodaji. Nově
mohu sdělit, že výběrové řízení na zhotovitele
stavby vyhrála ochozská stavební ﬁrma MATYÁŠ,
s.r.o., s cenou 29 487 579,- Kč včetně DPH. Nyní
se stavba – po předání staveniště 1. listopadu –
rozběhla, byly provedeny přípravné bourací
práce, výkopové práce pro stavbu suterénu,
zabetonovány základy a bude-li k nám počasí
příznivé, tak budou do konce roku i vyzděny stěny
suterénu. Termín dokončení stavby je naplánován
na 30. června příštího roku tak, aby stavba
sloužila škole od 1. září. Financování stavby má

obec ve svém rozpočtu zajištěno. Rozpočet obce
pro rok 2019 je historicky náš největší a je
postaven jako vyrovnaný ve výši 44 546 000,- Kč.
Jsou v něm mimo náklady na přístavbu školy
a splátky úvěrů také náklady na běžný provoz
obce, podporu školy, školky i spolků. Mimo to jsou
v rozpočtu i náklady na vybavení nové stavby
ve výši 1,5 miliónu Kč, na opravy v obci ve výši
2,3 miliónů Kč a ještě zbylo v rezervě 2,5 miliónů Kč na nepředvídané výdaje. Obavy určité
skupinky lidí z toho, že kvůli přístavbě školy bude
ochromen řádný chod obce, se nepotvrzují.
Nadcházející rok 2019 pro nás jistě nebude
jednoduchý, ale věřím, že ho s vaší podporou my
všichni společně zvládneme dobře. To, že se
Kanice před letošními komunálními volbami
rozdělily na dva tábory, beru jako chvilkové
vzplanutí a jistě při další práci na organizování
chodu obce zase dojde ke sjednocení jak ve vedení
obce, tak i mezi vámi občany, jako tomu bývalo
dříve.
Závěrem tohoto úvodníku chci popřát vám
i vašim blízkým dobré zdraví, rodinnou pohodu
doplněnou o více klidu. A buďme v tomto
vánočním čase k sobě navzájem vstřícní,
tolerantní a chovejme v sobě více pokory.
Ing. Vladimír Kalivoda, starosta obce
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Z kanické kroniky

Hana Rakšány

Foto: archiv obce

Protože se blíží zima a s ní čas Vánoc, kdy se mnozí z nás ohlížejí za minulým rokem, nahlédli
jsme opět do Pamětní knihy obce Kanice, zda zde něco k tomuto tématu nenajdeme.
K velké lítosti musím konstatovat, že není mnoho
zpráv, které by se k Vánocům vázaly. Z roku 1929
pochází popis slavnosti vánočního stromku:
„Dne 22. prosince uspořádána byla školním
dětem slavnost vánočního stromku. Škola připravila program slavnosti a veškeré korporace
za přispění všeho občanstva postaraly se
o úhradu potřebného nákladu. Dětem rozdány
byly vánočky, ovoce a cukrovinky. Hlavní část
výtěžku sbírek věnována byla na věc trvalejší
ceny. Zakoupen byl totiž pro místní osvětovou
komisi krásný promítací přístroj v ceně Kč 2700,-.
K úhradě tohoto nákladu, na nějž výtěžek sbírek
nestačil, dostalo se místní osvětové komisi státní
subvence Kč 1000,-.“
Všechny další zápisy k tématu zimy se zabývají
výlučně klimatickými podmínkami. Za zmínku stojí
zápis z roku 1929:
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„V zimě r. 1929 v únoru uhodily na několik dnů
tak neobyčejně silné mrazy, že jich nebylo
pamětníka. U nás bylo zaznamenáno nejvýš
- 30°C, jinde ještě víc až -36 °C. Mrazy způsobily
značnou pohromu v přírodě. Mnoho stromů,
zvláště třešní a švestek pomrzlo tak, že pak úplně
uschly; kmeny některých stromů byly mrazy tak
roztrhány, že vznikly v nich trhliny až 5 cm široké
skoro po celé délce kmene. Krutými mrazy pohynulo též mnoho drobného zvířectva a ptactva.
Úřady školní zastavily na dobu od 19. do 28. února docházku školní. Tuhé mrazy ochromovaly celý
normální běh života.“
Zbytek 20. století se již naštěstí obešel bez
podobně extrémních výkyvů počasí a doufejme,
že tomu tak bude i v letech následujících. Přeji
všem čtenářům klidné vánoční svátky a doufám,
že rok 2019 nám přinese nejenom štěstí a spokojenost, ale také mnoho příležitostí hodných
zaznamenání v naší Pamětní knize.

Téma
Výročí 100 roků vzniku Československa
Vladimír Kalivoda
Vzpomínka u pomníku národního osvobození před Obecním úřadem v Kanicích
V pátek 26. října se odpoledne sešli naši občané
u pomníku národního osvobození před obecním
úřadem a uvedl jsem zde historické i novodobé
údaje o tomto pomníku i o historii naší obce před
sty lety.
Na památku prvních chvil života našeho osvobozeného státu byly počátkem listopadu 1918
slavnostně zasazeny před školou u silnice
(u dnešní autobusové zastávky pod obecním
úřadem) dvě Lípy svobody – Masarykova a Wilsonova. První – „Masarykova“, zde roste dodnes,
ale druhá chřadla, až v roce 1928 uschla.
Deset let po vzniku Československé republiky,
tj. v roce 1928, vznikla myšlenka na vybudování
pomníku padlým během I. světové války.
V kronice je také označen jako pomník národního
osvobození. Popud k postavení pomníku vyšel
z řad členů Sokola, k nimž se přidalo obecní
zastupitelstvo, sbor dobrovolných hasičů a organizace politických stran národních socialistů
a sociálních demokratů, a byl vytvořen přípravný
výbor pod vedením pana učitele Viktorína.
Výbor vybral návrh pomníku, jehož dominantami
jsou poprsí prezidenta Tomáše G. Masaryka a pod
ním střežící český lev. Dne 28. října 1928 se konala slavnost položení základního kamene.
Pro pomník bylo vybráno místo ve středu vesnice
na návsi (v místě dnešního parkoviště). Pomník
dle návrhu vytesal z pískovce akademický sochař
pan Břetislav Kadlčík za částku 11 500 Kč.
Výstavba pomníku byla dokončena dne 30. dubna 1929 a do jeho základů byla uložena Pamětní
listina, kterou sestavil kronikář Evžen Viktorín,
dále Sběrací listiny na úhradu nákladů na pomník,
data o velikosti obce a počtu obyvatel a noviny
z toho dne. Cituji celé znění Pamětní listiny, které
se zachovalo pouze v kronice:
Ukládajíce tuto listinu do nitra pomníku při jeho
stavbě dne 30. dubna 1929 před jeho odhale-

ním, nemůžeme bohužel podati budoucím zprávu
o průběhu slavnosti odhalení, ale doufáme,
že stane se dostaveníčkem nejen všeho zdejšího
občanstva, nýbrž i občanstva celého širokého
okolí, které svou hojnou účastí přijde vzdát nejen
poctu našim ve válce padlým spoluobčanům,
ale také všem ostatním, kteří pro naše osvobození
pracovali, bojovali, trpěli a umírali, jmenovitě pak,
aby projevili neobmezenou úctu, lásku a vděčnost
nejzasloužilejšímu vůdci naší národní revoluce
a prvnímu presidentu republiky Československé
dr. Tomáši G. Masarykovi. Chceme tak viditelným
památníkem našeho národního osvobození
dokázati i příštím pokolením, že opravdu vážili
jsme si všech těch, kteří dovedli bez ohledu
na svůj osobní prospěch za nejtěžších podmínek
a obětí pracovati ve prospěch celého našeho
milého národa československého. Vzkazujeme
vám, kteří budete po dlouhých letech kdy nás tu
již dávno nebude, někdy čísti tuto listinu, náš
upřímný pozdrav z minulosti, k němuž připojujeme vroucí přání, byste i Vy dále pracovali svorně
na základech námi započatých k upevnění
našeho samostatného státu, by se snad nikdy
Vaší vinou nevrátily neblahé doby, jež musel
národ prožívati v minulosti. Práci Vaší na slavné
budoucnosti našeho milého národa voláme
upřímné: „Na zdar!“
Slavnostní odhalení pomníku se konalo dne
19. května 1929. Jak si přál kronikář, účast byla
hojná. Hlavní projev pronesl starosta města Brna,
pan Karel Tomeš. Ze slavnosti byl panu prezidentovi zaslán dopis podepsaný všemi zúčastněnými.
Náves s pomníkem se stala místem, kde se při
slavnostních příležitostech shromažďovala celá
obec. K pomníku se také při těchto slavnostech
a při výročí 28. října pokládaly květiny a věnečky.
Pomník byl vysoký asi 4 m. Na hlavním pískovcovém podstavci stála busta T. G. Masaryka. Dole
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na „skalinách“ je umístěn lev. Na přední straně
podstavce pod bustou je vytesán nápis v tomto
znění: „Národa tvého junácký květ v cizáckých
službách potupně mřel“.
Na levém i pravém boku hlavního podstavce byly
vloženy dvě desky se jmény padlých v letech
1914 – 1919. Jedná se o tyto kanické rodáky
a občany:
František Blatný – narozen v roce 1888, ženatý,
soustružník dřeva, posledně bytem v Bílovicích,
raněn na ruské frontě, zemřel ve Vídni, kde je
pochován;
František Hrazdíra – narozen v roce 1886 v Proseči, ženatý, tovární dělník, bytem Kanice 8, raněn
koncem války při ústupu 108. pluku z italské
fronty, zemřel v nemocnici v Korutanech;
Robert Kalousek – narozen v roce 1889,
svobodný, učitel v Ochozi, bytem Kanice 18, padl
na italské frontě a tam je i pochován;
Jan Kartous – narozen v roce 1884, ženatý,
zámečník, posledně bytem ve Křtinách, nezvěstný na ruské frontě;

K pomníku na návsi byly vysazeny dvě lípy a okolo
stál kamenný obrubník a nízký plůtek. Na tomto
místě byl pomník přibližně do roku 1943, kdy byl
rozebrán, odstraněn z návsi a schován. Ti, kteří
jeho části uschovali, si své tajemství vzali do hrobu.
Socha lva byla původně přesunuta na dnešní
parkoviště ke štítu zdravotního střediska, poté byla
v 70. letech přestěhována na Chocholky k pískovně a je tam na kraji lesa dodnes.
Pro pomník nastalo nečekané vzkříšení v roce
1993. V tomto a dalším roce byla při opravě budov
nynějšího obecního úřadu a zdravotního střediska
nalezena vedle vchodu na úřad asi půl metru pod
povrchem vlastní pískovcová busta (1993)
a v opěrné zdi u zdravotního střediska jsme objevili
zazděný podstavec (1994). Naši předkové tedy
celý pomník uložili pro příští generace sice skrytě,
ale na jediné místo.
Obecní zastupitelstvo v roce 1996 rozhodlo
o opravě celého pomníku a pro nové umístění
vybralo terasovité prostranství vpravo před vchodem na obecní úřad. Koncem roku 1997 byla

Karel Kočí – narozen v roce 1889, ženatý,
soukromý úředník, posledně bytem v Bílovicích,
zemřel v nemocnici v Černovicích a tam je
i pochován;
František Křenek – narozen v roce 1883,
svobodný, tovární dělník, bytem Kanice 34, raněn
na italské frontě, zemřel v nemocnici ve Štýrsku,
kde je i pochován;
František Kříčka – narozen v roce 1895,
svobodný, dělník, bytem Kanice 69, zemřel na válečné útrapy v roce 1919 v Kanicích, pochován
na hřbitově v Babicích;
František Marvánek – narozen v roce 1880
v Kanicích 8, ženatý, hospodářský správce,
posledně bytem na Orlíku v Čechách, padl na ruské frontě v roce 1914 a tam je i pochován;
Václav Švehla – narozen v roce 1882, ženatý,
obuvník, bytem Kanice 46, padl na ruské frontě
v roce 1915 a je tam i pochován;
Jan Veis – narozen v roce 1887, ženatý, tovární
dělník, padl na ruské frontě v roce 1916 a je tam
i pohřben.
6

Foto: archiv obce

podepsána smlouva na rekonstrukci pomníku
s kamenosochařem Martinem Růžičkou z Omic.
Ten si jednotlivé díly odvezl a po prozkoumání
stavu poškození navrhnul vytesat nového lva.
Tuto práci vykonal student sochařství pan
Kyselka. Bustu zrekonstruoval akademický malíř
a restaurátor pan Václav Holoubek z Babic nad
Svitavou. Celá obnova a umístění pomníku
na nové místo stála 146 506, 90 Kč. Pískovcová
dlažba byla dodána sponzorsky.
Slavnostní odhalení obnoveného pomníku proběhlo v rámci oslav osmdesátiletého výročí
založení republiky, 28. října 1998.

U obnoveného pomníku zbývalo ještě osadit boční
desky se jmény deseti padlých. Desky byly
nalezeny na půdě obecního úřadu a byly při letošní
slavnosti 26. října slavnostně odhaleny. Hasiči
k památníku uložili květiny.
Následovala beseda v hale školy, spojená s promítáním historických fotograﬁí z naší obce. Přišlo
více než osmdesát lidí a ohlasy byly vesměs
kladné.
Připomínkou stého výročí je v naší obci i Lípa
republiky, která byla vysazena stárky již během
hodů 7. července 2018. Nachází se nad křížkem
vedle cesty od úřadu ke škole.

Tříkrálová sbírka

Markéta Klímová

Od roku 2011 se i naše obec zapojuje do celorepublikové akce s názvem
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR.
Když jsme první rok vyšli po Kanicích, byli jsme
nesmělí, o to více nás ale překvapil velký výnos
12 050 Kč. Každý další rok se částka zvyšovala
a v roce 2018 již dosáhla 36 677 Kč a přispěla tak
do celkového měšce 116 305 402 Kč, který byl
v naší zemi v roce 2018 vybrán. Výnos letošní
sbírky se tak rozdělil mezi více než osm set
záměrů.
Je důležité vědět, že peníze z Tříkrálové sbírky
z největší části tradičně putují na podporu lidí,
kteří žijí na území ČR a jsou v nouzi. Jde o různé
formy pomoci nemocným, osobám se zdravotním
postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina (cca 65%)
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném
roce vybírá, jsou předem oznámeny, a ty vám
předávají již na letáčcích koledníci. Zhruba
desetina výtěžku každoročně připadne na
rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení
zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane
jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Neopomenutelnou součástí sbírky jsou samotní
koledníci, kteří nám za těch pár let pěkně vyrostli.
Obvykle chodí 24 až 30 dětí v 8 skupinkách. Je to
radost, když mají tito mladí chuť podporovat dobré

dílo, i když vyrostli. Stejně tak je skvělé, že
přicházejí nové děti, které se chtějí stát ‚třetím
králem’. Děti vědí, že nejde prioritně o to, aby
vykoledovaly co nejvíce peněz, třebaže je to pro
druhé. Ale že jde i o to, aby šířily poselství radosti
a požehnání všem, které navštíví. A to souvisí
s trochou námahy, zimy a odřeknutí si něčeho, co
by bylo doma v teple pohodlné. Patří jim velké
díky, stejně jako rodičům, kteří jsou ochotni je
doprovázet. Tak dětem můžeme nejlépe ukázat,
že nežijeme na této zemi izolovaně, sami pro sebe,
ale že jsou tady lidé, kteří neměli tolik štěstí nebo
zkrátka udělali v životě chybu a upadli. A také, že
když se mi zrovna daří, nemusí to tak být napořád.
Silnější má pomáhat slabšímu, jak může podle
svého svědomí. Empatie a láska k druhému jsou
dobré hodnoty, na kterých se dá mnoho budovat
a kterými se dá „proměňovat“ svět, na který často
tolik nadáváme.
Děkujeme i vám všem, milí spoluobčané, za vaši
velkorysost, štědrost i za sladkosti, které máte pro
děti vždy v hojnosti připravené.
Přeji vám tichý čas adventu a radostnou dobu
Vánoc.
Těšíme se s dětmi 5. ledna 2019 na viděnou.
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Volby

Petr Kolář, člen volební komise za hnutí Společně pro Kanice

Volby do Zastupitelstva obce Kanice (5. – 6. 10. 2018)
V pátek 5. října byly za účelem konání voleb již
tradičně upraveny prostory vstupní haly kanické
ZŠ. Přesně ve 14:00 se tak mohli k volbám
dostavit první občané. Na prvního voliče netrpělivě čekali nejen přítomní členové volební
komise, ale i televizní štáb České televize, který
přijel z nedalekého studia v Brně-Líšni natočit
reportáž. Zejména podvečerní hodiny naznačovaly, že by v letošním roce mohla volební účast
překonat úroveň z roku 2014. Přesně ve 22:00
byly volební prostory uzamčeny, volební urny
zkontrolovány a na noc zapečetěny. Předpoklad
vyšší volební účasti se potvrdil i druhý volební den
v sobotu, kdy se zejména mezi 9:00 a 11:00
dostavili spoluobčané k volbám v poměrně
hojném počtu. Ve 14:00 prohlásila předsedkyně
volební komise volby za ukončené. Na členy
komise čekal nelehký úkol v podobě kontroly
platnosti odevzdaných hlasovacích lístků
a následného sčítání hlasů pro jednotlivé
kandidátní listiny a kandidáty. Obecní volby
umožňují různé způsoby hlasování (výběr

jednotlivých kandidátů, celé kandidující strany,
případně, kombinaci obojího), i proto trvalo vlastní
sčítání hlasů přibližně 2 hodiny. Po kontrole
správnosti součtu všemi členy komise se zapisovatelka a předsedkyně volební komise vydaly
na předávací místo do Šlapanic. Až poté mohly
být výsledky voleb oﬁciálně zveřejněny.
Do nového obecního zastupitelstva se dostali
zástupci celkem pěti kandidátních listin z celkových šesti. Největší podíl hlasů obdržely kandidátní listiny KDU-ČSL (26,06 %) a hnutí Společně
pro Kanice (25,46 %). Dále uspěla hnutí PRO
NAŠE KANICE (15,79 %), Kaničtí nezávislí
(13,15 %) a Kaničtí hasiči (9,87 %). Jen velmi
těsně neuspěly kandidátky hnutí ŽENY 2018
(9,67 %). Absolutně nejvyšší počet hlasů obdržel
dosavadní starosta obce Ing. Vladimír Kalivoda.
Složení zastupitelstva zůstalo z větší části stejné
jako před volbami. Novými členy se stali JUDr.
Martin Ondroušek a Ing. Jan Horáček. Zvolené
zastupitele v pořadí přiřazovaných mandátů
prezentuje tab. 1.

Tab. 1. Zvolení zastupitelé obce Kanice pro funkční období 2018–2022 (řazení dle pořadí podílů hlasů)

Kandidát

Věk

Kandidátní listina (KL)

Pořadí na KL

Počet hlasů

Ing. Vladimír Kalivoda

61 KDU-ČSL

1.

210

JUDr. Martin Ondroušek

41 Společně pro Kanice

2.

140

Petr Petlach

37 PRO NAŠE KANICE

1.

98

Lukáš Láník

61 Kaničtí nezávislí

1.

129

Ing. Petr Ševčík

62 KDU-ČSL

3.

155

Ing. Jan Horáček

35 Společně pro Kanice

3.

122

Vlastimil Minařík

54 Kaničtí hasiči

1.

97

Pozitivním signálem je výsledná volební účast
(65,27 %), která v naší obci převyšuje jak celorepublikový průměr (47,34 %), tak i průměr
Jihomoravského kraje (49,72 %). Při pohledu
na časový vývoj volební účasti v obecních volbách
od roku 1990 (obr. 1) si na druhou stranu nelze
nevšimnout celkového klesajícího trendu. V 90. letech se voleb běžně účastnilo více než 70 %
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občanů. Za pozornost rovněž stojí vztah mezi
počtem kandidátů a volební účastí, z něhož vyplývá, že nízký počet kandidátů v letech 2002
a 2014 přivedl k volbám méně občanů. Letošní
historicky nejvyšší počet kandidátů tak pravděpodobně motivoval i ty voliče, kteří např. před čtyřmi
lety k volební urně nepřišli.

Obr. 2 ilustruje setrvalý nárůst počtu registrovaných voličů v Kanicích od roku 1990 do současnosti (703 voličů v seznamu k roku 2018). Podobný trend lze očekávat i do budoucna. I vzhledem
k vysokému počtu kandidátů je proto otázkou
do diskuze, nenavýšit-li počet členů zastupitelstva ze stávajících sedmi na devět, což by více
odpovídalo aktuálnímu počtu obyvatel obce.
Jakákoliv případná změna je plně v gesci zastupitelstva obce. Dalším speciﬁkem letošních voleb
byl vysoký počet žen (20) na kandidátních listinách, který se projevil i v relativním zastoupení
vůči mužům (obr. 3). Přesto do zastupitelstva
žádná žena zvolena nebyla, což se dosud stalo
od roku 1990 podruhé. V tomto ohledu stojí za

zmínku, že až do roku 2002 byla úspěšnost kandidujících žen vyšší a pohybovala se okolo 50 %.

Obr. 2. Vývoj počtu registrovaných voličů a zvolených zastupitelů
v obecních volbách v Kanicích v letech 1990–2018

Obr. 3. Struktura kandidátů dle pohlaví a relativní úspěšnost žen
v obecních volbách v Kanicích v letech 1990–2018 (struktura
kandidátů z roku 1990 není známa)

(zdroj dat: Český statistický úřad)

Obr. 1. Vývoj volební účasti a počtu kandidátů v obecních volbách
v Kanicích v letech 1990–2018 (počet kandidátů z roku 1990 není
znám)

Zprávy kanického obecního úřadu
Téma
čtvrtletí
Výsledek ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Kanice
Dne 5. 11. 2018 proběhlo v souladu se zákonem
o obcích ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Kanice. Všichni zvolení členové zastupitelstva
obce složili slib, který předepisuje zákon o obcích
a zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města,
městyse) a jejích ( jeho) občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“
Po složení slibu proběhla volba starosty a místostarosty obce, dále volba předsedů a členů

Martin Ondroušek

kontrolního a ﬁnančního výboru, sociální komise
a komise kulturní a sportovní.
Starostou obce byl zvolen Ing. Vladimír Kalivoda, který bude starostou uvolněným. Místostarostou obce byl zvolen pan Lukáš Láník, který
bude neuvolněným místostarostou.
Předsedou pětičlenného kontrolního výboru byl
zvolen pan Petr Petlach. Dalšími členy kontrolního výboru byli zvoleni: Ing. Petr Ševčík, paní
Ivana Pernicová, JUDr. Martin Ondroušek a Ing.
Petr Halva.
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Předsedou pětičlenného ﬁnančního výboru byl
zvolen pan Vlastimil Minařík. Dalšími členy ﬁnančního výboru se stali: Ing. Václav Mikulášek, Ing.
Radim Vašík, Ing. Jan Horáček a RNDr. Pavel
Kavan, CSc.
Byla odhlasována čtyřčlenná sociální komise
tohoto složení: paní Miroslava Zachrdlová (předsedkyně), paní Oldřiška Petlachová, paní Jitka
Křenková a paní Taťána Švehlová.
Nově byla zřízena desetičlenná komise kulturní
a sportovní, a to v tomto složení: pan Ivo Pernica
(za Hodový výbor Kanice), paní Kristýna Rotreklová (za Hodový výbor Kanice), paní Blanka

Kalivodová (za TJ Sokol Kanice), paní Věra
Mikulášková (za obec Kanice), pan Petr Petlach
(za spolek tKanička), paní Marie Lašáková
(za Klub důchodců), Mgr. Dana Pospíšilová
(za ZŠ Kanice), pan Jan Krs (za SDH Kanice), paní
Gabriela Minaříková (za MŠ Kanice) a Ing. Petr
Ševčík (za farnost Babice nad Svitavou).
Bližší informace k ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce jsou uvedeny v zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kanice, který je
k dispozici na webu obce Kanice.

Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce Kanice v roce 2019
23. 1. 2019
6. 3. 2019

17. 4. 2019
29. 5. 2019

26. 6. 2019
4. 9. 2019

16. 10. 2019
27. 11. 2019

11. 12. 2019

Jedná se vždy o středu, zasedání probíhá od 19:00 v budově Obecního úřadu.

Kanický ples
V sobotu 16. března 2019 proběhne v prostorách restaurace U Lajcmanů
v Řícmanicích Kanický ples.
Všichni Kaničtí (a samozřejmě i případný doprovod odjinud) jsou srdečně zváni! K tanci a poslechu
nám kapela zahraje od 20 hod. Můžete se těšit na doprovodný program a možná bude i tombola!
Po skončení akce bude zajištěn odvoz zpět do Kanic.
Ples pořádá skupinka nadšenců, kteří chtějí ještě více rozproudit kulturní život v obci a zpříjemnit
si dlouhé zimní víkendy. Akce se uskuteční pod záštitou Hodového výboru Kanice. Na organizaci
se budou podílet také další kanické spolky, jako jsou Sokol, tKanička a Sbor dobrovolných hasičů.
Pokud máte chuť se také do příprav akce zapojit (pomoc s organizací, přispět sponzorským
darem či formou konkrétního překvapení do tomboly), ozvěte se nám na redakční e-mail
kanickelisty@seznam.cz. Za jakoukoli formu pomoci budeme moc rádi! Udělejme si to hezké!
O detailech budete včas informováni na obecních vývěsních plochách, Facebooku a v aktualitách
na obecním webu.
Předprodej lístků bude zahájen 1. února 2019. Vstupenky si můžete také rezervovat předem
prostřednictvím redakčního e-mailu:
kanickelisty@seznam.cz
Těšíme se na vás!

za organizátory
Kristina Dostálová Makovská
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Spolková činnost v obci
Ohlédnutí – říjen 2018
Říjen byl v naší obci velice bohatý na různé akce.
První říjnovou neděli odstartovala již tradiční
tKaničkyáda, kde děti soutěžily například
v triatlonu, skákání na míči, chůzi na chůdách
a mnoha dalších disciplínách. Za své sportovní
výkony obdržely všechny děti medaile a diplomy.
Akce se zúčastnilo přibližně 90 místních dětí, což
považujeme za velmi příznivý počet.
V sobotu 20. října jste pak mohli navštívit různé
části světa formou cestopisné přednášky Petra
Ševčíka na témata Peking a okolí, a Nikaragua –
jedna z nejzajímavějších středoamerických
republik a podívat se touto formou do různých
částí světa. Po přednášce pak proběhla degustace vín a domácích buchet, to vše při živém zpěvu
Andrey Kapounkové.
Poslední říjnový víkend byl nabitý akcemi. V pátek
v podvečer jsme oslavili sté výročí republiky
odhalením pamětních desek u pomníku T. G.
Masaryka, kde školní děti vystoupily pod vedením
paní učitelky Kateřiny Gronichové s krásným
pásmem písniček a básní. Akce pak pokračovala
v budově základní školy promítáním dobových

Petr Petlach a Kristýna Rotreklová
fotograﬁí z naší obce. Na celé akci vládla přátelská
atmosféra, mnoho lidí přišlo vyzdobených trikolorou a v dobré, ba až sváteční náladě.
I přes nepřízeň počasí proběhl v sobotu večer již
tradiční lampionový průvod zakončený zapálením Masarykovy vatry, s čímž pomohli mladí
hasiči. I na této akci panovala sváteční nálada
a hrála hudba na počest stého výročí republiky.
Poslední říjnová neděle patřila Dýňování, které
zaplnilo Malou Stranu. Zde si děti kromě dlabání
dýní tvořily pavučiny i s pavouky, zdobily mufﬁny,
hrály strašidelné kuželky či si jen tak vykreslovaly
tematické obrázky. K dispozici bylo také malování
na obličej a sledování pohádek v hospůdce, která
nám poskytla teplé zázemí. I když byl tento
poslední říjnový víkend deštivý a doslova nabitý
akcemi, přišlo si tento předdušičkový čas užít –
se svými rodiči a prarodiči – téměř 50 dětí.
Jsme velice rádi, že je v naší obci čím dál víc
rodičů ochotných dát své síly dohromady a společně vytvořit dětem tyto krásné akce.
Za to jim všem patří velké díky.

Náš tip
Z nadcházejících akcí bychom chtěli upozornit na tradiční
vánoční koncert, který se uskuteční v pondělí 17. prosince
od 18 hodin v hale základní školy. Letos zde vystoupí, stejně
jako loni, Tišnovský komorní orchestr. Tato akce bývá každý
rok velmi vydařená, a pokud chcete před Vánocemi prožít
příjemný kulturní zážitek, který vás adventně naladí, rozhodně si tento koncert nemůžete nechat ujít! Po koncertu
bývá připraveno i drobné občerstvení, u kterého můžete svůj
prožitek probrat s přáteli. Pro mě osobně tímto koncertem
každoročně začínají Vánoce.
Kristýna Rotreklová
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Hasiči Kanice

David Neckař

Masarykova vatra
27. října večer na Bukové v Kanicích hořelo. Přestože byli přítomni hasiči, nejednalo se o požár.
Stejně jako již 9 předchozích let zapálily děti slavnostní Masarykovu vatru – oheň, který
u příležitosti výročí vzniku republiky nachystali hasiči z SDH Kanice.
Historie této akce ovšem nemá původ v Kanicích.
Tradice má své kořeny již v březnu 1935. Lánský
sbor dobrovolných hasičů v té době přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka po celé republice
zazní v 19.00 hodin hasičské trubky a na tento
signál vzplanou „Masarykovy vatry“ ve všech
obcích, kde fungují hasičské sbory. První vatra
v Lánech tak zaplála 7. 3. 1935. „V kronikách se
uvádí, že vzplálo 11–12 tisíc ohňů, takže skoro
byly vidět z kopce na kopec,“ uvádí člen SDH
Jaroslav Kožnárek, který stál u myšlenky zrození
akce v Kanicích.

s připomenutím výročí vzniku Československa,“
dodává. Tak se tato akce koná tradičně o víkendu
poblíž tohoto státního svátku. Letošní slavnost
byla zahájena před obecním úřadem, pokračovala
pak lampionovým průvodem na staré hřiště
na Bukové. Lampionový průvod oceňují hlavně
malí účastníci této oslavy – a mimochodem –
při první Masarykově vatře v roce 1935 se průvod
s lampiony konal také.
Na Bukové pak děti z družstva mladých hasičů
zapálí připravenou vatru a pro malé i velké je
nachystáno občerstvení, čaj, svařené víno i něco
na zub. Akce je vnímána nejen jako připomínka
významné osobnosti prezidenta Masaryka a výročí vzniku Československa, ale nabízí i možnost
setkání sousedů z Kanic, příležitost si popovídat
a strávit příjemný večer v teple živého ohně.

Po Masarykově smrti v roce 1937 byla vatra zapálena dvakrát – v březnu a pak 21. 9. – v den
pohřbu prezidenta Masaryka. Následně bylo
rozhodnuto o přesunu termínu Masarykovy vatry
na 14. září, tj. na datum úmrtí T. G. M. Zapálena Srdečně zveme všechny na další ročníky této akce!
však byla pouze jednou – v roce 1938. V poválečném období se hasičské sbory obcí Lán
a Vašírova pokusily o obnovení této tradice opět
v březnovém termínu, historie jim však umožnila
jen tři opakování, poslední Masarykova vatra byla
zapálena v roce 1948.
Na tradici Masarykovy vatry navázali hasiči
z Kanic v roce 2008. „Hledal jsem námět podzimní akce pro lidi z Kanic a původně jsme mysleli
na Masarykův průvod – pro děti s lampiony,“ vypráví Jaroslav Kožnárek. „Tradiční vzpomínku
na ‚prezidenta osvoboditele’ jsme nakonec spojili

Foto: Vladimír Kalivoda

Výcvik jednotky SDH obce Kanice vedli instruktoři z Rakouska
Letos nám svátek svatého Martina vyšel ideálně –
na víkend. Každý si dopředu představoval na stole
husí pečínku se dvěma druhy zelí, knedlíky
a sklenkou mladého svatomartinského vína…
Každý, kromě členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů z Kanic. Na víkend 9. – 11. listopadu se totiž
podařilo domluvit intenzivní výcvik pod vedením
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profesionálních hasičů z partnerské obce Spillern.
Výcvik byl zaměřen na použití izolačních dýchacích přístrojů (IDP) a hašení v uzavřených prostorách. Po páteční přednášce následoval
v sobotu praktický výcvik použití IDP, ukázka
rozvoje hoření a jevů, s nimiž se hasiči mohou
setkat – celkové vzplanutí (ﬂashover) a zpětný
zášleh (backdraft) – vše na dřevěném modelu.

„Po praktickém výcviku práce s nářadím a výstrojí jsme celý kurz završili realistickou simulací
pohybu v hořícím domě, záchrany osob a uhašení požáru. Celý víkend byl sice náročné, ale
zato skvělé dobrodružství, které bylo jen
předehrou k následujícímu programu – praktickému nácviku v hořícím domku a v ohňovém
trenažeru,“ chválí proběhlou akci starosta SDH
Jan Krs.
„Výcvik, a vůbec možnost se zapojit do takhle
smysluplné věci, je poslání. Parta výjezdové

jednotky není uzavřená společnost – rádi mezi
sebou přivítáme nové hasiče, kteří budou ochotni
svůj čas a energii věnovat výcviku a pomoci při
záchraně lidských životů a majetku,“ dodává
pro všechny zájemce o činnost SDH člen výjezdové jednotky David Neckař.
Výcvik a vybavení jsou k dispozici, stačí mít chuť
a ochotu se zapojit – a například místo nedělní
konzumace svatomartinské husy lézt po kolenou
v zakouřené garáži a doufat, že nově nabyté
dovednosti budou v praxi zapotřebí co nejméně.

Hasiči z Kanic vyjíždí nově k případům s deﬁbrilátorem (AED)
Jednotka SDH obce Kanice nově vlastní AED – automatický externí deﬁbrilátor. V neděli 12. listopadu byli
proškoleni lékařkou ze zdravotnické záchranné služby
a jsou nyní zařazeni do systému ﬁrst responders – sítě
záchranářů, kteří nejsou profesionální příslušníci
záchranných sborů, ale jsou v místě a tím pádem u pacienta o několik minut dříve. Těch několik málo minut,
které mohou být zásadní pro přežití.

Blanka Kalivodová

Okénko do knihovny

Informace Obecní knihovny o provozu v roce 2019
Obecní knihovna na Obecním úřadě bude i v roce 2019 otevřena, a to kromě úterý (16:00–20:00), každou
první sobotu v měsíci (8:00–11:00, mimo prázdniny): 12. ledna, 2. února, 2. března, 6. dubna, 4. května,
1. června, 1. září, 5. října, 2. listopadu a 1. prosince. V tyto dny bude fungovat i rozvážková služba pro starší
či nemocné čtenáře – ti mohou kdykoli zavolat do knihovny na telefon 545 227 234 a ve výše uvedené
soboty jim knihy zavezu mezi 11:00 –12:00 hodinou domů.
Na příští rok připravujeme besedu s panem Hynkem Vichem – milovníkem Francie a vína. Termín je
rozjednán na únor – březen, konkrétní termín bude včas upřesněn.
Poplatek pro rok 2019 bude 50,-Kč, pro děti, studenty a seniory 20,-Kč.
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Zprávičky z MŠ a ZŠ
Mateřská škola

Gabriela Minaříková

Každé malé dítě si přeje mít doma nějaké to zvířátko. Protože víme, že ne vždy
je to možné, pomohli jsme dětem toto přání splnit alespoň na chvíli ve školce.
K příležitosti Světového dne zvířat (4. října)
některé děti přinesly ukázat kamarádům svého
domácího mazlíčka a podělily se s ostatními
o chvíle strávené v jejich společnosti. O zvířecích
kamarádech jsme se dozvěděli nejen mnoho
zajímavostí, ale společně s nimi si užili i spoustu
zábavy. A kterápak zvířátka to byla? Papoušek,
křeček, agama, morče, kočička, pejsek, a dokonce
i ochočená slepice!

V rámci prožitkového učení k nám do školky
zavítali také dva pejsci speciálně vycvičení
na blízký kontakt s dětmi i dospělými v rámci tzv.
CANISTERAPIE (canis = pes, terapie = léčení).
Děti měly možnost si jejich práci vyzkoušet a poznat. Dozvěděly se spoustu zajímavého o životě
čtyřnohého kamaráda, mohly si pejsky pohladit,
podlézat pod nimi a také zjistily, jak probíhá rehabilitace s pejskem, a co všechno dokáže takový
dotek terapeutického psa...

Najdi obrázky, které jsou stejné, a navzájem je spoj. Pak si můžeš všechny obrázky vymalovat.
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Základní škola
Podzim ve škole
V pátek 2. listopadu jsme se těšili nejen na víkend, ale i na Halloween. Na konci druhé vyučovací hodiny jsme se v rozhlase dozvěděli, co to
je Halloween, proč se slaví, jak se slaví a jak
proběhne na naší škole. Z rozhlasu jsme zjistili, že
nás čeká celý program na hale. Deváťáci připravili
roj masek, připomněli jsme si tance a netrpělivě
jsme očekávali vyhlášení nej převleku. V druhé
části jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme
skládali puzzle a soutěžili ve sportovních disciplínách. Vše se nám velmi líbilo a doufáme, že
žákovská rada přijde s dalším skvělým nápadem.
„Dobrý den, jsem novopečený šesťák a chtěl
bych všem, co jsou na 1. stupni říct, jaké to je
na druhém stupni. Je nás ve třídě 29 a dojíždíme
ze tří vesnic. Z Řícmanic, Babic a Kanic. Podle mě
je to na 2. stupni těžší a musíte se na všechno
více učit. Když v něčem zaostanete, tak to musíte
rychle dohnat. Máme také více předmětů. Místo
vlastivědy máme dějepis a zeměpis, místo
přírodovědy máme přírodopis. Už se ve většině
předmětů učíme nové věci, které jsou zajímavé.
Máme učitele, které jsme předtím neměli, protože
učí jen na 2. stupni. Takže taky docela velká
změna. O přestávce je to docela na nic, protože,
jak je nás ve třídě hodně, tak je tam hluk, až z toho
někdy bolí hlava. Ale teď nám školu opravují
a dostavují nové učebny. Tak snad budeme mít
větší třídy, odborné učebny a novou kuchyni. Ale
to ještě chvíli potrvá.”

Správnou cestu do školy si vybarvi.

Redaktoři školního časopisu Kanická sojka
15. října 2018 se uskutečnil na naší škole Branný
den pro 7., 8., 9. třídu. Na hřišti byla připravená
překážková dráha, kterou žáci měli projít v evakuačním vláčku. Tato soutěž byla na čas a někteří
to zvládli na jedničku. Potom se po skupinkách
žáci rozprchli na stanoviště s různým zaměřením:
ź Zdravověda: Na tomto stanovišti jsme se učili,
jak ošetřit různá zranění. Každý si vyzkoušel
obvázat „krvácení” tlakovým obvazem a resuscitaci.
ź Sebeobrana: Pak jsme přešli na stanoviště
s názvem sebeobrany. Vykládali jsme si různé
příběhy, ukazovali jsme si pepřový sprej, a jak
se vlastně bránit. Poučení z toho je: Když
můžeš, tak raději uteč, než aby ses „pral".
ź Krizové situace: Plazili jsme se tam po zemi,
ukazovali obrázky, jak se chovat při požáru,
apod.
ź Přežití: Zde jsme měli rozhovor, jak přežít
v přírodě. Zkoušeli jsme si taky rozdělávat
oheň. Ne každému se to povedlo.
ź Zbraně: Tady nás čekaly různé zbraně armády
ČR, každý si je mohl osahat a potěžkat.
Tento den jsme si opravdu užili, dozvěděli jsme se
mnoho nového, pobavili jsme se a těšíme se, co
dalšího pro nás ve škole chystají.

Na ledě
Dobře dětem o Vánocích
na rybníce, na potocích,
zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro mne zmrzlo modré z nebe,
co na tom, že trochu zebe?
Honí se tam vesele
Sněhové vločky
malí, zmrzlí andělé.
Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!
Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpustíte.
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Sport v obci

Blanka Kalivodová

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ, TJ SOKOL Kanice, školní rok 2018/2019
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 v dospělí

V. Kalivoda za SDH Kanice
J. Kolínek

Středa:

17,00 – 18,00
19,00 – 20,00

hasiči – přípravka
ženy (overbally, jóga)

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

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

rodiče s dětmi
atletika – žactvo
stolní tenis – dospělí

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

Pátek:

17,00 – 18,15
18,30 – 20,00

stolní tenis – žactvo
sebeobrana

J. Kolínek
M. Němec

Neděle:

18,00 – 19,00

basket – žactvo

R. Drnec

Sobota:
nebo
Neděle:

6,30 – 19,30

zápasy ve stolním tenise dle rozpisu Op4

8,30 – 11,30

TJ Sokol Kanice – cvičení s dětmi
Stejně jako v minulých letech (navzdory komplikacím s personálním zabezpečením vedení
kroužku) se i v letošním roce podařilo zařadit
do kalendáře Sokola Kanice hodinu cvičení rodičů
s dětmi. O to větší radost máme z toho, že v letošním roce projevuje zájem o účast mnohem více
dětí, potažmo rodičů. Cvičení pro nejmenší je
určeno pro děti od 2 do 6 let s respektem k individuálnímu zapojení do organizovaného programu.
Děti se v hodině přivítají básničkou, s říkankami se
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J. Kolínek

Nicol Kolářová
i protáhnou. Poté je vždy čeká aktivita zaměřená
na nácvik dovedností (běh, házení, kopání, koordinace pohybů, …) a „hra“ k vybití energie. Následuje
klidové cvičení s prvky jógy a poté velmi oblíbená
opičí dráha, kde se každý vyřádí dle svého gusta.
Hodinu zakončujeme tradiční hrou „Rybičky, rybáři“, kterou děti milují. Všechny pohybu chtivé děti
se spolu s rodiči mohou přidat každý čtvrtek
od 16:00 do 17:00 a přijít za námi do tělocvičny ZŠ
Kanice .
Kontakt: nicol.kolar@seznam.cz.

TJ Sokol Kanice – ﬂorbal pro dospělé

Martin Ondroušek

V Kanicích neprobíhají jen pondělní tréninky
ﬂorbalu pro mládež. Aby si tatínkové zachovali
fyzickou kondici a respekt svého potomstva,
konají se s laskavým svolením Sokola Kanice
rovněž tréninky ﬂorbalu dospělých, a to každou
neděli od 20:00 do 21:30 hod. v tělocvičně ZŠ
Kanice. Náš tým si říká Dravci Kanice a předznamenává náš zápal do hry. Kdo by se chtěl přidat
a trávit nedělní večery s partou Dravců, nechť se
přijde podívat (nejlépe již s ﬂorbalkou), nebo mě
kontaktuje na e-mailu:
martinondrousek@seznam.cz

TJ Sokol Kanice – stolní tenis – soutěž Op3

Josef Kolínek

V letošním roce pokračuje družstvo kanických
stolních tenistů v Okresním přeboru 3. třídy. Hraje
ve složení R. Fojtl, A. Vystrčil, R. Wos, Z. Kopecký
a J. Kolínek. Domácí zápasy se hrají většinou
v sobotu v 17:00 hodin. Rádi bychom přivítali
další hráče, zejména mládež, a to na tréninku
v úterý a ve čtvrtek od 18:30 hodin v tělocvičně
ZŠ.

Od října letošního roku funguje kroužek stolního
tenisu pro děti od 8 let, které se zde naučí základy,
a možná se jim tak stolní tenis stane koníčkem
na celý život. Trénink je v pátek od 17:00 hodin.
Dne 30. 12. 2018 pořádáme turnaj ve stolním
tenise zvlášť pro mládež a dospělé. Je to už
18. ročník a zúčastnit se může každý, kdo má chuť
se v období po vánočních svátcích trochu rozhýbat.

Běh kolem Klostermannovy studánky

Karel Hynšt

Již několik let se v Kanicích pravidelně schází
skupina běžců, která si říká Run Kanice. Od ohniště na Bukové se každou neděli v 10:00 konají
výběhy do blízkého okolí. Trasy vybírá zkušený
běžec Josef Kolínek. Za hodinu uběhneme
přibližně 10 km. Uvítáme každého, kdo se k nám
přidá. Dále se účastníme běžeckých závodů
v regionu, krátkou reportáž z jednoho z nich
naleznete níže.
V neděli 14. 10. 2018 jsem se v Rudici zúčastnil
tradičního běžeckého závodu, Běhu kolem
Klostermannovy studánky. Za krásného počasí
na místním fotbalovém hřišti a v blízkém okolí
nejprve závodily děti, v 11.30 byl odstartován
hlavní závod na 6 km (ženy) a 12 km (muži, ženy).
Vítěz závodu Jiří Miřejovský (r. 1979) z Ústí n.Orlicí
trať zaběhl za 43:12 min., mezi ženami se nejlépe
umístila Lenka Polachová (r. 1986) z Blanska,
která to zvládla za 52:21 min.

Zdroj: www.oblblansko.cz
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Rozhovor aneb žijeme tu společně

Hana Rakšány

Počet obyvatel obce Kanice v současné době přesahuje číslo 950. Ráda
bych vám postupně přiblížila osudy a názory některých našich sousedů.
Novou rubriku jsem se rozhodla zahájit rozhovorem se svojí sousedkou
a přítelkyní, která je místní rodačkou a zároveň do obce nově přistěhovanou.

Tereza Sobolová, rozená Hlavicová, bydlištěm Padělky
Jsi kanická rodačka. Ve kterém roce přišli
do Kanic vaši rodiče?

Moji rodiče začali stavět rodinný dům na Okálech
v roce 1975. Já jsem se již do Kanic narodila.

Jaké tu bylo tvé dětství? Jak a kde jste trávili
čas? Vzpomeneš si, co obec dětem nabízela?

Moje dětství bylo moc fajn. V roce 1982 jsem začala
chodit do mateřské školy. Ta byla v prostorách
současného zdravotního střediska, kde je teď
čekárna. Tam byla šatna a pak jedna velká místnost,
včetně malé koupelny. Místo parkoviště bylo malé
hřiště, kde uprostřed byl kovový kolotoč, byl
žlutozelený. Na něm jsme trávili hodně času. Myslím
že každé dítě, které naši školku navštěvovalo,
si pamatuje, jak ho kolotoč bouchnul do hlavy.
Školka fungovala pouze do oběda, pak jsme šli buď
do školy na oběd nebo rovnou domů. Když jsme
nastoupili do školy, tak v té době byly v kanické škole
pouze třídy 4. až 8. Proto většina dětí jezdila
do Ochozi od 1. do 3. třídy. Čekali jsme na zastávce
před dnešním obchodem na autobus, odjeli
do Ochozi a po škole zase zpět.
Ve 4. třídě se ve třídě potkaly děti z Babic, Ochozi
a pár dětí z Řícmanic. Po škole jsme se většinou
potkali v obchodě, šli si koupit Pedro žvýkačku
s tetovačkou nebo ledňáčka. Pak si většina dětí hrála
v blízkosti svého domu se spolužáky z různých tříd
a sousedy. Já jsem bydlela na Okálech – ulice pod
školou, kde byly děti v rozmezí 5 tříd. Jak jsme přišli
ze školy, tak jsme si udělali povinnosti a valili ven,
kde se pořádaly buď šnečí závody, jezdili jsme
na kolech nebo stavěli v lese bunkry, nebo hráli
na hřišti tenis. V současné době je bývalé tenisové
hřiště pryč, ale bylo za fotbalovým hřištěm, kde je
teď ohniště; v současnosti je tam zarostlá plocha
s červeným povrchem.
V té době fungoval v obci Sokol – vedla ho Blanka
Kalivodová, v Řícmanicích byl fotbal.
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Kdy jsi odtud odešla? A kam?

Já jsem chodila do místní školy do konce 5. třídy. Poté
jsem přestoupila do Brna do sportovní třídy. Stejně
tak i můj bratr. Chtěli jsme sportovat a v té době
v naší obci a v okolí nebyla možnost navštěvovat
sportovní kroužky, např. tancování, volejbal, basketbal nebo další. Bylo mi to velmi líto, protože jsem tady
měla kamarádky, kamarády, spolužáky. Ale čím jsem
byla starší, tak nějaké aktivity, které bychom mohli
dělat tady, nebyly, a ani rodiče, ani my jsme se
nechtěli tak nějak toulat po vesnici. Pak bylo těžší,
když jsme byli přes týden a občas i o víkendech pryč,
stále udržovat přátelství s kamarády.
Vím, že to tak mělo více spolužáků, že odešli. V té
době také začínala fungovat víceletá gymnázia
v Brně, kam šlo více dětí. Od 4. třídy jsme byly dvě
třídy – A a B – a z obou tříd odešlo v 6. asi 12 dětí.
Potom jsem pokračovala v dalším studiu a deﬁnitivně
se odstěhovala až po vysoké škole. Ještě si pamatuji,
když mi bylo kolem 17 let, tak jsem občas vedla
diskuzi s rodiči, proč bydlíme na vesnici, kde toho
moc pro děti není, a oni se mi snažili trpělivě vysvětlit,
že těch pozitivních věcí je více než těch záporných. Já
to tehdy tak neviděla. Podívala jsem se kolem
a viděla vysoký komín z Gumky – protektorovny
pneumatik, která tehdy fungovala, a říkala si, že tady
není ani čistý vzduch.

Co tě přimělo se do Kanic vrátit?

Po narození prvního dítěte se najednou změnily
aktivity, které předtím splnilo město Brno. Najednou
jsme začali trávit čas v parcích a tam to také nebylo
úplně ono. Protože moji rodiče stále bydlí v Kanicích,
začali jsme sem jezdit častěji, já s dcerkou i přes
týden, ráno sem, odpoledne zpět. Tak nějak to šlo, ale
když se narodil syn, tak bylo rozhodnuto. „Půjdeme
na vesnici, kde bude pro děti lepší prostředí, více
kamarádů, se kterými si můžou hrát na ulici nebo
v lese. A budeme mít zahradu, na které si budeme

pěstovat rajčata, okurky, květiny, a děti budou moct
běhat na ulici a hrát si s kamarády stejně, jako já
před 20 lety. A když bude čas jít na oběd nebo jít
večer domů, tak přijdou, protože uslyší bimbání
‚zvoničky’.
Při hledání lokality, kde bychom chtěli vychovávat
naše děti a trávit čas, jsme měli několik kritérií.
Pěkné prostředí, škola, školka – ta se začala právě
stavět, dobrá dostupnost z Brna a atmosféra, která
v té vesnici je. Moc dlouho nám to netrvalo, zjistili
jsme možnosti a rozhodli se pro Kanice. Pro mě to
byl návrat tam, kde to znám, vím kde, kdo bydlí a kde
budeme mít dobré zázemí i pro děti. A tak jsme
začali v roce 2010 stavět dům.

Jak se obec za tu dobu změnila?

Obec se změnila hodně. Nejenom že se rozrostla,
přibyly nové ulice, ale i zázemí se změnilo. Dostupnost do Brna je lepší, je zde více autobusových
spojů a díky návaznosti na vlakové spojení v Bí-

lovicích je cesta do středu Brna o 15 až 20 minut
kratší, což je velké zlepšení. Většina částí Kanic má
novou kanalizaci, silnici, působí tu lékař, zubař, klub
důchodců a další. Je tu více spolků, kde se mohou
realizovat nejenom děti, ale i dospělí. Také se opět
začaly konat hody, ostatkový průvod, Masarykova
vatra a další.

Je něco, co bys Kanicím a Kanickým chtěla
do nadcházejícího nového roku popřát?

Přála bych všem stávajícím i novým obyvatelům
Kanic, aby si co nejčastěji uvědomovali, že jsou
součástí Kanic, že máme velké štěstí, že bydlíme
zrovna tady, spolu a že to, jak se každý chová
ke spoluobčanům, k prostředí a okolí, je to, jaké
Kanice budou v příštích letech. Každý za sebe může
přispět k tomu, abychom si tady žili spokojeně a těšili
se každý den z práce domů, do našeho prostředí,
vesnice, kde to máme rádi.

Kam na výlet

Karel Horáček

Maličký nedělní výlet s vyhlídkou na vláčky a s návštěvou cukrárny. Výlet jen při pěkném
nebo slušném počasí, pro tatínka nebo dědečka s dětmi, zatímco manželka nebo babička vaří.
Pro méně zdatné nebo pro malé děti krátký okruh (cca 3 km). Ideální je nedělní dopoledne.
V 9:24 pojedeme autobusem do Babic nad Svitavou, vystoupíme na spodní zastávce. Přejdeme
silnici a vydáme se směrem dolů. Po přibližně 100 m
se dáme levou nebo prostřední cestou, dojdeme
po asfaltové silnici k poslednímu domku (tam se
prostřední a levá cesta zase potkávají) a jdeme dále
dalších asi 200 m k Hubertově studánce. Za ní vyjdeme chodníkem nahoru (nebo můžeme sejít
o 100 m dolů po asfaltové cestě a pak doprava
nahoru, než na kraji lesa narazíme na další cestu).
Tam se dáme vlevo a jdeme cca 200 m po cestě
po louce. Na druhé odbočce se dáme chodníkem doleva) a zhruba po 300 m dojdeme k odbočce na první
vyhlídku. Po hraně svahu pak pokračujeme směrem
dolů po chodnících, ze kterých je výhled na Adamov,
Babickou zastávku a na projíždějící vlaky. Poslední
část chodníku je poměrně prudká, takže není vhodná
pro kočárky. Chodník končí na asfaltové cestě
u nádraží Babice nad Svitavou. Projdeme pod
mostem na druhou stranu kolejí. V 10:43 jede vlak

do Bílovic nad Svitavou. Tam nám zbude ještě čas
dojít do cukrárny a nakoupit nějakou sladkost k poobědovému kafíčku a dětem zmrzlinu nebo něco
jiného na zkažení zubů. Autobus do Kanic odjíždí
v 11:14.
Varianta pro zdatnější je přibližně o 3 km delší a spočívá v tom, že se vychází z Kanic o 1 hodinu dříve
pěšky směrem na Babice.

Podklad: www.mapy.cz
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Kalendář akcí

Jan Beran, Petr Ševčík st.

Pozvánka na kulturní a sportovní akce pro
veřejnost u nás a v nejbližším okolí
2018
11. 1.

Ples hasebního okrsku Pozořice ve Viničních
Šumicích – 20:00 hod.

13. 1.

Tříkrálový koncert – kostel Babice nad Svitavou – 16:30 hod., účinkují schola Babice,
OKSID Ochoz, Banjoband Jedovnice, plus
2x překvapení

2. 2.

Spolkový ples na zámku ve Křtinách. Více
informací na www.krtiny.cz.

Předsilvestrovská veselice pro seniory ve Křtinách. Více informací na www.krtiny.cz.

23. 2.

Ples Babice nad Svitavou – sál Obecní hospody

29. 12.

Koncert cimbálové muziky Kalečník v kostele
Babice nad Svitavou – 17:00 hod.

23. 2.

Ples Řícmanice – sál restaurace U Lajcmanů,
Řícmanice

31. 12.

Novoroční půlnoční přípitek na návsi – pořádá
SDH Kanice.

1. 3.

Ostatková zábava Řícmanice – sál restaurace
U Lajcmanů, Řícmanice – 20:00 hod.

17. 12.

Vánoční koncert Kanice – 18 :00 hod.

23. 12.

Betlémské světlo – k dispozici v předsíni
farního kostela v Babicích v Ne 23. 12.
11–18 hod. a na Štědrý den 9–12 hod.; dále
pak bude k dispozici 23. 12. dopoledne
ve křtinském chrámu a odpoledne budou
betlémské světlo roznášet skauti v obci.

23. 12.

Živý betlém – Svazarm Ochoz – 17:00 hod.

28. 12.

2019
5. 1.

Tradiční Tříkrálová sbírka Kanice

6. 1.

Koncert ve farnosti Ochoz – 15:00 hod.,
účinkuje chrámový sbor Telč

9. 3.

Ostatkový průvod, ostatková veselice – Kanice

16. 3.

Ples Kanice – sál restaurace U Lajcmanů,
Řícmanice – 20:00 hod.

Pořad svátečních bohoslužeb v místní a okolních farnostech
Svátek
Po 24. 12. Štedrý den

Babice n. S.
22:00

Ochoz
16:00

Út 25. 12. Boží hod Vánoční

10:30

9:00

St 26. 12. Sv. Štěpána

10:30

9:00

Ne 30. 12. Svaté rodiny

10:30

9:00

Po 31. 12. Sv. Silvestr

16:00

18:00

Út

10:30

9:00

1. 1. Nový rok

Křtiny
16:00
22:00
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30
zatím
neurčeno
7:30
10:30

Bílovice n.S
15:00
22:30
10:00
10:00
10:00
17:30
10:00

Roráty = ranní adventní bohoslužby, doprovázené charakteristickými
písněmi. Přichází se za tmy s lucerničkami.

Babice n. S.: St. 19. 12. 7:30, So. 22. 12. 5:45
Ochoz:
So. 15. 12. 7:30, Čt. 20. 12. 6:30
Bílovice n. S.: So. 15. 12. 7:00, St. 19. 12. 6:30, So. 22. 12. 7:00

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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