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Slovo redakce
Vážení a milí Kaničáci,
rok se nám překulil do dvou dvacítek a vy právě držíte v rukou první číslo letošních Kanických
listů. Mám radost, že se redakční tým ustálil a troufám si napsat, že po prvním zkušebním roce
společné práce si vše „sedlo.“ My, členové redakčního týmu, máme ze společného díla radost.
Pevně doufám, že i vy, naši čtenáři, si časopisem s potěšením listujete.
A rádi si přečtete, co se v uplynulém období událo
a co zajímavého nás čeká. V tomto roce se můžete
těšit celkem na tři čísla. Letošní novinkou je mírně
pozměněná graﬁka, díky které můžeme dát větší
prostor fotograﬁím.
Spolu s námi si můžete zavzpomínat na uplynulé
události, kterých jste se sami zúčastnili anebo
se dozvědět něco více o akcích, které vám unikly.
V tomto vydání opět najdete články s přehledem
kulturních a společenských akcí z období Vánoc.
Dozvíte se také, co se událo na poli sportovním.
Můžete s námi sdílet radost z vysoké účasti
Kaničáků na druhém Kanickém plese (společně
jsme si to bezvadně užili... ).
Zimní období bývá časem odpočinku, klidu,
dlouhých večerů, kdy nemáme moc příležitostí
se společně potkávat a pobavit. Nicméně vězte,
že i v této době se toho u nás v Kanicích děje dost.
Nechejte se prostřednictvím článků nalákat
na akce, které se pro vás v Kanicích chystají
v období jara. Věřím, že si každý přijde na své.
Z článku „Kanické děti očima statistiky“ se dozvíte, že nás s velkou pravděpodobností čeká
radostná budoucnost. Vždyť děti jsou naše štěstí
a vězte, že jich tu máme opravdu nadprůměrnou
úrodu ...

Za zmínku v úvodníku jistě stojí poutavá reportáž
ze setkání se sourozenci Kříčkovými – pamětníky z dob, které většina z nás zná pouze z dětství
z vyprávění svých babiček a dědečků. Další
příspěvek, který nás přenese do historie,
se zabývá počátky bohaté spolkové činnosti
v Kanicích. Doporučuji sednout si s kávičkou
a nějakou dobrotou a zavzpomínat spolu s námi
na doby dávno minulé.
Dovolte mi ještě s předstihem zmínit, že po loňském úspěchu se v září opět chystají sousedské
slavnosti „Zažít Kanice“. Budeme moc rádi, když
se aktivně zapojíte nebo jen přispějete náměty
na nová stanoviště.
S konkrétními nápady se můžete hlásit na redakční e-mail: kanickelisty@seznam.cz
Vážení a milí spoluobčané, přeji vám pevné zdraví
a nervy do jarního období.
za redakci Kristina Dostálová Makovská
P.S. Pro načerpání nové (téměř jarní) energie
doporučuji vyšlápnout si třeba na okruh Jaroslava
Marchy.
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás v novém roce na stránkách zpravodaje a úvodem mi dovolte, abych vám popřál vše
nejlepší v roce 2020, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a to nejen za sebe, ale i za celé zastupitelstvo obce.
Zhodnotím-li rok 2019 z mého pohledu, považuji
jej za velice úspěšný, a to jak po stránce plánovaných akcí, tak i po stránce provozních záležitostí.
Naší prioritou v uplynulém roce byla přístavba
budovy ZŠ v Kanicích, kterou se podařilo úspěšně
zrealizovat. Velké poděkování tak patří bývalému
panu starostovi Ing. V. Kalivodovi a místostarostovi panu L. Láníkovi, kteří se zasloužili o to, aby
tato přístavba byla dokončena v tak krátkém čase.
Musím se však již začátkem nového roku
pozastavit nad jednáním některých našich spoluobčanů, kteří neuváženě na území CHKO
v katastru obce Babice nad Svitavou vybudovali
v lese překážkovou dráhu pro cyklisty. I přesto,
že tito občané měli dobrý úmysl vytvořit dětem
něco pro zábavu a volný čas, je potřeba nejprve
vše důkladně zvážit a promyslet, popřípadě
se obrátit i na vedení obce, zda jejich úmysl není
v rozporu se zákonem. Věřím však, že místo, kde
tato cyklistická dráha vznikla, bude opět dáno
do původního stavu a do budoucna nebude
docházet k takovýmto neuváženým činům.
Jak už si někteří mohli povšimnout, v loňském roce

bylo zahájeno rozmísťování košů na psí exkrementy. Během měsíce ledna se rozmísťování košů rozšířilo i na další lokality v obci a bude dokončeno
během března. Mapu s jejich umístěním naleznete
na straně 6. Touto cestou bych chtěl tedy oslovit
všechny majitele psů, aby těchto košů využívali
a po svých mazlíčcích si uklízeli.
V letošním roce plánujeme postupnou výměnu
veřejného osvětlení, opravu obecního rozhlasu,
pokusíme se zachovat zubní ordinaci po ukončení
činnosti dosavadního zubního lékaře a v neposlední řadě nás čeká také změna týkající se obchodu s potravinami. Prodej potravin bude zajištěn
novým prodejcem, a to ve vedlejší budově v domě
bývalé hospody „Na pětce“.
Činnost obecního úřadu a rozsah zodpovědnosti
je velká. Denně se setkávám s něčím novým
a musím se hodně učit. Proto bych chtěl závěrem
poděkovat zaměstnancům OÚ a zastupitelům
za vstřícnost a pomoc v záležitostech týkajících
se chodu obce. Obci Kanice přeji, aby se jí v novém
roce dařilo a vám občanům, abyste zde byli
spokojeni.
Vlastimil Minařík, starosta obce

Pranostiky od března do května

Karel Hynšt

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí (24. 2.).
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok (19. 3.).
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání (25. 3.).
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na svatého Jiří rodí se jaro (24. 4.).
Na svatého Marka, brambor plná řádka (25. 4.).
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žoﬁe je jejich kuchařka (14. 5.).
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Zprávy kanického zastupitelstva

Martin Ondroušek

Vážení občané, opět Vám přinášíme stručné shrnutí některých důležitých rozhodnutí
zastupitelstva obce (ZO) za předešlé měsíce. Podrobnosti naleznete v zápisech ze zasedání
zastupitelstva obce zveřejňovaných na webu obce zde:
https://www.obeckanice.eud.cz/usneseni-ze-zasedani/
Usnesení číslo 10/1/2019:
ZO zvolilo předsedou ﬁnančního výboru Ing. Vladimíra Kalivodu namísto pana Vlastimila Minaříka,
který se stal starostou obce. Finanční výbor tedy
nadále působí v následujícím složení: předseda
Ing. Vladimír Kalivoda, členové Ing. Václav
Mikulášek, Ing. Radim Vašík, Ing. Jan Horáček,
RNDr. Pavel Kavan, CSc.
Usnesení číslo 10/2/2019:
ZO schválilo novou pojistnou smlouvu s Generali
Českou pojišťovnou a.s. na pojištění majetku
obce, jíž se pojištěný majetek rozšiřuje o novou
přístavbu školy. Pojistná částka nyní činí
44 530,00 Kč za rok.
Usnesení číslo 10/3/2019:
ZO schválilo cenovou nabídku ve výši
64 328,00 Kč vč. DPH od TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav Kulík, Dolní Dunajovice, Kostelní 630,
PSČ 691 85, IČO: 12751057, na výměnu okna
a vchodových dveří v objektu zdravotního
střediska Kanice 44.
Usnesení číslo 10/4/2019 a číslo 10/5/2019
ZO schválilo změnu určení pozemků p. č. 480
a p. č. 479, oba v k. ú. Kanice v lokalitě Jesení,
ze stávající kategorie plochy zemědělské
(NZ) orná půda na plochu pro bydlení.
Usnesení číslo 11/2/2019:
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2020, a to jako
vyrovnaný ve výši 18 383 300,00 Kč.
Usnesení číslo 11/3/2019:
ZO schválilo záměr bezúplatného převodu
čerpací stanice na splaškovou vodu s akumulační
jímkou a výtlakem pro ZŠ Kanice, vše umístěno
na pozemku p. č. 414/1 v k. ú. Kanice, do vlastnictví dobrovolného svazku obcí Vodovody
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a kanalizace Bílovicko, a to v souladu se stanovami tohoto svazku. Účetní hodnota převáděného
majetku činí 947 154,11 Kč vč. DPH.
Usnesení číslo 11/4/2019:
ZO schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku
p. č. 414/10 o výměře 25 m² v k. ú. Kanice
společnosti E.ON Distribuce, a.s. za kupní cenu
36 250,00 Kč, a to za účelem zřízení stavby
trafostanice.
Usnesení číslo 11/5/2019:
ZO schválilo smlouvu o výpůjčce části pozemku
p. č. 313/13 v k. ú. Kanice o výměře cca 375 m²
od společnosti OBNOVA – Výrobní závody, spol.
s r.o. za účelem umístění kontejnerů na tříděný
odpad.
Usnesení číslo 11/8/2019:
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce
Kanice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
Sazba poplatku činí za jednoho psa 180,00 Kč
a za každého dalšího pak 360,00 Kč (v případě
osoby nad 65 let za každého dalšího 300,00 Kč).
Poplatek je splatný do 15. 3. 2020. Další
podrobnosti naleznete přímo ve vyhlášce
na webu obce.
Usnesení číslo 12/1/2019:
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce
Kanice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 500,00 Kč za jednu fyzickou
osobu přihlášenou v obci a 500,00 Kč za stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo dům,
v nichž není přihlášena žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný do 29. 2. 2020. Další
podrobnosti naleznete přímo ve vyhlášce
na webu obce.

Usnesení číslo 12/2/2019:

Usnesení číslo 1/4/2020:

ZO schválilo změnu určení pozemků p. č. 477/1
a p. č. 477/2, oba v k. ú. Kanice v lokalitě Jesení,
ze stávající plochy NZ orná půda na plochu
pro bydlení.

ZO schválilo následující příspěvky spolkům:

Termíny veřejných zasedání
Zastupitelstva obce Kanice v roce 2020
4.3.2020
15.4.2020
20.5.2020
24.6.2020

2.9.2020
14.10.2020
25.11.2020
9.12.2020

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

Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, z. s.,
1. bílovický skautský oddíl – dívčí i chlapecký:
7 000,00 Kč,
SDH Kanice (na činnost mladých hasičů):
25 000,00 Kč,
Spolek tKanička (na odměny pro děti při volnočasových a pohybových aktivitách kanických
dětí): 15 000,00 Kč,
TJ Sokol Kanice (zejména na nákup drobného
inventáře pro potřeby jednotlivých sportovních
oddílů): 17 000,00 Kč.

Aktuálně o odpadech
Třídění odpadků není novinkou

Marie Šmahelová

V lednu tohoto roku na mě čekalo v jedné vsi
v Orlických horách překvapení v podobě českoněmeckých informačních cedulí na třídění
odpadu. Zajímavé na nich je, že jsou z doby první
republiky. Z časů, kdy měl tento pohraniční kraj
německých obyvatel více než českých, a proto
ty dvojjazyčné názvy.
Novinkou, nejen pro nás Kaničáky, je třídění
jedlých tuků a olejů. Od 1. 1. 2020 mají obce
a města zákonnou povinnost zřídit nádoby
pro sběr upotřebených jedlých olejů a tuků, které
velmi často končí v kanalizacích, kde způsobují
nemalé problémy. Tyto nádoby (zelené popelnice
se speciálně navrženým víkem) jsou umístěny
na třech místech naší obce. Najdete je u Hasičky,
v ohradě u obchůdku a v přístřešku pro plasty
a sklo na Bukové (viz mapa na str. 6). Nádoby
budou vyváženy jednou za čtvrtletí nebo podle
potřeby na objednání.
TIP: Oleje a tuky vhazujte do popelnic opatrně
a nejlépe v pevnějších plastových lahvích, např.
od pracího gelu nebo v PET lahvích. Tím zamezíte
rozbití a vylití obsahu do sběrné nádoby.
5

Došlo i ke změně ve vykupování papírového
odpadu. Jedná se o úpravu ceny za odstranění
papíru, jehož cena klesá, a tudíž v současnosti
není možný jeho výkup. Odvoz i pronájem
kontejneru bude tento rok obec hradit ze „svého”.
Okolní obce, které mají smlouvy s jinými svozovými ﬁrmami, jsou na tom obdobně. Proto je důležité
při třídění krabice důkladně rozložit či sešlapat,
papír napěchovat, aby se zbytečně neodvážel
poloprázdný kontejner. Třídění má pořád smysl,
třiďte však s rozmyslem - drobné papírky, výstřižky apod. do sběrného kontejneru na papír nevhazujte. Nejen, že je to neekonomické, ale zároveň
tím zamezíme nepořádku. Ušetříme peníze obci
a záda těch, kteří to po nás soustavně uklízí. Často
to bývají papírky povoskované, od lepidla, s plastovou visačkou, apod. Ty patří do černých

popelnic určených pro komunální odpad.
Spalovna v Brně, kam se komunální odpad
z černých popelnic sváží, využívá tento zdroj
k přeměně na elektrickou energii a výrobu páry,
kterou pokrývá část spotřeby tepla v Brně.
Na rozdíl od elektráren a tepláren nevyužívá
primární neobnovitelné zdroje surovin a energií.
Na Moravě je toto zařízení jediné, v celé ČR jsou
čtyři. Spalovna 97 % odpadu energeticky a ekologicky zpracuje a díky důmyslnému systému
nakládání s odpady jich na skládku putují jen
necelá 3 %.
Informace o poplatcích za odpady najdete
na webových stránkách obce ve Vyhláškách
a v zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kanice ze dne 11. 12. 2019.

Malá občanská výzva!
Využívejme současných možností lépe, než je vidět na přiložených fotograﬁích. Veřejný prostor v obci
je naším společným dílem. Snažme se k němu chovat jako k vlastnímu.

odpadkové koše na psí exkrementy
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sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje

Paní Skala

Petr Ševčík st., Věra Mikulášková

Severně od obce se nachází romantické krasové údolíčko ukryté v lese, které se před vámi
vynoří, pokud projdete úžlabinou Jesení a zanoříte se do lesa. Příkré svahy jsou plné drobných
skalek a jedna z nich (dle některých pramenů celý kopec) se nazývá „Paní Skala“. Váže se
k ní několik mýtů, zkazek i zajímavých skutečností.
Dle písemného zdroje, který autor článku v 90. letech četl, ale momentálně si nepamatuje, kde
se nachází, se tři kaničtí navrátilci z první světové
války k „Paní Skale“ vypravili, nalezli do ní vchod
a podzemí prozkoumali. Údajně nalezli prostornou
jeskyni s jezírkem. Poté co jeskyni opustili, údajně
do vchodu umístili nálož a vchod zavalili. V 50. letech bratři Kocourkové u „Paní Skaly“ kopali a zavalený vchod neúspěšně hledali. Pokud ke skále
dorazíte, najdete místo, kde někdo kopal (patrně
i později) a odkryl malou díru, která však pokračuje
velmi úzkými puklinami. A podloží před dírou tvoří
kompaktní skála, žádný sesuv z odstřelu zde není.
Zdá se, že mládenci si tehdy celou příhodu
vymysleli.

ź

Propojení podzemí pod „Paní Skalou“ se
severněji propojenými krasovými útvary
zkoumal v minulosti (50–60. léta) pan Ševčík
z Březiny, který v Obnově dělal mistra údržby.
Barvil vodu v jeskyních poblíž Březiny
a obarvená voda vytékala v Jesení.

ź

V roce 1985 zřídil Geotest v Jesení a pod „Paní
Skalou“ v místě pramene potoka dva hlubinné
vrty (100 m). Vrty měly sloužit k zásobování
obce kvalitní podzemní vodou a prokázaly
dostatečnou vydatnost (6,5 l/s). Při podrobném chemickém rozboru se však zjistilo,
že voda je těžce kontaminována polychlorovanými bifenyly. Jejich původ pocházel z velikou
pravděpodobností ze skládky na babickém
katastru nad Kanicemi, kam vyvážel odpad
podnik ADAST. Stejné znečištění se projevilo
i ve všech studnách ve východní části obce.
Obec byla nucena zajistit připojení na březovský vodovod z Lesné.

O skutečnosti, že je podzemí pod Paní Skalou plné
vody, však svědčí několik nepopiratelných faktů:
ź

Pod „Paní Skalou“ na kraji lesa při vysokém
stavu podzemní vody vyvěral potok, který
Jesením tekl do Kanického potoka. Jisté je, že
k tomuto stavu nedošlo od rozorání mezí
v Jesení v 60. letech, protože koryto končí
na kraji lesa. Možná, že to má souvislost
s vybudováním vodárny pro Obnovu v oplocence před soutokem. Tato voda měla
minimální obsah dusičnanů a přirozeně
vyvěrala ještě v 80. letech do potoka naproti
domu pana Miroslava Švehly. Dětské lékařky
doporučovaly tuto vodu jako kojeneckou.
Dnes je potok zatrubněný.

Dovolujeme si tímto oslovit pamětníky, kteří znají
další skutečnosti týkající se „Paní Skaly“, aby své
vědomosti poskytli pro další generace a doplnili
zde uvedené informace. Budeme jim za to vděčni.
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Téma – spolková činnost v Kanicích

Blanka Kalivodová

Člověk je tvor společenský, a tak se rád sdružuje. Chodívá do společnosti, kde se potkává s jinými
lidmi, popovídá si, dozví se spoustu věcí, něco zažije a je mu dobře. A aby těchto chvil bylo
co nejvíce, vyhledává lidi, se kterými sdílí stejné zájmy a s těmi pak založí spolek. A když je to
dobrý spolek, tak se svou činností snaží své okolí zaujmout, poučit, pobavit, ale také ochraňovat
nebo mu pomáhat.
V Kanicích takové spolky máme – SDH Kanice,
TJ Sokol Kanice, Hodový výbor, tKanička, klub
seniorů – a všichni pro nás něco dělají. O jejich
činnosti pravidelně čtete v Kanických listech.
Ale jak to bylo dřív?
Stejně. Kanice vždy měly dostatek lidí, kteří chtěli
spolky zakládat, a hlavně v nich pracovat. Největší
zásluhu na vzniku některých z nich měl řídící učitel
Josef Černocký (v Kanicích působil v letech
1879–1919).

Nejstarším kanickým spolkem byl Čtenářský
spolek Rastislav, pravděpodobně založený v roce
1882. Jeho protokolární kniha od roku 1893
je zachována a hovoří o tom, že jeho členy chtěli
být a byli i občané nynější Ochozi. Ve spolku se
platil přistupující a roční poplatek, každý si musel
koupit stanovy a odznak spolku. Hlavní činností
bylo provozování knihovny, tedy osvětová činnost.
Právě v roce 1893 už měla knihovna 130 svazků
a pravidelně odebírala noviny a časopisy jak
zábavné, tak vzdělávací. Při půjčování knih se střídali členové spolku. Sídlo spolku bylo v obecním
domě čp. 22 (dnešní Zvonička). Zajímavostí je,
že ve spolkové místnosti se hrály i karetní a jiné hry,
ale pouze mimo výpůjční dobu. Aby mohla být
knihovna doplňována o nové tituly, spolek
potřeboval peníze. Pořádal věnečky, divadelní
představení, plesy a zábavy. V rámci osvětové
činnosti pořádal spolek i přednášky. Při příležitosti
25. výročí založení spolku v roce 1907 byla
pořádána jedna z posledních akcí tohoto spolku –
odpolední zábava s živými obrazy. V roce 1912 byl
spolek pro nečinnost rozpuštěn.
Dalším spolkem, jehož vznik inicioval Josef
Černocký, byl hasičský sbor. Vznikl v roce 1892
a pan Černocký byl jeho náčelníkem. Obec zakoupila sboru vybavení – ruční čtyřkolovou stříkačku,
hadice, berlovky, plácačky a žebříky. Další rok staví
obec hasičům skladiště u obecního domu čp. 22 –
tato budova stojí a plní svůj účel dodnes. Hasiči
potřebují pro svou práci k ochraně osob a majetku
techniku, která se neustále mění. Tak byla původní
stříkačka v roce 1924 motorizována, po válce přibylo první vozidlo, samostatné stříkačky, čerpadla.
I tato technika potřebovala své garáže a hasiči
spolkovou místnost. Tak v roce 1966 začali
svépomocí budovat dnešní hasičskou zbrojnici.
Ta byla slavnostně zprovozněna za dva roky.
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Kromě pravidelného cvičení mladí sokolové jezdili
na výlety na kolech, pořádali dětské dny či benátské noci na koupališti. V roce 1948 věnovali
velkou část svého majetku na nákup stavebního
materiálu na stavbu tělocvičny na Bukové. Ta však
nikdy postavena nebyla. Kdo chtěl cvičit, ten se
nevzdal a cvičilo se ve škole (dnes obecní úřad),
na cvičišti nad Bukovou nebo na Bukové v místech
dnešního hřiště s umělým povrchem. Od 50. let
vznikaly oddíly jednotlivých sportů s různou
délkou trvání. Nejprve to byli fotbalisté, později
hráči malé kopané, volejbalisté, stolní tenisté,
kuželkáři, atleti, turisté, ﬂorbalisté. Členové Sokola
pořádali pro všechny milovníky sportu spoustu
různých akcí – dětské dny, výlety, zájezdy, soutěže,
turistické pochody. V poslední době o tyto aktivity
není tak velký zájem, tělocvična je však přesto
každé odpoledne a večer plná, a to je dobře.

Hasiči zápasí nejen s požáry či velkou vodou,
ale od 60. let minulého století se také věnují
dětem, mají mládežnická družstva a vychovávají
si v nich následovníky. Hasiči nežijí jen výcvikem
a prací, umějí se i bavit. Dodnes pořádají nebo
spolupořádají plesy, zábavy, ostatky či veřejné
ukázky svých zásahů. Chloubou našich hasičů
je zrekonstruovaná plně funkční historická stříkačka od ﬁrmy Smékal. Tu můžete vidět (i při zásahu) např. na hasičské pouti ve Křtinách. Hasiči
jsou tedy nejdéle působícím spolkem v Kanicích.

Dalším, již neexistujícím spolkem, byl potravní
spolek. Tyto spolky dříve fungovaly jako družstevní hospodářská a výdělečná společenství. Jejich
úkolem bylo zajišťovat přímo od výrobců zboží
denní potřeby a prodávat je svým členům s minimálním navýšením ceny. V Kanicích byl založen
za první republiky, za protektorátu byl převeden
pod Včelu a po roce 1948 pod Jednotu.

Jen o tři roky mladší je další ze spolků, který
existuje dodnes (nyní pod názvem TJ Sokol
Kanice). Je jím bývalá sokolská jednota, založená
v roce 1895. O její práci toho mnoho nevíme,
obecní kronika je skoupá. Víme jen, že téměř
všichni sokolové (muži) narukovali do 1. světové
války a činnost byla v útlumu. Veřejné vystoupení
v roce 1917, které zbylí členové pořádali, bylo
ve prospěch chudých rodin. V Kanicích působily
ženské i mužské složky. Pravidelná cvičení
probíhala nejprve v sále hostince „U Lunerů“
(čp. 1), po roce 1945 potom „U Vašíčků“ (čp. 5).
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Mezi spolky, které vznikly až po roce 1948
a krátce po roce 1990 zanikly, patří ještě
Československý červený kříž, jehož členky
uměly dát kvaliﬁkovanou první pomoc a tím
i zachránit život.
Na kanickém katastru působilo také myslivecké
sdružení „Kulatý dub“. Sdružovalo příznivce
lidové myslivosti z více obcí. Ve svěřené honitbě
se starali o srnčí a jelení zvěř, muﬂony, zajíce,
bažanty atd.
Dalším sdružením byl v 60. letech minulého
století založený SVAZARM (Svaz pro spolupráci
s armádou). Svým střeleckým kroužkem, automotoklubem, autodopravou a autoškolou pro
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malé motocykly se stal lákadlem zejména pro mladé muže. I toto sdružení chtělo v Kanicích něco
zbudovat – tentokrát autokemp za koupalištěm.
I sem byl navezen materiál, ale k realizaci nedošlo.
Posledním spolkem, který stojí za zmínku,
je JUNÁK. Skautský oddíl v Kanicích vznikl hned
v roce 1990 a rozjel se naplno. Byla opravena
klubovna v čp. 22, aby bylo kde se pravidelně
scházet, a už se jelo na tábor. Během 15leté
historie prošlo oddílem snad každé kanické školou
povinné dítě. A vzpomínky na dobrodružství
při výpravách nebo táborech nezmizí. Škoda,
že tento spolek už tady není, řeknou si dnešní
třicátníci a čtyřicátníci.

Rozhovor aneb žijeme tu společně

Hana Rakšány

Milí čtenáři, v tomto čísle Kanických listů jsem se rozhodla vám místo obvyklého rozhovoru
s některým z kanických obyvatel nabídnout reportáž z jedné vydařené návštěvy. Znáte ten pocit,
když odcházíte ze setkání se zajímavým nebo přívětivým člověkem a prochází vámi doslova vlna
radosti? Paní Helena Dvořáková (roz. Kříčková) s manželem Bohumilem a pan Květoslav Kříčka
se postarali o to, že jedno sobotní odpoledne, které jsem v jejich rodném domě strávila, pro mne
bude dlouho nezapomenutelné.
Většina z nás ten dům denně míjí, většina z nás
ani nemá tušení, že se za dlouhým dřevěným
plotem naproti autobusové zastávce u obecního
úřadu skrývá rozlehlé království. Řady vzorně
upravených záhonů, ve výběhu drůbež, zbrusu
nové včelí úly. To všechno jsou výsledky starostlivé péče manželů Dvořákových. Již od poloviny 10. let 20. století zde ale dominovalo dřevo.
Dřevo, které zpracovávala ﬁrma Dřevoprůmysl
a pila, založená panem Václavem Kříčkou
a do 50. let 20. století vedená otcem paní Heleny

a pana Květoslava, panem Květoslavem Kříčkou
starším. Dílna se zabývala soustružnictvím dřeva,
v sortimentu nechyběla ramínka, cvičební vybavení pro organizaci Sokol, dětské postýlky, lehátka,
pračky či valchy. Byla jedinou výrobnou v republice, která zákazníkům dodávala cvičební kruhy
včetně závěsného zařízení. Tento artikl byl v tehdejší době velmi žádaný, jeho výroba složitá,
a proto jsme se s panem Kříčkou rozhodli vám
v příštím čísle Kanických listů zajímavosti výroby
cvičebního náčiní přiblížit.
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Dodnes si je pamatují. Oba samo sebou jako děti
v divadle hráli.
Další možnost kulturního vyžití v obci nabízeli
harmonikáři, kteří zde žili tři nebo čtyři. Kaničtí
se pravidelně scházeli na návsi a zpívali oblíbené
písničky až do noci.

V Kanicích v první polovině 20. století působili tři
stolaři - pánové Hampl, Hlaváč a Ševčík. Ti ovšem
měli jiná zaměření zpracování dřeva a pan Kříčka
proto ve svém oboru pokrýval veškeré potřeby
nejen místních obyvatel, ale i zájemců ze širokého
okolí. Paní Dvořáková a pan Kříčka ml. jsou
dodnes schopni identiﬁkovat tatínkovu práci
v interiérech okolních kostelů. Oba samozřejmě
v dílně od útlého dětství pomáhali, ať už s úklidem
nebo při drcení třísek. Oba rovněž s dojetím
vzpomínají na všudypřítomnou vůni dřeva a laků.
V období 2. světové války v dílně pracovalo asi
20 zaměstnanců. Pan Kříčka st. byl v roce 1953
ovšem okolnostmi donucen dílnu i ﬁrmu zavřít.
Praktiky nového politického režimu mu znemožnily nákup materiálu a výroba musela být
ukončena. Pan Kříčka poté pracoval ve státní
traktorové stanici a v oblasti geologického
průzkumu. K milované práci se dřevem se vrátil
až v důchodovém věku.
U jablečného štrůdlu a čokolády se probíráme
fotograﬁemi dokumentujícími předválečný
a poválečný život v Kanicích. Soustružnická dílna
s učni, prašná silnice vinoucí se vesnicí, Vašíčkova
restaurace a také několik skupinových portrétů
kanického ochotnického souboru. Možná si
vzpomínáte, že o ochotnickém divadle, vedeném
paní učitelkou Petlachovou, nám v rozhovoru
vyprávěla už paní Svojanovská. Divadelní
nadšenci po dobu zhruba deseti let každoročně
nazkoušeli jednu hru. Hrálo se v tehdejší hospodě
a během zimního období se odehrála tři představení za sezónu. Paní Dvořáková a pan Kříčka
společně zavzpomínali na to, jak se jejich tatínek,
aktivní ochotník, učil své role. Dokonce mi společně citovali úryvky ze hry Hadrián z Římsů.
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Pan Kříčka dále zavzpomínal na svá školní léta,
na naprosto nenapodobitelnou atmosféru místní
jednotřídky, kde se asi 40 dětí z osmi ročníků
společně učilo v jediné místnosti. Ve třídě vládla
kázeň, pan učitel měl přirozenou autoritu a pro pana Kříčku, který postupem času dosáhl všech
stupňů vzdělání, byla právě kanická jednotřídka
ta pravá škola života, tam se toho naučil nejvíce.
Jak by ne, když malým prvňáčkům se zvládnutím
probírané látky pomáhala hezká děvčata z 8. ročníku. Pan Kříčka stále nosí v paměti říkanku
vykreslující hierarchii ve třídě:
1.

třída - myší díra,

2.

třída - kašička,

3.

třída - hodní žáci,

4.

třída - darebáci,

5.

třída - medvědi, protože nic nevědí,

6.

třída - za rohem, mazali se tvarohem,

7.

třída - mamlasi, tahali se za vlasy,

8.

třída - profesoři, pro ně škola celá shoří.

Ve volném čase si děti hrávaly ve vesnici. O nedělích, kdy formani s koňmi a povozy odpočívali,
byla hlavní silnice dětským hřištěm. Kluci hrávali
na prašné cestě fotbal, házeli kruhy a v zimě, jakmile napadl sníh, se na saních dalo jezdit od křižovatky u Ochozi přes Kanice až dolů do Řícmanic.
Dovedete si takovou jízdu představit?

Mít sníh a prázdnou silnici, o tom si dnes můžeme
nechat jenom zdát! V létě se všichni shlukovali
u legendárního kanického koupaliště, kde se
kromě koupání pořádaly letní zábavy a benátské
noci, v zimě se tam bruslilo. V hospodě se pořádaly čaje o páté, na které se sjížděli hosté z okolních vesnic. V roce 1945 byla obnovena úspěšná
činnost Sokola, později přibyl Svazarm se střelnicí, pořádaly se závody na motokárách. Dětství
měli sourozenci Kříčkovi krásné a bezstarostné.
Bohužel, ideální svět neexistuje, a tak i malé děti
občas poznají strach a bolest způsobenou válkou.
Při vzpomínkách na "návštěvy" německých
a sovětských vojenských jednotek přímo v rodném domě sourozenců Kříčkových se poklidná
atmosféra sobotního odpoledne náhle mění
a zlost nad útrapami způsobenými zejména
sovětskými vojáky cloumá s panem Květoslavem
v plné síle. 8. května 1945 se v okolí stále
bojovalo, a tak se rodina vydala pěšky do Brna,
které již bylo osvobozené. Cestu z Bílovic nad Svitavou do Obřan lemovala mrtvá těla vojáků a koní.
Pro malé osmileté dítě to byl hrozný zážitek, který
se jen těžko popisuje.
Po 2. světové válce nastal odliv kanických obyvatel směrem do Brna, za prací a komfortem.
Kaničtí se ovšem rádi vracejí do svého rodiště
a mezi rodáky z regionu dodnes panuje velká

soudržnost. A tak se pan Květoslav jednou
za měsíc pravidelně schází se svými vrstevníky,
aby zavzpomínali na léta strávená v Kanicích
a okolních obcích. Kanice nakonec přivábily zpět
jak paní Helenu, která odešla do Brna v roce 1967,
tak pana Květoslava, který se stejným směrem
vydal o sedm let dříve.
Ono sobotní odpoledne se náhle čas jakoby
zastavil, nad štrůdlem, v přívětivé atmosféře
umocněné ohněm v krbu, nad fotograﬁemi
z dávno zašlých dob, se zablesknuvší jiskrou
v očích sourozenců Kříčkových. A tak jsem na závěr požádala o přání pro Kanice a kanické
obyvatele. Pan Kříčka se nemusel příliš rozmýšlet:
"Aby v Kanicích vznikla aspoň připomínka
některé z kanických hospod, které zde byly
desítky let. Ve vesnici chybí ona neopakovatelná
atmosféra někdejších hospod. Už jako malé dítě
jsem se těšil, až mi bude 15 let a budu moci začít
chodit do hospody a zažívat to kouzlo na vlastní
kůži." Pokud by takové zařízení mělo jen trošičku
přispět k tomu, že by se lidé měli možnost častěji
potkávat, seznamovat a sdílet své zážitky a zkušenosti, nemohu než souhlasit s tímto přáním!
Srdečně děkuji manželům Dvořákovým a panu
Kříčkovi za vřelé přijetí, za všechny ty vzpomínky
a za ochotu se o ně podělit nejen se mnou,
ale i s vámi, milí kaničtí.
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Naše děti
Kanické děti očima statistiky
Tématem příspěvku je počet narozených dětí
v naší obci v právě uplynulé dekádě (20102019). Dle dostupných údajů je zřejmé, že počet
narozených dětí mírně klesá. V roce 2010 činil
přírůstek 18 dětí, což je vůbec nejvyšší počet
novorozenců od roku 1971. V následujících
letech počet nově narozených dětí kolísal a spíše
se snižoval. Ke konci roku 2019 bylo v Kanicích
k trvalému pobytu přihlášeno celkem 995
obyvatel a z toho 266 dětí do 18 let. Průměrný
věk obyvatel činil 37,6 roku. V uplynulé dekádě
se v naší obci narodilo celkem 120 dětí, z toho 66
bylo děvčat a 54 chlapců, čímž se Kanice
vymykají. Za zmínku totiž stojí, že v celé populaci
se rodí více chlapců než dívek (na 1000 chlapců
se v ČR rodí asi 950 dívek). Celkem se u nových
občánků objevilo 75 různých jmen.

Karel Hynšt, Marta Honková, Petr Kolář
Z podrobnějšího dělení do skupin dle věku
vyplývá, že nejmladších dětí ve věku do 3 let je
v naší obci celkem 42, dětí mezi 4 a 15 lety je 192
a dospívajících od 16 do 18 let je celkem 32.
Z porovnání s údaji za celou ČR je zřejmé,
že především kategorie dětí mezi 4 a 15 lety je
v Kanicích aktuálně nadprůměrně zastoupená.
Porovnání vybraných charakteristik
pro Kanice a ČR k roku 2018 (zdroj dat: ČSÚ)
Charakteristika obyvatelstva
Kanice ČR
Průměrný věk (roky)

37,6

42,4

Podíl obyvatel mladších 18 let (%)

26,5

19,4

Podíl obyvatel mladších 3 let (%)

4,0

4,3

Podíl obyvatel ve věku 4–15 let (%) 19,2

12,5

Podíl obyvatel ve věku 16–18 let (%) 3,2

2,6

Kaničtí uvítali sedm nových občánků

Nicol Kolářová

Tak jako každý rok, i v roce 2019 se sešli novopečení rodiče v hale základní školy, aby uvedli svá
Foto: archiv obce
nemluvňata mezi kanické občany. Slavnost proběhla v sobotu 7. prosince 2019 a nesla
se v tradičním duchu, poprvé však děti vítal nový starosta Vlastimil Minařík.
Vítání se týkalo dvou holčiček narozených ještě
v prosinci 2018 a dalších čtyř děvčat a jednoho
chlapce roku 2019. Slavnostní atmosféru odlehčily vtipné záměny písmen ve jménech a příjmeních dětí při jejich představení, pod správně
zapsaná jména rodiče s radostí připojili své
podpisy do pamětní knihy. Tak jako každý rok,
obdržely děti pozornost – tradiční dětský jídelní
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set a plyšového přítele, tentokrát hlídače, který
nekouše. A že některé přítomné rodiny už mají
doma poměrně slušnou porcelánovou sbírku.
Drobné občerstvení, přípitek a společenská
konverzace spolu s rodinným focením slavnost
završily. Můžeme se těšit, kolik dětí rozšíří naše
řady v letošním roce, a zároveň doufat, že přibude
poněkud více ženichů.

Kultura

Kristýna Rotreklová, Blanka Kalivodová

Zima pomalu, ale jistě dává vale a s ní končí období adventních akcí i plesová sezóna. Jeden
by řekl, že se venku nic neděje. Zdání však klame. Když si totiž po přečtení příspěvku
spočítáte, kolik akcí bylo uvnitř a kolik venku, budete jistě překvapeni, stejně jako my…
První akce a hned venku! Tou bylo na začátku
adventu slavnostní rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem. 5. prosince pak ulice Kanic
brázdil Mikuláš a jeho pomocníci, takže jste
v podvečer venku mimo ně nepotkali živou duši.

dost, ale nikomu to nevadilo a před půlnocí jsme si
společně zazpívali, jak je v Kanicích krásně.

Lidé jsou v zimním období rádi v teple doma
a nikam se jim moc nechce. To ale rozhodně
nepotvrdila letošní účast na Vánočním koncertu,
kde se sešli zástupci snad všech generací z naší
obce. O navození vánoční atmosféry se postaral
Tišnovský komorní orchestr, jehož hudebníci
mj. zahráli nádherný výběr dobových koled
z celého světa. Že byl koncert vydařený, o tom
svědčily i nadšené výrazy účastníků během
občerstvení, které pro ně bylo po koncertě
nachystané.
A že se v adventním období také konají častěji
dobré skutky, to potvrzovala dobročinná burza
knih a následně Tříkrálová sbírka. Bazar knih
letos probíhal v Kanicích poprvé a výtěžek putoval
ve prospěch Nadačního fondu Krtek, který se
stará o rodiny s onkologicky nemocnými dětmi.
Do zapečetěné kasičky přispělo kolem 40 dárců.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na obou akcích,
i těm, kteří jakoukoli částkou přispěli.
První den letošního roku jsme mohli přivítat hned
v prvních minutách na návsi při společném
přípitku. Hasiči nám jako obvykle připravili
výborný svařák. Škoda, že tuto tradiční akci letos
navštívilo méně lidí než obvykle.
Začátkem února se mohli milovníci tance a dobré
zábavy setkat na druhém Kanickém plese v sále
restaurace „U Lajcmanů“ v Řícmanicích. Ples byl
zahájen ukázkami standardních i latinskoamerických tanců v podání desetiletého Michaela
Matouška a jeho partnerky Elišky. „Kéž bychom
byli tak šikovní jako tito dva”, napadlo nás
všechny při učení rychlého skotského tance.
Pošlapaných nohou a okopaných kotníků bylo

Sešlo se nás mnoho. Až nám bylo chvílemi těsno.
Neměli jsme však to srdce odmítnout zábavychtivé Kaničáky, a tak jsme přidali jeden stůl navíc.
K tomu ještě neplánovaně přibyl mixpult účinkující kapely. Máme z této zkušenosti poučení
do příštího ročníku. Vždy je co zlepšovat! I když
u některých stolů bylo hodně těsno, bavili jsme se
dobře, program byl pestrý a tombola nadmíru
bohatá. Peklo bylo celý večer plné. Kapela měla
výborné ozvučení – na velikost sálu někdy
až moc... Proto častěji zařadili přestávky, abychom během nich měli dostatek klidu se družit.
Kdo si chtěl uchovat vzpomínky na věčnou
památku, měl možnost tak učinit ve fotokoutku,
který pro nás sponzorsky zařídila kanická rodinná
ﬁrma Kinorent. Kdo chyběl, může si navodit příjemnou atmosféru plesu z fotek. A nezapomeňte
přijít za rok, těšíme se na vás!
Za organizátory Kristina Dostálová Makovská
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Náš tip!
5. července naše vesnice ožije barevnými kyjovskými kroji a dechovou hudbou! Rozhodně si tedy
rezervujte termín a přijďte „hodovat“ do kulturního areálu za školou. Že vám to nic neříká? To jste se
možná jen ještě nezkusili zapojit! Nejvíce si tuto akci totiž užijete „zevnitř“ – ať už jako krojovaný
nebo jako pomocník/organizátor. Přípravy zahajujeme 19. dubna v 18:00 na hřišti ZŠ.
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Z farnosti
My tři králi my k Vám jdeme …

Markéta Klímová, Petr Ševčík st.

Letošní Tříkrálová sbírka byla jubilejní, v celé naší zemi proběhla již po dvacáté. V Kanicích
koledníci vyšli podeváté, opět pod vedením paní Mgr. Klímové a za pomoci obecního úřadu.
Koledníci se sešli na obecním úřadě v sobotu
5. ledna před devátou hodinou. Poté dostali
požehnání od pana faráře Drštky, rovněž byly
požehnány křídy a osm tříčlenných dětských
skupinek se rozešlo po Kanicích. Obyvatelé Kanic
již koledníky většinou očekávali, a kromě ﬁnančního příspěvku do sbírky měli i tentokráte
nezřídka připravené sladkosti pro malé koledníky i
něco ostřejšího pro doprovod.

Kanice, kostelní sbor OKSID Ochoz, duo František Nečas + Jaroslav Panuš a bigbeatová
kapela Skalkie + Gospel Friends. Sice ne od Bacha po Vlacha, ale od dětského zpěvu po jazz
a gospel. Díky krátké době vystoupení jednotlivých
účinkujících byly i výkony amatérských muzikantů
přijímány se stejným nadšením jako výkony
poloprofesionálních hudebníků, kteří vystupovali
nakonec.

Po 11. hodině se postupně scházely skupinky
na obecním úřadě, kde pro ně starosta a dobrovolníci připravili teplý čaj a malé občerstvení.
Pokladničky byly rozpečetěny a úředně přepočítány za účasti starosty a dalších organizátorů.
Letošní výnos činil 34 624,00 Kč. Vřelé díky všem
dárcům i koledníkům.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče
Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků
se vrací místním charitám, které je vykoledovaly,
15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 %
na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty
Charity ČR, 5 % jsou zákonné režie sbírky.
Konkrétní využití získaných prostředků najdete
na stránkách www.trikralovasbirka.cz.

V neděli 12. ledna byl pro koledníky i dárce připraven odpoledne v kostele v Babicích nad Svitavou Tříkrálový koncert. Vystoupilo celkem pět
hudebních uskupení – schola Babice, sbor ZŠ
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Deset rad papeže Františka pro dobrý život
1. Žij a nechej žít
To je první krok k pokoji a radosti.

Papež František
narozen 17. 12. 1936
papežem od 13. 3. 2013

2. Rozdávej se druhým
V životě jsou třeba dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo zastaví tento
dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane egoistou. A stojatá voda zahnívá.
3. Žij poklidně
Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé.
Oni jsou pamětí národa. Národ, jenž nepečuje o své seniory, nemá budoucnost.
4. Nezapomeň si někdy hrát
Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do práce brzy ráno a vracejí se,
když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné.
5. Prožívej neděli v rodinném kruhu
Neděle je pro rodinu.
6. Pomáhej mladým lidem najít práci
Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat.
7. Chraň přírodu
Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které jsou před námi.
8. Rychle zapomínej na křivdy
Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal: „cítím se tak
mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy.
9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak
Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve vzájemné komunikaci, ale to
nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský proselytismus*, který ustrnul v pozici: „mluvím s tebou jen
proto, abych tě přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. Církev roste díky
přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu.
10. Aktivně usiluj o mír
Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze klidem. Mír však nikdy není
pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.
*proselytismus – snaha získávat nové přívržence, resp. stoupence
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Zprávičky z MŠ a ZŠ
Adventní období v mateřské škole
Vánoční čas, jedno z nejkrásnějších období v roce,
si děti užívaly naplno. Ve školce panovala příjemná vánoční atmosféra. Děti se seznamovaly
s tradicí Vánoc a se zvyky, které se k ní vztahují.
Některé z nich si vyzkoušely rozkrajování jablíčka,
pouštění lodiček, házení bačkorou… Povídali jsme
si o adventu, poslouchali a zpívali koledy, plnili
úkoly z našeho adventního kalendáře, zdobili
vánoční stromeček.
V pondělí 2. prosince nás ve školce čekala pohádka Divadélka malé Bo „Radovánkovy čertoviny“. Dětem přiblížila historii Mikuláše a čerta, děti
si zasoutěžily a zazpívaly koledy i jiné písničky.

Martina Zonová
příbuzní na vánoční dílničky, kde se společně
s dětmi pustili do tvoření a zažili tak klidné a příjemné chvíle v předvánočním shonu.
A pak už se děti těšily na příchod Ježíška! V pondělí 16. prosince se konečně dočkaly. Pod vánočním stromečkem našly děti spoustu krásných
dárečků.
Celý adventní čas se v naší školce nesl v duchu
vánočního klidu a pohody…

Před školkou bylo ve čtvrtek 5. prosince slyšet
mávání křídel a řinčení řetězů. To nás navštívil
Mikuláš s anděly a čerty. Některé děti se trochu
bály, jiné slíbily, že se polepší. Mikuláše potěšily
písničkou a ten je odměnil sladkou nadílkou.
Do vánočně vyzdobené školičky přišli 10. prosince maminky, tatínkové, sourozenci a další
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Hasiči Kanice

David Neckař

Vážení čtenáři! Do aktuálního čísla Kanických listů si dovolím napsat jen stručný příspěvek.
V pátek 24. ledna se konala výroční valná hromada SDH Kanice – schůze nejvyššího
rozhodovacího orgánu sboru.
Myslím, že jeden z příspěvků, které zazněly
na valné hromadě, stojí za zveřejnění, protože
není určen jen členské základně sboru, ale všem.
Se svolením autora (pana Petra Ševčíka) bych jej
tedy prostřednictvím Kanických listů níže rád
zveřejnil:
„Chtěl bych vyjádřit své uznání všem dobrovolným i profesionálním hasičům. Poté, co byla
zrušena povinná vojenská služba, je profesionální armáda redukována na nízký počet osob
a je soustředěna do několika málo míst. Většina
dnešních mužů mladého a středního věku
nepoznala vojnu. Schází jim návyky práce
v systému velitel – mužstvo. Dnes je běžné,
že všichni chtějí velet a nikdo nechce makat.
V současnosti existuje v České republice jediná
organizovaná akceschopná síla, která je schopná okamžitého nasazení, a to jsou hasiči.
Dobrovolní hasiči jsou organizováni téměř
v každé obci a nablízku občanům a jsou ochotni
a schopni pomoci potřebným do několika minut.
Jsou vybaveni technikou, která může zachránit
životy i majetek. Osobně mě těší, že během
posledních 30 let postupně kredit hasičů mezi
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obyvatelstvem stoupá. A je také proč. Vždyť
dobrovolní hasiči se odborně připravují k zásahům a cvičí ve svém volném čase, jsou připraveni
vyrazit k nehodě nebo k ohni bez nároku
na odměnu v době, kdy my ostatní pokojně
odpočíváme. Mají nárok pouze na refundaci
mzdy za zameškanou dobu v zaměstnání.
Tímto bych chtěl poděkovat všem obětavým
mužům a ženám, kteří jsou připraveni nám všem
pomoci v kteroukoliv denní nebo noční dobu.
A važme si toho, že je mezi sebou máme.“
Myslím, že Petr vystihl podstatu naší motivace.
Obracím se tímto příspěvkem také na všechny,
kteří jsou ochotni zařadit se ke skupině, o které
Petr mluvil. Vítáme mezi sebou posily – nové
členy, kteří chtějí být prospěšní obci a jsou ochotni
pomoci ostatním. Informace o možnostech
spolupráce a fungování jednotky rád zodpovím
na telefonním čísle 731 482 580 nebo na e-mailu
vyjezd@hasicikanice.cz.
Noví členové jednotky absolvují výcvik pod vedením profesionálních instruktorů Hasičského
záchranného sboru ČR. Je to jedinečná příležitost, jak být užitečný a splnit si klukovský sen.

Sport v obci

Jan Beran

Zástupci naší obce na Mistrovství světa
Druhý červencový týden hostil Hradec Králové
Mistrovství světa v Šótókan Karate s více než
1868 soutěžícími z 50 zemí světa. Sportovní
klub karate KODOKAI BRNO, který působí na ZŠ
Bílovice nad Svitavou, dokázal na šampionát
připravit hned osm závodníků, kteří ukázali,
že jejich výkony jsou doslova světové!
Tento klub začínal v roce 2010 v Kanicích pod vedením současného trenéra Víta Štencela,
držitele čtvrtého danu*. Tento karatistický oddíl
se možná i proto v naší obci těší stále větší oblibě
a navštěvuje jej více než 15 občanů nejrůznějších
věkových kategorií a vyspělostí.
Klub KODOKAI BRNO a zároveň i naši obec
reprezentovala na letošním mistrovství Kristýna
Suchyňová, se kterou vám nyní přinášíme krátký
rozhovor.
Kristýnko, v kolika letech jsi začínala? Našla sis
v oddíle rychle kamarády?
„Začínala jsem v 7 letech. Nejdříve jsem byla
nejmladší, ale později jsem si naštěstí našla
kamarády.”
Cesta k účasti na mistrovství je jistě dlouhá.
Pamatuješ si ještě svoje začátky a první
páskování?

„Poprvé jsem páskovala po roce a ze začátku
jsem měla špatný pocit, že mi to moc nejde.”
Co si myslíš, že je nejdůležitější k tomu, aby ses
dostala na slušnou úroveň?
„Karate musí člověka bavit. Důležité je také chtít
něčeho dosáhnout.”
Měla jsi někdy pocit, že to chceš vzdát? Co Ti
pomohlo krizi překonat?
„Ze začátku ano, protože každý začátek je těžký.
Ale krizi mi vždy pomohl překonat dobrý kolektiv
v oddíle.”
Co si budeš navždy pamatovat z letošního
mistrovství světa v Hradci?
„Podíleli jsme se společně už na přípravě haly.
Potom přišel krásný nástup obrovského množství
závodníků z nejrůznějších zemí. Před startem
člověk cítí obrovskou nervozitu. Nakonec jsme
si užili Sayonara party, kde se cvičila kata* v rytmu
hudby. Nechybělo ani skvělé jídlo jako sushi
a výborné sladkosti. Byl to zážitek na celý život.”
*dan – mistrovský technický stupeň v tradičních
japonských bojových uměních
*kata – stínový způsob boje s imaginárními soupeři

21

Turnaj ve stolním tenisu

Josef Kolínek

V sobotu 14. 12. 2019 se konal v tělocvičně ZŠ
v Kanicích turnaj žactva ve stolním tenisu.
Zúčastnilo se celkem 12 dětí, které byly rozděleny
dle věku do dvou skupin. V mladším žactvu
zvítězil Ondra Nežádal a ve starším Jan Malášek.
Odpoledne hráli turnaj dospělí. Celkově zvítězil
po vyrovnaném boji Jarda Zach z Brna.
V sobotu 28. 3. 2020 se bude konat jarní turnaj
žactva i dospělých.

Jan Beran

Meteookénko
Podzim a rok 2019 v Kanicích

Petr Kolář

KLIMATOLOGIE: Podzim 2019 byl s průměrnou teplotou vzduchu 10,8 °C oproti dlouhodobému normálu
(1961–2000) teplejší přibližně o 2 °C. Srážkový úhrn (153,5 mm) mírně překročil dlouhodobý průměr
(135 mm), zejména díky deštivému počátku září.
ZAJÍMAVOSTI:
ź

Těsně před nástupem žáků a studentů do škol vrcholilo léto ještě v neděli 1. 9., kdy maximální teplota
vzduchu vystoupala nad 30 °C. Tento den se netradičně zařadil do první patnáctky nejteplejších dní roku
2019.

ź

Mrznout začalo 7. 10., nicméně během podzimu bylo zaznamenáno pouze 11 mrazových dní.

ź

Na začátku září byl ve čtyřech po sobě jdoucích dnech (6.–9. 9.) naměřen srážkový úhrn 46 mm. Ten byl
mezi dny rovnoměrně rozložen (denní maximum činilo 14 mm), z hlediska celého roku se tak jednalo
o epizodu s největším přínosem pro zásoby podzemní vody.

ź

Suché období nastalo v říjnu, kdy od 11. 10. až do 3. 11. byly naměřeny pouhé 3 mm srážek.
Září
Tavg

15,3 °C

Říjen

Listopad

10,3 °C

6,9 °C

Tmax

36,5 °C (1. 9. 15:10)

28,1 °C (1. 10. 15:50)

Tmin

0,0 °C (20. 9. 5:50)

–3,2 °C (31. 10. 5:10)

Srsum
Srmax

65,0 mm
14,5 mm (2. 9.)

36,5 mm
12,5 mm (10. 10.)

18,4 °C (4. 11. 15:00)
–5,4 °C (30. 11. 22:50)
52,0 mm
12,0 mm (13. 11.)

ROK 2019:
A jaký byl v číslech celý kalendářní rok 2019? Zjednodušeně řečeno teplý a srážkově průměrný. Stejně jako
na většině území ČR. Průměrná roční teplota vzduchu v Kanicích činila 11,3 °C, v ČR 9,5 °C. Celkový úhrn
srážek dosáhl v Kanicích hodnoty 605 mm, v ČR pak 621 mm. Porovnání na úrovni jednotlivých měsíců
nabízí dva níže uvedené grafy. Dle očekávání byly téměř všechny měsíce teplejší v Kanicích než v ČR.
Výjimkou byl prosinec, ve kterém často převládaly inverzní situace, při kterých bývá jižní Morava paradoxně
jednou z nejchladnějších oblastí v zemi. U srážkových úhrnů je situace proměnlivější, celkem v pěti případech
(VI, VII, VIII, XI, XII) byly vyšší měsíční srážky naměřeny v Kanicích.
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Roční chod průměrných měsíčních teplot vzduchu (vlevo) a měsíčních srážkových úhrnů (vpravo) v Kanicích a v České
republice v roce 2019 (data za ČR převzata od Českého hydrometeorologického ústavu: www.chmi.cz).

Kam na výlet

Karel Horáček

Okruh Jaroslava Marchy (14 km). Prvně by bylo dobré si osvěžit, kdo to byl Jaroslav Marcha.
Narodil se v sedlácké rodině v Babicích nad Svitavou jako Dominik Nejezchleb. V mládí pracoval
na rodném gruntu jako sedlák, v zimě stahoval klády v lese. Přitom přispíval jako dopisovatel
do různých tiskovin.
Kudy po jeho stopách? Vyjdeme z Kanic a dojdeme k Srnčí studánce. Od ní se dáme po cestě
směrem do kopce až přijdeme k lomu. Tady
nastane svízel – musíme z jedné nebo z druhé
strany lomu vyšplhat srázem nahoru, kde nad lomem narazíme na chodníček. Kousek za lomem
je palouk (tzv. židovský hřbitov) a za ním, jak se
začne chodník stáček doprava, je po levé straně
v dolíku schovaný vchod do Babické jeskyně.
O kousek dál vlevo je krásná babická vyhlídka
s lavičkou a první Marchovou stopou na stromě.

trasy po lesním chodníku. Tady na jaře hojně roste
medvědí česnek. Na Alexandrovce visí další
vzpomínková deska, tentokrát od ŠLP Křtiny.
Po prohlídce rozhledny a prozkoumání krajiny se
vydáme po žluté na Skatulovu cestu a poté
po modré. Na Újezdě odbočíme zase na žlutou,
projdeme odbočkou přes Malou Macochu, přejdeme silnici kolem hřiště a některou z lesních
cestiček sestoupíme do naší krásné vesničky,
kdysi střediskové…

Jeho poslední povídku knihy Ptačí chléb využil
jako podklad pro svou hru jeho přítel Jiří Mahen.
Zastavíme se zde, přečteme smutný příběh, který
se skutečně stal a pokocháme se nádhernou
vyhlídkou. Dál půjdeme kolem babické lesní
školky a dětského hřiště a vyjdeme pod kostelem
na horní autobusové zastávce. Když se podíváme
směrem k obecní hospodě, tak za jejím pravým
zadním rohem stojí dům čp.18, grunt, ve kterém
se Marcha narodil, a na kterém je také pamětní
deska. Další naše kroky povedou po zelené
turistické značce na Alexandrovku. Ke konci
trasy se dá odbočit vlevo a projít poslední část
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Kalendář akcí

Ivo Pernica

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

POŘADATEL/POZN.

Ostatky

Hasička ~ Hasiči Kanice

1. 3.

9. ročník memoriálu A. Vystrčila v kuželkách

od 14:00 hod. kuželna KK Rostex
Vyškov ~ TJ Sokol Kanice

7. 3.

Setkání u Cimbálu

od 20:00, hala ZŠ ~ Hodový výbor Kanice

28. 3.

Jarní turnaj ve stolním tenise

Začátek: žactvo 9:45, dospělí 13:45
~ TJ Sokol Kanice

3. 4.

Velikonoční čtení v knihovně

tKanička a Obecní knihovna

17. 4.

Velikonoční turnaj v kuželkách

od 16:00 kuželna Sokola Husovice
~ TJ Sokol Kanice

19. 4.

1. organizační nácvik na Krojované
hody Kanice

17:30 nácvik pro děti, 18:00 nácvik
pro stárky ~ Hodový výbor Kanice

30. 4.

Pálení čarodějnic

Lázně Kanice (Hřiště ZŠ)~ Hasiči Kanice

Běh za sklínkou medu

11:00, Buková, Martin Nežádal

Jarní vystoupení žáků ZŠ

ZŠ a MŠ Kanice

4. 6.

Den otevřených dveří v Archivu
bezpečnostních složek

odpolední hod., Archiv bezpečnostních
složek Kanice, určeno pro kanické občany

6. 6.

Pohádkový les

Lázně Kanice (Hřiště ZŠ) ~ tKanička

Putování Malou stranou

Malá strana ~ tKanička

4. 7.

Stavění máje a zvaní na hody

Hodový výbor Kanice

5. 7.

Krojované Hody Kanice

Obec Kanice a Hodový výbor Kanice

29. 2.

1. 5.
21. 5.

20. 6.

Aktuální přehled akcí najdete vždy v aktualitách na webu Obce Kanice: www.obeckanice.eud.cz
Dejte nám vědět co se chystá!
Chystanou akci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře, který najdete u přehledu akcí na webu, nebo ji
nahlaste na obecním úřadě.

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
Kanické listy
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Foto: redakce a autoři článků, pokud není
uvedeno jinak. Za věcnou správnost odpovídají
autoři. Redakce si vyhrazuje právo zaslané
příspěvky upravovat, případně neuveřejnit.
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