Starosta obce informuje
Všímejte si dění kolem sebe
Tuto větu často používáme v různých výzvách občanům a to z preventivních důvodů
nebo když v obci bohužel zaznamenáme trestnou činnost nebo jinou formu
poškozování našeho společného obecního majetku či majetku soukromého. V neděli
23. března v ranních hodinách zaznamenali občané podezřelou činnost v knínickém
Mezihoří. Tuto lokalitu si vybrali dva muži, aby zde zpracovávali kusy elektrických
kabelů. Ořezávali izolace z vodičů a tyto nakonec zapálili. Černého dýmu se nedalo
nevšimnout. Na základě upozornění byla přizvána hlídka Policie ČR, která tuto
nezákonnou činnost prošetřila a bylo zjištěno, že vozidlo, které pachatelé použili, bylo
kradené, oba muži neměli oprávněni k řízení motorového vozidla. Uvnitř vozidla byly
nalezeny nakradené velké akumulátory z traktorů a také nářadí na odstříhávání
kabelů. Prosíme, všímejte si dění kolem sebe. Děkujeme vám.
Dešťová kanalizace v ulici U Hřiště
Budování dešťové kanalizace v ulici U Hřiště úspěšně pokračuje. Kanalizační potrubí
o celkové délce 262 m bylo již položeno. V současné době je budováno zaústění
kanalizace do potoka Kuřimka. Zbývá ještě vybudovat dešťovou vpusť v komunikaci
ul. U Sokolovny a v rámci víceprací tzv. horskou vpusť k zadržení dešťových vod
z polní cesty navazující na ulici U Hřiště.
Pokračují práce na ulici Vinohradská
Druhá etapa prací na úpravě povrchu komunikace byla v současné době již zahájena.
Bude dokončena zbývající část dlážděného bezpečnostního pásu a upraveny nájezdy
ke křižovatce s propojením na ulici Mezihoří.
Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Jánečka
Na zasedání Valné hromady Svazku VaK Tišnovsko bylo potvrzeno, že připravovaná
výměna vodovodního potrubí v ulici U Jánečka je v tomto roce již reálná. V nejbližší
době bude proveden výběr zhotovitele.
Výpis usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce konaného 24.3.2014
- ZO bere na vědomí stanovisko odborného lesního hospodáře k množství vytěženého
dřeva v porostech 518 F12 a 522 D12 (viz příloha). ZO konstatuje, že uložený úkol
s termínem plnění do 31.3.2014 byl splněn.
- ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2014. Celkový odpis
činí 17.400,- Kč (viz samostatná příloha).
- ZO schvaluje odpisový plán obecního majetku obce Moravské Knínice na rok 2014.
Celkový roční odpis činí 1.314.415,- Kč (viz samostatná příloha).
- ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2014. Příjmy činí 11.404.800,-Kč splátka úvěru
od KB Brno-venkov bude ve výši 972.000,- Kč. Celkové výdaje podle jednotlivých
paragrafů činí 10.432.800,- Kč. ( rozpočet viz samostatná příloha). V položkovém
čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů se připouští přesun finančních
prostředků správcem rozpočtu po odsouhlasení se starostou obce. Zastupitelstvo obce
dále stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Do výše 100.000 ,- Kč
jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky

na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených fin. prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízený orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter,
protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně ).
- ZO schvaluje: neinvestiční dotaci pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Moravské
Knínice na rok 2014 v celkové výši 1.008.500,- Kč, neinvestiční dotaci pro SK
Moravské Knínice v celkové výši 11.000,- Kč, neinvestiční dotaci pro 1. Skautský oddíl
Moravské Knínice v celkové výši 22.000,- Kč, finanční dar pro Okresní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu Brno-venkov na vydání publikace pod názvem „Zemřeli
jsme pro vlast“ v celkové výši 2.000,- Kč, finanční dar pro narozené občánky, kteří se
zúčastní vítání v roce 2014 ve výši 1.000,- Kč na jedno dítě. ZO současně pověřuje
starostu obce k uzavření smluv.
- ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Moravské Knínice na roky 2015 –
2016(příloha)
- ZO schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku Obce Moravské Knínice na akci
„Obecní úřad Moravské Knínice - Bezbariérový vstup“ a současně jmenuje hodnotící
komisi ve složení MVDr. Milan Veselý a Ing. Libor Řehoř a Ing. Zdeněk Špaček.
- ZO schvaluje Smlouvu o dílo s fi. Swietelsky na akci Oprava komunikace – ulice
Vinohradská, Moravské Knínice-2. část. Dohodnutá cena vč, DPH činí 281.507,- Kč.
- ZO současně pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
- ZO schvaluje záměr obce vypůjčit obecní pozemky parc.č. 700/3,152/3 a dále části
pozemků parc.č. 1070 a 1075 (viz samostatná příloha).
- ZO schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 1069 o výměře 37 m2 za celkovou
cenu 5.550,- Kč (viz samostatná příloha).
- ZO schvaluje záměr směnit část pozemku parc. č. 1069 o výměře 11 m2 zapsané
na LV č.1 za část parcely č. 153/5 o výměře 11m2 zapsané na LV č. 276.
- ZO schvaluje v souladu s usnesením č. 900 nařízení vlády , kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. měsíční odměny členům ZO (viz samostatná příloha). Takto
stanovené odměny budou vypláceny s platností od 1.4.2014.
- ZO schvaluje Vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, která nabývá účinnosti 24.3.2014.
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 ke schválenému rozpočtu na rok 2014
- ZO schvaluje zadat vypracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku
obce dle cenové nabídky Ing. Romana Bury.
- ZO schvaluje objednání úpravy komunikace ul. U Hřiště u fi. Swietelsky.
POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLEM POPISNÝM
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie a ve většině obcí proběhlo
v letech 1770 - 1771. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak,

jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. U obcí
ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně
vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní
čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v
omítce nebo provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo
měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje
dobrou informaci o postupu vývoje obce.
Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru,
nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru.
Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady
vlastník budovy.
Zjistili jsme, že některé rodinné domy v Moravských Knínicích nejsou označeny číslem
popisným. Spousta domů sice je označena, ale číslo je umístěno za oknem nebo za
dveřmi a není dobře viditelné. To pak způsobuje problémy při doručování pošty ať již
Českou poštou, expresní balíkovou službou či při doručování novin a časopisů. Obecní
úřad určuje, v rozhodnutí o přidělení čísla popisného, vlastníkům novostaveb, pořídit
si tabulku s číslem popisným obdélníkového tvaru o rozměrech 25x20 cm, číslo i
rámeček černé na bílém podkladě. Popisné číslo má být na budově umístěno tak,
aby bylo vidět z veřejné komunikace.
Žádáme všechny majitele domů v obci, aby umístili číslo popisné tak, aby bylo
viditelné z komunikace! Na fasádu domu nejlépe vedle hlavních dveří či vrat,
nebo na branku před vstupem do předzahrádky!
Poštovní schránky
Poštovní doručovatelky i pracovníci roznášky novin a časopisů si stěžují na chybějící
poštovní schránky u mnohých domů v naší obci. Na mnohých domech jsou umístěny
staré schránky velice malých rozměrů. Do takovýchto schránek se vejde maximálně
jeden dopis formátu A5. Pracovníci roznáškových služeb jsou povinni dodávat do
každého domu v obci informační letáky. Nesmí poštu dávat jinam než do schránky.
Jejich práce je pravidelně kontrolována. Za nedodání letáků jsou postihováni. Žádáme
občany, aby na svoje domy či ploty umístili viditelně poštovní schránky velkých
rozměrů, vzhledem k objemnosti doručované pošty či předplacených novin.
Novou velkou poštovní schránku z plastu lze pořídit již za 300,-Kč.
Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy v Moravských Knínicích se koná ve středu
2. dubna 2014 v budově základní školy Kuřimská 99 v době od 13.30 – 16.00 hodin.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.
Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete vyzvednout od 17. března v obou
mateřských školách. Kriteria k přijímání dětí do MŠ jsou vyvěšeny v MŠ a na webu:
www.zs-kninice.cz
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Děti, nezapomeňte ani letos na „hrkání“
Rozpis hrkání:
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Sobota

17.4. večer
18:00
18.4. poledne
12:00
18.4. večer
18:00
19.4. poledne
12:00

Informace ze Sokola
Letošní „teplá“ zima nám nedopřála obvyklé zimní radovánky. Na kluzišti za
sokolovnou se letos nebruslilo. Naopak sokolovna je využívána denně od brzkého
odpoledne do pozdních večerních hodin.
Ve cvičebním roce 2013 – 2014 využívá místní sokolovnu oddíl badmintonu - 37 členů
(žactvo, dorost a dospělí), oddíl bojových sportů - infighting – 19 členů (žactvo, dorost
a dospělí), moderní gymnastiky 9 členek (žákyně), stolního tenisu 19 členů (dospělí) a
oddíl tenisu 8 členů (dospělí) Ostatní jsou členové oddílu všestrannosti. V sokolovně
probíhá cvičení maminek s dětmi RARÁŠCI, cvičení přípravky SK (předškolní chlapci
a žáci), kondiční cvičení (ženy), POWER jóga (dorostenky a ženy), aerobic
(dorostenky a ženy), malá kopaná (dorostenci a muži), své taneční hodiny zde má i
soubor Kyničan a pravidelně se schází divadelní soubor – děti i dospělí. Celkový počet
členů sokola k 31.12.2013 je 199. Z toho 18 předškolních dětí, 11 žákyň, 16 žáků, 6
dorostenek, 7 dorostenců, 57 žen, 47 mužů, 20 seniorek a 17 seniorů. V roce 2013
uspořádala místní jednota Sokola 27 sportovních a kulturních akcí.
V roce 2013 byl založen nový oddíl všestrannosti – oddíl volejbalu. Členové se scházeli
pravidelně 1x za týden k vzájemným volejbalovým utkáním. V neděli 16.3.2014
podnikl, další nově založený oddíl, oddíl turistiky, svůj první turistický výšlap –
„Předjarní přírodou“ do Jinačovic.
Vše potřebné informace o činnosti v Sokole a nejbližších akcích jednotlivých oddílů
najdete na webu www.moravskekninie.cz/sokolmkninice nebo v kabelové televizi.
Vítání jara
….“Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěkně přistrojenú,
helo, helo!“…..
Pěkně ozdobenou Mořenu (vajíčky, perníčky, pentličkami…..) jsme s maminkami a
dětmi vynesli z naší vesnice do blízkého Mezihoří. Po krátkém rozloučení jsme ji vhodili
do potoka. Plavala jen chvíli, jelikož je málo vody a poté zůstala ležet na
hladině.Pokud se vydáte na procházku do Mezihoří, máte možnost ji tam ještě vidět.
Poté jsme se přesunuli na hřiště na Výletišti, kde jsme měli připravené krátké hry a
občerstvení. Počasí bylo krásné a vítání jara se nám vydařilo.
-rarášci
Ohlédnutí za ročníkem 2013/2014 ve stolním tenisu
„A“ 7. místo, 21 utkání, 8 vítězství, 2 remízy, 12 porážek, skóre 153 : 180 48 bodů
Vlček D. 73%, Juříček P. 56%, Gabryš M. 41%, Němec J. 38%, Veselovský V. 21%
„A“ celek měl jako nováček krajské soutěže v letošním ročníku jediný cíl, a to záchranu
v soutěži. Po první půli figuroval v tabulce v klidném středu na 7. místě. S ohledem na
skutečnost, že v této soutěži sestupují přímo celky na 10.-12. místě, a další dle vývoje

ve vyšších soutěžích, byla nutnost umístit se nejhůře do 8. místa. Při obrovské
vyrovnanosti celků na 7. – 9. pozici, to byli nakonec hráči áčka, kteří si 7. místo, a s ním
i právo startu v krajských soutěžích pro příští rok vybojovali. Za úspěchem družstva
stojí především vyrovnané výkony Dalibora Vlčka a Petra Juříčka, které bodově
doplňovali Milan Gabryš a Jaromír Němec a nestárnoucí Vlastimil Veselovský.
„B“ 7. místo, 21 utkání, 13 vítězství, 2 remízy, 6 porážek, skóre 223 : 155, 62 bodů
Pleskač M.82%, Jaroušek 69%, Koláček I. 61%, Svejkovský P. 50%, Vojanec L. 46%
Béčko stejně jako v loňském ročníku mělo v okresním přeboru III. třídy ambice hrát o
čelo tabulky. Herní kádr na tuto soutěž rozhodně měl. Historie se však opakovala, a
v polovině soutěže, chyběl (stejně jako vloni) při maximální vyrovnaností soutěží jediný
bod k postupu mezi nejlepší šestici celků. Béčko tak obsadilo po půli 7. (první
nepostupovou příčku) s bilancí 5 výher 2 remíz a 4 porážek, což je předurčilo pouze
k bojům o záchranu. Ve druhé půli potom hráči potvrdili svou kvalitu, a se 7. bodovým
odstupem ve skupině o udržení zvítězili, s bilancí 8 vítězství a pouhých dvou porážek.
„C“ 5 . místo, 21 utkání, 10 vítězství, 1 remíza, 10 porážek, skóre 197 :187, 52 bodů
Špaček Z. 75%, Kučera M. 75%, Hrubeš A. 64%, Hledík I. 32%, Toldy J. 13 %
Céčko obsadilo v okresní soutěži po půli 6. příčku, která mu zajistila postup mezi
nadstavbovou elitu o postup do OP IV. třídy. Ve skupině o postup potom dokázali hráči
céčka zvítězit v dalších čtyřech utkáních. Kádr mužstva byl průběžně obměňován, a
to vždy s ohledem na kvalitu soupeře. Výsledkem bylo celkové umístění na 5. místě,
jakožto i příslib perspektivního růstu hráčů do budoucna.
8. ročník BADIBOJ
V sobotu 12.4.2014 se uskuteční v místní sokolovně 8. ročník předvelikonočního
turnaje v badmintonu pro žactvo a dorost Sokolské župy Pernštejnské.
Registrace: kategorie do 10 roků
8:30 – 9:00
kategorie 11 – 14 let
12:30 – 13:00
kategorie 15 – 18 let
14:30 – 15:00
závazné přihlášky posílejte do 7.4.2014 na email : ivos.hledik@email.cz
tel. : 604 46 22 45. Startovné : 50,- Kč. Turnaje se mohou zúčastnit hráči neregistrovaní
a
nehrající
soutěž
SABL.
Drobné
občerstvení
zajištěno.
–hle–
15. ročník MIŇON CUP
Víkend 19. – 20.4.2014 bude v 8:00 hodin místní sokolovna patřit oddílu badmintonu
při TJ SOKOL Moravské Knínice. Proběhne již 15. ročník velikonočního turnaje
neregistrovaných hráčů badmintonu v disciplíně dvouhra mužů a žen. Nasazení do
skupin určí hlavní pořadatel vzhledem k výkonnosti. Občerstvení zajištěno.
POZVÁNKA DO DIVADLA
V pátek 25.4.2014 ve 20:00 hodin sehraje DIVADLO STODOLA Z JIŘÍKOVIC
v knínické sokolovně komediální hororový muzikál NEMRTVÁ NEVĚSTA. Stará
židovská legenda vypráví příběh mladíka Viktora z bohaté rodiny obchodníků s rybami,

který se má oženit s Viktorií ze zchudlé aristokratické rodiny. Nešťastnou shodou
okolností navlékne prsten na ruku dávno mrtvé dívky, která se od toho okamžiku
považuje za jeho manželku.
Více zde: http://www.divadlostodola.cz/products/nemrtva-nevesta/ a na plakátech.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2014 – aneb „Jak pálí ženské v Knínicích“
Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na 1. ročník turnaje ženské čtyřhry v sobotu
26.4.2014. Registrace 8:30, první zápasy 9:00 v knínické sokolovně. Zúčastnit se
mohou hráčky badmintonu, které nejsou a nebyly registrované a hráčky hrající SABL.
Startovné 200,-Kč/os. V ceně jídlo, káva, nápoj. Závazné přihlášky posílejte do
24.4.2014 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.cz
Čarodějná stezka
Všechny malé i velké zveme na už tradiční Čarodějnou stezku, která se uskuteční ve
středu 30.4. 2014 od 16:30 hodin. Bližší informace se dozvíte z plakátů.
za
všechny Rarášky H+R
NOVÉ PŘEDSTAVENÍ KNÍNICKÝCH OCHOTNÍKŮ
Ani v letošním roce Vás kníničtí ochotníci neošidí o nové divadelní představení. Na
konverzační komedii francouzského autora Clémenta Michela „ANI O DEN DÝL“ Vás
pozveme v sobotu 17. května a v neděli 18. května 2014. Bližší údaje budou na
plakátech, na webu i v infokanálu kabelové televize.
„PAVEL SOLO AJFON TOUR“
V neděli 25.5.2014 Vás zveme v 19:00 hodin do sokolovny na jedinečný koncert turné
Pavla Helana „Pavel solo AJFON tour”. Rezervujte si již nyní tento nedělní večer.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodejnice u rybníka" dne
30.4.2013. Od 20:00 hraje country kapela. Občerstvení zajištěno.
1.5.2014 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve ve čtvrtek 1. května 2014 na XXVI. ročník
turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY, tentokrát pod heslem: „Smočíme
palce na nohou ve čtyřech rybnících“. Po dvaceti letech budeme částečně kopírovat
trasu, na kterou naši spoluobčané vyrazili 1. května 1994. Sraz účastníků je v před
Obecním úřadem v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin. Trasa je dlouhá 12 km.
Vede z Moravských Knínic kolem čtyř rybníků na stanoviště U Tří křížů, přes Chudčice
zpět do Moravských Knínic. Závěrečné posezení s „country“ hudbou a občerstvením
v Knínickém hostinci.
-oú –

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
březen2014
BANG!!!
15. března se naše klubovna proměnila na několik hodin ve stylové hráčské doupě.
Neohrožení pistolníci a pistolnice změřili své síly pod přísným dohledem šerifa a jeho
pomocníků v karetní hře Bang. Los určil, kdo se s kým utká v základním kole. Z něho
pak postupovali hráči do finále, které bylo napínavé do posledního výstřelu.
Historicky prvním vítězem a majitelem putovního bangpoháru v našem oddíle se stal
Janny alias Honza Lidmila.
Těšíme se na příští bang!!!

