Starosta obce informuje
Dětské hřiště „ELIŠKA“
Ve spolupráci s kuřimskou firmou Alestra s.r.o byly instalovány na dětském hřišti
v parku v Koutě další herní prvky.
Tentokráte se jednalo o domeček, malý kolotoč, kládovou houpačku a pružinové
houpadlo - koník. Jistě si vzpomenete, že před několika lety vzniklo toto hřiště
za finančního přispění knínické
rodačky paní Elišky Pokorné – Hasilové, která žije v současné době se svým
manželem Josefem Hasilem v Chicagu. Paní Eliška se narodila manželům
Barboře a Františkovi Pokorným a bydlela v dnes již neexistujícím domě v ulici
Kout, který stál právě v místech našeho nového dětského hřiště. V sobotu 19.
července bylo hřiště slavnostně otevřeno k radosti těch našich nejmenších
spoluobčánků.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé herní prvky musí být certifikované a podléhají
pravidelné roční kontrole, je takové dětské hřiště poměrně finančně náročné.
Pořizovací náklady na dětské hřiště v Koutě činily 100 tis. Kč.
V rámci
investičních akcí, které v letošním roce proběhly v ulici Kout, počítáme ještě
s doplněním mobiliáře v okolí vodního prvku a na dětském hřišti. Lavičky budou
zhotoveny svépomocí.

Výpis usnesení z 29. zasedání ZO
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice
za rok 2013.
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Moravské Knínice za rok 2013 ve výši 169.903,87 Kč do rezervního fondu.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2014 k rozpočtu obce na rok 2014.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014
ZO schvaluje smlouvu č. 1030017413/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch E.ON Česká republika, s.r.o
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420001929 mezi Obcí Moravské Knínice a EKO-KOM, a.s.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OS201420001929 o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Moravské Knínice a EKO-KOM, a.s.
ZO schvaluje stavební spol. DOLP s.r.o jako dodavatele hlavních stavebních
prací na akci „Bezbariérový vstup do obecního úřadu. Obec samostatně zajistí
dodavatele na výkopové práce a dále pak montáž systému elektrického
kabelového topení do přístupové rampy a instalaci zábradlí s využitím místních
odborných firem.
ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 568/3 v k.ú. Moravské Knínice.

Volby do obecních zastupitelstev 2014
Volby do obecních zastupitelstev proběhnou 10. a 11. října 2014. Kandidátní
listiny se podávají k Městskému úřadu Kuřim (registrační úřad) do 5. srpna 2014
do
16:00
hodin.
Veškeré
informace
budou
k
dispozici
zde:
http://www.kurim.cz/cs/samosprava/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-10a-11-rijna-2014.html a budou průběžně doplňovány.

Kandidátní listiny se podávají na odboru správním a vnitřních věcí u Mgr. Lenky
Krejčové a Ziny Hlouchové, tel.: 541 422 309, 541 422 308

E.ON oznamuje
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena
dodávka elektrické energie ve čtvrtek 7.8.2014 od 9:00 do 14:00 hodin.
Bez napětí bude trafostanice "Věžová" a z ní napájená část obce:

ulice Kout

ulice U Sokolovny

ulice U Hřiště

ulice Na Hrázi

část ulice Dolní branka (od ul.Horní branka po ul.U Sokolovny)

ulice Pod Školou

část ulice Kuřimské (od kostela po Uličku, obě strany)

ulice Ulička

na ulici Horní branka č.p. 34 a 289

Oznámení odběratelům vody
Podle § 4 odst. (2) zákona č.274/2003 Sb. a podle vyhlášky č. 254/2004 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je
naše společnost, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., povinna mimo jiné provést
kontrolu jakosti pitné vody rozborem vzorků vody přímo v nemovitostech u náhodně
vybraných odběratelů vody. Způsob náhodného výběru je popsán v příslušné hygienické
příloze provozního řádu vodovodu.
Tuto činnost provádíme již dlouhodobě, ale pro Vaší lepší informovanost a také, aby se
předešlo nedůvěře ze strany obyvatel obce, Vám oznamujeme, že v pondělí 4.8.2014
bude dle Plánu kontroly kvality pitné vody na rok 2014 proveden odběr vzorku pitné vody
ze sítě v obci. Metodou náhodného výběru bylo vybráno odběrové místo: Moravské
Knínice, U Sokolovny č.100 a dále jako náhradní možná odběrová místa - Kuřimská č. 157
a Kuřimská č. 202. Odběr bude proveden pouze u jednoho odběratele, který bude
přibližně mezi 12 až 14 hod. doma. Bylo by, prosím, možné informovat občany o
probíhající akci, aby byl pracovníkům VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
umožněn přístup do některé z nemovitosti? Nebo je také možné ve spolupráci s Vámi
vybrat vhodnější místo pro možný odběr vzorků.
Děkujeme za spolupráci při zajišťování kontroly zdravotní nezávadnosti dodávané pitné
vody. Telefonické nebo písemné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty.
Ing. Miroslava Doležalová, telefon: 545 532 123, e-mail dolezalova@vasbv.cz

28. červenec 2014 – výročí 100 let od vypuknutí první světové války
28. června 1914, Gavrilo Princip v Sarajevu zastřelil arcivévodu a následníka
trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Gavrilo byl členem radikálního hnutí Mladá
Bosna, jejímž cílem bylo sjednocení jižních Slovanů a nezávislost na RakouskoUhersku.

Atentát na následníka spustil rychlý sled událostí vedoucích k vypuknutí světové
války. Velká část populace v monarchii i mimo ni se proto z vyhlášení války Srbsku
radovala a chápala ji za trestnou výpravu vůči jakési podivné zemi na Balkáně.
Původní představa o bleskové válce se však během následujících několika
měsíců rozplynula a nadšení z války vystřídaly existeční obavy.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními
mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království (které
se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie), Francie a carské
Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA.
Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K
Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko.
Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a
státy Skandinávie.
Dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku. Ruská vláda
vyhlásila 30. července mobilizaci, rakousko-uherská 31. července. Dne 1. srpna
vyhlásilo Německo válku Rusku, o dva dny později pak Francii (již 2. srpna
obsadilo Lucembursko) a 4. srpna vstoupila německá vojska do neutrální Belgie,
aby tak získala průchod do Francie. Porušení neutrality Belgie dalo Velké Británii
podnět na vypovězení války Německu (4. srpna). Dne 6. srpna vypovědělo
Rakousko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna ohlásila válku s Rakousko-Uherskem
Černá Hora, do týdne vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká
Británie. Z asijských zemí vstoupilo do války po boku Dohody Japonsko (23. srpna
(Japonsko zabralo v Číně německé teritorium Čching-tao a rakouský Tchien-ťin)
a Turecko, resp. Osmanská říše po boku Německa a Rakousko-Uherska (30.
října). Malý srbský konflikt se rozrostl na světovou válku.
Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní
frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků bylo
mobilizováno od roku 1914 do roku 1918.
Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy
od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané
téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního
velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiègne.
Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.
Historie první světové války bývá v dnešní době neoprávněně přehlížena. Přitom
to byla právě válka našich pradědečků, v níž se zrodilo moderní válečnictví. Do
tohoto velkého světového konfliktu bylo zapojeno velké množství našich předků,
kteří bojovali na obou válčících stranách. Do nového století se přitom naši
předkové dívali se značným optimismem. Přineslo nové vynálezy, které měly
posloužit celému lidstvu: rychlejší a větší lodě, automobily se spalovacími motory
i úžasné létající stroje. Všechny novinky techniky měly, ale záhy posloužit válečné
mašinérii.
Nikdo si nedokázal představit intenzivní vývoj zbraní a zbraňových systémů,
rozvoj a využití nových válečných prostředků, masivní využívání nové techniky. S
první světovou válkou jsou již trvale spojeny pojmy jako zákopová válka, bitva u
Verdunu či bitva na Sommě, masivní použití kulometů, mohutná a dlouhou dobu

trvající dělostřelecká palba, první použití otravných plynů a průkopnické nasazení
tanků. I přes utrpení vojáků na všech frontách přinesla válka nové prvky do
bojových činností, zapříčinila obrovský rozvoj technického pokroku a přinesla
nové technické prostředky do oblasti vojenství.
V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů.
Dohodové státy mobilizovaly celkem 44 558 00 mužů. Centrální mocnosti, mezi
něž patřilo také Rakousko-Uhersko, pak mobilizovalo 25 598 000. Na straně
Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních mocností 4 029 000 mužů.

Z kroniky obce Moravské Knínice …
Dne 28. června 1914 přišla zpráva, že v Sarajevě byl zavražděn následník
rakouského trůnu arcivévoda Ferdinand s chotí. Sokolský slet v Brně byl přerušen
a očekávaly se další smutné a tragické události. Ty nedaly na sebe dlouho čekat
a přišly 26. července 1914 v podobě vyhlášky o částečné a 31. července 1914 o
všeobecné mobilizaci, podle které narukovali do 24 hodin do zbraně všichni muži
(vojáci) od 21 do 42 let. Začala první světová válka a s ní i všechny válečné útrapy,
rekvisice, válečné půjčky, příděly životních potřeb na osobu apod.
Z každého kusu hovězího dobytka se odvádělo 10 dkg másla týdně, 1/2 litru
mléka denně, ze zabitého prasete 2 kg sádla, dále se odevzdávaly všechny
mosazné předměty, jako kliky od dveří, moždíře, trdla, zvony, zvonky a jiné. Obilí
odváděla naše obec průměrně asi 12 vagonů.
Skoro na všechno byly zavedeny lístky, jimž se říkalo: chlebenky, masenky,
cukřenky, tabačenky atd. Masa se přidělovalo 10 dkg na osobu a na týden, cukru
1,20 kg na osobu a měsíc, mouka se mlela z turkyně (kukuřice), ječmene. Bílé
mouky se dostalo asi 1/2 kg na celou rodinu na týden.
Tyto příděly rodinám nestačily, a aby si lidé přilepšili, mleli obilí "načerno". V této
věci jim vyšel vstříc mlynář pan Tejkal ve mlýně ve Veverské Bitýšce. Aby se
nemlelo načerno, byly do mlýnů vysílány přepadové revize. Do Veverské Bitýšky
tito revizoři jezdili vlakem. Strojvůdce vlaku, když zjistil, že v Kuřimi na nádraží
nastupují do vlaku osoby typu revizorů, dával již při výjezdu z nádraží v
Chudčicích znamení pískáním. Pískal skoro celou dobu cesty až do nádraží ve
Veverské Bitýšce, takže když revizoři v Bitýšce vystoupili z vlaku, mleči již ze
mlýna dávno odjeli. Ve mlýně bylo po "černých" mlečích vše poklizeno ke
spokojenosti revizorů.
V první světové válce se také upisovaly válečné půjčky. Dne 11. listopadu 1915
na III. válečnou půjčku upsala obec 1.000 Kor., místní školní rada 900 Kor. a
občané 3.200 Kor. Na IV. válečnou půjčku 7. května 1916 upsali občané 12.100
Kor., žáci obecné školy 2.100 Kor. Na VI. válečnou půjčku v roce 1917 upsala
obec 63.000 Kor. (Samo 15 žáků v naší obecné škole upsalo 1.900 Kor.) Někteří
občané /i obec sama/ válečné půjčky ihned dále se ztrátou prodávali. Na VII.
válečnou půjčku se upsalo celkem 82.900 Kor., obec upsala 20.000 Kor., mezi
lidmi bylo upsáno 61.000 Kor. a školní děti upsaly 1.900 Kor. Toto byla již poslední
válečná půjčka.

Podpora vyživovacího příspěvku rodinným příslušníkům narukovaných činila
měsíčně 4.400 Kor. pro celou obec.
V roce 1916, kdy petrolejové sondy v Haliči byly v rukách Rusů, byl v Rakousku
nedostatek petroleje (v té době převážně používán jako svítivo). Proto, aby se
ušetřilo, byl zaveden v Rakousku tak zvaný "letní čas", hodiny se posunuly o
hodinu dopředu.
Dne 27. června 1917 byly sbírány po domech mosazné, cínové a olověné
předměty. Také školní zvonek ve váze 1,20 kg, jakož i měděný kotel na pálení
slivovice byly odevzdány, děti sbíraly ostružinové listí, z něhož se vařil pro vojáky
čaj, konaly se sbírky prádla a vůbec všeho co kdo dal.
Již počátkem roku 1918 mnoho rakosko-uherských vojáků z fronty dezertovalo a
ti, kteří odešli na dovolenou, vraceli se na frontu opožděně nebo se vůbec nevrátili
a zůstali ukryti doma nebo u sousedů jako např. Tomáš Kučera z č. 38 a František
Malý z č. 76.
Toto byl počátek rozkladu rakousko-uherské armnády. Rakušáci na všech
frontách ustupovali a potom přišel den, kdy Rakousko-Uhersko bylo poraženo,
přišel den 28. říjen 1918, který pro náš národ zůstaniž nezapomenutelným!
Z naší obce do první světové války narukovalo 187 mužů, z nichž 34 padlo nebo
na následky války zemřelo. V zajetí bylo 38 mužů a z těchto bylo 8 legionářů.
 6 ruských (Antonín Kučera z č. 38, Josef Dvořáček č. 54, Alios Procházka
č. 33, Antonín Fajt č. 101, Josef Malý č. 62, Josef Lazar č. 134),
 1 italský (Alois Pleskač č. 113)
 1 francouzský (Martin Nebesáček č. 153).
Z války se nevrátili – padli nebo zemřeli v italském nebo ruském zajetí:
Ludvík Helán z č. 3, František Palas z č. 4, Fabián Vlk z č. 10, Vladimír Panáček
z č. 13, Jakub Kříž z č. 16, Josef Mrkos z č. 26, Vladimír Škára z č. 32, Josef
Novotný z č. 36, Martin Příbramský z č. 50, Bohumil Kučera z č. 58, Jan Malý z
č. 62, Augustýn Malý z č. 62, Jan Výrosta z č. 65
, Antonín Kučera z č. 65
, Jan Pacek z č. 67, Josef Večeřa z č. 70, Jan Vlček z č. 75, Martin Lazar
z č. 80, Josef Sochor z č. 110, František Halouzka z č. 112, Matěj Hrazdira z č.
114, František Lazar z č. 117, Fabián Lazar z č. 117, Jan Kuba z č. 119, Ladislav
Malý z č. 120, Antonín Sochor z č. 124, František Zikmund z č. 125, Josef
Jaroušek z č. 131, Martin Mašek z č. 132, Martin Lorenc z č. 135, František Fišer
z č. 139, Václav Fišer z č. 139, František Šrámek z č. 140, Antonín Pacek z č.
142.
K uctění všech obětí první světové války byl v roce 1921 vybudován pomník, který
je umístěn v sousedství základní školy.

POZVÁNKA NA DOLNOLOUČSKÝ DECHOVKOVÝ FESTIVAL
11. ročník dechovkového festivalu se koná v Dolních Loučkách „Pod Hradiskem“ v
sobotu 2.8. 2014 od 14.00 hodin.
Program:
14:00 Podhorácká muzika - Dolní Loučky
15:00 Záhorienka – Slovensko
16:00 Blatnička – Veselí nad Moravou
17:00 Bobrovanka – Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou
18:00 Sobuláci – Kyjov
od 20:00 do 2:00 hod zábava, kde hrají Sobuláci

Pozvánka na MEMORIÁL MVDr. Vladislava Hanáka
Myslivecká společnost Sychrov se sídlem v Moravských Knínicích pořádá
v sobotu 23. srpna 2014 na střelnici na Čihadle v Moravských Knínicích 18. ročník
MEMORIÁLU MVDr. Vladislava Hanáka v brokové střelbě na vysoké věži.
Trénink: pátek 22. srpna 2014 14:00 – 19:00, 20 terčů
Závod : sobota 23. srpna 2014
8:15 prodej položek
9:00 zahájení závodu
Střílí se za každého počasí, položky jsou nepřenosné, prodej položek na zbrojní
průkaz. Závod je dotován cenami, změny si vyhrazuje pořadatel, k dispozici
náboje ráže 12, !!! občerstvení, myslivecká kuchyně, hudba !!!
Info na emailu: mssychrov@seznam.cz
Srdečně zvou myslivci MS Sychrov

HURÁ DO ŠKOLY již potřetí
Poslední prázdninový víkend zveme všechny
školáčky, školáky,
jejich rodiče a prarodiče
na
KOVBOJSKÉ - HURÁ DO ŠKOLY
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
Stezka pro děti s honbou za pokladem
Táborák aneb přineste si špekáček
Večerní rodičovské posezení
Bohaté občerstvení zajištěno
KOVBOJOVÉ SE NA VÁS TĚŠÍ V SOBOTU 30. SRPNA 2014
OD 15 HOD. U MYSLIVECKÉ CHATY
Vstup volný.
V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.

