Starosta obce informuje
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Moravské Knínice, podle § 32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů a vyhlášky č.
409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,
1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební
místnost sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
3. Volič, občan ČR, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen
odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU; skutečnost, že je na
území České republiky veden v evidenci obyvatel se má za prokázanou již zápisem
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; v případě nesrovnalostí
v tomto zápise, je třeba předložit potvrzení o přechodném pobytu nebo průkaz o
povolení k trvalému pobytu. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V
den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zřízení distribuční soustavy – rekonstrukci, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v naší
obci:

dne 12.05.2014 od 7:30 do 15:00 hod
ulice Pod Strážnou, U Hájenky, Na Okřínku, U Školky, Horní branka, Úvoz, U
Jánečka, a část ulice Kuřimská od č.p. 168 a 41 směrem na konec obce (směr Kuřim)
a prostor bývalého vojenského areálu.

dne 15.05.2014 od 7:30 do 16:45 hod
ulice Vinohradská, Mezihoří ul.Dolní branka od ul.U Sokolovny po ZD.

Placení daně z nemovitých věcí na rok 2014
Stejně jako v předchozích letech bude i letos finanční správa poplatníkům daně
z nemovitých věcí od konce dubna postupně rozesílat složenky na úhradu této daně.
Složenky jsou distribuovány postupně, tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí
poplatníci dostat složenky ve stejný den.
Posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2004 nebo její první
splátky je 2. červen.
Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí – Finanční úřad pro Jihomoravský kraj –
7755-77628621/0710.

Místní poplatky
Při úhradě místního poplatku za svoz odpadů v plné výši vydáváme nálepky na
svozové nádoby na r. 2014. Kdo hradil tento poplatek převodem, nebo nálepku při
platbě neobdržel, může si ji vyzvednout na obecním úřadě. Nálepky je důležité vylepit
z důvodu kontroly svozovou firmou.
Upozorňujeme, že splatnost místních poplatků na r.2014 byla již 31. března. Stále
však ještě neuhradili tyto poplatky všichni občané. Proto si zkontrolujte zda máte
zaplaceno, jedná se o poplatek za svoz odpadů, za psa a televizní kabelový rozvod.

VIII. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu žactva Badiboj
Turnaj mládeže v badmintonu s názvem Badiboj, má v předvečer Velikonočních
svátků své pevné místo v kalendáři. Nejinak tomu bylo i letos, a tak se v sobotu 12.
dubna 2014 konal již VIII. ročník této populární sportovní akce.
Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 11 nadějných adeptů hry s opeřeným míčkem
ze čtyř tělocvičných jednot Sokolské župy Pernštejnské (Kuřimi, Věžné, Předklášteří
a domácích Moravských Knínic). Hráči se utkali ve dvou výkonnostních kategoriích
dvouher a následně i ve čtyřhře.
Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními diplomy a drobnými
věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy Pernštejnské zorganizovali stejně
jako v uplynulých ročnících protagonisté oddílu badmintonu a členové TJ Sokol
M.Knínice Jirka Hanák a Ivoš Hledík.
Výkonnostní kategorie „B“ :
1. Hynek Langer
M. Knínice
2. David Merta
Předklášteří
3. Tomáš Pelikán
M. Knínice
4. Šimon Kroupa
Věžná
5. Šimon Cibulka
M. Knínice
6. Dominik Šipka
M. Knínice
7. Matěj Koláček
M. Knínice

Výkonnostní kategorie „A“ :
1. Tomáš Ott
M. Knínice
2. Petr Hanák
M. Knínice
3. Jan Zeman
M. Knínice
4. Mikuláš Merta
Kuřim

Čtyřhry kategorie „A“ :
1. Tomáš Ott / Mikuláš Merta
2. Petr Hanák / Jan Zeman

-hle/voj-

Soustředění přípravky SK MK - BALDOVEC 2014
Rok utekl jako voda a naši nejmladší fotbaloví gladiátoři, ošlehaní loňským severákem
a utužení loňským mrazem, se opět postavili do arény s názvem Baldovec, kde
probíhal druhý ročník soustředění mladší přípravky SK MK.
Je až k nevíře, jakou příjemnou změnu počasí nám letos matička příroda přichystala.
Od prvního dne si každý z nás vychutnával slunečné jarní počasí bez větru a deště.
Tradiční trenérská dvojice Mauer – Pleskač opět naplno využila potenciál skvělého
areálu a po ranních rozcvičkách následovaly tréninkové jednotky zaměřené na práci
s míčem, fyzickou zdatnost , ale i poznávání okolí ( výlet na zříceninu Holštýn a
stezka odvahy ). Střídavě bylo využíváno jak travnaté hřiště, tak hřiště s umělým
povrchem, přičemž jsme se o ně dělili s oddílem SK Rajhrad stejné věkové
kategorie. Přesto, že je Rajhrad o několik soutěží výše, sehráli s nimi naši fotbalisté
přátelské utkání v němž prokázali odvahu, bojovnost a soudržnost.
Co by se dalo však nazvat jako nejsladší odměna organizátorům této akce, byla skoro
dvojnásobná účast dětí oproti ročníku s pořadovým číslem 1.
Všech 14 účastníků bylo rozděleno do tří družstev:
Barcelona : Krehul Dominik, Mauerová M. Veselovský D., Pleskač R.
Chelsea : Langr H., Fabiánek J., Havlík A., Hanák F., Langr L.
Bayern : Veselovský O., Stodůlka J., Kaláb M., Bořil T., Krehul De.
Každý z účastníků přispěl nemalým dílem k tomu, že se nám vyhnuly zranění ,
nemoci a špatná nálada a že si odvážíme plno zážitků a krásných vzpomínek.
Velký dík patří zmiňované trenérské dvojici Mauer - Pleskač a samozřejmě malým
fotbalistům a fotbalistkám. Dále bych rád poděkoval obci Moravské Knínice, která
poskytla finanční dotaci, poděkoval bych také všem otcům a dědečkům, převážně pak
Pavlu Kalábovi, jakožto hlavnímu animátorovi, kteří svůj pracovní i volný čas trávili
dohledem nad řádným průběhem soustředění. Dík patří maminkám, které potlačily
obavy o své ratolesti a daly šanci ryze pánské sestavě posbírat pár kladných bodů a
hlavní dík patří našemu předsedovi Ladislavu /MIŇONOVI/ Pleskačovi, kterého bych
bez nadsázky nazval duší knínického fotbalu.
Na závěr bych ještě zmínil naši účast v zimních turnajích SK Drásov, kde se naše
družstva umisťovala z pěti pokusů vždy těsně pod příčkami zaručujícími medaile.
Myslím, že soustředění a zimní turnaje dávají slibnou šanci našim dětem v soutěžním
zápasovém kolotoči, který se roztáčí již 20. dubna. Tímto zároveň zvu všechny
fotbalové fanoušky!!!!!!!
Havlík M.

XV. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu Miňon Cup
Tak jako po zimě přichází jaro, s neúprosnou pravidelností je velikonoční víkend
v Moravských Knínicích již po léta zasvěcen příznivcům hry s opeřeným míčkem.
Nejinak tomu bylo rovněž i ve dnech 19. – 20. dubna 2014, kdy byl uspořádán
jubilejní, již XV. ročník tohoto oblíbeného, a hojně navštěvovaného badmintonového
sportovního podniku. Stejně jako v uplynulých letech, byl turnaj s ohledem k nárůstu
zájmu hráčů rozložen do dvou hracích dnů. Celkem se ho zúčastnilo 16 hráčů a 9
hráček z Brna, Kuřimi, České, Tišnova, Předklášteří, Čebína, Jinačovic, Věžné a
domácích M. Knínic. Hráči byli rozděleni do základních skupin, ze kterých se
postupovalo do semifinálových a následně pak do osmičlenné finálové skupiny.
Celá soutěž byla potom dohrávána až do celkového pořadí. O dramatičnosti turnaje
svědčí fakt, že žádný z hráčů mužské finálové skupiny jí neprošel bez porážky.

Všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více jak dvou desítek sponzorů, kromě
pocitu příjemně stráveného velikonočního víkendu i mnohdy velmi hodnotné věcné
ceny.
DVOUHRA MUŽŮ:
1.Veselý Roman
2.Kunc Lukáš
3.Kohout Tomáš
4.Pleskač Patrik
5.Vrbka Josef starší
6.Slavíček Jiří
7.Zima Aleš
8.Kroupa Vojtěch
9.Sára Pavel
10.Havlík Michal
11.Vrbka Josef mladší
12.Švec Jaroslav
13.Rohlínek Petr
14.Kyselák Aleš
15.Matyáš Dan
16.Špaček Adam

Kuřim
M.Knínice
Tišnov
M.Knínice
Věžná
Brno
M.Knínice
Věžná
Brno-Líšeň
M.Knínice
Věžná
Jinačovice
Čebín
Česká
M.Knínice
M.Knínice

DVOUHRA ŽEN:
1.Vrbková Veronika
2.Tesařová Katka
3.Tesařová Liba
4.Pelikánová Marcela
5.Krebsová Katka
6.Haková Katka
7.Vrbková Jana
8.Kroupová Bára
9. Rohlínková Marie

Věžná
Předklášteří
Předklášteří
M.Knínice
Kuřim
Brno
Věžná
Věžná
Čebín

-hle/voj-

I.ročník badmintonového turnaje ženských čtyřher
„Pálení čarodějnic v M.Knínicích“
Dne 26.4.2014 se uskutečnil 1. ročník badmintonového turnaje ženských čtyřher s
názvem „Pálení čarodějnic v M.Knínicích. Na premiérový ročník se „slétlo 7 párů
čarodějnic„ z Kuřimi, Brna, Tišnova, Lelekovic, Věžné a domácích Moravských Knínic.
Dvojice hrály v jedné skupině systémem každý pár s každým na jednu vítěznou sadu
do 17 bodů. Vítězství o více jak 5 míčků bylo hodnoceno 3 body, při vítězství o méně
jak 5 míčků získala dvojice 2 body, porážka při zisku alespoň 12 míčků byla potom za
1 bod.
Žádný z „přilétnuvších“ párů nezůstal bez bodového zisku, stejně tak jako neodcházel
bez věcné ceny, jako upomínky na tuto akci.
Věříme, že první ročník „Čarodějnického turnaje“ dal základ tradici další úspěšné
sportovní akce v Moravských Knínicích.
Konečné pořadí :
1. Pelikánová M.
2. Veselá H.
3. Vrbacká L.
4. Tesařová L.
5. Kroupová B.
6. Dolníčková Z.
7. Vrbková M.

-

Matyášová Z.
Krebsová K.
Krejčí M.
Borková H.
Vrbková J.
Petříčková K.
Hrubá L.

M.Knínice
Kuřim
Lelekovice
Tišnov
Věžná
Brno
Věžná

1.5.2014 NEZAPOMEŇTE, ŽE „JDEME NA CHROUSTY“,
ALE POZOR – ZMĚNA TRASY!!
Turistický pochod „JDEME NA CHROUSTY“ bude tradičně odstartován v 9:00 hodin
od obecního úřadu v Moravských Knínicích. Z důvodu nepovolení vstupu do obory
musela být operativně změněna trasa. Půjde se trasa: rybník pod kaplí, rybníka
v Batelově, Zelený stůl, Senařov, Trnůvka, Nad Rozdrojovicemi, Cyklistická, Junácká
louka, U tří křížů, Mezihoří, Knínický hostinec. Trasa je dlouhá cca 15 km.
Občerstvovací zastávka v restauraci po trase nebude, proto si vezměte dostatek
tekutin i zásobu jídla s sebou. Závěrečné posezení s „country“ hudbou a
občerstvením opět v Knínickém hostinci.

8.5.2014 Pochod a jízda Sokolskou župou Pernštejnskou
Milí přátelé turistiky! Dovolujeme si Vás pozvat na XXIII. ročník DÁLKOVÉHO
POCHODU XVIII. ročník CYKLISTICKÉ JÍZDY. Kdy? Ve čtvrtek 8. května 2014.
Trasy pochodu: z Doubravníku - 9 km, 16 km, z Tišnova - 27 km, 37 km
Cyklotrasy: 20 km, 40 km, 55 km
Presentace a start:
Doubravník, nádraží ČD - od 8 do 10:15hod. (pro 9 a 16 km)
Tišnov – sokolovna - od 7 do 10 hod.
Cíl:
Nádvoří hradu Pernštejna od 11 do 17 hod.
Tišnov - sokolovna od 11 do 15 hod.
Odjezd vlaku z Kuřimi do Doubravníku v 7:18, 8:34, v 9:18 (vždy s přestupem
v Tišnově). Odjezd vlaku zpět z Nedvědice do Kuřimi 14:01, 16:01, 16:53, 18:01 (vždy
s přestupem v Tišnově) Více zde:http://www.sokol-tisnov.cz/dalkovy-pochod/

12. ročník KNÍPEK CUP – turnaj v petanque
24.5.2014 se uskuteční v areálu tenisových kurtů za sokolovnou v Moravských
Knínicích 12. ročník turnaje v petanque KNÍPEK CUP 2014. Prezentace účastníků
8:00 – 8:30 hodin v areálu tenisových kurtů za sokolovnou v Moravských Knínicích.
Začátek turnaje v 9:00 hodin. Disciplíny: turnaj dvoučlenných týmů. Tým má 6 koulí ve
hře. Podmínkou účasti je vlastní sada koulí. Startovné: 50,-Kč na hráče. Občerstvení
zajišťuje hostinec U Vichřice. Po ukončení turnaje bude následovat přátelské
posezení.
Kontakt na pořadatele: 606 702 858.

17. a 18. května 2014 „ANI O DEN DÝL“
Na konverzační komedii francouzského autora Clémenta Michela „ANI O DEN DÝL“
si Vás dovolují pozvat kníničtí ochotníci v sobotu 17. května a v neděli 18. května
2014 vždy v 19:30 hodin. Krátce o hře: Pavel namluví své dívce Sofii, že jeho přítel
Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Ve skutečnosti doufá, že Sofie
takovou situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na

týden a „ani o den dýl“. Tak tedy začíná výbušná domácnost ve třech, plná lží,
nízkých přetvářek a jiných každodenních potěšení. Hra šikovně převrací klasické
prvky komiky a odtud pramení její osvěžující originalita. Je tak ztřeštěná, jak se na
francouzskou komedii sluší a patří. Osoby a obsazení: Vilma Krčmová, Marek Cibulka
a Jiří Hanák. Vstupné dobrovolné.

25. května 2014 „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”.

Skautský oddíl Moravské Knínice
duben2014
Dubnové rukodělky
I letos si kluci osvěžili svou zručnost v pletení žil.  Však je taky bohatě
využili.
Holkám se podařilo vytvořit krásné jarní dekorace na okna.
Svatý Jiří
Na svátek sv. Jiří jsme již tradičně slavili našeho patrona.
Odpoledne u rybníka se vydařilo – nejen že nám vydrželo počasí, ale naši
letošní noví členové přijali z rukou vůdce oddílu svůj první šátek. Také
proběhlo vyhodnocení celoroční oddílové hry „O puštíky“,
ve které zvítězila družina Duhová šestka.
Gratulujeme.
V květnu nás čeká:
* oddílová bojovka na Výletišti,
* oblíbené opakování zdravovědy,
* výpravy do přírody
Pozor na klíšťata!!
Prosíme rodiče, aby děti před schůzkami nastříkali repelentem proti klíšťatům.
Družiny budou trávit schůzky venku.

