Starosta obce informuje
Výpis z ustavujícího 1. zasedání ZO konaného dne 3.11.2014
č.1/1/14 – ZO určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Špačka a Pavla Kalába a
zapisovatelkou Janu Kosíkovou.
č. 2/1/14 – ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
č. 3/1/14 – ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty
č. 4/1/14 – ZO v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
č. 5/1/14 – ZO volí starostou obce Františka Kšicu
č. 6/1/14 – ZO volí místostarostkou MVDr. Ivanu Koláčkovou Ph.D
č. 7/1/14 – ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
č. 8/1/14 – ZO volí předsedou finančního výboru Ing. Zdeňka Špačka
č. 9/1/14 – ZO volí předsedou kontrolního výboru MVDr.Milana Veselého
č. 10/1/14 – ZO volí členy finančního výboru Pavla Kalába a Evu Koláčkovou
č. 11/1/14 – ZO volí členy kontrolního výboru Miloslava Béma a Jiřího Helana.
č. 12/1/14 – 1) ZO v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
2) ZO v souladu s § 77 odst.2 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.

Projev starosty obce z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Moravské Knínice dne 3.11.2014
Vážení členové zastupitelstva obce, vážení spoluobčané,
Před 24 léty se začala psát nová historie naší obce Moravské Knínice. Nyní se
ocitáme na počátku sedmého volebního období. Chceme plynule navázat na
všechno dobré, co se podařilo zrealizovat ve prospěch občanů a obce samotné
v minulých šesti volebních obdobích. Sdružení nezávislých kandidátů Za
zvelebení a rozvoj obce předložilo volební program, který se stává důležitým
dokumentem pro práci nového zastupitelstva obce. Před volbami se mohlo zdát,
že vzhledem k situaci, která nastala, kdy se podařilo sestavit pouze jednu
kandidátní listinu, není účast na volbách již nějak důležitá. Děkuji proto všem
voličům, kteří využili svého práva a svým hlasováním podpořili volební program
našeho sdružení. Účast při volbách, která poměrně výrazně překročila celostátní
průměr dokladuje, že občanům Moravských Knínic není lhostejné, co se v obci
děje, jak se bude obec i nadále rozvíjet. Výhodou pro naši obec je, že před 24 léty
byl položen základ pro cílevědomou obnovu Moravských Knínic. Díky těmto
počátečním rozhodnutím tehdejšího obecního zastupitelstva máme v obci
vybudované inženýrské sítě. V roce 1996 bylo zprovozněno odkanalizování obce,
v roce 2000 byl přiveden do domácností plyn, v roce 2012 se podařilo nejen
připravit, ale též zrealizovat kompletní kabelizaci v centrální části obce včetně

nového veřejného osvětlení. Většina z vás jsou pamětníci doby, kdy celá obec
byla připojena pouze na dvě trafostanice a tehdy dostatek elektrického proudu
v jednotlivých domácnostech nebyl vůbec samozřejmostí.
Nyní se dostáváme již do období, kdy bude aktivita soustředěna především na
úpravu povrchů místních komunikací a budování nových chodníků v ulicích, kde
dlážděný chodník vůbec nebyl anebo současný je ve velmi špatném stavu. Na
pořad jednání se dostane též využití bývalého areálu vojenské střelnice.
V letošním roce skončilo desetileté období, ve kterém byla obec přísně smluvně
vázána podmínkami, které neumožňovali volně hospodařit s převedeným
majetkem ministerstva obrany. Máme představu o tom, jak by se daly stavební
objekty využít pro širší veřejnost a jak celou plocha bývalého areálu vojenské
střelnice zapojit do naučné stezky. Dalším úkolem nového zastupitelstva bude
pokračovat v přípravě a realizaci cyklostezky z Kuřimi do Veverské Bítýšky.
Z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů prvořadě preferujeme vybudování
spojovacího chodníku mezi Moravskými Knínicemi a Kuřimí. Podle posledních
informací již postupně dochází k předávání církevního majetku také pro Farnost
Kuřim, takže se dá předpokládat, že dosavadní překážka ve vedení trasy bude již
brzy odstraněna.
Vážení spoluobčané
Před námi je nové čtyřleté volební období. Jsem plně přesvědčen o tom, že nově
zvolené zastupitelstvo bude dobrým pokračovatelem v cílevědomé obnově naší
obce. Děkuji všem za projevenou důvěru a podporu našich záměrů.

Výpis z 2. zasedání ZO konaného 24.11.2014











ZO bere na vědomí zprávu obecního lesního o hospodaření v obecních
lesích za III. čtvrtletí 2014
ZO bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č.
7/2014, které schválil starosta obce v rámci své kompetence
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Moravské Knínice
z rozpočtu obce
na dofinancování investiční akce
„Přístavba
nářaďovny“ ve výši 62.632,- Kč.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014 ke schválenému rozpočtu
obce na rok 2014 – viz samostatná příloha.
ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se Státním pozemkovým
úřadem pobočka Brno-venkov, Brno, Kotlářská 53 pro realizaci stavby
podle projektové dokumentace „Protierozní opatření a polní cesty v k.ú.
Moravské Knínice“ vypracované firmou HBH Projekt spol. s r.o.
ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 8800080025/1/BVB o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o, Klišská
940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupené na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno na pozemky parc. č. 208/1 a parc. č. 235.
ZO schvaluje odpisový plán majetku obce – budova obecního úřadu
inventární číslo 400002. Roční odpis činí 22.668,- Kč
ZO schvaluje odpisový plán kuchyňského zařízení „Konvektomat UNOX
XV-593, který je v majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské
Knínice. Roční odpis činí 7.020,- Kč





ZO schvaluje zveřejnit záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Moravské Knínice
v bývalém areálu vojenské střelnice – viz samostatná příloha
ZO bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce k datu
20.11.2014 a další aktuální informace.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SDH
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se bude konat v pátek 5.
prosince 2014 v 18:30 hodin v sále obecního úřadu v Moravských
Knínicích. Účast všech členů nutná!

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA
XIV. ročník závodů ve skoku vysokém pořádá TJ SOKOL Moravské Knínice
pro děti i dospělé, ženy i muže v neděli 7. prosince 2014 v místní sokolovně.
Registrace závodníků 13:00 hodin, zahájení ve 13:30 hodin. Sportovní obuv i
oděv podmínkou.

VÁNOČNÍ JARMAŘENÍ
Miminky z dětského zájmového kroužku Rarášci s přáteli a TJ SOKOL Moravské
Knínice Vás srdečně zvou na 4. ročník Vánočního jarmaření (jarmarku
s rukodělným tvořením) v sobotu 13.12.2014 od 15:00 do 18:00 hodin ve velkém
sále sokolovny v Moravských Knínicích.

Nové jízdní řády
Od 14.12.2014 budou v platnosti nové jízdní řády autobusové i vlakové
dopravy IDS JMK.
Jsou zveřejněny na webových stránkách www.idsjmk.cz

Pozvánka na ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice srdečně zvou na
„ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY“,
které se koná 16. prosince 2014 ve společenském sále základní školy
v Moravských Knínicích v 16 hodin.
Program:

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCERT KAPELY „Motýlí D-efekt“ ze ZUŠ Kuřim

POVÍDÁNÍ A POSEZENÍ S PŘÁTELI
Vystoupení je zdarma, občerstvení zajištěno.

XXXIII. ročník Vánočního turnaje
TJ SOKOL Moravské Knínice, oddíl stolního tenisu pořádá již tradiční
předvánoční akci, v letošním roce již 33. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise v sobotu 20.12.2014 od 8:00 hodin v místní sokolovně. Soutěže se

mohou zúčastnit hráči pozvaní pořadatelem hrající nejvýše okresní přebor I. třídy
a soutěžní disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra hráčů a hráček.

Předvánoční zpívání v Koutě
Obecní úřad Moravské Knínice společně se souborem Kyničan, Scholou mladých
a dětmi z náboženství Vás zvou na PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, které se bude
konat v sobotu 20. prosince 2014 v 16:30 hodin v parku v Koutě. Teplé nápoje
budou opět k dispozici.. Srdečně zveme všechny občany ke společnému
adventnímu setkání.

Prodej vánočních stromků
se uskuteční v sobotu 20.12.2014 od 9:00 hodin na zahrádce
Knínického hostince. K dispozici budou letos pouze smrky.
–oúBetlémské světlo 2014
Po roce se opět brněnští skauti vydají v sobotu 13. 12. 2014 do Vídně převzít od
rakouských skautů Betlémské světlo pro Českou republiku. Ekumenická
bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhne ve 14:00 ve
vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1, Wien–Gumpendorf. V sobotu
20. 12. 2014 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo
vlaky po naší vlasti. Na Štědrý den 24. prosince 2014, mezi 12 – 13 hodinou,
pak budou kníničtí skauti obcházet celou obec. Poznáte je podle zvuku
zvonečků. www.betlemskesvetlo.cz.
Ten, jehož život je plný radosti, neublíží nikomu jinému. Člověk, který má radost
z rozmanitosti, se těší také z rozmanitosti světových kultur. V místech, kde hlad
je součástí každodenního života, přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte dostatek
jídla, že se o něj můžete podělit, můžete posílit nejen tělesno, ale také poskytnout
dostatek energie k upevnění míru.
To je důvod, proč je letošní motto
„Sdílení štěstí vám přinese pokoj“.
Myšlenka byla převzata ze 14. kapitoly listu Římanům. Tato pasáž vysvětluje, že
život je mnohem více než jídlo a pití a měli bychom se více zaměřit na mír,
spravedlnost a radostné bytí. Radost ze života se může odrážet i ve společném
pokrmu, což by mělo být letošním tématem.

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do první třídy základní školy. Zveme Vás a
Vaše dítě na zápis do 1. třídy, který se koná 22. 1. 2015 v budově základní
školy v Moravských Knínicích v době od 13.00 – 16.00 hodin. K zápisu si
přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
Na webových stránkách školy „www.zs-kninice.cz“ v sekci ke stažení je
umístěno shrnutí, jak se připravit na školní docházku pod názvem „Desatero
pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled toho, co by mělo dítě
zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole. Pozorně si to přečtěte
a ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.
V lednu 2015 proběhne ve středu 14. ledna od 8.00 - 9.00 „Den otevřených
dveří“ v základní škole, můžete se přijít podívat, jak se učí děti v 1. třídě nebo
ve vyšších ročnících. Budeme se na Vás těšit.
–zs-

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
na Brněnsku se uskuteční 21. 2. 2015 v sokolovně v Moravských Knínicích.
Na tomto setkání bude tanec představen individuálně i skupinově. Svou
účast také potvrdili zástupci slováckých regionů včetně kvalitních a
oceněných verbířů. Setkání bude doplněno folklorními soubory, po
skončení bude následovat beseda u cimbálu a košt pálenek. Soutěž má
začátek v 17.00 hod a košt pálenek začíná v 19.00 hod. Hraje cimbálová
muzika Šmytec z Brna a cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic.
V Moravských Knínicích se v minulém roce uskutečnilo za účasti poroty,
zástupců Národního ústavu lidové kultury (NULK) a také předních verbířů
slováckých regionů (vč. těch nejlepších) soutěžní setkání verbířů z Brněnska.
Toto kolo zajistilo přímý postup verbíře Tomáše Houbala a Martina Kšici na
MFF Strážnice 2014. Více o verbuňku na Brněnsku skupině „brněnští
verbíři“ naleznete na stránkách: www.kynican.cz
V současné době probíhají intenzivní jednání NULK ve Strážnici s verbíři z
Brněnska. Jako problematické se zejména jeví zařazení kategorie „brněnští
verbíři“ do hodnocení tradičních slováckých regionů. Verbuňk byl totiž do
Brněnsku dobře zmapován. V současné době jsou tyto studie, které byly
také prováděné v Moravských Knínicích však hotové. Verbuňk na
Brněnsku existuje víc než 30 let. Brněnští verbíři si nejvíce v současné době
osvojují „Hanácko-slovácký styl“ a to umožňuje tuto kategorii verbířů
NULKem hodnotit. Jako problematické se však vzhledem k porotě jeví
nošení brněnských krojů při prezentaci tance. Na toto reagovala i petice,
kterou zájemci o tento tanec na Brněnsku na NULK předložili. Tanec chtějí
stále předvádět v místních krojích. Petice byla předložena také vzhledem
ke skutečnosti, že dle hodnocení poroty jsou výkony slováckých verbířů
srovnatelné s úrovní některých brněnských verbířů. Situace s nošením
brněnského kroje je složitá také vzhledem ke skutečnosti, že seniorská
porota verbířů udělila v roce 2008 ve Strážnici cenu NULK za rozšiřování
verbuňku na Brněnsku. Do budoucna bude pravděpodobně docházet
k penalizacím těchto verbířů za kroj, nicméně však NULK verbuňk
v brněnském kroji výslovně nezakázal a povoluje jeho hodnocení. Tyto
závěry vyplynuji z jednání na NULK ve Strážnici v roce 2013.

Hodnocení tance
Celkově lze získat 20 bodů za dokonalé provedení tance. 3 body za
předzpěv, 8 bodů za pomalou část tance, 6 bodů za rychlou část a
konečně 3 body za kroj a celkový dojem. Celá pravidla naleznete na:
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=138&em=10

Z činností souboru Kyničan, ohlednutí za rokem 2013
Soubor Kyničan byl po dlouhodobém neformálním fungování
zaregistrován jako občanské sdružení v roce 2012, předsedou o.s. Kyničan
je Ondřej Lidmila. Stanovy a bližší informace naleznete na www.kynican.cz.
Od 90. let se současní členové souboru sdružovali na Martinských a
Markétských hodech. Soubor stál za obnovením moravsko-knínického
kroje (mužského v roce 1996, dívčího v roce 1998) a dalších tradic, které

zůstávaly zapomenuty (fašank, krojovaný mrskut, divadlo). V současné
době má soubor kromě organizátorů také taneční složku, která je
doprovázena cimbálovou muzikou. Orientují se na prezentaci tradičních
brněnských tanců a přejímají do vystoupení také verbuňk. Soubor
v letošním roce získal dotaci na pořízení součástí mužského a ženského
kroje prostřednictvím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Pozvánka na košt ovocných pálenek 2015
Košt pálenek 2015 se uskuteční opět jako součást folklorního pořadu
setkání brněnských verbířů a košt pálenek 21. 2. 2015 v sokolovně v
Moravských Knínicích. Po skončení Soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku na Brněnsku bude následovat KOŠT a beseda u
cimbálu s cimbálovou muzikou Šmytec z Brna a cimbálovou muzikou
Kyničan.

Přípravky SKMK – Strhující začátek sezóny
Kdyby někdo po loňské sezóně prorokoval našim dětem, že budou porážet
takové soupeře jako je Tišnov, Zastávka nebo V. Bitýška, a že se starší i
mladší přípravka (vznikly teprve letos rozdělěním jedné základny) budou prát
o příčky nejvyšší, považovali by to mnozí přinejmenším za úsměvné.
Zázraky se, ale dějí a jeden takový prožívají mladí fotbalisté SKMK.
Jsme rádi, že se zhodnotila práce trenérského triumvirátu Pleskač L, Mauer,
Širůčková, kde posledně jmenovaná vnesla do tréninkových procesů
potřebnou odbornost. Jsme rádi za rodiče i děti, kteří si to užívají a hlavně
jsme rádi za zvyšování počtu našich členů, který v létě po náboru do mini
přípravky vzrostl na 38!!! Jako správná se jeví cesta spolupráce s okolními
obcemi (Jinačovice, Chudčice), jejichž potěr rozšířil naše řady.
Starší přípravka: (12 hráčů, aktuálně 2. místo v tabulce)
výsledky: SKMK-Čebín 3:8, V.Bitýška-SKMK 3:3, SKMK-Kahan 5:2, SKMKTišnov 2:1, Zbraslav-SKMK 3:7, SKMK-Oslavany 8:4, V.Popovice-SKMK 1:10,
SKMK-Drásov 8:1, V. Knínice-SKMK 0:7
Mladší přípravka: ( 12 hráčů )
výsledky: Kuřim-SKMK 10:9, SKMK-Ketkovice 8:2, Zbraslav-SKMK 2:10,
SKMK-Lažánky 5:6, Tišnov-SKMK 4:6, SKMK-V.Bitýška 6:3, Kahan A-SKMK
9:2, SKMK-Drásov 14:5, Kahan B-SKMK 0:6, Čebín-SKMK 6:5
MINI přípravka:
Mini přípravka vznikla na konci srpna a její počet fotbalistů a fotbalistek je
aktuálně 14, ale každým tréninkem se navyšuje. Hlavní trenér mini přípravky
Broňa Mauer je znám svými neotřelými trenérskými metodami, jejichž
výsledkem je fotbal servírovaný formou her a spontánní zábavou, což děti
prostě baví.

Naši nejmladší odehrají svá první utkání v zimní přestávce
Zimní přestávka bude vyplněna řadou turnajů, kde se budeme moci
konfrontovat s celky z jiných koutů našeho kraje. Jeden takový se konal
23.11.2014 v Podolí u Brna – RENOCAR CUP – kde naše mladší přípravka
hned dosáhla obrovského úspěchu. V turnaji jsme postupně porazili mužstva
Líšně (6:0), Rosic (4:0), marně jsme dobývali branku Šlapanic (smolná remíza
0:0 ), po bojovném výkonu jsme podlehli budoucímu vítězi Vyškovu
(0:2).Štěstí se od nás bohužel odvrátilo v zápase proti Rajhradu, který jsme
ztratili (0:2) i přes vyrovnaný průběh a vše vyvrcholilo bitvou o 3. místo s
pořádajícím klubem SK Podolí, kdy po těsné výhře (1:0) mohl propuknout
gejzír radosti a štěstí naplno.
Zasloužená 3.příčka, podpořena pohárem, medailemi a bouřlivým potleskem
naplněné sportovní haly, zaslouží velké uznání a RESPEKT, jelikož všichni
soupeři patří mezi prvotřídní líhně talentů v kraji a podle velikosti členské
základny jsme měli uzavírat pořadí této skvělé akce.
Závěrem chci našim dětem poblahopřát k úžasnému zlepšení, kterého
dosáhly za relativně krátkou dobu, kdy fotbal hrají a popřát jim mnoho dalších
vítězství a radosti ze hry. Děkuji vám za skvělou reprezentaci obce!!!
Michal Havlík
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Výprava Orlů
do Kutné Hory
O dušičkovém víkendu vyrazili naši orli za poznáním i zábavou do
Kutné Hory. Přespání měli zajištěno v tamní skautské klubovně.
Prošli se nočním městem, obdivovali krásy baziliky svaté Barbory
(památka je na seznamu UNESCO), nechali se spustit do dolů na
stříbro. Všichni se vrátili plni dojmů a milých zážitků.

Letní tabor 2015
Letošní skautský tábor se uskuteční v termínu

8. – 16. 8. 2015
opět na tábořišti v Uhřínově. Pamatujte na to, až si budete plánovat
letní dovolené

Pranostiky na měsíc listopad
Studený prosinec - brzké jaro.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jednotlivé dny
1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
6. Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z
řeky. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též
měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
16. O svaté Albíně schovej se do síně.
17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. O svatém Tomáši meluzína straší.
23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25. Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují
na to nemoci.
25. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
25. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny
kočiček.
25. O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom
vína bude prostředně.
25. Na Boží narození o bleší převalení.
26. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
28. O Mláďátkách den se omlazuje.
31. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

