Starosta obce informuje
Rekonstrukce pomníku
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice posoudilo současný stav pomníku památky
padlých ve 2. světové válce a rozhodlo o jeho celkové rekonstrukci. Ze tří
předložených nabídek byla vybrána firma s nabídkovou cenou, která překročí
250 tis. Kč. Nejnižší nabídková cena ovšem není vždy jediným kritériem
hodnocení nabídek. V tomto případě však vedle nejnižší ceny byly dokladovány
a prověřeny velmi dobré reference v oblasti restaurátorských prací a zpracování
kamene. Byly posuzovány dvě varianty rekonstrukce pomníku. Současný pomník
je zhotoven z terasa. Tento materiál má limitovanou životnost, což se projevilo i
v našem případě. Po sedmdesáti létech je povrch značně popraskaný, odlamují
se části terasa na podstavci a rovněž sloup se čtyřmi žebry má větší praskliny.
Odborníci doporučili zhotovení pomníku z kamene. Cenový rozdíl není až tak
výrazný, avšak životnost je nesrovnatelná. Žula přežije věky. Na stavbu věrné
kopie pomníku bude použita tuzemská žula z Mrákotína ve dvou barevných
odstínech. Desky se jmény knínických občanů, kteří zahynuli ve druhé světové
válce budou zrestaurovány. Písmo bude obnoveno a vyzlaceno. Vzhledem
k tomu, že letos v květnu si budeme připomínat 70. výroční od konce druhé
světové války a osvobození naší obce, musí proběhnout veškeré restaurátorské
práce do květnových oslav. Přípravné práce zajišťují pracovníci obecního úřadu.
Byla vykopána sonda k posouzení kvality základu pomníku. Základy jsou
dostatečně hluboké a beton je pevný. Při demontáži pomníku bude posouzena
kvalita betonu v nadzemní části a bude navržen další postup prací. Nový pomník
bude zhotoven ze silné žulové deskoviny a žulových bloků. Kruhové prvky budou
opracovávány s využitím moderní technologie (soustružení, řezání vodním
paprskem). V rámci rekonstrukce pomníku plánujeme též i úpravu okolí.
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ZO bere na vědomí předložené zprávy o hospodaření v obecních lesích
za IV. čtvrtletí a rok 2014. ZO ukládá starostovi obce aktualizovat plán
těžby a prodejní ceny dřeva pro rok 2015. Termín plnění do příštího
zasedání ZO
ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030017413/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Moravské Knínice a E.ON Distribuce
ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1053 za odhadní cenu
6.100,- Kč. Náklady spojené se zápisem změny do katastru nemovitostí
uhradí obec. ZO pověřuje starostu obce k vypracování a podpisu kupní
smlouvy.
ZO schvaluje zahájit celkovou rekonstrukci pomníku památky padlých ve
druhé světové válce dle odborného posudku s použitím přírodního
kamene. ZO ukládá starostovi obce provést výběr zhotovitele s tím, že
budou osloveny tři odborné firmy.
ZO pověřuje starostu, aby vyzval odbornou firmu ke zpracování zadávací
dokumentace na akci „Dlážděny chodník ul. Kuřimská a Pod Školou
Moravské Knínice“. ZO současně jmenuje komisi pro hodnocení nabídek
ve složení: František Kšica, Ing. Libor Řehoř a Ing. Zdeněk Špaček, MVDr.
Milan Veselý a Miloslav Bém







ZO bere na vědomí předložené žádosti o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce v roce 2015. Finanční výbor předloží návrh
jednotlivých dotací pro přípravu rozpočtu obce Moravské Knínice na rok
2015.
ZO schvaluje Smlouvu o společném zabezpečování požární ochrany
v obci Moravské Knínice ve spolupráci s JPO města Kuřim.
ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030021403/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Moravské Knínice a E.ON Distribuce
ZO schvaluje Smlouvu o změně v osobě účastníka v části stavebního
povolení vodního díla – dešťová kanalizace v lokalitě Na staré trati

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka
12.3.2015 do pátku 13.3.2015 pod Obecním úřadem v Moravských
Knínicích
Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo,
keramiku, porcelán, zrcadla, novodur.Do kontejnerů na velkoobjemový
odpad nepatří: nefunkční sporáky, ohřívače vody, pračky a ostatní
objemné elektrospotřebiče, stavební suť, zemina, kameny, žhavé a
výbušné látky, látky žíravé, uhynulá zvířata. Elektrospotřebiče můžete
přinést, ale neházet do kontejneru. Popř. je nechte až na sběr železného
šrotu.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek
13.3.2015 od 16 do 17 hodin pod Obecním úřadem v Moravských
Knínicích.
Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných
chemikálií a nádoby jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně,
zářivky a výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), pneumatiky
pouze bez disků, elektrospotřebiče (chladničky a mrazničky, televizory,
počítače, monitory, notebooky, rádia, mikrovlnné trouby).

Vostatky v Moravských Knínicích 2015
V sobotu 14. února se v naší obci uskutečnily Vostatky. Vostatkové veselí
začalo průvodem masek dědinou, kde se jich sešlo bez mála třicet. Nechyběly
tradiční masky jako smrtka, vodník, kominík, policista a mnoho dalších. Na
večerní zábavu se přišli bavit především místí a mnozí opět v maskách. Celé
vostatky byly ukončeny půlnočním pochováváním basy. O hudební produkci
se celý večer staral známý brněnský DJ Schafff

Knínická sokolovna opět ožila
zpěvěm, tancem a vůní zabíjačky
Dne 21.2. se uskutečnila soutěž tanečníků slováckého verbuňku z Brněnska a
přehlídka verbířů z Jižní Moravy. Výkony všech zúčastněných tanečníků byly
vynikající, avšak jen dva z nich okouzlili porotu natolik, že je poslala do
semifinále, které se každoročně koná poslední víkend v červnu na MFF ve
Strážnici.
Těmito šťastlivci se stali Dominik Fiala ze Žatčan a Martin Kšica z Moravských
Knínic. Diváckou anketu stejně, jako v loňském roce vyhrál Jiří Přikryl z Kuřimi.
Třešničkou celého folklórního odpoledne se stala vystoupení těch nejlepších v
oboru, tedy několikanásobných vítězů MFF Strážnice z minulých let. Jako první
předvedl svůj um Stanislav Popela z Perné, následoval Jakub Tomala
z Uherského Hradiště a nakonec na podiu stanul Martin Jelínek z Kyjova. Úžas
diváků se neztratil ani ve chvíli, kdy se na prknech knínického jeviště předvedl
vítěz nejmladší kategorie Dětského verbíře Tadeáš Tomšej z Moravského
Žižkova a následně jako poslední zaverboval Vít Vymazal z Rakvic.
Celým odpolednem a později i večerem, provázela cimbálová muzika Šmytec
pod vedením Marka Trávníčka.
V meziblocích, kdy se porota radila o jednotlivých výkonech, se měla šanci
blýsknout cimbálová muzika Kyničan, která doprovázela chasu Kyničan,o.s.,
mužácký sbor a celý večer se střídala s CM Šmytec.
Na letošním koštu pálenek se sešlo celkem 14 vzorků. Nejvíce zachutnala
meruňkovice pana Martina Vaďury ze Stavěšic, druhé místo získala slivovice
paní Moniky Srncové a na třetím místě se opět umístil pan Vaďura se svojí
trnkou. Děkujeme všem, kteří přinesli svůj vzorek a zapojili se tak do soutěže.
Vepřové hody se ukázaly v tom nejlepším světle. Výborné domácí pochutiny,
jako byl například jitrnicový prejt, zabíjačkový guláš nebo zabíjačková polévka,
zařídily to, že se frota u šenku po celý večer nezmenšila ani o píď.
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat sponzorům a partnerům: TJ Sokol
Moravské Knínice, Smíšené zboží Olga Helánová, Mikroregion Kuřimka,
Lemakor, Obec Moravské Knínice, Abev, Pavel Juračka, Prototypa a.s., AutoSkoupý s.r.o. Dále organizátorům, verbířům, porotě a zástupcům šenku, kteří se
na celé akci podíleli a zvláště pak Martinu Kšicovi, který se postaral o celý chod
akce. Děkujeme!
Občanské sdružení Kyničan

Knínické královničky
"Královničky (králky, grálky, králůvky, královinky, králověnky...) patří ke
starobylým letnicovým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají do
předkřesťanského období. Jsou spojeny se starobylými zpěvy, popřípadě
tanci, s dramatickými výjevy a s gesty obřadního rázu. Obřad se nevázal
přesně na svatodušní svátky, byl spojen spíše s letním slunovratem - s
vítáním jara, uctíváním slunce a přírody. Původně měl čistě náboženský
význam. Náležel k bohoslužbě a konaly jej dívky jako obětování bohům. Král
znázorňoval boha slunce Svarožice, královna bohyni Vesnu, vrbové proutí,
jímž dívky mávaly, sluneční paprsky probouzející přírodu.

Tance královniček, kdysi rozšířené po celé Moravě, upadají v zapomnění již
na začátku 18. století. Podle výzkumu, který provedl Jenda Helán, tento tanec
tančily knínické dívky v roce 1893 v Tišnově. V programu sobotního
odpoledne – soutěže verbířů - knínická děvčata tento tanec předvedla.
Družina mladých děvčat - královniček - chodila po vesnici a zpívala. Jedno z
děvčat představovalo krále, který šel v čele průvodu s nazdobeným májíčkem.
Uprostřed ostatních děvčat šla krásně nastrojená královna, nad kterou byl
nesen baldachýn nebo březové pruty. Průvod se porůznu zastavoval a král s
králkou tančili pod baldachýnem. Podle toho, jak se královničky líbily,
dostávaly od přihlížejících hospodyň výslužku.
Vystoupení bylo překrásné. Děkujeme všem děvčatům, maminkám a
především Jendovi Helánovi a Monice Pleskačové za obnovování místních
tradic.

BŘEZEN NA ZAHRADĚ
Zahrada se probouzí ze zimního spánku a jaro je už cítit a vidět na každém kroku.
Na zahradě rozkvétají krokusy, bledule a sněženky, první poslové krásného,
voňavého jara. Nastal čas pro nedočkavé zahradníky, kterým právě začíná
sezóna.
Příprava stromů - především je třeba udělat takovou očistu zahrady od zimy.
Likvidujeme staré, uschlé větve, případně celé zmrzlé stromy a keře. Shrabeme
zbytky podzimního listí z trávníku a záhonů stříháme stromy a keře, především
jabloně a hrušně. Řežeme kolmo na větev 0, 5 cm nad pupenem. Kratší řez by
mohl poškodit pupen a nedošlo by k rozvinutí listu. Rány po řezu ošetřujeme
štěpařským voskem nebo stromovým balzámem, abychom rány ochránili před
chorobami. V březnu roubujeme peckoviny a jádroviny. Půdu pod korunami
stromů zkypříme, zabráníme tak odpařování vody z půdy. Pokud to počasí dovolí,
vysazujeme broskvoně, meruňku a maliník. Po výsadbě je třeba udělat řez
výhonků a vydatně zalít. V tomto období je třeba také provést ošetření broskvoní
proti kadeřavosti měďnatými postřiky (Cuproxat SC, Kuprikol 50 atd.). Ošetření
musí být provedeno před otevřením vrcholových pupenů.
Zelenina je zdravá - pokud to počasí dovolí, sejeme na venkovní záhony
kořenovou zeleninu (mrkev, kořenovou a naťovou petržel, hrách, ředkvičky, cibuli
sazečku, česnek atd.). Pozor: hrách by se neměl pěstovat víckrát za sebou na
stejném místě. Do skleníku nebo pařeniště vyséváme saláty, špenát, květák,
kedlubny, kapustu, zelí, brokolici, dýně, baklažány, celer, pór, okurky hadovky,
rajčata a papriky. Když mají první listy, přepichujeme je, abychom je mohli po
„zmrzlých mužích“ vysadit na venkovní záhony. Začínáme s výsadbou trvalých
zelenin (rebarbora, křen, chřest). Na konci března, pokud to počasí dovolí, možno
sázet do teplé země rané brambory. Koncem měsíce sklízíme přezimovatelnou
zeleninu – pór, špenát, růžičkovou kapustu a zimní salát.

Ovoce - ošetřujeme sazenice jahod okopáním a současně přihnojujeme
Cereritem. Keře rybízu, malin a angreštu okopeme, případně přihnojíme
minerálními hnojivy. Vysazujeme nové ovocné stromky a keře a sazenice vinné
révy.
Barevné a voňavé jaro - záhony trvalek a cibulovin upravujeme, podle potřeby
doplňujeme zem a přihnojujeme. Koncem měsíce začínáme vysazovat trvalky,
popínavé rostliny, trávy a skalničky. Pokud už nehrozí mrazy, vyřezáváme zmrzlé
části růží. Při dostatečně teplé půdě a příznivého počasí můžeme koncem měsíce
vysévat
odolnější
letničky
např.
hrachor,
chrpa,
měsíček.
V březnu kvetou trvalky (koniklec, sasanky, prvosenky) a cibuloviny (sněženky,
hyacint, bledule, krokusy, modřence, tulipány a narcisy).
Trávník - na jaře trávník čistíme, železnými hráběmi shrabujeme zbytky listí z
podzimu a suchou trávu. Odstraníme mech z trávníku pomocí hrábí. Mech je
důsledkem nedostatku vápníku a vzduchu v půdě, proto trávník pohnojíme
vápenným prachem. Prázdná místa kypříme a osejeme trávníkovou směsí.

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
Únor 2015

Duhová šestka útočí
Holky z Duhové šestky se rozhodly vyzkoušet si i jiný druh adrenalinu, který
na schůzkách jen tak nepotkají. V brněnském centru Laser game se
proměnily galaktické bojovnice, které útočí, brání se, ukrývají se a hlavně
si naplno užívají tuto mimořádnou schůzku. Soudě podle ohlasů – všechny
se vrátily živé, zdravé a nadmíru spokojené.

Kluci ve vědě
Ani družina Orlů neseděla na svých schůzkách jen v klubovně. V pátek 13.2. se
vydali směrem Vida – zábavný vědecký park pro celou rodinu.
Co nás čeká
V březnu se uskuteční druhý ročník turnaje v Bangu!!
Už nyní trénujte, abyste byli připraveni být nejlepším šerifem, banditou,
odpadlíkem či pomocníkem šerifa.

Letní tábor
Letošní skautský tábor se uskuteční v termínu

8. – 16. 8. 2015
opět na tábořišti v Uhřínově.

NEJVĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ MÉHO ŽIVOTA
Beseda s cestovatelem Honzou Vlasákem se uskuteční v pátek 27.2.2015
v 18:00 hodin v knínické sokolovně. Na pořadu bude cykloputování v
Pobaltí, které vyvrcholilo pobytem v běloruských nemocnicích se
zlomeným krčkem stehenní kosti.
Sokolské odpoledne 7.března 2015 v Tišnově
Sokolská župa Pernštejnská společně s tělocvičnými jednotami Tišnovska a
Kuřimska Vás srdčně zve na SOKOLSKÉ ODPOLEDNE V sobotu 7.3.2015.
Program:
 Velký sál sokolovny 13 hodin - dětský divadelní soubor Sokol
Moravské Knínice: J.Uhlíř, Zd. Svěrák: „ O dvanácti měsíčkách a
Budulínek“


Akademie 14 hodin ve sportovní hale

1.Slavnostní nástup
2. Mažoretky TJ Lažánky I
3. Senioři – „Waldemariána“ TJ Sokol Tišnov a Čebín
4. Předškolní děti „Cukrárna“, TJ Sokol Předklášteří
5. Karate TJ Sokol Tišnov
6. Taneční soubor TJ Sokol Tišnov I
7. Přeškolní děti TJ Sokol Moravské Knínice
8. Cvičení na nářadí TJ Sokol Tišnov
9. Taneční soubor TJ Sokol Drásov
10. Ženy „Pro radost“ ženy TJ SokolTišnov
11. Lukostřelba TJ Sokol Tišnov
12. Mladší žactvo „Autíčko“ TJ Sokol Předklášteří a Tišnov
13. Mažoretky TJ Lažánky II
14. Taneční soubor TJ Sokol Tišnov Tišnov II
15. Muži „Sportuj s námi“ muži TJ Sokol Tišnov a Žďár nad Sázavou


Velký sál sokolovny 16 hodin - divadelní soubor Sokol Moravské
Knínice Clément Michel: „Ani o den dýl“

Jarní a letní bazárek oblečení a věcí
se uskuteční v pondělí 9.3.2015 v sale Základní školy Moravské Knínice. Vítány
jsou všechny dětské velikosti od 0 do 18 let. Vzhledem ke kapacitě prostor,
prosíme o přiměřené množství kusů.
A jak to bude?
15:00 – 16:00 příjem zboží
16:00 – 18:00 prodej zboží
18:00 – 18:30 vyúčtování

Opět budou zájemcům o prodej přidělovaná čísla, což urychlí příjem zboží.
Napište prosím na vlasip@seznam.cz

– foto na obálce –

VELKÝ PAPÍROVÝ DEN“
Vážení občané Moravských Knínic, rodiče dětí a žáků mateřské školy a základní
školy. Zúčastněte se s námi SBĚRU STARÉHO PAPÍRU „Soutěž s panem Popelou“.
Veškerý starý papír - netříděné – noviny, časopisy, kartony apod. můžete
odevzdat u budovy základní školy – „za rohem“ v pondělí 9. března 2015. Papír
se odváží v úterý ráno. Výtěžek ze sběru použijeme na odměny a výtvarnou
činnost dětí a žáků. Děkujeme.
Ředitelka ZŠ a MŠ.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní soubor TJ SOKOL Moravské Knínice Vás srdečně zve na
pohádkové představení S ČERTY NEJSOU ŽERTY. V sobotu 14.3.2015
v 18:00 a v neděli 15.3.2015 ve 14:00 a v 18:00. Vstupné 80/40Kč,
předprodej na OÚ.

JARNÍ VÝSTAVA S JARMARKEM
Již dvanáctým rokem si můžete prohlédnou výtvory dětí a žáků školy s
jarní a velikonoční tematikou, můžete si je zakoupit na velikonočním
jarmarku, který se koná tento rok v sále sokolovny v sobotu 21. března v
10.00 h. Jarmark je doplněn vystoupením dětí mateřské a žáků základní
školy. Srdečně zveme.
–zš
a mš

Valná hromada TJ SOKOL
Ve čtvrtek 27.3.2015 se v 18:00 hodin v sokolovně koná Valná hromada TJ
SOKOL Moravské Knínice. Členská základna bude seznámena s plněním
usnesení z minulé valné hromady, s činností výboru TJ v uplynulém roce, s prací
náčelnictva, se sportovní činností a s výsledkem hospodaření za rok 2014, s
plánem práce a rozpočtem TJ na rok 2015. Srdečně zveme všechny členy TJ.
Česká obec sokolská navýšila cenu sokolských známek pro dospělé od
1.1.2015. Z původních 300,-Kč/známku se cena členského poplatku zvedla na
500,-Kč/známku.

Upozorňujeme všechny členy SOKOLA, že byl zahájen výběr
členských a oddílových příspěvků pro rok 2015.
Výše členského a oddílového příspěvku je následující:

Příspěvek Děti do
5 let

Děti od 6
do 17 let

Dospělí od 18
do 64 let

Senioři od
65 let

Senioři od
80 let

Členský

0

100,-

500,-

100,-

0

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

0

Člen Sokola, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský
poplatek (je tzv. přispívající člen). Člen Sokola, který navštěvuje některý oddíl TJ
nebo některé cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek.
Děti do 5 let – předškoláci – neplatí žádný příspěvek, zákonný zástupce však
musí vypsat za dítě přihlášku.
Příspěvky zaplaťte do konce měsíce dubna pro celý rok 2015 převodem na
účet 1343212309/0800, variabilní symbol číslo popisné domu, zpráva pro
příjemce – JMÉNO + PŘÍJMENÍ OSOB, ZA KTERÉ JE PLACENO! Nebo
můžete zaplatit na pokladně Sokola u p.Kosíkové na obecním úřadě. BEZ
ŘÁDNĚ ZAPLACENÉHO PŘÍSPĚVKU NELZE NAVŠTĚVOVAL ŽÁDNÉ
CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ!

Jarní rovnodennost
Jev nazývaný jarní rovnodennost znamená začátek astronomického jara a
nastane letos 20. března 2015 v 23:46 hodin (SELČ). Slunce vstupuje do
znamení Berana. V den rovnodennosti Slunce vyjde skutečně na východě a
zapadne přesně na západě. Na severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den.
Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc

Změna času
Letní čas 2015 začíná v neděli 29. března 2015 - ve dvě hodiny po půlnoci si
posuneme ručičky hodin na hodinu třetí.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V úterý 31. března se koná v zápis do mateřské školy v Moravských
Knínicích v době od 13.00 -16.00 h. v budově základní školy.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.
Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 18. února
2015 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále
jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.

NOC A ANDERSENEM
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny a další do projektu
zapojené instituce ve střední Evropě chtějí povzbudit zájem dětí o čtení, které je
v dnešním způsobu života Popelkou – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly i
vysedáváním před televizní obrazovkou či počítačovými monitory.
Laická i odborná veřejnost často konstatuje, že dnešní děti nečtou. Víme, že
existuje docela jednoduchá cesta: dát dětem osobní příklad. V pátek 10. dubna

se sejdou děti ve škole, kde budou pro ně připraveny různé úkoly a společné
čtení. Ráno v 8.00 h si je vyzvednou rodiče.

9. ročník BADIBOJ 2015
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá velikonoční turnaj v badmintonu
pro žákyně a žáky Sokolské župy Pernštejnské v SOBOTU 11. DUBNA
2015 v sokolovně v Moravských Knínicích.
Registrace podle kategorie:
do 12 let: 8:00 - 8:30
13 – 18 let: 12:30 - 13:00
Závazné přihlášky posílejte do 3.4.2015 na:
email: ivos.hledik@email.cz, tel.: 604 462 245, startovné : 50 Kč
Turnaje se mohou zúčastnit hráči neregistrovaní a nehrající soutěž
SABL. Drobné občerstvení zajištěno.

