Starosta obce informuje
Nové chodníky a komunikace v roce 2015
V současné době dokončuje firma SK Dlažba Brno nový chodník, včetně vjezdů,
v ulici U Jánečka. Zahájili jsme výběr zhotovitele nového povrchu komunikace
v této ulici. Požadujeme, aby práce byly zrealizovány pokud možno již v měsíci
dubnu. Odstraní se tím značná prašnost a budeme mít další ulici v pěkném stavu.
Dále připravujeme celkovou opravu chodníku a komunikace, vč. vjezdů, v části
ulice Kuřimská za hospodou. V tomto úseku jsou již také v pořádku veškeré
inženýrské sítě a nic nebrání definitivní úpravě povrchů. Součástí této akce bude
též vybudování dlážděné plochy pro třídění odpadů.
Největší akcí bude realizace chodníků, včetně vjezdů, v ulicích Pod Školou a
spodní strana ulice Kuřimská. V současné době máme již připravenou zadávací
dokumentaci pro výběr zhotovitele. Předpokládáme termín realizace v měsících
květen a červen.

Pozvánka na veřejné zasedání
Starosta obce Moravské Knínice svolává 5. zasedání zastupitelstva obce na
pondělí dne 30.3.2015. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu
a bude zahájeno v 18.00 hodin.
Hlavní body program:
4.1. Plnění úkolů
4.2. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
4.3. Schválení jednacího řádu finančního výboru
4.4. Schválení jednacího kontrolního výboru
4.5. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ a MŠ M.Knínice
4.6. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2015
4.7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
4.8. Schválení účetní závěrky za rok 2014
4.9. Schválení finančních dotací a příspěvků
4.10.Rozhodnutí o poskytnutí finančního daru při narození dítěte
4.11.Schválení rozpočtu obce na rok 2015
4.12.Schválení rozpočtového výhledu na rok 2016 - 2017
4.13.Příprava opravy komunikace v ulici U Jánečka
4.14.Smlouva o změně investorství
4.15.Výstavba Na staré trati
4.16.Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON – kabelizace v lokalitě Za humny
4.17.Příprava výstavby MŠ
4.18.Odpisový plán ZŠ a MŠ Moravské Knínice
5. Informace starosty obce:
- Finanční situace obce – stav účtu k datu 30.3.2015
- Kabelizace obce
- Zrušení analogového vysílání
- Poskytování individuálních dotací
- Zadávací dokumentace na investiční akci „Chodníky ulice Kuřimská
- Informace z jednání Mikroregionu Kuřimka

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, že 31.3.2015 končí splatnost místního poplatku ze psů a
za svoz odpadů (popř. splatnost 1. poloviny poplatku). Také končí splatnost
ročního poplatku za televizní kabelový rozvod.
Žádáme všechny občany, kteří doposud tyto poplatky nezaplatili a využívají
služeb svozu odpadů a TKR celé 1. čtvrtletí zadarmo, aby urychleně přišli svůj
dluh zaplatit! Ve většině případů se jedná o jedny a tytéž občany, které musíme
každoročně několikrát upomínat.

S čerty byly žerty

Kníničtí ochotníci se v poslední premiéře opět vrátili k osvědčenému pohádkovému
tématu. Tentokrát obě dramaturgyně a režisérky Zuzana Králíková a Monika Pleskačová
musely pečlivě zpracovat známou filmovou předlohu z roku 1984 do podoby
divadelního scénáře. Diváci se střídavě ocitali v Máchalově mlýně, v hospodě, v
knížectví a samozřejmě v pekle. Průvodcem ve svižném ději a glosátorem událostí na
scéně byl vypravěč v podání Stanislava Krčmy.
V herecky vděčných záporných postavách se představili vynikající Jitka Hledíková v roli
chamtivé Doroty, Jiří Helán jako úlisně proradný správce a Monika Srncová coby
sobecká princezna Angelína. Peklo je v této pohádce opravdu dobře vymyšlené stejně
jako postavy v něm. Noblesnímu i vizuálně nezapomenutelnému Luciferovi v podání
debutujícího Tomáše Borka zdatně sekundovaly Čert Kočka (Jana Helánová) a Čert
Králík (Vilma Krčmová). Čerta Janka v hodnosti Vraníka roztomile ztvárnil Jan Lidmila. Z
kladných postav měl největší prostor zkušený a jistý Ondřej Lidmila v roli Petra Máchala,
jeho babičku ztvárnila Anna Kosíková, kuchtičku Viktorie Císařová, princeznu Adélku
Tereza Hanáková a předčasně zemřelého mlynáře Máchala Jiří Hanák. V divácky
úspěšných „bojových“ scénách se předvedli v rolích komicky neohrabaných a méně
schopných vojáků herecké objevy tohoto roku František Srnec a Petr Vašek, a také
výborný Marek Cibulka coby přitroublý kaprál. V pohádce samozřejmě nechyběli
princové – uplakánek (František Srnec) a ženěníchtiví Stanislav Krčma a Ivo Císař, který
se předvedl rovněž ve své již tradiční roli hostinského. Karikaturu na pomazané hlavy
hezky ztvárnil Jiří Hanák v postavě roztržitého knížete, kterého nebaví vládnutí a
lehkomyslně se nechá ovládat věrolomným úředníkem.
Významnou roli v představení sehrála rovněž kouzla - předměty zlaté jablko nebo
pekelná váha vytvořené díky invenci knínických ochotníků a šikovných rukou Jiřího
Hanáka, další zvládly neviditelné ruce Zuzany Králíkové a Moniky Pleskačové. Celkovou
atmosféru dokreslovala výborná hudební kulisa Tomášem Borkem vybraných a
sestříhaných „kousků“ a ústřední hudební motiv filmu. Představení tentokrát nenabídlo
pěvecké příležitosti, a tak divadelníci alespoň sezpívali titulní píseň Petře, Petříčku.
Technické zázemí zajišťovali osvětlovač a zvukař Petr Hanák a Lenka Špačková za
oponou.
Tři knínická představení přilákala rekordní počet diváků celého věkového spektra. A dle
jejich reakcí si každý našel to svoje – sledovali pohádkový příběh, líbily se kostýmy i masky
postav, ocenili chuť a nasazení herců a zaradovali se, že zase jednou dobro dohonilo
zlo, a to vše bylo po čertech vtipné, někdy lehce ironické, veselé a hravé.
Lenka Špačková

Zoo Brno má opět záchrannou stanici
Po necelých čtyřech letech obnovuje od 2. února 2015 svoji činnost
Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata při Zoo Brno. V
zrekonstruovaném areálu v Jinačovicích bude opět zajištěna péče o
zraněná zvířata a opuštěná mláďata zvířat z přírody.
„Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích při Zoo Brno“/oficiální
název/ svou činností pokrývá území Kuřimska a Rosicka. Hlášení o nálezu zvířat
budou přijímat odborní pracovníci na telefonním čísle 702 137 837 sedm dní v
týdnu, 24 hodin denně. Vedoucí záchranné stanice Jana Švaříčková uvedla:
„Naším cílem a posláním je postarat se o zvířata v nouzi a navrátit je zpět do
přírody. Současně chceme zvýšit zájem veřejnosti o to, jak lidé zvířata ovlivňují a
podílet se na omezení případů, kvůli kterým se do záchranných stanic
dostávají.“ Dlouholetá tradice záchranné stanice byla přerušena v polovině roku
2011 na základě změny veterinárních předpisů podle Vyhlášky o ochraně
handicapovaných zvířat při chovu z roku 2010, která stanovuje oddělit zvířata
exotická od zvířat z volné přírody. Pro účely záchranné stanice bylo v loňském
roce opraveno a nově vybaveno pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno v Jinačovicích a začátkem roku 2015 Ministerstvo životního prostředí vydalo
rozhodnutí o povolení činnosti záchranné stanice při Zoo Brno. Chod stanice
zajistí čtyři zaměstnanci, veterinární lékař a pracovníci odchytové služby na noční
příjem zvířat. V novém zařízení se nachází prostory pro péči o zvířata s
karanténou a místnostmi pro intenzivní péči, ošetřovnou a přípravnou krmiva,
místností pro ekologickou výchovu a se zázemím pro zaměstnance. Ve
venkovním areálu slouží k následné péči čtrnáct voliér a výběhů a k dispozici je
také vozidlo s odchytovými pomůckami.
Monika Brindzáková tisková mluvčí brindzakova@zoobrno.cz www.zoobrno.cz

VÍTÁNÍ JARA
….“Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěkně
přistrojenú, helo, helo!“…..
Pěkně zdobenou Mořenu (Smrtku) jsme z naší vesnice vynášet ve čtvrtek
19. března.
Sraz všech účastníků byl v dopoledních před budovou sokolovny, kde jsme
společně Smrtku ozdobili pentličkami, vyfouklými vajíčky a krepovým
papírem. Poté jsme vyrazili k potoku do nedalekého Mezihoří. Na mostku
jsme se s Paní zimou rozloučili krátkou písničkou a Mořenu jsme pak vhodili
do vody.
Následoval krátký program pro děti i maminky na Výletišti. Počasí nám
v tento den velmi přálo, a o to víc jsme si celou akci užili. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili.
-HB-

Velikonoční jarmark“ 21.3.2015
Protože se počet našich dětí a žáků rozrůstá, úměrně s tím stoupá i počet rodičů
a babiček a dědečků, kteří se chtějí podívat, co se jejich drobotina v mateřské a
základní škole již naučila a jaké nové nápady s jarními dekoracemi předvedou.
To byl důvod, pro který jsme vystoupení dětí a žáků i jarmark přemístili letos do
sokolovny. Sál v sokolovně byl úplně plný, stoly na boční části byly pokryty mnoha
dekoracemi, které, jak doufáme, zpříjemní jarní a velikonoční atmosféru
v rodinách. Návštěvníci si také mohli zakoupit výrobky z keramiky, které
prodávala „naše dvorní“ keramička paní Živnová, která vede kroužek keramiky
pro děti z mateřské i základní školy. Děkujeme všem tatínkům a maminkám, kteří
nám pomohli s přípravou židlí, stolů a s úklidem.

UŽ ROSTOU !!!!! UŽ BĚHAJÍ !!!
Nelekejte se, na houby si ještě počkáme, ale na Hásově kopci už rozkvetly
nádherně koniklece a po suché trávě se již prohánějí první ještěrky. Všechno jsme
to pozorovali při odpočinku na první hodině tělocviku v přírodě.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Ohlédnutí za ročníkem 2014/2015 ve stolním tenisu
„A“ 12. místo 22 utkání 3 vítězství 1 remíza 18 porážek skóre 129 : 206 31
bodů, Vlček D.68% Juříček P. 51%, Gabryš M.46%, Němec J., 16%
Veselovský V. 3%
„A“ družstvo v tomto ročníku bohužel potvrdilo pravidlo, že druhý rok ve vyšší
soutěži bývá nejkritičtější. Zatímco vloni soutěží proplouvalo krajskou soutěží jako
zcela neznámý celek s nováčkovským nadšením, letos již tento faktor vůbec
nezafungoval. Příčin bylo hned několik. Příliš úzký kádr, v němž dokázali bodovat
prakticky jenom tři hráči, zkvalitnění soutěže a řada (přesně řečeno 5)
nejtěsnějších porážek v poměru 8:10. Přesto však jsou zde i pozitiva v podobě
získaných zkušeností s kvalitními hráči, vítězství s předními celky tabulky
(Židenicemi 10:7, Zbraslavcem 10:3), jakož i fantastické umístění Dalibora Vlčka
na 6. příčce krajského žebříčku mezi 94 hráči, kteří k zápasům krajské soutěže
nastoupili.
„B“10. místo, 20 utkání, 5 vítězství, 3 remízy, 12 porážek, skóre 163:197, 38

bodů, Pleskač M.70%, Jaroušek 58%, Koláček I. 56%, Vojanec 34%,
Svejkovský P 30%
Béčko stejně jako v loňském ročníku mělo v okresním přeboru III. třídy ambice
hrát v první polovině tabulky. Herní kádr na tuto soutěž rozhodně měl. Souběh
dlouhodobých absencí klíčových hráčů ze zdravotních důvodů však způsobil, že
jsme se až do posledního kola museli dokonce obávat o příslušnost k této soutěží
pro příští ročník.

„C“ 6. místo, 20 utkání, 11 vítězství, 0 remíz, 9 porážek, skóre 202:158, 53
bodů, Špaček Z.73%, Kučera M. 65%, Hrubeš A. 50%, Hledík I. 48%, Toldy
J. 38 %
Céčko obsadilo v okresní soutěži střed tabulky v podobě 6. příčky, když jako
jediné z knínických družstev dokázalo být aktivní v poměru vyhraných utkání (ze
20 vyhrálo 11 x). Kádr mužstva byl průběžně obměňován, a to vždy s ohledem
na kvalitu soupeře. Výsledky jednotlivých hráčů jsou potom příslibem
perspektivního růstu do budoucna.
Přebor sokolské župy Pernštejnské jsme pořádali již po patnácté, Účast 25 hráčů
a hráček z 8 jednot.
Dvouhry:1.Smolík M.(Nedv.), 2.Štourač (SK Kuřim),
3.Suchomel J.(Rohozec),Mareš (Nedv.). Čtyřhry:1.Urbánek-Wünsch(Ned.),
2.Štourač-Buchta(Kuřim/Techn),3.Štěpánek-Smolík(Ned.)
XXXIII. ročníku Vánočního turnaje se účastnilo 33 hráčů z Brněnska,Blanenska a
Vyškovska. Jednotlivci: 1. Juračka P. (Slatina), 2. Vlček D., 3. Juříček P.
(M.Knínice), Tůma K. (Slatina). Čtyřhry: 1. Vlček-Juříček, 2.Štourač-Šťastný (SK
Kuřim), 3.Vaněk J.-Vaněk J. (Ořechov).

Skautský oddíl Moravské Knínice
Březen 2015

Bang! Bang!
„Bang! Bang!“ znělo několik hodin naší klubovnou v pátek 20.3.
Nešlo o nějakou divokou přestřelku, ale o seriózní turnaj v oblíbené karetní
hře BANG.Zúčastnilo se 19 skvěle připravených a vyzbrojených pistolníků a
pistolnic a svedli nelítostný souboj v rolích šerifů, banditů, odpadlíků i
pomocníků šerifa. Vítězem druhého ročníků se stal Jarek Večeřa z družiny
Mamutů.

Letní tabor
Letošní skautský tábor
se uskuteční v termínu

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

16. ročník MIŇON CUP
Víkend 4. – 5. dubna 2015 bude v 8:00 hodin místní sokolovna patřit oddílu
badmintonu při TJ SOKOL Moravské Knínice. Letos proběhne již 16. ročník
velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů badmintonu v disciplíně
dvouhra mužů a žen. Nasazení do skupin určí hlavní pořadatel vzhledem
k výkonnosti. Občerstvení zajištěno.
Přihlášky do 1.4.2015 na tel: 604 193 650 nebo na email: pleskac.ladislav@seznam.cz

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 dle 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.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2015 – aneb „Jak pálí ženské v Knínicích“
Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na 2. ročník turnaje ženské čtyřhry
v sobotu 25.4.2015. 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
20.4.2015 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.cz

Čarodějná stezka
Belzebuba a Hudriána zvou všechny děti na čarodějnou stezku,
která se bude konat 30.4.2015 v 16:30 v Moravských Knínicích. Bližší
info bude na plakátech.
H+R

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodejnice u
rybníka" dne 30.4.2015. Občerstvení zajištěno.
-skr-

1..5.2015 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve v pátek 1. května 2015 na XXVII. ročník
turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Trasa dlouhá 16 km je
naplánovaná Kuřimskou horou směrem na Jinačovice a
Rozdrojovice a zpět do obce. Sraz účastníků je v před Obecním úřadem
v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin. Na závěr bude opět
společenské posezení.
-oú-

XXIV. ročník pochodu Sokolskou župou Pernštejnskou
Sokolský pochod se bude tradičně konat 8. května 2015. Start v Tišnově
/sokolovna/ a v Doubravníku /stanice ČD/.
Trasy pochodu pěší: 6,7 km, 9,5 km, 18,9 km, 23,5 km, 31 km
Cyklotrasy: 20 km, 40 km, 60 km
Odjezd vlaků z Kuřimi do Doubravníku: 7:18 hod s přestupem v Tišnově, 8:34
přímý vlak bez přestupu, 9:18 hod s přestupem v Tišnově.
Bližší informace http://pochod-sokolskou-zupou-pernstejn.webnode.cz/

