Starosta obce informuje
Investiční akce a opravy pokračují
V průběhu měsíce srpna byla dokončena cesta v Močidlích. Tento bezpečný
přístup do areálu bývalé vojenské střelnice a lokality Batelov je již poměrně dosti
využíván. Není již třeba chodit po silnici v hustém a nebezpečném provozu
motorových vozidel. Maminky při procházkách s dětmi do přírody jistě ocení tuto
novou možnost.
Opravu chodníku za Knínickým hostincem bylo nutno rozetapovat, neboť
během prováděných prací jsme se dozvěděli, že před objektem bývalé
samoobsluhy budou prováděny terénní úpravy a plánuje se též plynovodní
přípojka do budovy. Stavba proto byla ukončena vjezdem do domu č.p. 36. Za
budovou hostince vznikla dlážděná plocha pro kontejnery na třídění odpadů.
Plánované oplocení „ekodvorečku“ budeme řešit již svépomocí.
Stavba nového chodníku na spodní straně ulice Kuřimská pokračuje. Stavební
firma si stanovila pracovní postup, který řeší přípravu terénu v poměrně velkém
úseku, a tak před domy jsou otevřené výkopy delší dobu než jsme očekávali.
V rozpracovaném úseku je již položena chodníková dlažba a postupně budou
upravovány vjezdy do jednotlivých domů. Za pochodu jsou řešeny různé detaily
v součinnosti s projektantkou Ing. Brusovou. Poměrně složitým problém je
odvedení dešťových vod. Celý terén je upravován tak, aby byl dodržen spád od
domů. Některé vjezdy jsou však pod úrovní chodníku a je nutno u vrat instalovat
odvodňovací žlábky. Nejkritičtější je úsek mezi domy č.p. 4 a 5, kde je velký
terénní výškový rozdíl a rovněž u následujících dvou domů jsou vjezdy položeny
hodně pod úroveň chodníku.
V lokalitě Na staré trati byly dokončeny inženýrské sítě (vodovod a kanalizace),
které zainvestovali majitelé stavebních pozemků pro připravovanou výstavbu
rodinných domů. Obec uhradila materiál na dešťovou kanalizaci. Kolaudace
zdárně proběhla 25.8.2015. Na tuto etapu bude navazovat stavba dešťové
kanalizace v ulici Dolní branka včetně nutné úpravy části vozovky. Investorem
této stavby bude obec. K podpisu je připravena smlouva s Vodárenskou akciovou
společností a.s., která bude práce zajišťovat. Rozpočtované náklady činí téměř 1
mil. Kč. S realizací se počítá letos na podzim.

Výpis z 9. zasedání ZO konaného dne 24.8.2015

ZO neschvaluje odprodej části obecního pozemku parc. č. 390 v k.ú.
Moravské Knínice, současně pověřuje Ing. Libora Řehoře k přípravě návrhu
umístění živého plotu a stanovení podmínek pro realizaci parkovacího stání na
pronajatém pozemku.

ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 659/1

ZO schvaluje Smlouvu č.: 1040009089/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.

ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030022035/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM014330033835/001 ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.


ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 k rozpočtu obce na rok 2015
- viz samostatná příloha.

ZO schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice za účelem pořízení nového
elektronického zařízení pro zabezpečení budovy základní školy v době
vyučování.

ZO bere na vědomí informace starosty obce o finanční situaci a další
aktuální informace.

ZO na základě předloženého rozboru a fakturace prací schvaluje
rozhodnutí starosty obce o výběru zhotovitele na úpravu obecních cest v lokalitě
Batelov a Močidla fi POKROS, spol. s r.o., Zdeněk Ostřížek, 664 23 Čebín

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 24. září
do pátku 25. září 2015 na stanovišti 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 a pračky (patří do železného šrotu nebo
elektroodpadu), stavební suť, zemina, kameny, žhavé a výbušné látky, látky
žíravé, uhynulá zvířata.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 25. září 2015
od 16 do 17 hodin na stanovišti 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,
chladničky a mrazničky, televizory, počítače, monitory, notebooky, rádia,
mikrovlnné trouby, vysavače a jiné objemné elektro.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
1. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 10.9.2015 v době od
7:15 do 17:00 hodin.
Bez napětí bude celá obec Moravské Knínice.
2. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka elektrické energie ve ÚTERÝ 15.9.2015 v době od
7:15 do 17:00 hodin.
Bez napětí bude celá obec Moravské Knínice.
3. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 21.9.2015 v době od 7:15
do 17:00 hodin.

Bez napětí bude:






trafostanice ÚVOZ - ulice Úvoz, část ul. Horní branka od č.p. 84 po
č.p. 130 a 32 včetně
trafostanice VOJENSKÁ STŘELNICE
trafostanice OKŘÍNEK - ulice Pod Strážnou, Na Okřínku, U Hájenky,
U Školky a část ul. Horní branka od konce obce po č.p. 125
trafostanice U JÁNEČKA - ulice U Jánečka, část ulice Kuřimské od
č.p. 168 a 41 na konec obce směrem na Kuřim
trafostanice PILA

ČÁSTEČNÉ UKONČENÍ VÝLUKY LINEK S3 R3
Od úterý 1. září 2015 bude znovu umožněn průjezd vlakových linek S3 a R3
na trati mezi Brnem hlavním nádražím, Brnem-Královým Polem a Kuřimí.
Na trati však budou nadále pobíhat dokončovací práce, proto nemůže být provoz
obnoven v plném rozsahu, ale pouze v omezeném režimu. Bude zavedeno
následující dopravní řešení:
Vlaky linky R3 (tedy rychlíky Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod) pojedou od 1. 9.
2015 podle standardního jízdního řádu. Vzhledem k dokončovacím pracem
však budou získávat v první polovině září zpoždění 10 – 15 minut v obou
směrech. Od poloviny září zpoždění nepřesáhnou 5 minut, výluka bude v plném
rozsahu ukončena 12. října.
Vlaky linky S3 (tedy osobní vlaky Břeclav – Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou)
pojedou podle standardního jízdního řádu – tzn. v pracovní dny v odjezdech z
Tišnova do Brna hl. n. v celou a o půl, z Brna hl. n. do Tišnova v cca xx:23 a xx:53.
Z důvodu pokračujících prací však budou získávat v první polovině září v obou
směrech zpoždění do 10 minut a zpoždění se budou přenášet i na trať Brno –
Břeclav, kde v úseku Modřice – Hrušovany u Brna mohou dosáhnout až 15 min.
Vlaky S3 směr Tišnov, před kterými v čase xx:20 bude z Hlavního nádraží
odjíždět rychlík R3 směr Tišnov, budou mít v Kuřimi zpoždění mezi 10 a 15
minutami. Od poloviny září zpoždění nepřesáhnou 5 minut, výluka bude v plném
rozsahu ukončena 12. října.
Vlaky S3 jezdící ve špičkách pracovních dnů v doplňkové síti – tedy v cca ve
čtvrt a třičtvrtě z Tišnova do Brna, budou až do 12. října provozovány pouze
v úseku Tišnov – Brno-Královo Pole. Až do 12. října tedy nepojedou na Hlavní
nádraží. Z Králova Pole do Tišnova budou odjíždět v časech cca xx:23 a xx:51.
V Králově Poli bude možné přestoupit na spoje tramvaje P6 k Hlavnímu nádraží
případně na tramvaj 6 směr Česká. Odjezdy tramvají linky P6 z Králova Pole na
hlavní nádraží budou přibližně 5 minut po příjezdu vlaku.
Dotčeny budou i vlaky S2 jezdící v trase Brno – Blansko – Letovice. Na nich
budou v pracovní dny zachovány vlaky pravidelné sítě odjíždějící z Hlavního
nádraží směr Blansko v celou a o půl a zpět z Blanska do Brna ve stejných
časech. Nadále a to až do 15. října však zůstanou mimo provoz vlaky doplňkové
sítě odjíždějící z Brna nebo Blanska přibližně ve čtvrt a třičtvrtě. Až do 15. října
bude tedy zachován stejný jízdní řád jako o prázdninách. Vlaky budou posíleny,
aby nedocházelo ke kapacitním problémům. Na linkách S2 a R2 může docházet
ke zpožděním do 5 min. Zpoždění linky S2 se mohou přenášet i do úseku Brno
hl.n. – Křenovice hor. n.

K 1. září 2015 skončí provoz autobusových linek xS3, xR3, 304 a linky 311
a 312 budou ukončeny stejně jako dříve v Kuřimi.
Jízdní řády jsou zveřejněny na webu www.kordis.cz nebo
www.moravskekninice.cz

TJ SOKOL informuje
TJ SOKOL Moravské Knínice oznamuje zájemcům o cvičení, že v současné době
je zpracováván rozvrh cvičebních hodin v místní sokolovně na období říjen 2015
– září 2016. Kdo z občanů by měl zájem vést cvičení některé z již existujících
složek či chuť provozovat v místní sokolovně některý nový sport či jiný druh
pohybové aktivity, podejte svůj návrh na tel: 602 622 175 nebo na e-mailu:
lvojanec@seznam.cz . Požadavky prosím zašlete do 14.9.2015
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To je cvičení maminek s dětmi.
Setkáváme se každý čtvrtek v dopoledních hodinách v místní
sokolovně.
Během hodinového cvičení se snažíme naše ratolesti všestranně
rozvíjet. Hodinu zahajujeme společnou písničkou. Poté následují
jednoduché básničky s ukazováním. V průběhu hodiny zpíváme také
různé písničky, které děti doprovázejí hrou na nástroje. Program si
zpestřujeme také tanečky a hranou pohádkou.
Děti i maminky mají k dispozici nejen hračky, ale také tunely na
prolézání, trampolínku, lavičky, plastovou houpačku, skákací pytle…..
Mezi oblíbené patří i látkový padák, ve kterém se batolata ráda
houpou.
Během roku se snažíme setkávání maminek s dětmi obohacovat i
různými akcemi. V listopadu je to Svatomartinská slavnost. V prosinci
vyrážíme do lesa, abychom popřáli hezké svátky i lesním zvířátkům.
Každý rok si předvánoční čas zpříjemňujeme Předvánočním tvořením.
Výtěžek z této akce využíváme nejen pro potřeby Rarášků, ale také
například pro dětský karneval. V březnu vítáme u potoka jaro, v dubnu
pořádáme pro rodiče a děti Čarodějnou stezku. V červnu vyrážíme na
společný výlet do okolí Moravských Knínic.
Hola, hola, milé maminky, během měsíce září začneme opět se
cvičením v místní sokolovně. V případě vašeho zájmu pište prosím na
email: bravencova.hana@seznam.cz či romaneta@gmail.com či volejte
na telefonní čísla: 723 708 283 (Romana Helanová) nebo 777 579 115
(Hana Bravencová).



cvičení maminek s dětmi zahajujeme od 17.9. 2015. Setkáme se
v místní sokolovně od 9:30, kde obdržíte podrobnější informace o
průběhu cvičení. Těšíme se na známé i nové tváře :-) H+R

SK Moravské Knínice informuje
Termíny utkání podzimního kola
Okresní fotbalové soutěže Brno-venkov
IV. třída muži skupina C r. 2015
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

domácí
Drásov
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Chudčice
SK M.Knínice
Ketkovice
SK M.Knínice
----volno---SK M.Knínice
Veverská Bítýška B
SK M.Knínice

hosté
SK M.Knínice
Říčany B
Zakřany B
SK M.Knínice
Příbram
SK M.Knínice
Domašov – Říčky
----volno---Veverské Knínice
SK M.Knínice
Tišnov B

den
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

datum
15.8.
23.8.
30.8.
5.9.
12.9.
20.9.
27.9.

čas
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00

Neděle
Sobota
Sobota

11.10.
17.10.
24.10.

15:00
15:00
14:30

Termíny utkání podzimního kola
Okresní fotbalové soutěže Brno-venkov
PŘÍPRAVKA MLADŠÍ r. 2015
Kolo
1.

domácí
TJ Lažánky

2.

SK M.Knínice

3.

FC Kuřim

4.

SK M.Knínice

5.
6.

TJ SOKOL
Ketkovice
TJ Lažánky

7.

FKM Kahan A

hosté
SK M.Knínice
Slovan RosiceB
FKM Kahan A
FKM Kahan B
SK M.Knínice
FC Veverská
Bítýška
SK Říčany
FK SOKOL
Zbraslav
SK M.Knínice
FC Čebín
SK M.Knínice
SK Drásov
SK M.Knínice

den
Pátek

datum
4.9.

čas
16:30

Neděle

13.9.

10:00

Sobota

19.9.

10:00

Neděle

27.9.

9:00

Neděle

4.10.

12:00

Sobota

10.10.

9:30

Neděle

18.10.

12:00

(hřiště Zbýšov)
8.

TJ SOKOL
Ketkovice

9.

SK M.Knínice

FC Veverská
Bítýška
SK M.Knínice
FK SOKOL
Zbraslav
SK Říčany
FKM Kahan A

Neděle

25.10.

11:00

Středa

28.10.

13:00

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
Srpen 2015

Tábor Uhřínov 2015
Vyrazili jsme po stopách slavných křižáků a vybojovali jsme mnohá vítězství
– proti vedru, únavě, nepořádku, samotě, hladu. Někteří z nepřátel nám
způsobili vícečetná zranění, zvláště bodná,nesli jsem je však statečně a
díky zázračným účinkům cibule jsme nikdy neutekli z boje. Jako správní rytíři
jsme se zdokonalovali v boji s mečem i v jízdě na koni.Ladili jsme naše hlasy
za doprovodu kytar a houslí a nadevše jsme udržovali přátelské ovduší.
Vybraní členové našeho řádu složili své sliby a všichni jsme opouštěli naše
„bojiště“ s nadějí, že se tu za rok zase sejdeme.

Víte, že knínická skautka byla na Jamboree?
Od úterý 28. července do 8. srpna 2015 se v japonské prefektuře Jamaguči konalo
světové skautské setkání Jamboree.
Světové skautské setkání Jamboree se koná jednou za čtyři roky pokaždé v jiné zemi.
Z České republiky na něj vyrazil kontingent čítající 300 členů. Kontingent byl složen z pěti
jamoddílů, tedy šestatřiceti dětí ve věku 14-17 let a čtyř vedoucích. Část tvořili také
dospělí dobrovolníci zařazení do mezinárodního servistýmu. Byla to druhá největší
výprava v historii českého a československého skautingu, která na světové Jamboree kdy
jela.
Na Jamboree přijelo více než 33 tisíc skautek a skautů ze 161 zemí celého světa. Hlavním
cílem setkání je poznávání lidí různých národností, jazyků a kultur. Pro skauty je to
příležitost, jak navázat nová přátelství napříč světadíly a poznat kulturu jiných národů a
obohatit pak o mezinárodní příchuť i činnost svých domovských oddílů.
Jamboree se uskutečnilo na pobřeží moře u města Jamaguči, které leží přibližně 60
kilometrů od Hirošimy. Součástí programu bylo kromě sportovních, vodních a
vzdělávacích aktivit a her také návštěva mírových pietních ceremonií v obou městech,
kam byla za druhé světové války shozena atomová bomba. Právě v době konání
Jamboree uplynulo od tohoto okamžiku 70 let.

V pondělí večer 27.7. odstartoval z pražského letiště ve Kbelích vládní speciál mířící do
Japonska. Na jeho palubu nastoupilo 74 skautů a skautek, kteří mířili na 23. světové
skautské setkání. Mezi nimi také knínická skautka Eliška. Dalších víc než 200 českých
dospělých i dětí bylo už na tábořišti či na cestě po jiné trase. Všichni se sešli na japonském
ostrově Honšú společně s 33 tisíci skauty z celého světa.
Skauti měli na světovém setkání expoziční stan, kde prezentovali krásnou krajinu České
republiky, české sportovní a vědecké úspěchy, ale také představili významné české
osobnosti. Všechny jamoddíly se podle některých i jmenují: jamoddíl Tomáše Garrigua
Masaryka, Karla Kryla, Milady Horákové, Ladislava „Šamana“ Ruska a Járy Cimrmana.
Unikátem českých výprav je stavba tradičního českého vynálezu – podsadového stanu.
Tento typ stanu vymysleli a postavili čeští skauti poprvé na táboře v roce 1913. Ač
podsady nevypadají úplně stejně jako před sto lety, čeští skauti s nimi stále slaví obrovský
úspěch a vzbuzují zvědavost u výprav z ostatních zemí, které se jamboree účastní.
Mnoho skautů napříč všemi kontinenty zajímá i pohnutý osud České republiky ve druhé
polovině dvacátého století, kdy u nás vládla nesvoboda a totalita. I tomu se v prezentaci
České republiky skauti věnovali. Některé kontingenty dovezli kameny na skautskou
mohylu Ivančena, která stojí v Beskydech.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/cesti-skauti-odleteli-na-svetove-jamboree-do-japonskapf0-/domaci.aspx?c=A150727_151739_prahazpravy_kolhttp://www.skaut.cz/novinky/aktu%C3%A1ln%C4%9B/neuv%C4%9B%C5%9
9iteln%C3%A9-vedro-stav%C4%9Bn%C3%AD-podsad-velkolep%C3%BDzahajovac%C3%AD-ceremoni%C3%A1l-nen%C3%AD-v%C5%A1e-prvn%C3%AD--5

Co nového v knihovně?
Zdravím všechny čtenáře i nečtenáře z místní Obecní knihovny. Ta se
nachází v budově Obecního úřadu, v zasedacím sále.
Půjčování knih v Obecní knihovně je zdarma. Nový čtenář při zápisu zaplatí
30,-Kč
Evidenční poplatek na1 rok činí 20,-Kč
Obecní knihovna Moravské Knínice má svoje internetové stránky
www.moravskekninice.cz/obecniknihovna Na webové adrese v on-line
katalogu http://katalog.mkkurim.cz/clavius/morkninice najdete seznam
knih, které jsou v knihovně k půjčení.
Pokud máte tipy na nákup nových knih můžete sdělit na email
knihovnamkninice@volny.cz nebo přímo v knihovně.
Kromě knížek si můžete vypůjčit i společenské hry, které se půjčují stejným
způsobem jako knihy. Letošními novinkami jsou hry českého autora
Vladimíra Suchého Šestiměstí a Dědictví, které Vám určitě zpříjemní
nastávající podzimní večery s přáteli.

Těším se na Vás každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin

R.H.

A ještě malý kvíz pro soutěživé Kníničáky o Moravských Knínicích
1. Co bylo na letošním obecním plese úplně nové?
a) kapela
b) obsluha ve výčepu
c) jiný dárek u vstupu místo květiny
2. Kdo doprovázel děti na letošním karnevalu?
a) Josefka a hajný Robátko
b) Bob a Bobek
c) Maková panenka a motýl Emanuel
3. Jak dlouho je v naší farnosti místní farář otec Adam?
a) 2 roky
b) 3 roky
c) 5 let
4. Jaké číslo popisné má obecní úřad?
a) 77
b) 88
c) 99
5. Kdo je trenérem místního fotbalového kroužku pro nejmenší fotbalisty?
a) Bronislav Mauer
b) Přemysl Jandora
c) Petr Veselský
6. Jakou písničku zpíval hlavní stárek na Markétských hodech při žádání
rodičů stárek?
a) Až pojedu přes Tuřane
b) Na horách studénky
c) Za horama dědina
7. V kterém měsíci probíhá "klobouková"?
a) květen
b) červen
c) září
8. Kdo režíroval divadelní představení s čerty nejsou žerty?
a) Jana Halouzková
b) Jiří Hanák
c) Zuzana Králíková
9. Kde končí odpady z knínických domácností?

a) Brno-Modřice
b) Kuřim
c) Brno-Bystrc
10. Který živočich se po dlouhé době vrátil do katastru Moravských
Knínic?
a) sklípkan
b) ledňáček
c) bobr
Správné odpovědi vhazujte do schránky obecního úřadu do konce
měsíce září. 3 vylosované výherce se všemi správnými odpověďmi čeká
malá odměna.

