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PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN A KVĚTEN
30. 4. 2016 BADMINTON ŽENY
30. 4. 2016 ČARODĚJNÁ STEZKA
30. 4. 2016 PÁLENÍ ČARODĚJNIC

8. 5. 2016 MÁJOVÝ KONCERT V SOKOLOVNĚ
21. 5. 2016 KNÍPEK CUP 2016 - petanque
21.- 22. 5. 2016 NOC NA KARLŠTEJNĚ

STAROSTA OBCE INFORMUJE
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Starosta obce Moravské Knínice svolává 15. zasedání zastupitelstva obce na pondělí dne
2.5.2016. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu a bude zahájeno v 18.00
hodin.
Hlavní body jednání:
4.1. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za I/IV 2016
4.2. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 390
4.3. Stížnost na postup obce při správě cizího majetku
4.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. na
parc. č. 1166,1167 a 1159
4.5. Kupní smlouva na odkup pozemku parc. č. 210/5
4.6. Směnná smlouva na směnu pozemků parc. č. 212/3 a 235/2
4.7. Kupní smlouva na odkup pozemku parc. č. 213/4
4.8. Kupní smlouva na odkup pozemku parc. č. 215/4
4.9. Kupní smlouva na odkup pozemku parc. č. 1087/2
4.10.Schválení zhotovitele na akci Oprava komunikace a chodníku v ulici Pod Školou
a oprava komunikace a chodníku za Knínickým hostincem – Moravské Knínice

Cesta v lokalitě Rybníky
Zpevnění povrchu cesty bylo navrženo a zastupitelstvem obce schváleno z důvodu
zvýšeného provozu v obci v souvislosti s přípravou pro výstavbu nových rodinných domů
v ulici Na Hrázi. Velký počet nákladních vozidel, která přivážela kamenivo k vybudování
nové příjezdové komunikace, nejvíce obtěžoval v ulici U Sokolovny, kde byly zaznamenány
i určité změny na dlážděném povrchu místní komunikace. Cesta v lokalitě Rybník byla
znovu geodeticky zaměřena, terén upraven, položena geotextilie a navezen betonový
recyklát. Takto upravený povrch cesty není prozatím vhodný pro cyklisty, ale toto ještě není
finální stav. Důležité je, že provoz v ulici U Sokolovny se zklidnil. Z hlediska bezpečnosti
silničního provozu a zklidnění dopravy v této části obce se zvýšenou frekvencí dětí ještě
řešíme instalaci nového dopravního značení „Zóna 30“.

Cesty v lokalitě Pod kaplí, Stoupalova niva, Za dědinou a Do Písků
Stavba „Protierozní opatření a polní cesty v
k.ú. Moravské Knínice“ se chýlí ke konci.
Na cestě „ke kapli“ byly vybudovány dva
pojezdové betonové pásy. Plocha kolem je
zatravněna. V dolní části cesty jsou
zasazeny stromy. Je vybudována betonová
svodnice a nový můstek na cestě směrem k
Roháčkově zmole. Cesta ke zmole je také
zatravněna a jsou zde zasazeny vzrostlé
stromy – třešně a hrušně. Mezi nimi
okrasné keře. Vedle zatravněné polní cesty,
která vede od Roháčkovy zmole k Přední

Bukovině jsou zasazeny menší stromky a
také keře. Vše je obehnáno oplocenkou.
Byla prohloubena svodnice dešťových vod
a také bude opravena stávající polní cesta,
směrem do obce k ulici Kuřimské.
V Roháčkově zmole bylo zasazeno
množství stromů a na ploše pod
elektrovodem bude vyseta květná louka.
Investorem této stavby je ČR-Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
Jihomoravský kraj, pobočka Brno-venkov
se sídlem v Brně. Stavba je financována z
evropských fondů.

MIŇON CUP 2016
Stejně tak jako patří k Velikonocím pomlázka, náleží již po 17 let k Velikonoční
neděli turnaj v badmintonu „Miňon Cup“. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 příznivců
opeřeného míčku z Kuřimi, Českých Budějovic, Lelekovic, Brna, Ivanovic, Věžné a
domácích Moravských Knínic.
Muži hráli svoje utkání ve 2 základních 6-ti členných skupinách spravedlivým systémem
každého s každým. První čtyři hráči z každé ze skupin postoupili do finálové skupiny
(výsledky ze základní skupiny se započítávaly). Hráči na 5.-6. místě hráli soutěž útěchy o
konečné pořadí. O vyrovnanosti celého turnaje svědčí fakt, že žádný z účastníků neprošel
soutěží bez porážky.
Jak je již tradicí tohoto pohodového turnaje, všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti
mnoha sponzorů, kromě pocitu příjemně strávené velikonoční neděle řadu velmi
hodnotných věcných cen.
DVOUHRA MUŽŮ:
1.
Vrbka Josef starší
2.
Pleskač Patrik
3.
Kunc Lukáš
4.
Kroupa Vojtěch
5.
Bohdálek Dušan
6.
Samohejl Matěj
7.
Veselý Roman
8.
Slavíček Jiří
9.
Vrbka Josef mladší
10. Coufal Martin
11. Havlík Dan
12. Elzner Petr

Věžná
M.Knínice
M.Knínice
Věžná
M.Knínice
Č.Budějovice
Kuřim
Brno
Věžná
Kuřim
Brno
Ivanovice

DVOUHRA ŽEN:
1.Klusoňová Jana Lelekovice
2.Pelikánová Marcela M.Knínice

Už se čertů nebojíme…
V sobotu 23. dubna 2016 se před zcela
naplněnou sokolovnou sehrála v Moravských
Knínicích generacemi prověřená pohádka
Vyměněná princezna. Hra byla na místních
prknech uvedena historicky již počtvrté, což
v úvodu připomněla nestorka knínického
ochotnického divadla paní Jana Halouzková,
která sama stála za zrodem dvou minulých
nastudování. Tentokrát se režie ujala dvojice
Zuzana Matyášová a Ivona Kahleová, které do
názvu přidaly podtitul ..tentokrát tak trochu
jinak, čímž chtěly i pamětníky přilákat do
hlediště a potvrdit přísloví o tom, že nelze
vstoupit dvakrát do stejné řeky.
Na jevišti se střídalo patnáct mladých herců,
většina z nich ve dvou i třech rolích. Do děje
nás uvedla trojice drben v podání Jany
Slámové, Viky Císařové a Petry Kalábové a
jejich rozmluvu přerušila přesvědčivá slepice
Kdákalka Štěpána Matyáše, jejíž kvokání
následně propojilo všechna tři dějství.
V titulních rolích zazářila hubatá Kačka (Irena
Kahleová), která zachránila milou princeznu
Milku (Viky Císařová) od únosu do pekla
dobráckým čertem Bublou v podání Petra
Kahleho. Pomáhali jí v tom sluha Kryšpín hraný
všestranně šikovnou Zuzkou Večeřovou, princ
Luboš (usměvavá Nela Havlíková) a král
(talentovaný Štěpán Matyáš). Diváci nadšeně
tleskali
vystoupení
břišních
tanečnic
z Muslémie (Zuzka Večeřová, Jana Slámová,
Kačka Matyášová, Irena Kahleová), čerti a
čertice (Lenoušek – herecky přirozená Anička
Císařová, rozverní čertíci Babráček
– Daniel Císař a Kaněčka – Karolína
Jindřichová) předvedli opravdovou
pekelnou školu pod vedením přísné
učitelky Rákosky Jany Slámové.
V pekle se objevilo i roztomilé
muzikantské trio Hlásek (Kačka
Matyášová), Básek (Matěj Koláček)
a Bubeník (Š. Matyáš). Pekelnou
bránu hlídal ubrblaný vrátný Hudra
Tomáš Pelikán. Vedoucí čertovské
kuchyně kuchařka Papulka Anežky
Mauerové
zase
pečovala
o

zničeného Bublu po příchodu s Kačkou do
pekla. Potlesk si vysloužil i tanec šťastných
čertů, který předvedli před tím, než prostořeká
Kačka obrátila peklo vzhůru nohama.
Čertovský svět ovládal Lucifer Ťuťma ve
ztvárnění Petry Kalábové.
Do děje se zapojili i malí diváci, kteří spontánně
reagovali na dění na jevišti a mohli si posbírat i
pár čertovských zlaťáků. Téměř dvě stovky
diváků doprovodily hlavní hrdiny až ke
šťastnému konci, jenž přinesl příslib hned tří
svateb najednou. Během dvou přestávek,
které
přerušily
téměř
dvouhodinovou
podívanou, mnozí žízniví a hladoví diváci
zamířili do čertovského baru, jenž nabízel
vynikající koláčky Kačky z Kopanic, čertovské
muffiny s obrázky čertíků i další dobroty pro
děti i rodiče.
Velké poděkování patří všem maminkám a
babičkám, které připravily dětem krásné
kostýmy a zejména pak Radce Večeřové,
Marcele Pelikánové, Martině Slámové, Lídě
Císařové a Lucii Jindřichové, které se
bezprostředně
podílely
na
přípravě
představení, kulis, kostýmů či občerstvení
v čertovském baru. Pohádku výborně ozvučil a
o světelné efekty se postaral Petr Hanák.
V neposlední řadě zaslouží díky restaurace U
Vichřice za poskytnutí sponzorského daru.
Hladký průběh představení zaštítil a starosta
Sokola Jiří Hanák.
–ik-

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016 – aneb „Jak pálí ženské
v Knínicích“
Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na 3. ročník turnaje ženské
čtyřhry v sobotu 30.4.2016 do knínické sokolovny. Zúčastnit se
mohou hráčky badmintonu, které nejsou a nebyly registrované a
hráčky hrající SABL.
Závazné přihlášky posílejte do 25.4.2016 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.cz

ČARODĚJNÁ STEZKA
Čarodějnice Belzebuba a spol. si vás dovolují pozvat na již tradiční
Čarodějnou stezku. Svá košťata, košťátka či smetáky si připravte na:
 sobotu 30.4. 2016
 startujeme v 16.30 hodin na střelnici u koní
Program:
o 16:30 – 18:00 – čarodějná stezka s úkoly pro děti
(střelnice – rybník pod kaplí)
o 18:00 - opékání špekáčků (možnost zakoupit i na místě), čarodějný rej doprovázený
zpěvem Vrabčáků. Čarodějná maska vítána!! Startovné 20 Kč za dítě. Terén je
schůdný i pro kočárky. Občerstvení zajištěno! Za nepříznivého počasí se akce
neuskuteční. Na vaši účast se těší Belzebuba a spol

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve na 6. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC u rybníka pod
kaplí v sobotu dne 30.4.2016. Zahájení v 17:00. Od 20:00 hraje country kapela. Rybí
speciality, selátko na rožni a další bohaté občerstvení. V případě deště se akce koná
v pláštěnkách.

1.5.2016 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve v neděli 1. května 2016 na XXVIII. ročník
turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Sraz účastníků je před
Obecním úřadem v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin.
Trasa pochodu je dlouhá cca 15 km. Méně zdatní turisté mohou použít návrat z Ivanovic
autobusem.
Moravské Knínice* Jinačovice* Nad Kopaninami* Velká Baba* Pod Chocholu* Ivanovice
posezení v restauraci - MHD – popř. návrat autobus č. 71 do Kuřimi 11:56, 13:56, 14:56,
15:56, 16:56 – zastávka Kouty* nebo zpět ulicí Hatě* Ostrá hora* Kuřimská hora* Kuřim za sv. Jánem* Podhoří* Moravské Knínice, Knínický hostinec.

Z obecní knihovny
V květnu si připomeneme výročí 700 let od narození jedné z největších postav českých i
evropských dějin - římského císaře a českého krále Karla IV. K tomuto výročí knihovna
zahajuje soutěž pro všechny věkové kategorie.
Vžijte se do role dvorních malířů a nakreslete portrét svého tatínka či dědečka coby krále.
Své výtvory doneste do knihovny nebo na obecní úřad a to nejpozději do 2.5. 2016

Pozvánka na májový koncert
8. května 2016 pořádá Obecní úřad Moravské Knínice v knínické sokolovně kulturní pořad
k 71. výročí osvobození a zároveň ke Dni matek. V pořadu vystoupí orchestr MELODY
GENTLEMEN z Lednice. V repertoáru orchestru jsou československé swingové
evergreeny z 30. a 40. let minulého století, slavné filmové melodie i mezinárodní taneční
šlágry té doby.
Všichni senioři nad 70 let byli obesláni vstupenkami. Také ostatní spoluobčané jsou
srdečně zváni. Začátek v 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

14. ročník KNÍPEK CUP – turnaj v petanque
21.5.2016 se uskuteční v areálu tenisových kurtů za
sokolovnou v Moravských Knínicích 14. ročník turnaje
v petanque KNÍPEK CUP 2016. 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 zajištěno. Po ukončení turnaje bude
následovat přátelské posezení.
Kontakt na pořadatele: 774 310 867

Vážení spoluobčané,
předem děkuji za Vaši pozornost. Rád bych Vás touto cestou informoval o záměru SK
Moravské Knínice, vytvořit při minimálním zásahu do přírody, na zapůjčených obecních
pozemcích v prostoru bývalé vojenské střelnice, novou volno-časovou a relaxační aktivitu.
Na naše náklady plánujeme vybudovat park, který bude přístupný všem věkovým
kategoriím, od dětí až po seniory, ženám i mužům. Část areálu nově zatravníme. Vysázíme
zde okrasné keře, trávy a dále budeme tento prostor udržovat a rozvíjet.
Hřiště bude nabízet procházku ve společnosti míče a nenásilnou formou přiměje
návštěvníky k aktivnímu pohybu. Cílem hry je na co nejmenší počet kopů, přes různé
překážky, umístit fotbalový míč do vyznačené jamky.
Jako zázemí a půjčovna míčů by měla sloužit stávající nefunkční budova, která tímto získá
nové smysluplné využití. Vše bude přístupné pro další akce pořádané v rámci obce.
S touto myšlenkou bylo seznámeno také zastupitelstvo obce. V našem úsilí nás podporuje
i řada místních obyvatel.
Budeme Vám vděční, pokud nás v dobré věci podpoříte také!
Za SK Moravské Knínice Ladislav Pleskač

Další informace najdete na: www.fotbalpark.cz

Termíny utkání jarního kola Okresního přeboru – mladší přípravka JARO 2016
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

domácí
SK M.Knínice
SK M.Knínice
RAFK A
SK M.Knínice
Dolní Kounice
Šlapanice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Podolí
RAFK A
Drásov
SK M.Knínice
Kahan B

hosté
Rosice A
Kuřim A
SK M.Knínice
Vojkovice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Měnín
Kahan B
SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Střelice
SK M.Knínice

Dolní Kounice
Drásov
Měnín
SK M.Knínice

SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
RAFK A

SK M.Knínice

Šlapanice

hodina
12:30
14:15
9:00
10:00
10:00
11:00
12:30
14:15
11:45
12:45
9:00
9:50

hřiště
M.Knínice

den
Neděle

datum
17.4.

Sobota

23.4.

Neděle

1.5.

Neděle

8.5.

Neděle

15.5.

Sobota

21.5.

Neděle

29.5.

11:00

Dolní
Kounice

Neděle

5.6.

12:00
10:00
11:00

Měnín

Sobota

11.6.

12:30

Moravské
Knínice

Rajhrad
Šlapanice
M.Knínice
Rajhrad
Drásov

14:15

Termíny utkání jarního kola Okresního přeboru – starší přípravka JARO 2016
kolo
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

domácí
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Měnín
SK M.Knínice
Střelice
SK
M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Dolní Kounice
Střelice
Šlapanice
Oslavany
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Želešice
Lažánky
Ořechov
Měnín

hosté
Lažánky
Oslavany
SK M.Knínice
Želešice
SK M.Knínice
Ořechov

den
Neděle

datum
17.4.

Neděle

24.4.

Sobota

30.4.

Dolní Kounice
Oslavany
SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Dolní Kounice
Lažánky
SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice
SK M.Knínice

Neděle

8.5.

Sobota

14.5.

Sobota

21.5.

Neděle

29.5.

Sobota

4.6.

Neděle

12.6.

hodina
15:30
17:30
9:00
10:00
9:00

hřiště
M.Knínice
Měnín
Střelice

10:00
15:30
17:30
10:00
11:00
10:00
11:00
15:30
17:30
10:00
11:00
10:00
11:00

M.Knínice
Střelice
Oslavany
M.Knínice
Lažánky
Měnín

Duben 2016

Výprava do kina
Družiny Duh, Kajek a Černých vlků se pod vedením skautky Ducky (Viky Císařová) vydaly
do Tišnova na film Kung-fu Panda 3.

Přednáška
O skautování po 2. světové válce a hlavně v období Pražského jara nám vyprávěl bratr
Kamzík. Bylo to velmi obohacující a zajímavé povídání.

Pletení žil
V rámci přípravy na Velikonoce se
již tradičně sešli mladší a starší
skauti, aby si upletli své žíly. Díky
patronům za pomoc.

Ukliďme Česko
V rámci celorepublikové ekologické
akce jsme se rozhodli uklidit okolí
naší vesnice. Zúčastnilo se 44
dobrovolníků i mimo skaut a ve třech
skupinkách uklidili několik lokalit –
u rybníka, u Koupelky, Kovářův důl,
okolí cest do Chudčic a Kuřimi a
potoka Kuřimky. Nasbírali jsme
přes 50 pytlů odpadků a velmi nás
překvapila míra znečištění naší
přírody
v našem
katastru.
V podobných
akcích
proto
plánujeme
dále
pokračovat.
Děkujeme obci za pomoc se
svozem a likvidací odpadu.

Termín letního tábora v Uhřínově: 30. 7. – 12. 8. 2016
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * DUBEN 2016 * Ročník 24 * Vychází 1x měsíčně * cena
ZDARMA * náklad 320 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz
Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu KVĚTEN 2016 do 22.5.2016.

