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[Tady můžete citovat svůj zdroj.]

PLÁNOVANÉ AKCE NA ZÁŘÍ
3. 9. 2016 NOC NA KARLŠTEJNĚ „NA VÝLETIŠTI“
11. 9. 2016 TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
17. 9. 2016 ŽUPNÍ PŘEBOR VE STOLNÍM TENISE
17. 9. 2016 VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
28. 9. 2016 ŠPALCYKLOBOJ cyklistický víceboj na střelnici

STAROSTA OBCE INFORMUJE
Investice a opravy v roce 2016
Zastupitelstvo obce se v letošním roce
zaměřilo na opravy a rekonstrukce místních
komunikací
a
chodníků.
V rámci
investičních akcí byla zrealizována stavba
nového chodníku v ulici Pod Školou a
Kuřimská. Ve stanovených termínech, kde
limitem bylo datum konání Markétských
hodů, se podařilo dokončit práce včetně
výsadby zeleně. Lze tedy konstatovat, že
celkový stav v centrální části obce se
výrazně
zlepšil,
avšak
zůstávají
nedořešeny vjezdy k jednotlivým domům
horní strany ulice Kuřimská a plánovaná
parkovací místa při silnici v místech
původního tzv. centrálního chodníku. Další
postup bude hodně záviset na celkové
rekonstrukci silnice II/386, která je
v majetku Jihomoravského kraje.

Přestože se přiblížil podzim, budou ještě
realizovány další akce. V současné době je
dokončován chodník na ulici Kuřimská u
domů č.p. 98 a 108. K realizaci v nejbližší
době připravujeme celkovou rekonstrukci
přístupového chodníku k mateřské škole
mezi ulicemi Horní branka a U Školky.
S touto stavbou bude spojeno též odvedení
dešťových vod z lokality pod Strážnou.
V nejnižší části ulice U Školky bude osazen
přes celou šířku komunikace betonový žlab
s litinovým roštem, který zachytí i přívalové
dešťové vody. V těchto místech bude též
doplněn chybějící asfaltový živičný povrch.
Pro letošní rok ještě plánujeme alespoň
částečnou opravu povrchu komunikace
v Uličce a dostane se též na obnovu
svodnice u domu č.p. 202.

Přístavba mateřské školy
K této připravované akci, kde rozpočet překročí 8 mil. Kč, poskytujeme prozatím jen velmi
stručnou informaci. Doposud ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení,
ale doufáme, že stavba bude letos zahájena. Podali jsme žádost o dotaci na tuto stavbu u
IROP (evropské fondy), čekáme, jak dopadneme. Ve spolupráci s Regionální poradenskou
agenturou připravujeme v současné době zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
zhotovitele. Děkujeme TJ Sokol Moravské Knínice za umožnění využití prostor sokolovny
pro provoz II. třídy mateřské školy ve školním roce 2016 – 2017.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 15. 9. 2016 do
pátku 16. 9. 2016 pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou
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 16. 9. 2016 od 16 do 17
hodin pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou.
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).

9. září opět ve znamení baterií
Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a recyklaci baterií. Již podruhé totiž
oslavíme Evropský den recyklace baterií, který v letošním roce připadá na pátek.
V tento den, který se odkazuje k narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi
Galvaniho, si tak připomeneme význam správného třídění a recyklace baterií.
Jak můžete tento významný den oslavit a přispět
k ochraně životního prostředí? Začněte doma třídit
baterie – je to skutečně jednoduché. Třídění vám usnadní
sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci
České republiky vám bude doručena přímo do schránky.
Díky krabičce ECOCHEESE se vám již nebudou baterie
povalovat v šuplících. Vše, co musíte udělat, je jednou za
čas její obsah odnést na jedno ze sběrných míst, kterých
je v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má doma již více než 120 tisíc domácností.
Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v
rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou
povinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost,
množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Obec Moravské
Knínice má sběrnou nádobu umístěnou v budově obecního úřadu.
Seznam všech sběrných míst naleznete v nové interaktivní mapě
Ecobat mapa.ecobat.cz.
Víte, kolik máte doma baterií?
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých, vyplynulo z průzkumu
společnosti Recyklohraní o.p.s. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií
v jedné domácnosti. V České republice se ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých baterií a
akumulátorů, tedy na 35 % baterií dodaných na náš trh. To znamená, že se k recyklaci
dostane pouze každá třetí baterie dodaná na trh. Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte, zda
i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit! Čím více vybitých baterií se totiž dostane
do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.
Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím
recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti
kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?
Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská
činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního
galvanického článku. Princip tohoto článku se později stal základním konstrukčním prvkem
všech elektrických baterií a akumulátorů. A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií, je
jejich nepopiratelným duchovním otcem.

VÝZVA – pořádání kulturních a společenských akcí
K 1. říjnu letošního roku vstupuje v účinnost
novela přestupkového zákona, která pevně
stanoví dobu nočního klidu na dobu mezi
22. a 6. hodinou. Zároveň dává tato novela
obcím možnost stanovit výjimky pro
pořádání
konkrétních
kulturních
a
společenských akcí obecně závaznou
vyhláškou, nicméně výčet akcí trvajících
přes 22. hodinu a produkujících slyšitelný
hluk musí být přímo ve vyhlášce (koncert,
oslava – i rodinná, apod.).
Z tohoto důvodu žádáme občany o
nahlášení
všech
kulturních
a
společenských akcí, které plánují pořádat
od 1. 10. 2016 do konce roku 2017,
případně
se
konají
každoročně
v jednoznačně
datovatelném
období
(silvestr, velikonoce apod.) nebo je jejich
datum vzhledem k místním tradicím
předvídatelné. Stejně tak prosíme i o
nahlášení akcí rodinných, protože vyhláška

se týká i soukromých oslav, které mohou
být slyšitelné na veřejných prostranstvích
(např. oslavy na zahradách, apod.). Dosud
stačilo akce nahlásit předem na městském
úřadě, nově nyní musí být přímo součástí
vyhlášky,
kterou
schvaluje
zastupitelstvo obce a proces přípravy a
schválení je přesně stanoven zákonem,
včetně termínů, které je nutné dodržet
(vyvěšení na úřední desce apod.).
Žádáme proto občany, aby plánované
akce nahlásili nejpozději do pátku 16.
září 2016 na elektronickou adresu
mkninice@volny.cz , aby mohla být
nová
vyhláška
zpracována
do
nejbližšího
následujícího
zasedání
zastupitelstva obce.
Za porušení vyhlášky a pořádání
neohlášené akce, při které dojde k rušení
nočního klidu po 22. hodině, hrozí
organizátorům pokuta až 5 000 Kč

HOUSENKY ZAVÍJEČE LIKVIDUJÍ BUXUSY (krušpánky)
Buxusy patří k velmi oblíbeným dřevinám
pěstovaným nejen v soukromých zahradách,
ale i v rozlehlých zámeckých parcích.
Nejčastěji tvoří živé ploty. Bohužel se v Evropě
v posledních letech šíři škůdce buxusů, který tu
nemá
přirozené
nepřátele:
zavíječ
zimostrázový.

CELÝ ČLÁNEK NALEZNETE ZDE:
http://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/610-housenky-zavijece-likviduji-buxusy

POZOR! UŽ ZLIKVIDOVALY NĚKTERÉ BUXUSY I V NAŠÍ OBCI. ÚČINNÝ POSTŘIK
JE INSEKTICID např. KARATE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Zda je pohled na svět nejkrásnější ze
hřbetu koně měly děti možnost posoudit
posledních 14 dní v červenci, kdy se letos
poprvé konaly dva turnusy příměstských
táborů v areálu bývalé vojenské střelnice.
Vždy ráno jsme s dětmi koně vykartáčovali,
učili se sedlání a uzdění a zrovna se šlo
jezdit, aby se všichni během dopoledne
plnohodnotně prostřídali, nejdříve úplné
základy, další dny jsme už trénovali
jednoduchou drezúrní úlohu jako závěrečné
překvapení pro rodiče. Také jsme s dětmi
každý den na koních cvičili - což je
výborným startem do skutečného ježdění,
děti se cviky učí koordinovat pohyby,
zlepšují si rovnováhu, posilují odvahu...
Přesto, že některé děti seděly na koni
poprvé, všechny zvládly závěrečnou úlohu
s cviky v kroku a dokonce i v klusu, čímž
nás i rodiče nesmírně potěšily. Úterní
dopoledne jsme se vydali na koních a i se
spřežením na poznávací jízdu po
významných bodech v místním lese - na

Senářov, k Zelenému stolu a k Rumunům.
Denně jsme jezdili celé dopoledne pouze s
přestávkou na svačinu, na oběd jsme
pohodlně docházeli po zpevněné cestě
kolem rybníka do Knínického hostince, kde
nám velmi vyšli vstříc s výběrem vhodného
jídla pro děti, příp. pro děti s dietou. Cestou
z obědu jsme se vždy stavili v obchodě na
zmrzlinu, aby nám cesta zpět na střelnici
lépe utekla. Pod staletým dubem už na nás
čekaly Hana Bravencová a Romana
Helanová s odpoledním programem.
Protože ke koni se hodí rytíř, zvolily týdenní
téma - plnění sedmera rytířských ctností.
Všichni se s úkoly poprali velmi statečně, a
tak v pátek byli slavnostně pasováni rytířem
Janem a Petrem do stavu rytířského. Děti
se vracely domů nejen příjemně unavené z
celodenního pobytu v krásné přírodě, ale
také bohatší o nové znalosti, dovednosti a
spoustu společných zážitků ve skvělém
kolektivu.
-Hana a Jan Helánovi-

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2016 - 2017
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moravské Knínice
Slavnostní zahájení školního roku 2016 - 2017 proběhne v základní škole
ve čtvrtek 1. září 2016 v 9:00 ve společenském sále školy. Žáci si přinesou
jenom přezůvky. Konec vyučování v 10:00. Pro přihlášené děti následuje školní družina.
Oběd se vydává od 11:45.
MATEŘSKÁ ŠKOLA Moravské Knínice:
Zahájení školního roku 2016 -2017 proběhne v mateřské škole I. U Školky 210 a
v mateřské škole II. U Sokolovny 161 ve čtvrtek 1. září 2016 od 7:00 h.
ŠKOLNÍ JÍDELNA Moravské Knínice
Vedoucí školní jídelny, žádá všechny rodiče dětí, které se budou stravovat ve školní jídelně,
aby nejpozději do středy 31.8. 2016 nahlásili do školní kuchyně, od kterého dne nového
školního roku se bude jejich dítě stravovat. Tel: 541 264 948.

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 2016 – září 2017. 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 15.9.2016.

11. ročník Špalcykloboj 2016
Zveme Vás na CYKLISTICKÝ VÍCEBOJ (jízda zručnosti, pomalosti a
na čas) PRO DĚTI OD 4 DO 16 LET. Místo konání - bývalá vojenská
střelnice v Moravských Knínicích.
Datum konání – středa 28.9.2016. Prezentace závodníků v 13:30
hodin. Start soutěží - 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA.
Občerstvení zajištěno v místě konání víceboje.

Burčákový turnaj 2016 smíšených dvojic v minivolejbale
KDY: sobota 17. září 2016, registrace od 13 hod
KDE: víceúčelové hřiště Moravské Knínice
STARTOVNÉ: 20 Kč za družstvo
Družstvo tvoří 2 hráči (s možností až 2 náhradníků). Hraje se na 1/2
klasického volejbalového hřiště. Utkání probíhá na jeden set, podle
pravidel volejbalu.
Partnerem akce: Vinotéka u Knoflíčků v Uličce

SK Moravské Knínice informuje – termíny utkání podzimní kola okresní
fotbalové soutěže Brno-venkov
F1B - OP mladší žáci - sk. B
Kolo
1.

domácí

hosté

SK M. Knínice

Říčany

den

datum

čas

Neděle

4.9.

13:30

Veverské Knínice
2.

Oslavany

SK M.Knínice

Neděle

11.9.

10:30

4.

Čebín

SK M.Knínice

Neděle

25.9.

10:00

Drásov
5.

SK M.Knínice

Ivančice B

Neděle

2.10.

12:30

6.

Zbraslav

SK M.Knínice

Neděle

9.10.

9:00

7.

SK M.Knínice

Kahan

Neděle

16.10.

12:30

8.

SK M.Knínice

Veverská Bítýška

Neděle

23.10.

12:00

9.

Střelice

SK M.Knínice

Neděle

29.10.

9:00

den

datum

čas

G2D - III. tř. starší přípravka - sk. D
domácí

hosté

1.

SK M. Knínice

Moravské Bránice

Neděle

4.9.

11:00

2.

SK M. Knínice

Veverská Bítýška

Čtvrtek

8.9.

17:30

3.

Veverská Bítýška

SK M.Knínice

Sobota

10.9.

10:00

4.

Drásov

SK M.Knínice

Sobota

17.9.

9:00

Kolo

Ćebín
5.

Deblín

SK M.Knínice

Neděle

25.9.

14:00

6.

SK M.Knínice

Čebín

Středa

28.9.

9:00

Drásov
7.

SK M.Knínice

Dolní Loučky

Neděle

2.10.

10:00

8.

Lažánky

SK M.Knínice

Neděle

9.10.

13:30

9.

Moravské Bránice

SK M.Knínice

Neděle

23.10.

10:30

A3C - IV. třída muži skupina C
domácí

hosté

den

datum

čas

2.

Veverské Knínice

SK M. Knínice

Sobota

27.8.

16:30

1.

SK M. Knínice

Chudčice

Čtvrtek

1.9.

17:30

3.

SK M. Knínice

Domašov-Říčky

Neděle

4.9.

16:00

4.

Zakřany B

SK M.Knínice

Neděle

11.9.

10:30

5.

SK M. Knínice

Příbram

Neděle

18.9.

15:30

7.

SK M. Knínice

Lukovany

Neděle

2.10.

15:00

8.

Zbraslav B

SK M. Knínice

Neděle

9.10.

12:30

9.

SK M. Knínice

Babice u Rosic

Neděle

16.10.

15:00

10.

SK M.Knínice

Veve. Bítýška B

Neděle

23.10.

14:30

11.

Říčany B

SK M. Knínice

Neděle

30.10.

14:30

Kolo

Brněnské televizní studio natáčí druhou řadu seriálu Labyrint
V pátek 26. srpna proběhlo natáčení scén pro první díl právě v Moravských Knínicích
v lesích nad mysliveckou chatou. V lese se pohyboval nejen režisér Jiří Strach, ale také
známí herci Jiří Langmajer a Tatiana Vilhelmová (na snímku)

Srpen 2016

Ve dnech 30. 7. – 12. 8. se uskutečnil
celooddílový skautský tábor v Uhřínově.
Zúčastnilo se ho 31 dětí. O jejich program na
téma RESTART (děti se zabývaly problematikou
konce světa) se staralo celkem 18 rádců pod
vedením vůdce Kačera. Letošní tábor probíhal
v tradičním duchu: děti si zkusily uvařit svůj
vlastní oběd v přírodě, navštívili jsme bazén ve
Velkém Meziříčí, absolvovali jsme dvě skautské
mše a byl zakončen slavnostním slibovým
ohněm. Přinesl ale také některé novinky: děti
strávily celý den a noc mimo tábor, zahráli jsme
si paintball, navštívili jsme skauty z Blanska
sídlící na nedalekém „starém“ tábořišti, skauti a
skautky se vydali na dvoudenní puťák a o mlsné jazýčky všech se poprvé a bezvadně
postarala dvojka Rézka a Johny.
V září se těšíme na zahájení dalšího skautského roku.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * SRPEN 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 ZÁŘÍ 2016 do 25.9.2016.

