11/2016
PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD A PROSINEC
26. 11. 2016
27. 11. 2016
28. 11. 2016
1. 12. 2016
4. 12. 2016

SUMMER PARTY MEXICO
rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU
výstava PALIČKOVANÉ KRAJKY
ADVENTNÍ SETKÁNÍ se seniory
MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

9. 12. 2016
10. 12. 2016
17. 12. 2016
23.12. 2016
24.12. 2016

VALNÁ HROMADA SDH
VÁNOČNÍ JARMAŘENÍ
prodej vánočních stromků
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Dotační programy pro kulturu a sport 2017
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 19. zasedání dotační program "Podpora kulturní,
spolkové a sportovní činnosti v obci Moravské Knínice" pro rok 2017.
Účelem Programu je finanční podpora spolků a jiných právnických a fyzických osob
zabývající se kulturní, společenskou a sportovní činností, která napomáhá uspokojování
zájmů občanů obce Moravské Knínice.
Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především:
a)
k zajištění pravidelné celoroční činnosti organizací a spolků působících v oblasti
kultury a sportu nebo sociálních komunit a vazeb,
b)
na jednorázové akce kulturního, společenského a sportovního charakteru v
následujícím kalendářním roce, případně na cykly takových akcí
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby působící na území
obce Moravské Knínice jejichž činnost či projekty odpovídají výše popsané charakteristice.
Dotace může být poskytnuta také subjektům působícím či majícím sídlo mimo obec
Moravské Knínice, pokud je projekt, na který je žádáno o dotaci, zaměřený na podporu
činností v obci nebo pokud je u spolků se sídlem mimo Moravské Knínice část jejich
členské základny tvořena občany Moravských Knínic.
Program je financován ze samostatné položky rozpočtu obce Moravské Knínice.
Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2017 je stanovena v rámci rozpočtu
obce Moravské Knínice částkou ve výši 90.000,- Kč.
Maximální výše dotace poskytovaná na jeden projekt se stanoví takto:
a)
na jednu osobu do 18 let věku až do výše 600 Kč
b)
na jednu osobu pobírající starobní nebo invalidní důchod až do výše 500,- K
Program pro rok 2017 bude vyhlášen dne: 1. 12. 2016.
Vyhlášení Programu bude realizováno jeho zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu
Moravské Knínice a bude na úřední desce vyvěšen po dobu 90 dní ode dne zveřejnění.
Po uplynutí lhůty 30 dnů po zveřejnění Programu bude možné přijímat žádosti o poskytnutí
dotace.
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017.
Žadatelé předkládají písemnou žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je k
dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Moravské Knínice –
www.moravskekninice.cz Písemnou žádost podají prostřednictvím podatelny Obecního
úřadu Moravské Knínice nebo odesláním na adresu: OBEC Moravské Knínice, Kuřimská
99, 664 34 Moravské Knínice.
Žádost musí obsahovat:
správně a úplně vyplněný formulář žádosti, požadovanou výši dotace v limitu maximální
přípustné výše jednotlivé dotace, žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem žadatele o dotaci.
Jednotlivé žádosti o dotaci posoudí Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské Knínice
(dále jen „výbor“) a předloží doporučující stanovisko zastupitelstvu.
O poskytnutí dotací a výši jednotlivých dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do 31. 3.
2017.
Žadatel bude informován o výsledku dotačního řízení. Více informací najdete od 1.12.2016
na internetových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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Nové jízdní řády
Od 11.12.2016 budou v platnosti nové jízdní řády autobusové i
vlakové dopravy IDS JMK. Budou zveřejněny na webových
stránkách www.idsjmk.cz

ZAJÍMAVOSTI
Zvon - II. část
Objekty nesoucí zvony
Zvony jsou zavěšovány na věže kostelů, do věží radnic, věžičky kaplí, věžičky na domech,
nádražích, školách, městské brány apod. Zvony byly rovněž od konce středověku až do
20. stol. na každé velké lodi, kde byly používány k signalizaci, zejména v mlze. (s nástupem
páry vytěsněny sirénou). Zvoničky mívají především výstražnou a svolávací funkci. K jejich
budování docházelo především od r. 1751, kdy Marie Terezie vydala protipožární nařízení,
které mimo jiné přikazovalo zřídit v každé obci zvoničku pro varování před požárem.
Jména zvonů
Kostelní zvony dostávají jména při svěcení. Svěcení provádí kněz, často biskup, před
zavěšením zvonu na věž. Zejména v menších obcích bývá svěcení zvonu velkou událostí,
při níž se všichni obyvatelé sejdou přivítat nový zvon. Vybírána jsou zpravidla jména podle
českých patronů (Václav, Anežka, Jan Nepomucký, Cyril a Metoděj) nebo největších
svatých (Marie, Josef). Zvon často dostává jméno podle svatého, jemuž je zasvěcen
příslušný kostel, jindy může být také spojeno s osobou zvonaře či donátora. Tradice
svěcení zvonů je doložena od 10. století. Kromě těchto „oficiálních“ jmen, obdržených při
svěcení, dostávají zvony také jména lidová. Ta může zvon získat:
 Podle funkce, jíž slouží. Např.: Poledník – zvoní poledne. Dominik – zvoní v neděli
(latinsky dominica). Šturmovák – zvoní na poplach. Umíráček. Klampáč - zvon, který
zvoní klekání.
 Podle pověsti, která se k němu váže. Např.: Žebrák - zvon nechal vyrobit žebrák.
Dublovák - zvon v Nechvalicích přiletěl do kostela z Dublovic. Bužan - zvon nechala
vyrobit paní Bužana za svého ztraceného muže. Ptáček - do roztavené zvonoviny
před litím spadl kos.
 Podle vztahu k ostatním zvonům. Např.: Velký. Prostřední.
Ztráty zvonů
Požáry kostelů byly zvonům vždy největším nepřítelem.
Rekvizice - k masovým rekvizicím zvonů docházelo v českých zemích (ale i jinde po celém
světě) během válečných konfliktů, zejména během obou světových válek, původně za
účelem získání zvonového bronzu na výrobu kanónů a jiných zbraní (zvonovina s 20% cínu
není vhodná pro hlavně, je příliš křehká. Houževnaté bronzy pro technické účely, vč.
tlakově namáhaných hlavní, obsahují jen kolem 10% cínu, navíc se od Napoleona pro
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hlavně nepoužívají. Za válek ve 20. století nebylo hlavním cílem získat ušlechtilý materiál,
spíše způsobit co největší ztráty, kulturní škody a zpřetrhání historických vědomí v
okupovaných zemích - z toho důvodu byly prokazatelně zvony rozbíjeny a rozpouštěny v
kyselině, vzniklou skalicí byly např. ošetřovány vinice). Podle odhadů připravily válečné
rekvizice Československo asi o dvě třetiny zvonového fondu.
Poškození zvonu (puknutí) - v současnosti už je možné puklé zvony restaurovat
vypilováním a vyvařením pukliny, aniž by bylo nutné přelévat celý zvon. Tato operace je
však náročnější a dražší než přelití, proto se provádí jen u historicky či umělecky cenných
zvonů.
Krádeže zvonů nejsou, jak by se snad mohlo zdát - nějaký výstřelek moderní doby,
dochází k nim už odpradávna. Dokládá to například příhoda z počátku 19. století ze
Žabonosů (okres Kolín), kde na věži kostela sv. Václava měl své doupě loupežník Kovařík,
který ve finanční tísni odcizil zdejší zvon. Velmi častá byla po celý novověk praxe u
obchodních lodí, když prodej dovezeného zboží nedosáhl zisku a posádka nebyla řádně
vyplacena, tehdy byl prodán lodní zvon a posádka se podělila o výtěžek. Nutno však
podotknout, že na lodích až na výjimky nebyly zvony nijak cenné, nejvyšší hodnotu
představoval materiál. Z nedávné minulosti můžeme uvést případ, kdy v r. 1999 z kostela
sv. Floriána v Krásném Březně v Ústí nad Labem vyhodili Romové zvon z r. 1601 z okna
a střepy prodali do sběrných surovin. Utržili za to 5 300 Kč, ač odborníci stanovili cenu
původního zvonu na 750 000 Kč.
Hudební stránka zvonu
Zvon jako hudební nástroj je jedním z nejsložitějších idiofonů. Vydává asi 70 - 100 tónů,
přičemž čím je zvon větší, tím více tónů je slyšet. Ze všech nejdůležitější je nárazový tón,
potom spodní, což je nejhlubší tón zvonu, nejlépe o oktávu nižší než nárazový, dále prima,
která je naopak nejdelším tónem zvonu a měla by se s nárazovým shodovat, následně
kvinta, tercie a svrchní oktáva. Podstatná ovšem není pouze harmonická shoda, ale také
barva, hlasitost a délka zvuku zvonu. Dosahu zvuku zvonu je záhodno napomoci také
celkovým vybavením, tedy užitím dřevěné hlavy i konstrukce a zajištěním prostupnosti
zvuku stěnami. Z toho důvodu jsou praktičtější dřevěné zvonice, u zděných je dobré zasadit
do zvukových oken dřevěné žaluzie místo okenic, lépe žaluzie zalomené, které způsobí,
že zvuk se netlumí u kostela, ale je veden do větší vzdálenosti.
Při souzvuku více zvonů je možno dosáhnout souzvuku harmonického (čímž vznikne
akord), melodického (stupnice) nebo harmonicko-melodického (akord ve stupnici).
Kombinací je mnoho, oblíbené bylo např. c, es, f - TE DEUM, c, es, f, g - KYRIE. Když je
příliš mnoho zvonů, svrchní tóny se ztrácejí, proto souzvuk pěti zvonů je asi nejlepší,
přičemž je ovšem třeba dbát na to, aby se zvony houpaly ve správném rytmu - tak, aby se
navzájem nerušily a všechny byly slyšet.
Použití zvonů
Zvonění rozdělujeme do následujících kategorií - zvonění zvoucí k modlitbě, zvonění k
významným událostem - životní mezníky (křest, svatba, úmrtí), vítězství ve válce, narození
následníka trůnu apod., signální zvonění - varování před požárem, povodní, útokem
nepřátel; zvonění ohlašující denní dobu - začátek a konec pracovní doby, vyučování, pivní
zvon k uzavření hospod, zvonění odpuzující zlé síly - zvonění na mraky, zvonění proti
epidemiím.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org – pokračování příště -
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Svatomartinská slavnost v Rárášcích
...Na svatého Martina
bývá bílá peřina...
Letošní první sněhová nadílka
obohatila
nečekaně
naši
Svatomartinskou slavnost, která
patří již neodmyslitelně k našim
listopadovým aktivitám.
Ve čtvrtek 10. listopadu jsme
společně vyrazili po stopách
svatého
Martina.
Obrázky
podkovy, husy, meče a sněhu
určovaly náš směr. Zavedly nás
až do blízkého Mezihoří, kde děti
objevily svatomartinský poklad,
ten si poté rozdělily.
Během chvíle pak přijelo koňské spřežení a maminky s dětmi se nejen svezly na bryčce,
ale také se mohly pokochat zasněženou krajinou v Mezihoří.
Posíleni domácími pochutinami a svařáčkem :) nám společný čas rychle utekl. I přes
chladnější počasí se akce vydařila. Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili.
–hb-

JAK POKRAČUJÍ OPRAVY SOKOLOVNY
V květnovém a červencovém Zpravodaji
jsme Vás informovali, jak pokračují opravy
v budově sokolovny. Po dvou letech oprav
je nyní na sokolovně nová střecha,
opraveny byly komíny, oplechování, okapy
i svody. Opraveno bylo také zaústění
okapových svodů do kanalizace. Některé
svody byly do kanalizace špatně zaústěné,
proto docházelo k zatékání pod budovu a
následnému vzlínání vlhkosti do zdiva – což
mělo za následek opadávání omítky. Byla
vyměněna všechna okna a také všechny
dveře z budovy do venkovního prostředí.
Částečně je zateplena fasáda ve dvoře
sokolovny. Zateplen byl strop v kotelně pod
jevištěm. Potřeba nových šaten byla řešena

položením dlažby v chodbě a výměnou
podlahy v šatně u hlavního vstupu. V přísálí
byl zavěšen nový sádrokartonový strop. V
celé budově byly opraveny opadané
omítky.
Před
umístěním
mateřské
školy
v sokolovně byly opraveny prostory v 1.
patře. Zateplen byl strop na schodišti,
opraveny podlahy v kuchyňce a v chodbě.
Zrekonstruována byla kuchyňská linka.
Všechny opravené místnosti byly nově
vymalovány.
Z finančních prostředků SBÍRKY byly
opraveny dámské toalety v přísálí.
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V současnosti je dokončována přestavba
místnosti pohostinství tzv. „výčepu“. Kdo
tuto místnost navštívil naposledy na letní
Markétské hody, ten byl jistě na Martinské
hody příjemně překvapen, jak tato část
sokolovny prokoukla. Bourací práce, nové
příčky, omítky, elektro a vodo instalace,

nová dlažba na podlaze, vyměněná okna,
nové osvětlení, nábytek …
Děkujeme všem – děvčatům, ženám a
mužům), kteří se pravidelně zúčastňovali
vyhlašovaných brigád. Vždyť jenom v roce
2015 bylo odpracováno 390 brigádnických
hodin.

V letošním roce byly opět všechny stavební práce financovány z dotací. Jednalo se o
neinvestiční finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu
„Oprava střechy na severní a západní straně budovy sokolovny Moravské Knínice“ ve výši
160.000,- Kč. Také Obec Moravské Knínice poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční
finanční dotaci na realizaci projektu „Oprava budovy sokolovny v roce 2016“ ve výši
1.440.000,-Kč. Všechny finanční prostředky z přidělených dotací byly v letošním roce
investovány do oprav budovy. Vždyť jenom oprava celé střechy na budově stála
1.129.618,-Kč.
Děkujeme také všem štědrým dárcům, kteří v loňském a začátkem tohoto roku roce přispěli
finančním darem do SBÍRKY „Opravme sokolovnu, srdce knínického dění“. Také
v letošním roce můžete přispět na konto SBÍRKY.
Přispět do sbírky je možné třemi způsoby:
1) Do kasičky – zapečetěné kasičky jsou umístěny na třech místech v obci

na obecním úřadě

v obchodě U Helanů

v době konání kulturních akcí v místní sokolovně.
2) Bezhotovostně na účet - přispět je možné bezhotovostně na účet sbírky, která je za
tímto účelem zřízena u Fio banky, a. s.. Číslo účtu je 4 161 161 161/2010.
!Váš dar = úspora na dani! Využijte možnost nechat si vystavit potvrzení o daru!
Získáte tak slevu na dani v následujícím ročním daňovém zúčtování.
Využijte možnosti odpočtu vašeho daru ze základu pro výpočet daně z příjmů! Při
bezhotovostní platbě je nutno do zprávy pro příjemce uvést kompletní adresu (a v případě, že
přispívá právnická osoba, též IČO), abychom Vás jednoznačně identifikovali, a obrátit se na
nás emailem – sokolmkninice@volny.cz . Potvrzení vám můžeme vystavit také na počkání, a
to na obecním úřadě v případě příspěvku v hotovosti do kasičky. S sebou si, prosím, přineste
občanský průkaz www.opravmesokolovnu.cz
-výbor tj-

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY
Dům dětí a mládeže Kuřim pod záštitou města Kuřim, kroužek paličkování pořádá
Výstavu PALIČKOVANÉ KRAJKY 28. listopadu – 9. prosince 2016
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MORAVSKÝCH KNÍNICÍCH.
otevřeno v provozní době obecního úřadu
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00 hod.
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Pozvánka na ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice srdečně zvou na „ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE
SENIORY“, které se koná ve čtvrtek 1. prosince 2016 ve společenském sále základní školy
v Moravských Knínicích v 16:00 hodin.
Program:
 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 K POSLECHU ZAHRAJÍ MANŽELÉ MAŠKOVI z Kuřimi
 POVÍDÁNÍ A POSEZENÍ S PŘÁTELI
Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.
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MIKULÁŠSKÁ LAŤKA
XVI. ročník závodů ve skoku vysokém pořádá TJ SOKOL Moravské Knínice pro
předškolní děti, žactvo i dospělé, ženy i muže v neděli 4. prosince 2016 v místní
sokolovně. Registrace závodníků 13:00 hodin, zahájení ve 13:30 hodin. Sportovní
obuv i oděv podmínkou
Systém soutěže - v jednotlivých věkových kategoriích dle počtu účastníků ve skupinách
Věcné ceny obdrží každý ze startujících. Občerstvení bude zajištěno v místě konání
soutěže. Sportovní obuv i oděv podmínkou.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Sboru dobrovolných hasičů
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Moravské Knínice se bude konat v pátek 9.
prosince 2016 v 18:30 hodin v sále obecního úřadu v Moravských Knínicích. Účast všech
členů nutná!
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Prodej vánočních stromků
se uskuteční v sobotu 17.12.2016 od 9:00 hodin na zahrádce Knínického hostince. K
dispozici budou letos pouze smrky.
-oú-

Předvánoční zpívání v Koutě
Spojené pěvecké sbory z Moravských Knínic
společně se zaměstnanci obecního úřadu Vás
zvou na PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, které se
bude konat v pátek 23. prosince 2016 v 17:30
hodin v parku v Koutě. Teplé nápoje budou
opět k dispozici. Srdečně zveme všechny
občany k již tradičnímu společenskému
setkání.

Betlémské světlo 2016
Po roce se opět brněnští skauti vydají v sobotu 10. 12. 2016 do Vídně převzít od
rakouských skautů Betlémské světlo pro Českou republiku. Ekumenická bohoslužba
spojená s převzetím Betlémského světla proběhne ve vídeňském kostele pravoslavné
církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. V sobotu 17 12. 2016 bude za
spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Na Štědrý den
24. prosince 2016, mezi 12 – 13 hodinou, pak budou kníničtí skauti obcházet celou
obec. Poznáte je podle zvuku zvonečků.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní
„Odvážně vytvářet mír“ (Mutig und kreativ den Frieden gestalten).
Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)
Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

Ples obce Moravské Knínice
28. 1. 2017 od 19:00 h sokolovna Moravské Knínice
MELODY GENTLEMEN zahraje k tanci a poslechu nejen hity první republiky
Součástí programu taneční rozcvička, opakování standardních tanců pod vedením
tanečních mistrů; výuka dobového tance shimmy, taneční vstupy, bohatá tombola a
půlnoční kvíz
Dobový oděv či doplňky vítány.
Předprodej vstupenek v ceně 150 Kč bude zahájen 9. 1. 2017 na Obecním
úřadě Moravských Knínicích
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Listopad 2016

V letošním školním roce pokračujeme v našem celoročním plánu – Mamutím
běhu. Jedná se o soutěžení jednotlivých družinek v různých oblastech
skautských vědomostí a činností. Tématem tohoto roku je Indiana Jones.

Výprava na koupaliště
25. listopadu se opět vypravíme na plavání do Kuřimi. Avšak kvůli velkému
počtu členů jsme byli nuceni se rozdělit. Proto pojedou pouze kluci, ale holky
samozřejmě nebudou ochuzeny a pojedou v jiném termínu.

Adventní rukodělky
S blížícími se Vánocemi budeme opět vyrábět různé ozdoby nebo adventní
věnce. Mladší (Rysové, Kajky, Černí a Červení Vlci) budou vyrábět od devíti
hodin do půl jedenácté s Johnnym, Terkou a Zipem. Starší se sejdou v 10:30 a
budou pokračovat do poledne s Kačerem a Jarkem.

Vánoční besídka
Svátky společně oslavíme na tradiční besídce ve škole 19. prosince. Hlavním
bodem programu letos bude představování svých rádců jednotlivými družinami.
Necháme se překvapit, co jednotlivé družiny vymyslí.
Organizaci výměny košilí (je-li dítěti malá a potřebuje ji vyměnit), případně
nákupu zajišťuje Eliška Špačková-Líza. Členové (i nováčci) – kontaktujte na tel.
čísle 601320832 či na email: eliska.spackova@seznam.cz. Děkuji.
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