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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Propojení obou objektů mateřské školy
V průběhu měsíce srpna byl vybudován
střešní plášť na novém objektu mateřské
školy a současně proběhly nutné zásahy ve
stávající budově. Ve sklepě byla upravena
přípojka vody a rozvod plynu tak, aby obě
budovy měly společné měření. Potrubí je
vedeno ze sklepa stávající budovy přes
zahradu k nové budově. Osazeny byly nové
protipožární dveře, které propojí hernu se
šatnou v nové budově, druhé dveře spojují
novou kuchyni se stávajícími prostorami

zázemí kuchyně. Stanovený termín pro tyto
práce byl beze zbytku dodržen. Všechno je
nutno uklidit a uvést do původního stavu.
Vždyť už za několik dnů začíná nový školní
rok. V současné době proběhla montáž
oken a dveří. Zahájena byla montáž
vzduchotechniky a brzy nastoupí elektrikáři
k instalaci elektrických rozvodů. Na měsíc
říjen je již naplánována fasáda, aby
všechny venkovní práce byly před zimou
včas zvládnuty.

Kabelizace obce
Výkopové práce se přesunuly do ulic Horní branka a Úvoz. Jedná se o dosti náročné dílo,
neboť ne všude je dostatek místa pro uložení kabelů. Složitá je situace též pro chodce. Do
začátku školního roku musí být hlavní přístupové chodníky dány do pořádku. Děkujeme
občanům za jejich trpělivost. Reklamované dlážděné plochy budou postupně vyřešeny ke
spokojenosti občanů. Nejvíce problémů je prozatím v ulici Mezihoří. Pokud by vznikly
nějaké další problémy spojené s kabelizací, obracejte se na starostu obce případně
stavbyvedoucího pana Šulce tel. 777 888 104.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 21. 9. 2017 do
pátku 22. 9. 2017 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. Ten proběhne v říjnu.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 22. 9. 2017 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).
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Třídění odpadů v naší obci
Na obecním úřadě je umístěna malá sběrná nádoba pro sběr úsporných
kompaktních zářivek, výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 40
cm a světelných zdrojů s LED diodami.
Na drobný elektroodpad je na OÚ umístěn E-BOX pro sběr baterií a
drobných elektrospotřebičů (kalkulačky, telefony, počítače, sluchátka, přehrávače, kamery,
fotoaparáty, ovladače, elektrické hračky, konvice, žehličky a další menší kuchyňské
spotřebiče apod.
Na OÚ je umístěna odpadová nádoba na odložení cartridgí tonerů do kopírek a tiskáren.
U základní školy je umístěna nádoba na textil, obuv, hračky aj. pro Charitu.
U základní školy je umístěna popelnice na odložení plechovek a jiného kovového odpadu.
U základní školy je umístěna popelnice na odložení tuků a olejů z domácnosti.
Další třídění odpadů je popsáno na webu obce v sekci Služby a firmy nebo se můžete
informovat přímo na obecním úřadě.

Likvidace tuků
Jak ve Vaší domácnosti likvidujete tuky?
Nelejete je přímo z pánve do záchodové
mísy? Proč to děláte? Uvědomujete si, že
tímto poškozujete nejen odpadní potrubí ve
vašem domě, ale i potrubí a čerpadla
v kanalizaci, separátoru odpadních vod a
v poslední řadě v čistírně odpadních vod?
Po ochlazení tuků a olejů v kanálech
vznikají hrudky, které se postupně nabalují
a zachycují do sebe další příměsi, které pak
ucpávají kanalizační potrubí v domech,
kanalizační řad v obci, čerpadla v čerpacích
stanicích na kanalizaci a obalují sondy,
které ovládají chod čerpadel a zastavují je.
Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty
zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V
extrémních případech vznikne tuková kra
takových rozměrů, že dojde k úplnému
ucpání kanalizace. Následně musí majitel
domu či provozovatel vodohospodářské
infrastruktury provést čištění kanalizace

tlakovými vozy, které materiál rozplaví.
Případně se čištění provádí kombinovanými
tlakovými vozy, které materiál včetně tuků
zachytí a ten je pak odvezen na skládku. V
nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky
odstraněny
mechanicky
přivolaným
specialistou.
Zdroj:
http://voda.tzbinfo.cz/likvidace-odpadnich-vod/6877problematika-tuku-v-kanalizaci
Menší množství tuků, například z pánve, je
možné vsáknout do ubrousku nebo
papírové kuchyňské utěrky, a pak vhodit do
popelnice na směsný odpad
Při větším množství je lepší, než vylévat
kuchyňské oleje do odpadu a záchodu,
přelít je buď přímo do popelnice nebo do
PET lahve, zavřít a hodit do popelnice.
Od 23. března 2017 byl rozšířen v naší
obci sběr tříděného odpadu o sběr
použitých jedlých olejů a tuků. Sběrná
nádoba – černá popelnice je umístěna u
základní školy.

Likvidace vlhčených ubrousků
Důrazně upozorňujeme občany, především maminky malých dětí, že vlhčené ubrousky,
které jsou v současné době hojně používány k hygieně dětí, nesmí být splachovány do
WC!

5

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 8/2017

roční k XXV

Na některých výrobcích je toto uvedeno, na jiných se píše, že se mohou splachovat. Ale
stále se jedná o tentýž bavlněný materiál, který se nerozmočí a totálně ucpe odpady v
domě i kanalizaci a separátor. Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!

Zákaz pálení v obci
Přestože je v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, která stanovuje zákaz
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Moravské Knínice, objevují se stále případy
pálení zahradního odpadu a zamořování obce nepříjemným kouřem.
Proto znovu upozorňujeme občany, že zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v
§16 odst. 4 povoluje v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. To znamená, že SE MOKRÉ ROSTLINNÉ
MATERIÁLY NESMÍ SPALOVAT VŮBEC. Je to zakázáno zákonem!!
Na základě §16 odst. 5, výše uvedeného zákona může obec vyhláškou zakázat spalování
suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění, pokud
zajistí jiný způsob pro jeho odstranění. Obec Moravské Knínice vyhláškou č. 2/20015
zakázala spalování suchých rostlinných materiálů, protože jejich likvidace je zajištěna
jinak. Občané mohou využít k odložení rostlinného odpadu kontejnery. Jejich umístění je
uvedeno ve vyhlášce 1/2015. Do nich lze odkládat mokrý I suchý rostlinný materiál a
DROBNÉ větve. Ostatní větší větve či kmeny lze štěpkovat. Systém je rovněž popsán ve
vyhlášce 1/2015. Všechny výše uvedené vyhlášky lze najít na webu obce nebo do nich
můžete nahlédnout na obecním úřadě.
Spalovat suché dřevo na otevřeném ohništi pro opékání špekáčků či grilování samozřejmě
vyhláška nezakazuje.

SMS INFO
Obecní úřad pro Vás připravil novinku zasílání informací formou SMS. Přihlásit se
k odběru, pokud možno jeden člen
rodiny, můžete vyplněním formuláře na
webu
obce www.moravskekninice.cz.
Zprávy obecního úřadu Vám následně
budou chodit zdarma formou SMS na Váš
mobilní telefon.

Informační systém bude plně spuštěn v
průběhu měsíce září a října 2017, současně
bude probíhat osobně se zástupci obce
přihlášení občanů, kteří nemají internetové
připojení a bude nutné osobní jednání s
vysvětlením.
Zařazení příjemce do systému a náklady
spojené se zasíláním SMS hradí v plném
rozsahu obec Moravské Knínice.

VÝZVA KRONIKÁŘKY OBCE
Milí spoluobčané,
při každoročním zaznamenávání dění v naší obci mě napadá, zda se mi vždy podaří zapsat
vše, co se událo, a jaké zajímavé příběhy se odehrály. Proto velmi uvítám, jestliže mi
poskytnete informaci, nápad či podnět k něčemu zajímavému, neopakovatelnému a
zaznamenáníhodnému . Děkuji také za vyprávění pamětníků, které mi pomáhají dokreslit
podobu vesnice i život v ní v uplynulých dobách.
Budu ráda, jestliže mi napíšete buď prostřednictvím obecního úřadu nebo e -mailu
lenkaspackova@email.cz
Děkuji Lenka Špačková, kronikářka obce
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Zahájení nového školního roku
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moravské Knínice
Slavnostní zahájení školního roku 2017 - 2018 proběhne v základní škole
v pondělí 4. září 2017 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 2017 -2018 proběhne v mateřské škole I. U Školky 210 a
v mateřské škole II. U Sokolovny 161 v pondělí 4. září 2017 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 čtvrtku 31. 8. 2017 nahlásili do školní kuchyně, od kterého dne nového
školního roku se bude jejich dítě stravovat. Tel: 541 264 948.
ZUŠ
Zahájení výuky ZUŠ začíná 4. 9. 2017 ve 14:00 hodin v základní škole ve II. třídě.

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Příměstské tábory u koní
Ve dvou turnusech, letos na téma „Divoký západ“, měly děti možnost ocenit krásy a kvality
zdejšího okolí vyjížďkami na koních i na povozu a odpoledními volnočasovými aktivitami.
Pro páteční předvedení rodičům jsme letos trénovali jízdu zručnosti, inspirací nám byly tzv.
Pony Games, což jsou štafetový závod čtyřčlenných družstev s plněním různých úkolů a
týmy se snaží nasbírat co nejvíce bodů. Tato hra rozvíjí zručnost dětí, odvahu, týmovou
spolupráci, motivuje děti k tomu nevzdávat se a napravovat chyby po sobě i p omáhat
spoluhráčům. Na oběd jsme docházeli do Knínického hostince, kde nám vyšli vstříc a
připravili menu s oblíbenými dětskými jídly. Odpolední program byl letos inspirován „Zlatou
horečkou na Klondiku“, podobně, jako tehdy opravdoví zlatokopové, děti plnily úkoly, aby
se nakonec dostaly ke zlatým valounkům, zkusily si střelbu, zemědělství, práci s dřevem,
přepadení, malování šátků, vaření kotlíkového guláše a tanec i zpěv pak v pátek předvedli
rodičům, veliký dík patří Haně Bravencové a Romaně Helanové za výtečně připravený
program. Zázemí pro děti bylo letos vylepšeno o zapůjčený obecní vojenský stan. Myslím,
že jsme si všichni - děti i vedoucí - tábory náramně užili.
Těšíme se zase příští rok!

Jezdecký kroužek
Letos od dubna do začátku června opět probíhal jezdecký kroužek u koní na Střelnici.
Příjemně nás překvapil vzestupný počet nových jezdců. Podobně jako v předchozích
kroužcích jsme se věnovali výcviku dětí v kroku, klusu a zacházení s koňmi.
Podzimní kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek od 7. 9. 2017 do 26. 10. 2017 (kromě
28. 9., st. svátek) v čase 16.30 – 18.00 hod.
-Hanka a Jenda Helánovi-
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KALENDÁŘ AKCÍ
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 2017 – září 2018. 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 10. 9. 2017.

12. ročník Špalcykloboj 2017
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 – čtvrtek 28.9.2017. Prezentace závodníků v 13:30
hodin. Start soutěží - 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA.
Občerstvení zajištěno v místě konání víceboje.

Z HISTORIE
Z historie voleb v obci a z historie obecního úřadu (na pokračování)
V letech 1978 – 84 byla za budovou školy, na místě školního dvora, přistavěna v akci „Z“
nová hasičská zbrojnice. V suterénu byly garáže pro hasičské auto a stříkačku, v patře byly
místnosti pro občanskou vybavenost. Zde se mimo jiné také vydávaly obědy pro důchodce.
Počátkem roku 1990 byl utvořen přípravný výbor pro osamostatnění obce. Členy
přípravného výboru byli: ing. Emil Rouča č. 223, ing. Dobromil Veselý č. 90, ing. Jiří Sedmík
č. 157, ing. Stanislav Večeřa č. 17, MVDr.Vladislav Hanák č. 40, ing. Květoslav Vlček č.
118, Jaromír Helán č. 61, Vlastimil Kučera č. 38, Milan Pláteník č.234 a Ludvík Kuchyňka
č. 3
Samostatnosti obce bylo dosaženo 1. března 1990. Byl zvolen 25ti členný Místní národní
výbor a předsedou byl zvolen Věroslav Jedlička č. 183. Obecní zastupitelstvo v roce 1990
hospodařilo s částkou 135.000,-Kč
První obecní úřad v novodobé historii Moravských Knínic byl umístěn do budovy hasičské
zbrojnice. Do funkce účetní a úřednice obecního úřadu v roce 1990 se vznikem samostatné
obce Moravské Knínice, nastoupila paní Zdeňka Mertová. Zemřela 6. 8. 1995 ve věku 46
let.
První volby do obecních zastupitelstev po sametové revoluci se uskutečnily dne 24. 11.
1990. K volbám v naší obci přišlo 86,92% voličů. V Moravských Knínicích bylo zvoleno 11
členů nového obecního zastupitelstva. Československá strana lidová obdržela 31,4%
hlasů a 4 mandáty. Občanské fórum 16,3% hlasů a 2 mandáty. Hnutí za samosprávnou
demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko 21,4% hlasů a 2 mandáty. Politické hnutí
členů JZD 30,7% hlasů a 3 mandáty. 30. 11. 1990 byl starostou zvolen pan František Kšica.
Zdroj: kronika obce a Zpravodaj obce Moravské Knínice ročník 1993 – 1996 a web www.volby.cz
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SRPEN 2017

Zdravíme ze skautského tábora v Polné. V době uzávěrky zpravodaje jsme v půlce pobytu,
zatím vše probíhá bez problémů, počasí nám přeje a posíláme několik fotek z dosavadního
průběhu.

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * SRPEN 2017 * Ročník 25 * 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 do 20. 9. 2017.

