10/2017

V tomto čísle:

 Výpis usnesení
 Dotace obce 2018
 Volby 2017
 Martinské hody
 Den obce a vítání občánků
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Práce se přesunuly do vnitřních prostor
Na titulní stránce našeho Zpravodaje je zachycen aktuální stav výstavby nové budovy
mateřské školy na počátku měsíce října 2017. V současné době je již odstraněno lešení a
práce se přesunuly do vnitřních prostor. Zhotovitel stavby, firma OSP s.r.o. Moravský
Krumlov, nyní realizuje v souladu s vypracovaným harmonogramem prací vnitřní úpravu
povrchů zdiva. Pravidelně týdně je postup prací vyhodnocován při kontrolních dnech za
přítomnosti hlavního stavbyvedoucího, technického dozoru investora a starosty obce a jsou
přijímána konkrétní opatření ke zdárnému pokračování stavby. Dokončení stavby je
plánováno na leden 2018.

Výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.10.2017
o ZO bere na vědomí informace o hospodaření v obecních lesích
o ZO schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2017 uzavřenou dle § 2055 a násl., nového
občanského zákoníku s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Rajhrad na finanční
příspěvek ve výši 29.200,- Kč
o ZO schvaluje Cenová přílohu ke smlouvě č. S/0200515/31300036/07 s AVE CZ
odpadové hospodářství s účinností od 1.1.2018.
o ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 0617 s ATELIÉR PROJEKTIS na vyhotovení Územní
studie Moravské Knínice – lokalita Mezihoří.
o ZO schvaluje Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě č. 006098-000-00 s T-Mobile Czech
Republic a.s.
o ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1002017 s ign.cz internet s.r.o. Jedovnice.
o ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 (viz. samostatná příloha).
o ZO bere stížnost na vědomí a ukládá komisi výstavby a ŽP provést místní šetření a o
výsledku informovat ZO. Termín 30.11.2017
o ZO schvaluje Dotační program „Podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti v obci
Moravské Knínice pro rok 2018.
o ZO bere na vědomí informaci o aktuálním stavu finančních prostředků a další poskytnuté
informace.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dotační programy pro kulturu a sport 2018
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 28.
zasedání dotační program "Podpora
kulturní, spolkové a sportovní činnosti v
obci Moravské Knínice" pro rok 2018.
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 k zajištění pravidelné celoroční
činnosti organizací a spolků působících
v oblasti kultury a sportu nebo sociálních
komunit a vazeb a 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
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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. Maximální výše dotace
poskytovaná na jeden projekt se stanoví:
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,- Kč.
Program pro rok 2018 bude vyhlášen dne:
1. 12. 2017. 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. 2018 do 31. 1. 2018.
Žadatelé předkládají písemnou žádost o
dotaci na předepsaném formuláři, který je k

ročník XXV

dispozici v elektronické podobě na
webových stránkách obce Moravské
Knínice – www.moravskekninice.cz –
samospráva – dotace poskytované obcí.
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 a předloží doporučující
stanovisko zastupitelstvu.
O poskytnutí dotací a výši jednotlivých
dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději
do 31. 3. 2018. Žadatel bude informován o
výsledku dotačního řízení. Více informací
najdete od 1.12.2017 na internetových
stránkách obce a na úřední desce obecního
úřadu.
–kanc-

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.
a 21. října 2017 v naší obci
Počet voličů celkem
Vydané úřední obálky
Číslo
strany
1
4
6
7
8
9
10
12
14

Odevzdané úřední obálky
Počet platných hlasů

736
533

Název
ODS
ČSSD
Radostné Česko
Starostové a nez.
KSČM
Strana zelených
Rozumní
Strana svob. obč.
ODA

532
532

Platné
hlasy

Číslo
strany

Název

Platné
hlasy

80
30
2
24
25
9
1
46
1

15
20
21
23
24
26
29
30
31

Česká pirátská str.
TOP 09
ANO 2011
SPR Sládek
KDU-ČSL
Realisté
SPD Okamura
SPO
Národ Sobě

48
34
123
1
59
3
43
2
1
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Topíte správně?
S příchodem chladného počasí a začátkem topné sezóny se v naší obci opět objevily
problémy se zhoršujícím se ovzduším, a to zejména ve večerních hodinách. Opakují se
také stížnosti na nepříjemný zápach z komínů a podezření na spalování nepovolených
materiálů.
Proto chceme touto cestou upozornit, že každé domácí topeniště podléhá zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kde jsou stanoveny povinnosti provozovatelů kotlů, a to
zejména:
- spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují kvalitativní požadavky dle
prováděcích předpisů k zákonu o ochraně ovzduší a jsou určena ke spalování přímo
výrobcem daného zařízení
- provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího zdroje na pevná paliva
V případě opakovaných stížností na nevhodné způsoby topení je obec oprávněna vyžádat
si informace o provozu kotle, nařídit nápravná opatření k zlepšení stavu, měřit tmavost
kouře, a pokud nedojde k nápravě nebo nebude možná spolupráce, v přestupkovém řízení
udělit pokutu až 50.000,-Kč.
Spalováním každého paliva vznikají škodliviny, ale existují způsoby, jak jejich množství
zmenšit. Pamatujte, že většina látek vznikajících při spalování má negativní vliv na lidské
zdraví včetně podílu na vzniku nádorových onemocnění!
Zopakujme si proto základní pravidla správného topení a v zájmu lepšího ovzduší je
dodržujme!
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně 1 – 2 roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu. Oheň nedus!
5. Přikládej častěji menší dávku paliva, než velkou dávku za dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel i komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 – 250 OC.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
ŠPALCYKLOBOJ Moravské Knínice 2017
TJ SOKOL Moravské Knínice uspořádal pod patronací Sokolské župy Pernštejnské na
svátek sv. Václava 28. září 2017 tradiční cyklistickou soutěž pro děti a
mládež s názvem Špalcykloboj. Letošní ročník byl již 12. v pořadí a na
start se postavilo 19 výhradně domácích cyklistických nadějí.
Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny. První – dračí
cesta, byla jízdou zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (nikoliv na koni,
ale na kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a nakonec co nejrychleji
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prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého oře (kolo). Druhou byla jízda pomalostí, a
třetí byl klasický kros v terénu na čas. Letošní ročník byl obohacen o jízdu na odrážedlech,
a to u dětí v nejmladší kategorii.
Každý ze závodníků obdržel na konci závodu sladkou odměnu a jako upomínku na tuto
akci malý dřevěný špalíček ( proto název „Špalcykloboj“ ).
Poděkování patří rovněž dvojici pořadatelů Jiřímu Hanákovi a Ivoši Hledíkovi, kteří dali
vzniknout této dnes již tradiční a ve sportovním kalendáři dlouhodobě zadané akci.
Kategorie do 4 roků :
Kategorie 6 – 7 roků :
1. Marie Gabryšová M.Knínice 247 b.
1. Jiří Helan
M.Knínice 321 b.
2. Matěj Polášek
M.Knínice 273 b.
2. Kryštof Pleskač
M.Knínice 409 b.
3. Maxmilián Kurka
M.Knínice 289 b.
3. Dorota Pekaříková M.Knínice 626 b.
4. Tom Vaškovič
M.Knínice 306 b.
5. Kateřina Lišková
M.Knínice 425 b.
Kategorie 8 – 9 roků :
6. Vojta Degl
M.Knínice 443 b.
1. Robin Pleskač M.Knínice 232 b.
2. Vilém Pekařík M.Knínice 332 b.
Kategorie 4 – 5 roků :
1. Petr Jedlička
M.Knínice 197 b.
Kategorie 10 – 11 roků :
2. Sofie Sanhret
M.Knínice 256 b.
1. Antonie Pekaříková M.Knínice 259 b.
3. Hana Lišková
M.Knínice 276 b.
2. Teodor Politzer
M.Knínice 307 b.
4. Václav Helan
M.Knínice 292 b.
Kategorie 12 – 13 roků
5. Filip Kučera
M.Knínice 374 b.
1. Jolana Politzerová M.Knínice 285
b.

-L.Vojanec/I.Hledík-

6

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 10/2017

ročník XXV

Z HISTORIE

Tato fotka je z naší obce. Poznáte co je na obrázku? Pamětníci určitě a Ti dříve narození
možná. Toto je ulice Pod Školou a budova základní školy zezadu s dvorem a hasičskou
zbrojnicí ještě před stavbou nového obecního úřadu.

KALENDÁŘ AKCÍ
Sběr železného šrotu
V sobotu 28. října 2017 od 8:00 proběhne sběr železného šrotu. Staré železo dejte před
své domy až v sobotu ráno, aby nedošlo během noci k jeho zcizení. Šrot budou sbírat
členové knínické chasy s traktorem. Výtěžek bude použit na pořádání kulturních akcí v
obci. Předem děkujeme.
– kyničan –

MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY
Srdečně Vás zveme na Martinské hody, které se budou
konat v sobotu 11. 11. 2017. Odpoledne proběhne předání
hodového práva starostou obce a zvaní na hody. Večerní
zábava začíná ve 20:00 v místní sokolovně, hraje Dechová hudba Sokolka ze Šakvic.
V neděli 12. 11. oslavíme Den obce. Slavnostní jízda a průvod krojované chasy vyrazí ve
14:15 od domu starosty obce. Následovat bude krátký program v Koutě. V 15:30 bude v
sokolovně zahájeno vítání občánků. Od 16:00 se můžete těšit na besedu u cimbálu. K tanci
a poslechu zahraje Cimbálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2017
Vážení rodiče!
Kulturní komise při Obecním úřadě v Moravských Knínicích
Vás srdečně zve k slavnostnímu zápisu a přivítání
novorozených občánků do života, které se koná v neděli 12.
listopadu 2017.
Očekáváme Vás s děťátkem v sále sokolovny v Moravských
Knínicích. Vítání občánků bude zahájeno v 15:30 hodin
Letos bude přivítáno 17 nových občánků narozených od 1.
října 2016 do 30. října 2017.
Program: přivítání místostarostku obce, vystoupení dětského
souboru Vrabčáci, proslov starosty obce, předání pamětních listů a dárků, podepsání do
kroniky, focení.
-kanc-

Adventní cesta
Adventní čas se blíží a s ním i hra pro celou rodinu. Vydejte se
s námi na cestu a hledejte svítící lucerničky s indiciemi.
Poprvé vykročíme společně, a to v neděli 3. 12. 2017 v 18 h,
rozsvícením vánočního stromu v Koutě. Po následující 4 týdny
budeme hledat písmenka nebo obrázky a skládat je do tajenky.
Komu se podaří tajenku vyluštit, může ji odevzdat 23. 12. 2017
v „knínickém Betlémě“ a otevře se mu cesta k pokladu. Pravidla a
návody si vysvětlíme na 1. neděli adventní pod rozsvíceným
stromem.
Na všechny účastníky se moc těší Ivana Koláčková, Romana Helanová a Vilma Krčmová
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Říjen 2017

Tábory
Toto léto náš oddíl uspořádal rovnou dva
skautské tábory. Důvod byl prostý, počet
členů našeho oddílu se totiž ustálil na čísle
77! Mladší členi vyjeli na již ověřené
tábořiště Strážná v Lelekovicích, tématem
byla Cesta kolem světa za 80 dní. Starší
část našla útočiště u skautů v Polné, jejich
tábor se točil okolo cestování časem.
Tímto chceme poděkovat obci za finanční
podporu pro naše tábory.

Termíny schůzek
Kobry – Pátek 17:00 – 18:30
Orli – Pátek 18:00 – 19:30
Červení vlci – Pátek 17:30 – 19:00
Černí vlci – Pátek 17:00 – 18:30

Kamzíci – Pondělí 18:00 – 19:30
Duhy – Pondělí 17:30 – 19:00
Kajky – Pondělí 17:30 – 19:00

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ŘÍJEN 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.
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