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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Stavba mateřské školy dokončena
V měsíci lednu 2018 uplynul čas vyměřený zhotoviteli OSP Moravský Krumlov na stavbu
nové mateřské školy. V současné době probíhají kompletace vybavení a zařízení nad
rámec uzavřené smlouvy. Samostatně jsou již s dalšími firmami řešeny montáže
vzduchotechniky ve varně a výdejně stravy, instalace požárních hlásičů, zabezpečovacího
zařízení, domácích videotelefonů, příprava na internetové připojení, ovládání vchodových
dveří a další práce nutné k bezpečnému provozu nového objektu. Budova je dokončena,
ale čeká ještě hodně práce spojené s kompletací vnitřního vybavení. Na jaře budou řešeny
terénní úpravy kolem budovy, přístupový chodník, parkování vozidel a v neposlední řadě
též plánovaná úprava zahrady.

Zahájili jsme poslední rok volebního období 2014 – 2018
Svátky vánoční a Nový rok jsou za námi.
Zahájili jsme tak poslední rok volebního
období 2014-2018. Stejně tak, jako
v předchozích létech, chceme pokračovat v
započatém díle. Hlavním úkolem je dokončit
a dofinancovat nákladnou investiční akci,
kterou je mateřská škola. Z hlediska
finančních zdrojů bude velmi důležité a
možno říci i zásadní, uvolnění schválené
investiční dotace na její stavbu. Obecní
rozpočet
musí
také
počítat
s dofinancováním II. etapy kabelizace obce,
která byla zahájena v minulém roce. Je to
akce nejen finančně, ale i technicky velmi
náročná. Tyto dvě akce jsou prioritou pro
rozpočet obce roku 2018.

Není možné opomíjet péči o obecní
majetek. Obec ve spolupráci se Svazkem
VaK Tišnovsko připravila k realizaci
celkovou rekonstrukci vodovodního řadu
v ulici Na Okřínku a s tím spojené úpravy
povrchu komunikace. Tato akce bude
financována převážně z rozpočtu Svazku.
Dle finanční situace bychom chtěli
pokračovat v obnově místních komunikací.
Ve velmi špatném stavu je komunikace
včetně chodníků v ulici Úvoz. Zde však bude
nutno
nejprve
připravit
a
provést
rekonstrukci vodovodního potrubí a rovněž
posoudit i stav kanalizace. V letošním roce
tedy zřejmě bude provedena jen oprava
dílčího úseku komunikace v ulici U Školky.

Výpis usnesení z 30. zasedání ZO konaného dne 20.12.2017
 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok
2018.
 ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Moravské Knínice na léta 2019 až 2020.
 ZO schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice dle předloženého
seznamu ze dne 11.12.2017. Celková účetní hodnota vyřazeného majetku činí 54.428,Kč
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 k rozpočtu obce na rok 2017 – viz
samostatná příloha.
 ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření obce Moravské Knínice s účinnosti od
1.1.2018 do doby schválení rozpočtu – viz samostatná příloha.

3

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 1/2018

ročník XXVI

 ZO v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků schvaluje s účinností od 1.1.2018 měsíční odměny
členům ZO Moravské Knínice takto: místostarostka 11.200 Kč, předseda výboru 1.800
Kč, předseda komise 1.800 Kč, člen výboru 1.400 Kč, člen komise 1.400 Kč
 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, o veřejném pořádku
 ZO pověřuje starostu obce k dořešení žádosti MS Sychrov se sídlem v Moravských
Knínicích s tím, že bude vydán souhlas obce s umístěním připravované stavby na
pozemku obce parcela č. 826/1.
 ZO vzalo na vědomí předložený podnět občana a v souladu s jeho upozorněním
rozhodlo o zadání vypracování odborného posudku na všechny vzrostlé stromy na
frekventovaných místech obce.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330043553/001 s.
E.ON Distribuce, a.s.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330043582/001 s.
E.ON Distribuce, a.s.
 ZO bere na vědomí aktuální stav finančních prostředků na bankovních účtech obce
a další poskytnuté informace přednesené starostou obce

Tříkrálová sbírka
V neděli 7. ledna 2018 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Do ulic vyšlo 10
skupinek koledníčků. Těm i jejich vedoucím, patří velký dík. Současně děkujeme také Vám
za milé přijetí, často i za obdarování sladkostmi a hlavně za Vaši štědrost. V neděli bylo
vybráno 39.802 Kč a během týdne přinesli další dárci ještě 1.452 Kč, takže výsledná částka
letošní sbírky činí 41.254 Kč. Srdečné díky Vám všem.
Hana Švábová

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY OBCE
Víte, jaké tajemství skrývá stará bambitka?
Příběh o lidské hlouposti, chamtivosti,
vypočítavosti, ale také odvaze, ochotě
pomoci, starostlivosti a samozřejmě lásce
vyprávěli se zápalem sobě vlastním kníničtí
ochotníci-junioři (s částečnou pomocí
seniorů) o divadelním víkendu 20. a 21.
ledna.
Kdo se zúčastnil alespoň jednoho ze dvou
diváky značně zaplněných představení,
mohl sledovat, jak král s královnou (Petra
Kalábová, Jolana Politzerová) zanedbávají
správu svého panství i výchovu syna (Jakub
Malý/Jan Lidmila) a přenechávají vládu
vypočítavým rádcům Ferencovi (Štěpán
Matyáš) a Lorencovi (Tomáš Pelikán). Ti,
s dopomocí královské rady tvořené dvorní
dámou (Anna Císařová), generálem (Šimon
Cibulka) a písařem (Matěj Koláček),

nemilosrdně utiskují poddané (Kateřina
Matyášová, Karolína Jindřichová, Anežka
Mauerová, Tomáš Bořil). V minulosti se proti
vrchnosti vzbouřil jen loupežník Karaba
(Petr Kahle), který ale po narození dcerky
Aničky (Daniela Hoření/Zuzana Večeřová)
pověsil loupežničení na hřebík a živí se jako
hrnčíř. Výchovy královského potomka se
ujímá královský kuchař (Viktorie Císařová) a
kuchtička (Jana Slámová). Pod jejich
vedením princ postupně odkrývá nekalé
praktiky rádců a i díky lásce k hrnčířově
dceři Aničce získá odvahu vše změnit.
Ocenit musíme nejen důmyslné kulisy, které
umožňovaly
rychlé
proměny
mezi
hrnčířskou chalupou, lesem, tržištěm či
zámkem a přitom výstižně navozovaly
požadovanou atmosféru, ale také trefné
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glosy a vtipně řešené detaily jako přílet
čápa, stolička pro generála, aby mohl hledět
loupežníku Karabovi do očí nebo kuchtíkovo
(Valerie
Sedmíková)
pozvání
do
divadelního baru. Neopomenutelné výkony
představitelů dospělých postav prince
Jakuba a Aničky hrnčířky a téměř
profesionální vypravěčské schopnosti tety
Libuše (Irena Kahleová) už lze jen označit
za třešničku na skvěle upečeném dortu.
Tajemství nakonec zůstalo pouze to, kdo
vlastně hrál mistra popravčího.

ročník XXVI

Sečteno a podtrženo, i přes drobné
technické problémy a diváky padající ze
židlí, můžeme říct, že nás tento ochotnický
soubor jistě a odvážně, krůček po krůčku
provedl milou pohádkou. Věřím, že si
během několikaměsíčních příprav všichni
prošli trápením a nejednou zkouškou
dlouhou, ale nevzdali se, a za to všem patří
velký dík. Na princovu otázku, zda na to
stačí, můžeme směle odpovědět, že určitě
ano.
-ik-

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky vybírané obecním úřadem v roce 2018
Od 22. ledna roku 2018 je zahájen výběr poplatků pro nadcházející rok.
Poplatek za svoz odpadů……………………..... 550,-Kč/osobu/rok
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – svoz odpadů +
příjmení plátce + počet osob, za které je placeno. Nebo platba v hotovosti na obecním
úřadě. Poplatník obdrží po uhrazení celé platby nálepku na popelnici. Vydávají se na
obecním úřadě.
Poplatek ze psa ……………………………….
60,-Kč/1 pes (senioři 30,-/1 pes)
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – poplatek ze psa +
příjmení plátce + počet psů, za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na
obecním úřadě.
Upozorňujeme, že poplatky musí být zaplaceny do 31.3.2018
-jk-

Informace pro uživatele TKR – televizního kabelového rozvodu
Vážení uživatelé TKR, společnost 3C spol. s r. o. je dlouholetým provozovatelem TKR –
televizního kabelového rozvodu v obci Moravské Knínice. V souvislosti se zavedením EET
– elektronické evidence tržeb – Vás chceme informovat o následující změně.
Doposud byl roční servisní poplatek za užívání TKR od uživatelů vybírán jednorázově na
obecním úřadě v hotovosti během prvního čtvrtletí kalendářního roku. Od 1.1.2018 dochází
ke změně výběru tohoto poplatku.
1. Platbu bude možno provádět bezhotovostním převodem na účet společnosti 3C,
spol. s. r. o., bankovní spojení: KB Brno č. ú.: 224448621/0100, k. s.: 0558, variabilní
symbol - přidělí provozovatel TKR na vyžádání každému uživateli individuálně.
2. Platbou přes inkasní středisko České Pošty – SIPO, uživatel nahlásí
provozovateli spojovací číslo na účet SIPO.
Vyzýváme všechny uživatele, aby informovali provozovatele - firmu 3C, jaký způsob úhrady
poplatku jim bude nejlépe vyhovovat a podle vybraného způsobu úhrady nahlásí buď
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spojovací číslo SIPA nebo v případě platby bankovním převodem jim bude přidělen
provozovatelem osobní variabilní symbol.
Kontaktní e-mail pro oznámení způsobu úhrady paušálního servisního poplatku:
tvtechnika@seznam.cz nebo na tel. 545 235 295, případně mobil 777 956 510.
Platby servisního účastnického poplatku v nezměněné výši 500 Kč/přípojku a rok, budou
přijímány do 30.6. příslušného kalendářního roku. Jestliže poplatek nebude uhrazen
v tomto termínu, bude přípojka TKR bez předchozího upozornění odpojena.
za 3C spol. s. r. o Aleš Procházka, jednatel a Jiří Hošek,

Příjem programů TKR
Mnoho občanů chodí na obecní úřad s
otázkou, proč mu nefunguje správně
vysílání místní kabelovky.
V posledních měsících provozovatel
upravuje vysílání TKR a postupně ruší
všechny programy vysílané v analogu. Tyto
programy je možné naladit v digitálním
vysílání. Kdo nemá televizor s možností

digitálního příjmu, musí si pořídit tzv.
septobox.
Všichni ti, kterým nevysílají některé
programy - znovu na Vašem televizoru
nastavte funkci automatického ladění a
nechte, aby přístroj naladil všechny
programy, které jsou aktuálně v místním
kabelovém rozvodu k dispozici. -jh-

Statistika obyvatelstva v obci Moravské Knínice za rok 2017
K 1.1.2017 byl stav obyvatel v obci 934. V průběhu roku 2017 se v naší obci narodilo 14
dětí – 5 děvčat a 9 chlapců. Do obce se přihlásilo 30 občanů ČR k trvalému pobytu – 14
žen a 16 mužů. Přímo v obci z domu do domu se přehlásilo 9 občanů – 3 ženy a 6 mužů.
Odstěhovalo se 6 osob – 3 ženy a 3 muži. V roce 2017 v naší obci zemřelo 10 spoluobčanů
– 5 žen a 5 mužů.
Stav obyvatelstva k 31.12.2017 je 962 trvale bydlících obyvatel.
Věkové složení obyvatel k 31.12.2017: 0 - 5 let – 42 žen, 43 mužů, 6 17 let – 56 žen, 78 mužů, 18 – 29 let – 58 žen, 49 mužů, 30 – 39 let –
74 žen, 76 mužů, 40 – 49 let – 75 žen, 67 mužů, 50 – 59 let – 48 žen,
48 mužů, 60 – 69 let – 58 žen, 71 mužů, 70 – 79 let - 43 žen, 38 mužů,
80 – 89 let – 17 žen, 13 mužů, 90 – 99 let – 4 ženy a 3 muži. Průměrný
věk v obci je 40,23 let.
V obci je celkem 360 objektů z toho 319 rodinných domů s přiděleným
číslem popisným a 41 objektů s přiděleným číslem evidenčním (chaty, garáže,
hospodářské budovy apod.) V 47 objektech, které byly zkolaudovány k bydlení (rodinných
domech), není k trvalému pobytu nahlášena žádná osoba.
V obci je celkem 19 ulic – Dolní branka 35 domů (87 obyvatel 68 dospělých, 19 dětí), Horní
branka 30 domů (93, 75 dosp., 18 dětí), Kout 15 domů (44, 35 dosp., 9 dětí), Kuřimská 62
domů (192, 167 dosp. 25 dětí), Mezihoří 30 domů (100, 90 dosp., 10 dětí), Na Hrázi 21
domů (58, 41 dosp., 17 dětí), Na Okřínku 9 domů (36, 29 dosp., 7 dětí), Podhájí 1 dům (4,
3 dosp., 1 dítě), Pod Strážnou 7 domů (15, 9 dosp., 6 dětí), Pod Školou 5 domů (15, 9
dosp., 6 dětí), U Hájenky 14 domů (43, 32 dosp., 11 dětí), U Hřiště 8 domů (22, 12 dosp.,
10 dětí), U Jánečka 13 domů (26, 24 dosp., 2 děti), Ulička 3 domy (14, 7 dosp., 7 dětí), U
Sokolovny 16 domů (49, 40 dosp., 9 dětí), U Školky 9 domů (34, 23 dosp., 11 dětí), Úvoz
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9 domů (23, 19 dosp., 4 děti), Vinohradská 31 domů (105, 81 dosp., 24 děti), Zahrady 1
dům (5, 2 dosp., 3 děti).
Četnost příjmení v obci: Kučera 17x, Večeřová, Koláček 11x, Helan 10x, Helán, Kučerová
9x, Císař, Malý, Němcová, Pleskačová, Večeřa, Zeman 8x, Němec, Vlček, Zemanová 7x,
Bémová, Helanová, Kaláb, Kalábová, Veselá 6x, Bém, Cibulka, Císařová, Hanáková,
Helánová, Koláčková, Kudláček, Marečková, Pelikán, Pleskač, Svída, Svídová, 5x, …atd.
Četnost jmen: Jiří 27x, Jana 25x, Jan 23x, Marie, Petr 22x, Tomáš 21x, Martin 20x, Hana
19x, Josef 15x, Lucie, Tereza 13x, Eva, Jaroslav, Lenka, Ludmila, 12x, Anna, František,
Jakub, Ludmila, Pavel, Vladimír 11x, David, Lukáš, Petra, Václav, Zdeněk 10x, …
-jk-

Tuky a oleje. Kam s nimi?
Jak ve Vaší domácnosti likvidujete tuky?
Nelejete je přímo z pánve do záchodové
mísy? Kdo z Vás se „chytne za nos?“ 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.tzb-info.cz/likvidaceodpadnich-vod/6877-problematika-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.
Odpad z popelnic se vozí do spalovny.
Ale nejlepší je, když Váš přepálený olej ze
smažení či jiné tuky z vaření nalejete do
PET lahve a odevzdáte při mobilním svozu
nebezpečného odpadu, který v naší obci
probíhá vždy na jaře a na podzim. Nebo tyto
lahve odložíte do sběrné nádoby –
popelnice určené k odkládání olejů, která
stojí na stanovišti vedle základní školy.
Nezapomeňte, že správnou likvidací tuků a
olejů chráníte nejen své domovní
kanalizační potrubí, veřejný kanalizační řad
a potrubí a čerpadla v čistírně odpadních
vod, ale i svoji peněženku. K navyšování
ceny stočného dochází i proto, že
vodárenské společnosti mají vyšší náklady
s likvidací usazených tuků v odpadních
vodách.
-jk-

NEVHAZUJTE VLHČENÉ UBROUSKY DO WC !!!
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! 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!!!
-jk-
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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

STAŇTE SE ČTENÁŘEM OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Moravské Knínice je
veřejnou knihovnou, jejímž účelem je
poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb, při zachování rovných
podmínek pro všechny občany.
Umístění knihovny:
budova Obecního
úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice.
Pracovník - kontakt:
paní Romana
Helanová. Obecní knihovna v Moravských

Knínicích
patří
do
správního
obvodu Městské knihovny Kuřim.
Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden
den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do
17:00 hodin.
Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční
přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný
fond s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100
knih. První registrace 30 Kč/rok, další
každoroční poplatek 20 Kč/rok.

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má vlastní webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané
si mohou, přes odkaz www.smart-web.cz, zřídit zdarma vlastní webové stránky na
doméně moravskekninice.cz. Také mohou, po přihlášení v sekci aktuality, odebírat
aktuální zprávy vkládané na obecní web. Všechny zprávy zveřejňované na infokanále
kabelové televize či obecním rozhlasem jsou zveřejňovány také na webu obce právě v
sekci AKTUALITY. Kdo chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k
odebírání zpráv. Tato služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo
k 31.12.2017 pouze 111. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK!
-jk-

ZE ŠKOLY
Volby očima dětí
Na základní škole v Moravských Knínicích si děti 15. ledna 2018 vyzkoušely volby jako
dospělí lidé, kteří nyní budou volit prezidenta republiky. Využili jsme toho, že ve volební
místnosti na obecním úřadě mají všechno k volbám připravené a děti si to mohou nanečisto
vyzkoušet.
Paní učitelka Flamichová v hodinách prvouky a vlastivědy seznámila žáky s historií naší
vlasti a s historickými osobnostmi, které významně ovlivnily chod našich dějin. Vybrala M.
J. Husa, Karla IV. a J. A. Komenského. V hodinách si žáci sami vyrobili „občanské průkazy“
a přistupovali k těmto volbám velice zodpovědně. Žáci 1. ročníku byli pouze přihlížející, ale
z dalších ročníků si žáci zvolili jednoho žáka do volební komise. Čtyřčlenná komise se sešla
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v pondělí v 10:00 h na obecním úřadě, kde jim paní Cibulková a paní Kosíková vysvětlily
jejich roli. Žáci se dozvěděli, že mohou doopravdy volit teprve po dovršení 18 let. Každý
člen komise měl před sebou seznam voličů ze své třídy a každému zkontroloval jejich
průkaz. Potom dostali žáci – voliči obálku s lístečky tří kandidátů. Jednotlivě odcházeli do
hlasovacího boxu, upravili svoji obálku, kterou potom vhodili do volební urny. Pracovnice
obecního úřadu dohlížely na správnost jejich konání. Po ukončení hlasování členové
volební komise odpečetili volební urnu, spočítali platné hlasy a počet voličů.
Celkem bylo vydáno 44 hlasovacích lístků, odevzdaných bylo 44. Z toho byl jeden hlas
neplatný.
Ve volbách „Osobnost našich dějin“ v Moravských Knínicích zvítězil s počtem platných
hlasů 27 Karel IV. Na druhém místě s počtem 13 platných hlasů M. J. Hus. Na třetím místě
s počtem 3 platných hlasů se umístil J. A. Komenský.
Žáci si vyzkoušeli, jak to probíhá, když jejich rodiče hlasují při volbách.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

1918 - 2018
Vážení čtenáři,
v roce 2018 budeme u příležitosti sta let od konce první světové války a vzniku
samostatného československého státu ve Zpravodaji uveřejňovat životní příběh výrazné
osobnosti knínické historie Antonína Kučery. Na pozadí přelomových událostí našich dějin
si připomeneme zajímavé osudy tohoto učitele, vojáka, legionáře a sokola. Z velké části
budeme citovat ze středoškolské studentské práce Adama Špačka z roku 2014 s názvem
Československý legionář kapitán Antonín Kučera. Válečnou a legionářskou historii
Antonína Kučery a jeho pluku doplníme vzpomínkami pamětníků Vlastimila Večeři a
Miloslava Helána a zejména využijeme cenné písemné prameny laskavě zapůjčené
Kučerovou vnučkou paní Hanou Nováčkovou.
„V dnešní době, kdy jsou národní svobody samozřejmostí a kdy nás spíše zajímají
materiální hodnoty než duchovní, je pro mě nepředstavitelné zjištění, že před sto lety se
asi 90 000 Čechoslováků zapojilo do legií, a tak bojovali za ideu státu, který měl teprve
vzniknout. Dalo by se mluvit o historické raritě. Co vedlo tyto muže k tomu, aby riskovali
své životy pouze za myšlenku samostatnosti? Pokud v dnešní době někdo za něco bojuje,
chce předem vědět, jaký bude mít zisk a jaká jsou rizika. Nevím, jestli by dnes
československé legie vznikly.
Ve své práci se pokusím stručně představit historii československých legií, a to především
legií v Rusku, což se úzce váže s druhou částí mé práce. Tou je zpracování osudů pana
Antonína Kučery, rodáka z Moravských Knínic. On sám byl účasten bojů na východní frontě
během 1. světové války a později bojů v období ruských revolucí1. Jelikož nezanechal
žádné vzpomínkové zápisy či deníky, vycházím především z kroniky pluku, u kterého
sloužil, dále ze vzpomínek několika pamětníků, z dokumentů a informací, které mi poskytla
Kučerova vnučka, a z obecní kroniky.“2

V Rusku můžeme hovořit o několika revolucích. První tzv. ruská revoluce proběhla mezi léty 1905 a 1907, další revoluce
proběhly v roce 1917.
2
Špaček A.: Československý legionář Antonín Kučera, Tišnov, 2014.
1
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1.
Léta studentská
Antonín Kučera se narodil 24. května 1891 v Moravských Knínicích v domě č. 60 (nyní
ulice Dolní branka – u potoka) rodičům Antonínu a Barboře Kučerovým.
Antonín navštěvoval od 1. září 1897 do 15. července 1902 místní obecnou školu. Poté
chodil od 1. září 1902 do 15. července 1905 na školu měšťanskou, „naposled třídu veřejné
chlapecké školy měšťanské v Tišnově“. Ta sídlila na ulici Bezručově a později na ulici
Riegrově (dnes budova nižšího gymnázia).

Rodný list A. Kučery z roku 1907

Zachovalo se i Vysvědčení propouštěcí z 15. července 1905, ve kterém se píše, že měl
„Chování uspokojivé, pilnost náležitou. Že si osvojil vědomosti, bez nichž nelze býti
propuštěn z veřejné školy obecné, jest prokázáno tím, že byl přijat do školy měšťanské.
Tento žák tudíž vyhověl požadavkům podepsaným v § 21 říšského zákona pro školy
obecné a propouští se tedy z povinnosti školní.“3 Po třech třídách měšťanské školy
v Tišnově ještě pokračoval rok na měšťanské škole v Husovicích, která sídlila na ulici
Elgartově.
Cenným a velmi zajímavým zdrojem informací o životě Antonína Kučery je poměrně
rozsáhlá korespondence. Nejstarší dopis, který se zachoval, pochází z roku 1908 a
sedmnáctiletý Antonín jej adresuje velectěné slečně Josefě Honzárkové, tehdy
patnáctileté: „Nevýslovně již se těším, na
oněch několik dní, kdy budu moci s tebou
(snad) každý den mluviti, ne-li pak alespoň jen
Tě viděti“4. Josefa se narodila 9. 3. 1893,
pocházela z domu č. 11 na ulici Kuřimské a
3

Vysvědčení propouštěcí z 15. července 1905
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jejími rodiči byli Jan Honzárek, zakladatel TJ Sokol v obci a rovněž starosta obce a Josefa
Honzárková, rozená Kučerová. Asi nepřekvapí, že dopis je psán krásným rukopisem,
bezchybným pravopisem a velmi pěknou češtinou, ostatně jako veškerá korespondence
mezi Antonínem a Josefou.
Adam Špaček, Lenka Špačková
4

Dopis A. Kučery J. Honzárkové z 10. prosince 1908

KALENDÁŘ AKCÍ
MYSLIVECKÝ PLES 2018
Myslivecký spolek SYCHROV Moravské Knínice pořádá Myslivecký
ples 2. února 2018 ve 20:00 hodin v sokolovně v Moravských
Knínicích. K tanci i poslechu hraje Malá kapela. Myslivecká kuchyně,
bohatá myslivecká tombola. Předprodej vstupenek Knínický hostinec
26.1.2018 v 17:00.

OSTATKY 2018
V sobotu 10. února 2018 Vás masky pozvou na ostatkovou maškarní zábavu do místní
sokolovny.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Milé maminky, tatínci, prarodiče, tetičky, strýčkové, ale hlavně
DĚTI!
Dovolujeme si vás tímto pozvat na již tradiční DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kdy: v neděli 11.února 2018 od 15 – 17.30 hodin
Kde: v sále místní sokolovny
Co vás čeká ??? • soutěže a hry nejen pro děti • tančení a
skotačení (DJ Večerníček) • malá a velká tombola. Občerstvení zajištěno!
Těší se na vás Pippi a spol
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
prosíme Vás tímto o drobné dárky nebo finanční příspěvek do
tomboly na tradiční dětský karneval, Příspěvky do tomboly můžete
zanechat v obou mateřských školách či místní škole.
Za organizátory děkují R. Helanová, H. Bravencová a L. Nedomová

Pozvánka na košt pálenek 24.2.2018 – sokolovna Moravské Knínice
Košt pálenek 2018 se uskuteční opět jako součást folklorního pořadu setkání a soutěž
verbířů 24. února 2018 od 20:00 v sokolovně v Moravských Knínicích. Majitelé pálenek se
mohou do výstavy přihlásit na telefonním čísle 607 773 272. Podmínkou účasti je vklad 0,5
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litru pálenky. Pálenku dodejte do 6.2.2018 po telefonické domluvě. Pálenku dodejte v
průhledné nepopsané láhvi.
Na samostatný list dodejte k pálence tyto informace
 ovoce
 místo odkud ovoce pochází
 rok pálení
 % alkoholu
 jména a bydliště majitele
 e-mail a telefon
Pálenky budou následně obodovány odbornou porotou dle aktuální bodovací stupnice s
50 body, během února 2018. Na místě koštu, v sobotu 24.2.2018 bude v sokolovně
prezentován katalog vyhodnocených pálenek.
Pálenky odevzdejte na adresu: Kuřimská 85, Moravské Knínice, Martin Kšica, tel. 607
773 272. Za účast na výstavě získá majitel pálenky volný vstup a poukaz na konzumaci
během koštu. Přední místa budou opět ohodnoceny věcnou cenou.
-mk-

Župní sokolská akademie v Tišnově
V neděli 25. února 2018 proběhne od 14 hodin v tišnovské
sokolovně Sokolská župní akademie. Na ní se představí nejen
všechny hromadné skladby pro 16. všesokolský slet, které jsou
v župě Pernštejnské nacvičovány, ale také ostatní složky
sokolských jednot z Tišnova a okolí. Za TJ SOKOL Moravské
Knínice se zde představí knínické ženy se skladbou Ženobraní.
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TRIATLONOVÁ SUPERSOBOTA – II. ročník MORKNIMANA
Po úspěšné loňské premiéře triatlonu v Moravských Knínicích bych Vás velice rád
informoval, že v sobotu 19. května 2018 se uskuteční II. ročník Morknimana. Vzhledem ke
skutečnosti, že se závod stal součástí Kaláb Jihomoravské triatlonové ligy, chystáme tzv.
TRIATLONOVOU SUPERSOBOTU. Jeden závod bude pro ligové závodníky, po něm
vložené dětské závody Morknimánek v běhu a duatlonu a program uzavře Morkniman v
loňské podobě, který bude určený pro všechny amatérské a nadšené závoďáky - bojovat
se bude i ve štafetách a samozřejmě o triumf Borce a nově i Borky Moravských Knínic.
Přihlášky pro domácí závodníky a štafety budou otevřeny přednostně o týden dříve od
19.2.2018! Bude opět nezbytné přihlásit i děti do dětských závodů. Vše bude probíhat přes
stránky www.morkniman.webnode.cz
Budu také velmi rád, kdyby se ozvali dobrovolníci, kteří závodit nechtějí, ale rádi by mi
pomohli v den závodu v jeho organizaci a přípravě (morkniman@seznam.cz).
Radek Přikryl

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * LEDEN 2018 * Ročník 26 * 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 ÚNOR do 17.2.2018.

