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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Vnitřní vybavení mateřské školy
V průběhu měsíce února byla provedena montáž vnitřního vybavení v nové školní kuchyni.
Vypracovaný projekt zařízení kuchyně počítal s přesunutím části vybavení ze současné
varny, což bude ještě přehodnoceno. Stávající kuchyně zůstane kompletní, protože
jednotlivé díly nejdou v nové kuchyně zabudovat mezi nový nábytek. Bude dále sloužit jako
výdejna stravy a může být využita i v rámci výuky.
Územní plán obce
Zpracovatel
územně
plánovací
dokumentace předložil první část práce dle
zadání, což jsou tzv. průzkumy a rozbory.
Jedná se o výkres „záměrů“, který obsahuje
uplatněné požadavky majitelů pozemků a
obce. Výkres „limitů“ shrnuje určitá
omezení, které bude nutno zohlednit
v návrhu územního plánu (např. potok

Kuřimka, vedení vysokého napětí aj.). Třetí
výkres zachycuje současné hodnoty
z hlediska občanského vybavení. Čtvrtý
výkres je shrnutím problémů, což je výčet
ochranných pásem omezujících realizaci
záměrů. Nyní bude tato část předložena
Městskému úřadu v Kuřimi, odd. územního
plánování.

Posudek na vzrostlé stromy
Na základě usnesení zastupitelstva obce bylo zadáno vypracování odborného posudku na
vybrané stromy rostoucí na frekventovaných místech obce. Dle tohoto posudku bude
provedeno kácení stromů u autobusové zastávky a jeden smrk v parku v ulici Kout. U
dalších stromů (vzrostlé lípy na návsi a stromy na dětském hřišti u kurtů) bude proveden
pěstební zásah.
Bezpečnost silničního provozu
Obec reagovala na uplatněný požadavek
občanů ke zvýšení bezpečnosti chodců
pohybujících se v centrální části obce. Po
dobu objížďky těžké nákladní dopravy
vedené přes obec z důvodu uzavírky mezi
obcemi Deblín – Tišnov, bude omezena

rychlost na 30 km/hod. v úseku autobusová
zastávka – kostel sv. Markéty. Pokud se
týká požadovaného místa k přecházení u
kostela, byla objednána bezpečnostní
inspekce provozu. O výsledku šetření bude
veřejnost informována.

Výpis usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice dne 19.2.2018
o ZO bere na vědomí zprávu obecního lesního o hospodaření v obecních lesích za IV.
čtvrtletí a rok 2017.
o ZO schvaluje prodejní ceny dřeva na období roku 2018 na úrovni průměrných cen
vykazovaných Českým statistickým úřadem v předchozím známém čtvrtletí.
o ZO vzalo na vědomí předložené argumenty, že vybudováním komunikace se
zhodnotí majetek obce a vyřeší přístup ke sportovištím.
o ZO podporuje variantu trasy „Německá“ za předpokladu, že:
- obyvatelé obce Moravské Knínice budou dokonale chráněni před nepříznivými účinky
hluku z dopravy s využitím ozeleněných zemních valů

3

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 2/2018

ročník XXVI

- předmětná komunikace bude vhodným způsobem začleněna do dotčené krajiny
- bude realizován obchvat obce Moravské Knínice v souladu s platným územním
plánem obce.
o ZO ukládá Finančnímu výboru posoudit předložené žádosti o finanční podporu
z rozpočtu obce v rámci programu na podporu kulturní, spolkové a sportovní činnosti
v obci Moravské Knínice v roce 2018 a stanovisko k uplatněným žádostem předložit ZO
při následujícím 32. zasedání
o ZO ukládá Finančnímu výboru posoudit návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého
výhledu na léta 2019 a 2020. Termín 9.3.2018
o ZO bere na vědomí informace o aktuálním stavu finančních prostředků obce a další
poskytnuté informace.
o

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 pes ……………………………….
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.
-3C-

UPOZORNĚNÍ NA NEKALÉ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ
Upozorňujeme občany, že v obci se opět objevili podomní tzv. "obchodníci či
nabízeči služeb" - kteří lákají zákazníky k jiným energetickým distribučním
společnostem.
V obci platí obecně závazná vyhláška o nepodepisujete, nikdy mu nedávejte žádné
zákazu
podomního
prodeje.
Tímto svoje faktury za vyúčtování elektřiny, vody
prodejem je myšleno nejen nabízení nebo plynu. Upozorněte jej na skutečnost,
různého zboží, ale také nabídka různých že poskytování „služeb " na ulici je v obci
služeb.
zakázáno a ihned volejte Policii ČR
Jestliže u Vás zazvoní nějaký nezvaný telefonní číslo 158, s tím, že se v obci
"podomní obchodník" nikdy s ním žádnou pohybuje podomní prodejce i přesto, že v
dohodu
neuzavírejte,
smlouvu obci platí zákazová vyhláška.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu podomního prodeje
Čl. 1 Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky
Předmětem této vyhlášky je zákaz podomního prodeje na území obce Moravské Knínice
Cílem této vyhlášky je zvýšit bezpečnost obyvatel obce Moravské Knínice.
Čl. 2 Vymezení pojmů
Podomním prodejem se rozumí: nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb,
kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb
fyzickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami
potencionálním uživatelům v objektech určeným k bydlení.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 15.3.2018 do pátku
16.3.2018 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 provedou kníničtí stárci
v měsíci červnu.
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Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 16.3.2018 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).

Výsledky volby prezidenta - hlasování v obci Moravské Knínice

1. kolo
2. kolo

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

736
736

504
534

68,48
72,55

504
534

499
532

99,01
99,63

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1. kolo
hlasy
%
24
4,80
46
9,21
98
19,63
6
1,20
1
0,20
2
0,40
158
31,66
29
5,81
135
27,05

2. kolo
hlasy
%
240
45,11
292

54,88

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Vyúčtování veřejné sbírky „Opravme sokolovnu, srdce knínického dění“
Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 1.1.2017 bylo 67.538 Kč. Příjmy
z darů a výnosy z divadelních představení 82.393 Kč. Výdaje 38.602 Kč –
elektroinstalace a koženkové shrnovací dveře (mezi sálem a přísálím). Stav finančních
prostředků k 31.12.2017 na sbírkovém účtu 111.329 Kč. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
PŘISPĚLI !
V roce 2017 jsme měli zažádáno o dotaci z MŠMT. Tato dotace nám bohužel nebyla
přidělena. Dotace z Jihomoravského kraje ve výši 150 tisíc korun byla řádně vyúčtována.
Také dotace přidělená v roce 2017 Obcí Moravské Knínice ve výši 320 tisíc Kč byla
vyúčtovaná.
V roce 2018 máme naplánováno dokončení opravy vstupní části budovy – fasáda,
podlaha. Dále je plánována celková oprava velkého sálu - galerie, dřevěné obložení stěn,
podlaha, osvětlení, oprava omítek, nová výmalba. Rozpočet na tyto práce činí 922.417 Kč.
I tyto práce budou zčásti financovány ze sbírkových peněz.
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VYDAŘENÉ OSTATKY!
V sobotu 10. února se u nás v Knínicích konaly ostatky. Tradiční masky se sešly ve 13:00
u starosty obce a vyšly zvát po celé dědině. Mohly jste potkat myslivce s divočákem,
strašáky do zelí, masopusta, slaměného, nevěstu s ženichem, smrtku, kominíky, důchodce
nebo čerta s Káčou. Celý průvod doplňovali muzikanti v krojích a hlášení podával policajt
Mara v uniformě.
Večerní zábava se nesla v duchu moderny. K tanci hrála kapela Dolce Vita.
Do desáté hodiny byl sál plný masek. K vidění byly holky z místní mateřské školky, berušky,
sletové vystoupení, důchodkyně, počasí, muchomůrky, černošky, skotové a potápěč.
Poté následovaly soutěže a volná zábava. O půlnoci se tradičně pochovávala basa a
nejeden návštěvník uronil slzu.
Velké díky všem, kteří jste dorazili nebo nás podpořili při zvaní na dědině.
Kyničan, z.s.

Vydařený dětský maškarní karneval
Děkujeme všem rodičům, kteří v neděli 11. února připravili pro děti maškarní karneval.
Množství her, soutěží i písniček zabavilo žáčky, předškoláčky i sotva chodící batolata
v různobarevných maskách na půl nedělního odpoledne. Pipi a spol. – jste skvělé.
-jk-
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1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola II.
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o prvních šestnácti letech života budoucího učitele
a legionáře A. Kučery, dnes se budeme věnovat počátkům jeho pedagogické dráhy.
Mladý učitel (1907 – 1914)
Po absolvování měšťanské školy pokračoval A. Kučera v letech 1907/1908 – 1910/1911
ve studiu na c. k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Brně, který sídlil na ulici Poříčí (dnes
Fakulta architektury VUT). V roce 1911 zde složil maturitní zkoušku, a tak „nabyl
vysvědčení dospělosti“. Z téhož roku pochází rovněž jeho maturitní fotografie.
Učitelský ústav připravoval posluchače na výuku učebních
předmětů obecné a měšťanské školy, dále se zde
vyučovaly předměty jako náboženství, pedagogika,
odborná metodika a praktická cvičení, nauka o polním
hospodářství, krasopis, kreslení, nauka o hudbě a zpěvu,
hra na housle a varhany a tělocvik. 1
I z této doby se zachovalo několik dopisů mezi studentem
Antonínem Kučerou a v té době chovankou kláštera řádu
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Josefou
Honzárkovou. Tento klášter sester Boromejek stával na
Údolní 35 od r. 1867 spolu s hospicem a školou pro dívky.
Budova byla zcela zničena na konci 2. světové války a
dodnes je zde proluka. Péčí Nadace Partnerství a ve
spolupráci s kongregací sester Boromejek se zde podařilo v roce 2015 obnovit původní
boromejskou zahradu, které dnes nese název Otevřená zahrada.
Dopisy mezi Josefou a Antonínem z této doby jsou psány s ohledem na to, že „otevírají
dopisy a vše přečtou“2 (myšleny zřejmě řádové sestry) a dokonce je Antonín Josefou
instruován, aby se raději podepisoval „jako bratranec, aby neměla ostudu“. I další z dopisů
je formulován poněkud opatrně až tajemně, oslovení je psáno těsnopisem, zřejmě opět z
obavy z toho, že dopisy by mohl někdo nepovolaný číst. Raritou je bezesporu to, že
v obálce se dodnes zachovala malá kytička fialek.3
Pedagogickou praxi A. Kučera zahájil v roce 1911 (13. 9.) v pětitřídní obecné škole
v Lomnici u Tišnova jako zatímní učitel. Od 12. 9. 1913 pak začal působit v dvojtřídní škole
v Moravských Knínicích nejprve jako výpomocný a později zatímní učitel (pojem zatímní
učitel se používal pro tzv. suplenta neboli učitele nezkoušeného - učitelem obecné školy
se totiž zatímní učitel stal až po úspěšném absolvování učitelského ústavu, minimálně
dvouleté praxi na obecné škole a složením zkoušky způsobilosti pro školu obecnou).
„Konav potom službu jako prozatímní učitel v Lomnici a Moravských Knínicích dvě léta,

1

Vysvědčení c. k. českého ústavu ku vzdělávání učitelů v Brně ze dne 31. ledna 1911
Dopis J. Honzárkové A. Kučerovi z 5. 10. 1910
3
Dopis A. Kučery J. Honzárkové z 2. 2. 1911
2
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podnikl v měsíci listopadu 1913 zkoušku k dosažení způsobilosti učiti na školách obecních,
čímž se stal způsobilým učiti jako samostatný učitel na školách obecných.“4
Nad katedrou portrét císaře Franze Josefa, za ní mladý pedagog, který si pečlivě píše
řečeno v dnešní terminologii osnovy a tematický plán pro dvojtřídní školu obecnou.
Zachovalo se 14 stránek příprav pro celoroční pedagogickou práci. I po více než sto letech
je to bezesporu zajímavé a inspirativní čtení, například uplatněním názorného propojování
učení s každodenním životem. Učitel se svými žáky na vesnici tehdy využíval všechny
možnosti, které mu venkovské prostředí nabízelo - např. v části Reálie – Přírodopis se
píše: „Nejdůležitější o lidském těle a ze zdravovědy. Dle místních poměrů životních
poučení o rolnictví, zelinářství, štěpařství, květinářství (ve spojení s praktickými pracemi ve
školní zahradě), o chovu bourců, včel a dobytka. Poučení o hájení zvířat a sadů jest
podávati na každém vyučovacím stupni, kdy se hodí.“ V silozpytu (fyzice) pak „Na základě
pokusu a s použitím čítanky zjedná se žákům porozumění toho, co jest ze silozpytu
nejpochopitelnější a nejvíce věděti hodno, přičemž je míti zřetel k poměrům živnostním a

4

Vysvědčení o způsobilosti učit na školách obecných ze dne 26. 11. 1913
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místním a u děvčat ku potřebám domácího hospodářství.“5 V tematickém plánu najdeme
konkrétně rozplánované učivo na každý měsíc a pro dvě oddělení.
Nad z dnešního pohledu idylickými časy starého mocnářství i nadějemi mladého učitele se
však začaly stahovat mraky..., ale o tom příště.
Lenka Špačková, Adam Špaček
5

Učebná osnova pro druhou třídu dvojtřídní školy obecné, nedatováno.

KALENDÁŘ AKCÍ
BADIBOJ 2018
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá v sobotu 24.3.2018 velikonoční
turnaj v badmintonu pro žákyně a žáky Sokolské župy Pernštejnské
12. ročník BADIBOJ.
Registrace podle kategorie:
A: 6 – 10 let: 8:00, začátek turnaje 8:30
B: 11 – 15 let: 9:00, začátek turnaje 9:30
Závazné přihlášky posílejte do 17.3.2018 na:
email: ivos.hledik@email.cz tel.: 604 462 245 startovné : 50 Kč
Malé občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL
TJ Sokol Moravské Knínice zve své členy a příznivce na Valnou hromadu, která se bude
konat ve čtvrtek 29.3.2018 v 18:00 v sokolovně
Program:
1) Zahájení – úvodní slovo
2) Vystoupení sletové skladby
3) Volba mandátové a návrhové komise
4) Plnění usnesení z minulé valné hromady
5) Zpráva o činnosti TJ, náčelnictva a vedoucího sportů za rok 2017
6) Zpráva o hospodaření rok 2017
7) Zpráva kontrolní komise
8) Plán práce a rozpočet na rok 2018
9) Zpráva mandátové komise
10) Odsouhlasení delegátů na valnou hromadu župy Pernštejnské
11) Rozprava, usnesení a závěr
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Leden a Únor 2018

Tříkrálová sbírka
Opět se náš oddíl zúčastnil každoroční dobročinné akce u příležitosti svátku Tří králů. Díky
příspěvkům se podařilo vybrat 39 802 Kč. Děkujeme všem přispěvatelům jakož i
dobrovolníkům za účast.
Laser game
Skautská družina Kober si
nadělila trošku opožděný dárek
k Vánocům ve formě akčního
dobrodružství v laserové aréně.
Do Brna je doprovodili Adam
s Jarkem.

Bobování
Naše nejnovější vlčácká družina
Malých Tygrů využila sněhové
nadílky k možnosti oprášit boby a
sáně a kluci vyrazil na svahy.

TÁBORY:
28. 7. – 4. 8. 2018 – Týdenní
tábor pro mladší členy
(především první a druhá
třída)
12. 8- - 26. 8. 2018 –
Dvoutýdenní tábor pro starší
členy (především od 3. třídy
včetně)
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