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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Bezpečnostní inspekce
Na základě objednávky Obce Moravské Knínice byla vypracována Bezpečnostní inspekce,
která řeší přecházení chodců přes křižovatku u kostela. Tento komplexní dokument
doplněný fotodokumentací řeší rozhledové poměry, vyhodnocuje nehodovost v posledních
deseti letech a dále také jednotlivá rizika tohoto problémového místa.

Ze snímku jsou patrné stavební úpravy, které je třeba provést.

Jaký je závěr Bezpečnostní inspekce?
Citujeme:
„Při bezpečnostní inspekci byla zjištěna řada rizik popsaných v předchozím textu.
Chodecká trasa dětí i jejich rodičů se jeví jako přirozenější ve směru od Veverské Bítýšky
po levé straně silnice II/386. Důvodem je jedno přecházení méně frekventované silnice
III/3861 než dvakrát přecházení zatíženější silnice II/386. Další důvodem je obchod, kde
se část žáků zastavuje pro svačinu. Proto je třeba provést na této trase dětí do školy
úpravy, které povedou k vytvoření bezpečné cesty.
Je třeba zakázat stání vozidel v křižovatce před domem č.p. 31. Upravit sjezd k obchodu
tak, aby tam plynule procházel chodník a vozidlům projíždějícím tímto sjezdem dal jasně
najevo, že chodci mají přednost před těmito vozidly. V další fázi je třeba nalézt řešení
bezpečnějšího parkování u obchodu, protože je zřejmé, že pro obec je dobré, aby v obci
obchod byl.
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Dále je třeba provést snížení chodníkových ploch tak, aby bylo možné bezpečněji,
bezbariérově a na kratší vzdálenosti přecházet silnici III/3861. Auditorům je jasné, že
většina dětí nebude chodit závlekem přes snížený chodník na silnici III/3861 do školy.
Pravděpodobně většina dětí bude dále chodit po stejné trase jako dosud. Po vymístění
vozidel z křižovatky však budou mít zajištěn rozhled a stejně tak řidiči přijíždějící ke
křižovatce uvidí chodce včas, což bezpečnosti přispěje.“
Ztotožňujeme se s názorem autora Bezpečnostní inspekce, že nově navrhované
bezpečnější místo k přecházení posunuté k ulici Kout nebude dětmi využíváno, proto
našim prvním krokem bude doplnění dopravního značení o navrhovaný zákaz zastavení.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Moravské Knínice
Městský úřad Kuřim, Odbor investiční, (dále
jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný
dle ustanovení §6 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ( stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje zveřejnění a projednávání
návrhu zadání ÚP Moravské Knínice v
souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
bude úplné znění návrhu zadání ÚP
Moravské Knínice vystaveno k veřejnému

nahlédnutí u pořizovatele na MěÚ Kuřim,
Odboru investičním (zejména v úřední dny,
tzn. pondělí a ve středu od 7:30 -11:30 a od
12:30 – 17:00 hod) a dále na Obecním
úřadu v Moravských Knínicích. Současně
bude po stejnou dobu zveřejněn návrh
zadání způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to na elektronické úřední desce
města Kuřimi www.kurim.cz a elektronické
úřední desce obce Moravské Knínice
www.moravskekninice.cz
jako
příloha
tohoto oznámení. Každý může uplatnit
písemné
připomínky
u
pořizovatele
nejpozději do 9.4.2018.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zákaz pálení v obci
V obci Moravské Knínice je v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, která
stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů. Zvláště nyní na jaře, kdy
se uklízí a čistí zahrady, důrazně upozorňujeme na její dodržování.
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. Do nich lze odkládat mokrý i suchý
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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.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, že 31.3.2018 končí
splatnost místního poplatku ze psů a za svoz
odpadů (popř. splatnost 1. poloviny
poplatku). Žádáme všechny občany, kteří
doposud tyto poplatky nezaplatili a využívají

služeb svozu odpadů celé 1. čtvrtletí
zadarmo, aby urychleně přišli svůj dluh
zaplatit! Ve většině případů se jedná o jedny
a tytéž občany, které musíme každoročně
několikrát upomínat.

Informace pro uživatele TKR – televizního kabelového rozvodu
Zrovna tak upozorňujeme uživatele místního televizního kabelového rozvodu, že v letošním
roce došlo ke změně v placení tohoto poplatku. Roční poplatek již nevybírá za provozovatele
obecní úřad, ale poplatek se musí zaplatit převodem na účet provozovatele do 30.6.2018.
Kdo z občanů poplatek v tomto termínu nezaplatí, bude mu přípojka bez předchozího
upozornění odpojena.
Platbu lze provést na účet společnosti 3C s.r.o. Jinačovice 89, č.ú. 224448621/0100,
konstantní symbol 0558, variabilní symbol pro Vaši platbu zjistíte buď přímo u firmy 3C na
tel: 545 235 295, případně mobil 777 956 510 nebo e-mail: tvtechnika@seznam.cz nebo na
Obecním úřadě Moravské Knínice. Výše poplatku zůstává nezměněna. 500,-Kč za přípojku
a rok.
-3C-

Placení daně z nemovitých věcí 2018
31. květen je posledním dnem lhůty pro
zaplacení daně z nemovitých věcí na rok
2018, nebo její první splátky. Od 19. dubna
jsou postupně rozesílány složenky na
úhradu této daně, kde je na alonži uvedena
mimo jiné celková výše daňové povinnosti
na rok 2018 a územní pracoviště, kde je
uložen daňový spis k dani z nemovitých
věcí.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je
bezhotovostní převod částky na bankovní
účet finančního úřadu nebo platba zdarma
přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv
poště.
Stejně jako v předchozích letech i v letošním
roce finanční správa poplatníkům daně z
nemovitých věcí rozesílá složenky na
úhradu této daně. Jednotlivé platby za více
nemovitých věcí v jednom kraji jsou

sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží
jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník
nemovité věci na území více krajů, přijde mu
více složenek rovněž jen v jedné obálce.
Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých
věcí uhradit do 31. května tohoto roku.
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň
přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je
daň splatná ve dvou stejných splátkách, do
31. května a do 30. listopadu tohoto roku.
Poplatníci provozující zemědělskou výrobu
a chov ryb mají první splátku splatnou až
31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti
daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden
na alonži složenky.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období
roku 2018 došlo ke změně výše daně oproti
předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sdělí
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územním pracovišti finančního úřadu, a to
pro celý obvod jeho územní působnosti, tj.
pro celý kraj. Číslo účtu pro placení daně
z nemovitých věcí 7755-77628621/0710 =
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Více na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

-fú-

Pozor na GDPR
Od května 2018 musí všechny státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány
veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby zavést závést závaznou normu – nařízení
EU – tzv. GDPR (General Data Protection Regulation)
Nařízení GDPR nově reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob, konkrétně
upravuje ty oblasti, kde se dnes řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. GDPR zavádí celou řadu nových práv a povinností a také zpřesňuje či zpřísňuje
stávající pravidla. Řídit se jím musí všichni správci a zpracovatelé osobních dat (údajů)
ze všech odvětví,
GDPR se bude týkat plošně všech firem, které spravují, shromažďují či zpracovávají
osobní údaje občanů Evropské unie. V našem prostředí se tak bude jednat o všechny
firmy, úřady, školy, spolky, družstva, neziskovky a jednotlivce, kteří zpracovávají
osobní údaje svých zaměstnanců, členů, zákazníků nebo dodavatelů.
Správci a zpracovatelé osobních údajů musí především zavést technická, organizační
a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR. Cílem GDPR je totiž
chránit digitální práva občanů EU.
Jednoduše řečeno, kdo zpracovává jakékoliv osobní údaje, fotografie, videa svých
zaměstnanců nebo členů apod., musí si vypracovat směrnice a v nich pojmenovat, proč
a jak toto pořizuje, shromažďuje, zveřejňuje a následně archivuje. Bližší informace najdete
na www.uoou.cz
-jk-

INFORMACE ŠKOLY
10. 4. 2018 Zápis do základní školy
Zápis do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná 10. dubna 2018 ve
dvou třídách v 1. poschodí.
Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13:00 -16:00.
Děti, které dovrší do 31. 8. 2018 šest let věku.

Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský
průkaz (doklad totožnosti).

Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete si
vyzvednout od 1. dubna 2018 v ředitelně základní školy nebo ve své mateřské škole, dále
budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí
o přijetí ke vzdělávání.
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S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit
do školy a nahlásit odklad.


12. 4. 2018 Den otevřených dveří v MŠ
Pokud máte zájem se podívat, jak vypadá prostředí mateřských škol, můžete přijít na „Den
otevřených dveří“, který se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018 v obou budovách mateřských
škol od 8:30 – 10:00.
3. 5. 2018 Zápis do mateřské školy
Ve čtvrtek 3. května 2018 se koná v zápis do mateřské školy v Moravských Knínicích
v době od 13:00 -16:00 v budově základní školy. Vezměte s sebou rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců. Žádost o přijetí
do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 15. dubna 2018 v mateřské škole
U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále budou formuláře umístěny na
webových stránkách školy v sekci ke stažení.
17. 3. 2018 Jarní výstava s jarmarkem
I když venku „mrzlo až praštělo“, sálem sokolovny zněly veselé básničky, písničky, tanečky
a scénky s jarní tematikou. Velikonoční jarmark, který se konal v sále sokolovny v sobotu
17. 3. 2018, zahájily svým vystoupením děti z obou tříd mateřské školy, po nich se
vystřídaly další tři třídy základní školy.
Po skončení si mohli rodiče zakoupit výrobky dětí, které určitě budou zdobit jejich příbytky
o Velikonocích. Letošním hitem ve škole byly stojánky na ubrousky a hedvábné šály.
Doporučujeme šály časem vyprat zlehka v šamponu na vlasy a lehce přežehlit.
Děkujeme tatínkům a maminkám, kteří nám pomohli s přípravou a také s úklidem sálu po
jarmarku.
20.3. 2018 Setkání s rodiči
První setkání s rodiči v rámci „Výzvy 22 Šablony“ se uskutečnilo v úterý 20. března 2018
v 16: 00 v základní škole. Téma prvního setkání bylo „ Vědomá komunikace s využitím
komunikačních typů“.
Z anotace:
Setkání, které vám poskytne unikátní pohled na komunikaci nejen s dětmi.
Dozvíte se, jak znalost komunikačních typů může usnadnit život nejednoho rodiče.
Jak jednoduše porozumět a pochopit své dítě a někdy i sám sebe.
Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku, se kterým chci
komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže Vám vyřešit opakovaná
nedorozumění. Naučíte se základní principy na základě komunikačních typologie
a ukážeme si, jak je používat v praxi. www.vlastakrenovska.cz
Rodiče, kteří přišli na tento seminář, byli nadšeni tak, že jsme se domluvili hned na
dalším setkání – pokračováním tohoto prvního dílu opět v úterý 17. dubna 2018.
V úvodu pokračování budou i případní noví zájemci o tuto tematiku uvedeni do situace.
Jste vítáni.
Mgr. Hana Burianová – ředitelka školy
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Tomáš Houbal a Martin Kšica postupují do Strážnice, košt pálenek má
nového vítěze
V sobotu 24. února se již posedmé za sebou uskutečnila v místní sokolovně akce "Soutěž
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, košt pálenek a vepřové hody 2018".
Celá akce měla hned několik částí. Kromě již zmiňované soutěže tanečníků slováckého
verbuňku z Brněnska také přehlídku verbířů z celé jižní Moravy, pozdější košt pálenek,
vepřové hody s besedou u cimbálu.
Kulturní odpoledne a podvečer byl započat v 17:00 prvním folklorním pásmem, které bylo
ve jménu verbuňku. Představilo se v něm šest soutěžních verbířů z Brněnska – v rámci
I.části regionálního kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku pro region
Hanácké Slovácko. Za soubor Kyničan nastoupilo všech šest verbířů. Právě ti soutěžili
o možnost postoupit do předkola na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, kde soutěž
na konci června vrcholí. Vše dopadlo dobře pro domácí fanoušky, protože odborná porota
dál poslala Tomáše Houbala a Martina Kšicu, jako náhradníka Davida Buchtu. Následovala
přehlídka přespolních verbířů z různých částí jižní Moravy. Na 250 přítomných mělo již
tradičně možnost hlasovat pro svého oblíbence v divácké anketě. Diváky nejvíce okouzlil
tentokrát přespolní verbíř Antonín Žmola z Kněžpole, druhé místo patřilo domácímu
Martinu Kšicovi a to třetí Jaromíru Večeřovi. Celý program a i pozdější besedu doplnily
cimbálové muziky Šmytec z Brna a domácí CM Kyničan. Program krásně doplnila taneční
složka souboru Kyničan s tanečním představením Šotyšky a Líšeňského čardáše, dále pak
účinkoval mužský sboru a Cimbálová muzika Kyničan.
Druhá část večera patřila koštu pálenek, kde návštěvníci mohli ochutnat rekordní počet,
celkem 37 vzorků. Ty byly dopředu ohodnoceny odbornou komisí podle bodové stupnice
Balík 2015. Titul šampiona výstavy získal Pavel Bravenec z Dolních Bojanovic s hruškou.
Dále byli ohodnoceni vítězové u jednotlivých odrůd, takže první místa dále vyhráli Tomáš
Bravenec (jablko), Martin Vaďura (kadlátka) a Zbyněk Panáček (meruňka). Pití kořalky se
krásně doplňovalo s výbornou zabíjačkou, která voněla celou sokolovnou. O hudební
produkci do pozdních hodin se postarala střídavě CM Šmytec a CM Kyničan. Záznam
z akce i tentokrát pořídil štáb z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Na reportáž
z akce se můžete těšit i na TV Kotva nebo v Tišnovské televizi. Akce se dostává rok od
roku do povědomí více lidí, nejen z okolních vesnic. Takže příslibem mohou být další
vydařené ročníky.
Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory bychom akci
nemohli uskutečnit: Obec Moravské Knínice, TJ Sokol Moravské Knínice, Obchod U
Helánů, DOLP stavební společnost s.r.o. - Vít Liškutín, Auto-Skoupý s.r.o., Autoservis
Radim Kučera, Auto Fryč, Pavel Všianský - výrobce cimbálů, GE servis s.r.o. - Michal
Havlík, HOXTER a.s. - Petr Veselský. Zvláštní poděkování patří těm, kteří darovali svoji
pálenku do koštu.
Děkujeme všem za vydařenou akci a budeme se těšit příště. Buďto na MFF ve Strážnici,
kde bude třeba podpořit naše chlapce nebo u nás v Moravských Knínicích na Markétských
hodech.
Kyničan, z. s.
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Historie sokolských sletů
Všesokolský slet lze zcela jistě považovat
za vrchol sokolské činnosti. Od založení
Sokola se konalo již 15 sokolských sletů
včetně doprovodných průvodů Prahou. Tato
velkolepá událost podporující lásku k vlasti
je tak významná nejen pro celý Sokol, ale
pro celou zemi.
V průběhu historie byl Sokol několikrát
rozpuštěn, ale vždy se jeho členové
dokázali spojit a společnou ideu znovu
vzkřísit. Sokolské slety jsou důkazem
soustavné činnosti a společné práce
jednotlivých členů všech jednot. Tato
společná síla v průběhu historie zapůsobila
i za hranicemi našeho státu a sokolské
myšlenky
se
mezinárodně
šíří
pomocí sokolských organizací založených
v řadě evropských zemí, USA a Kanadě.

Historicky první
slet se konal
v roce
1882 –
dvacet let po
založení Sokola.
Tehdy cvičilo pod
vedením Miroslava Tyrše 700 mužů
a v průvodu pochodovalo 1 572 sokolů.
S navyšujícím se počtem sletů se
navyšovaly nejen řady cvičenců a účastníků
průvodu, ale i počet diváků. Proto se v roce
1926, pro osmý slet, začal stavět velký
strahovský stadion. V roce 1932 se
uskutečnil devátý slet ke stému výročí
narození M. Tyrše a tehdy se sešlo 190 tis.
cvičenců, konaly se 3 průvody se 100 tis.
účastníky a slet sledovalo přes milion
diváků.

Každý slet se vždy koná na pozadí významné události. Mezi velmi významné je možné
zařadit desátý až dvanáctý slet:

X. slet v roce 1938 se konal v době fašistické hrozby a stal se tak povzbuzením
národa před mnichovskými událostmi.

XI. slet v roce 1948 se uskutečnil až po únorovém puči komunistů. Skladba
mužů vzpomněla sokolů umučených za války a dále během průvodů došlo
i k demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi.

XII. slet v roce 1994 se konal po 46leté přestávce. Na tribunu přišel i prezident
Václav Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod V nový
život. Slet byl důkazem, že Sokol opět žije. Na Strahově vystoupilo asi 23 000
cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí.
V roce 1994 se zástupci knínického Sokola také zúčastnili XII. všesokolského sletu
v Praze. Společně s Mgr. Janou Halouzkovou 9 knínických děvčat cvičilo (tenkrát ještě na
velké strahovském stadionu) skladbu pro mladší žákyně.
XIII. slet 2000 byl součástí Národních dnů sportu a kultury v akce Praha – evropské město
kultury 2000. Na stadionu E. Rošického předvedli 12 společných skladeb cvičenci všech
věkových kategorií. Celkem si na Strahově zacvičilo 25 000 cvičenců, z toho 800 sokolů
ze zahraničí (z Ameriky, Evropy, Austrálie). 5. a 6. července 2000, opět pod vedením Mgr.
Jany Halouzkové, vystoupilo na tomto sletu 5 žákyň ve skladbě pro mladší žákyně.
XIV. slet 2006 se konal začátkem července na strahovském Stadionu Evžena Rošického.
Na Strahově se ve dvou programech představilo 16 hromadných skladeb a celkově cvičilo
zhruba 20 000 účastníků sletu. Také na tomto sletu cvičilo 9 knínických děvčat pod
vedením Jany Halouzkové. Představily se v skladbě pro mladší žákyně na hudbu Michala
Davida - Rozkvetlá louka.
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XV. slet se konal ve dnech 5. a 6. července 2012 v Praze na stadionu v Edenu. Na sletu
cvičilo 15 000 členů a příznivců sokola, z toho 1500 sokolů z jiných zemí. Knínice, na tomto
sletu, zastupovala opět mládež. Mladší žákyně pod vedením Jany Halouzkové se skladbou
Jonatán a tentokrát také starší žactvo (kluci i holky) se skladbou Dávej, ber pod vedením
Jany Kosíkové.
V roce 2018 se koná již šestnáctý slet, který se tentokrát stal součástí oslav 100. výročí
vzniku samostatného Československého státu. Zdroj: http://www.sokoltisnov.cz/slety/ -jk-

Co nového
Knínice

v

SK

Moravské

1. března 2018 proběhla valná hromada SKMK.
Členská základna se nám neustále rozrůstá.
Z celkového počtu 71 členů je větší část mládež.
Sportuje s námi 12 žáků, 18 dětí v oddílu přípravky
a 16 mini přípravky. Mládež momentálně nejvíce
trápí nedostatek trenérů. Pokud by se našli zájemci
o práci s dětmi, jsou u nás vítáni. Stačí přijít na
středeční trénink nebo kontaktovat Laďu Pleskače.
Klub podal žádost o dotaci z rozpočtu JMK na
vybudování automatického závlahového systému na
fotbalovém hřišti. Tak nám držte pěsti.
Družstvo mužů
V polovině mistrovské soutěže naši muži okupují
první příčku tabulky, o 4 body před Chudčicemi. Celý podzim jsme se prezentovali útočným
pojetím hry, kdy na hrotu úřadoval Lukáš Dulínek. Díky předsezónnímu posílení kádru o
fotbalisty z Dolních Louček pokukujeme po postupu do vyšší soutěže, ke kterému by nám
mohl pomoci i navrátilec Honza Malásek. Držte nám palce a přijďte nás podpořit!
Družstvo žáků
OP mladších žáků – sk.B. Naši žáci, doplnění o nejlepší hráče z přípravky přezimovali na
4 místě tabulky, se stejným počtem
bodů (14) jako třetí Kahan/Zbraslav.
Navíc zaznamenali obrovský úspěch,
kdy na zimním turnaji na TCM
Zbrojovka Brno obsadily 2. místo.
Prohráli pouze na penalty s fotbalovou
školou Třebíč a nechali za sebou
Blansko, výběr Boskovicka, Spartu
Brno a Nový Lískovec.
Přípravka
Díky propojení s fotbalovou Školičkou
manželů Jahodových se nám v kategorii
přípravek podařilo částečně překlenout
problém s nedostatkem trenérů.
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Starší přípravka v zimní přípravě obsadila 3. místo na turnaji v Podolí a vítězství si odvezla
z regionálního turnaje v Drásově. V tomto turnaji postupně a jednoznačně přehrála
družstva Drásova, Čebína, Veverské Bítýšky, Lažánek a Deblína.
Minipřípravka úspěšně absolvovala několik turnajů, za zmínku stojí 3. místo na halovém
turnaji v Kuřimi a 2. místo na turnaji v Drásově.
JARO UŽ JE TU!!!!
….“Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěkně přistrojenú,
helo, helo!“…..
Pěkně pentličkami zdobenou Mořenu jsme z naší vesnice vynášeli v pondělí 19. března.
I přes tentokrát mrazivé počasí se nás v dopoledních hodinách sešlo vskutku mnoho.
Po nazdobení Smrtky jsme jak pěší, tak i s kočárky vyrazili k potoku v Mezihoří. Tam jsme
se s paní Zimou rozloučili a hodili ji do vody.
Následoval opravdu krátký program pro děti i maminky na Výletišti, během kterého došlo
i na hledání pokladu. Posilněni teplým čajem a domácími pochutinami jsme poté vyrazili
k domovu. Děkujeme všem maminkám i dětem za aktivní účast:). (foto na obálce)
Za Rarášky -hb-

1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola III.
Válečná léta (rok 1914)
Pokračování životního příběhu Antonína Kučery dnes otevřeme všeobecně známými
událostmi, které změnily život několika generacím, přemalovaly mapu Evropy a výrazně
ovlivnily celé 20. století. V Sarajevu 28. června 1914 spáchala srbská nacionalistická
skupina Černá ruka1 atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka
Ferdinanda d'Este s chotí. Tato událost se stala impulzem k rozpoutání 1. světové války,
která proti sobě postavila tzv. Centrální mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko,
Bulharsko a Osmanskou říši) a státy Dohody (Anglii, Francii, Rusko, Itálii2 a USA).
O vyhlášení války Srbsku a všeobecné mobilizaci informoval obyvatelstvo RakouskaUherska manifest „Mým národům“ císaře Františka Josefa I. v den vypuknutí války,
tedy 28. července 1914.
Válka, která v létě 1914 zachvátila Evropu a které se brzy začalo říkat světová či velká,
vystavila českou společnost řadě historických zkoušek. Žádný z konfliktů v našich dějinách
nestál tolik životů, žádný nezasáhl naši populaci tak masově a osudově. Dodnes přesně
nevíme, kolik mužů odešlo do této války, ani kolik se jich nevrátilo. Odhaduje se, že v letech
Tento termín není přesný, oficiální je název Sjednocení nebo smrt.
Itálie byla původně na straně Centrálních mocností, ale při začátku války se do válečných operací nezapojila. Toho využili Spojenci a v
Londýnské smlouvě z roku 1915 slíbili Itálii územní zisky, především kolonie v Severní Africe, Jižní Tyrolsko a oblasti na severu
Balkánu. Na základě této smlouvy se tedy Itálie v průběhu 1. světové války postavila proti svým původním spojencům.
1
2
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1914-1918 válečnou službu nastoupilo přes milion Čechů, Moravanů a Slezanů. Za oběť
jich padlo jistě více než 150 000.
Antonín Kučera právě ukončil třetí školní rok své pedagogické kariéry a pravděpodobně
prožíval školní prázdniny. Při všeobecné mobilizaci v červenci 1914 byly do armády
povolávány ročníky 1877 až 1892, tedy právě Kučerův ročník. A. Kučera dosud vojenskou
službu nekonal – roce 1912 byl vyzván, aby si dle branného zákona podal žádost k přiznání
práva jednoroční služby vojenské.3 Branci byli doplňováni na základě teritoriálního
principu, a tak byl zařazen k 14. zeměbranskému polnímu pluku v Brně (Landwehr
Infanterie Regiment Nr. 14, zkratku pluku - LIR 14 najdeme opakovaně i v dochované
korespondenci).
V dokladech o průběhu vojenské služby, které poskytl Vojenský ústřední archív, je
uvedeno, že A. Kučera 2. srpna 1914 nastoupil vojenskou službu jako jednoroční
dobrovolník u 14. zeměbranského polního pluku v Brně a komandován byl do školy pro
jednoroční dobrovolníky. Absolvoval tedy zhruba dvouměsíční výcvik, neboť dosud
neodsloužil prezenční službu, a vzhledem k válečné situaci již 21. září 1914 odjel poprvé
do pole. Kučerův pluk byl zařazen do 26. zeměbranecké brigády, která byla součástí 4.
rakouské armády. Jak známo, rakousko-uherští vojáci bojovali buď na srbské, nebo
východní, nebo později na italské frontě. Kučerův pluk byl poslán na východní - haličskou
frontu. Halič bylo území ležící dnes na území dvou států – Polska a Ukrajiny. V roce 1914
však byla součástí rakouského císařství4 (byla jednou z korunních zemí monarchie) a dělila
se na západní část (s centrem v Krakově) a východní (ve Lvově).

3
4

Dopis C. k. okresního hejtmanství ze dne 28. 7. 1912
Na základě tzv. trojího dělení Polska
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Na fotografii, která se dochovala v Kučerově pozůstalosti, jsou vojáci ve
předválečných uniformách, které používala zeměbrana ještě v letech 1914-15, lidově se
zeměbrancům říkalo landvéráci.
Situace, ve které Kučera nastoupil na frontu, nebyla pro rakouského vojáka nijak příznivá.
Boje v prvních měsících války na východní frontě byly poznamenány velkými neúspěchy
rakousko-uherské armády. Říjnové boje byly negativně ovlivněny deštivým počasím, které
zvedlo hladiny řek a zapříčinilo nesjízdnost mnohých cest. Mosty a železnice ve střední
Haliči byly od září poničené a jen pomalu byly uváděny zpět do provozu. Projevil se
nedostatek zásob a munice a začíná řádit epidemie cholery a tyfu.
Antonín tedy prožil první válečný podzim na haličské frontě a z korespondence vyplývá, že
se na přelomu roku 1914/1915 ocitl v nemocnici. Josefa Honzárková v nejstarším
dochovaném válečném dopisu píše: „Jsem ráda, že jsi v nemocnici – lépe je tam, nežli
v poli...“ a dále: „Teď ale, když jsi nemocen, zůstaň v nemocnici, dokud se zcela
neuzdravíš, aby se ti nemoc nevrátila“. Zajímavá je zmínka o odvedených z Moravských
Knínic. Josefa vyjmenovává, kdo již rukoval: „Tomáš bratr, Hoffmann T., Hoffmann T.,
Helán Fr., Helán Fr. (Kučera z Kouta), Chlubný, Šrámek, Malásek, Čechůj A., Pleskač A.,
Kolářůj, Vejrosta, Večeřa J., Kuba“ nebo kteří Kníničtí jsou právě na dovolené.5
V dopise jsou sice vyjádřeny obavy o Antonína, nicméně nevyznívá nijak pesimisticky,
patrně totiž stále panovala víra, že válka brzy skončí.
(pokračování příště)

Lenka Špačková, Adam Špaček

KALENDÁŘ AKCÍ
Děti, nezapomeňte ani letos na „hrkání“
Křesťané slaví ve čtvrtek první ze čtyř svátečních dnů Velikonoc, který je známý jako
Zelený čtvrtek, den poslední večeře Páně. V tento den umlknou všechny zvony, neboť
"odletěly do Říma", opět se rozezní až na Bílou sobotu. Věřící si v tento den připomínají
poslední večeři Ježíše s apoštoly. Kristus při ní s apoštoly dlouho rozmlouval a sdělil jim,
že v pátek bude ukřižovaný, a pak vstane z mrtvých. Dal jim pokyny pro jejich budoucí
působení a ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná dodnes.
„Hrkání“ – namísto zvonění zvonů, by mělo probíhat v pravidelných šestihodinových
intervalech:
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota

5

29. března
30. března
30. března
30. března
31. března
31. března

Dopis J. Honzárkové A. Kučerovi ze dne 17. 1. 1915

večer
ráno
poledne
večer
ráno
poledne

18:00
06:00
12:00
18:00
06:00
12:00
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MIŇON CUP 2018
V neděli 1.4.2018 bude místní sokolovna patřit oddílu badmintonu
TJ SOKOL Moravské Knínice. Letos proběhne již 19. ročník
velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů badmintonu
v disciplíně dvouhra mužů a žen. Od 8:00 hodin dvouhra ženy. Od
9:00 dvouhra muži. Přihlášky do 27.3.2018 na e-mail
pleskac.ladislav@seznam.cz nebo tel. 604 193 650. Občerstvení
zajištěno.
POJĎME UKLIDIT MORAVSKÉ KNÍNICE A OKOLÍ
Na předchozí dvě úspěšné a prospěšné akce navazujeme dalším ročníkem.
V roce 2017 v rámci akce Ukliďme Česko, ukliďme svět vyrazilo do terénu na
70 000 dobrovolníků, kteří společně vysbírali přes 1000 tun odpadu. Má to
smysl! V plánu máme uklidit obec a přilehlé okolí, kam všichni rádi chodíme
odpočívat, na vycházky nebo za sportem. Sejdeme se v sobotu 7.4.2018
v 8:30 pod úřadem a následně vyrazíme do terénu. S sebou: pracovní oblečení, rukavice,
reflexní vesty, dobrou náladu. Pytle na odpadky a občerstvení zajištěno!
Akce se primárně účastní členové skautského oddílu Moravské Knínice společně s členy
spolku Kyničan. Uvítáme mezi námi ale rádi kohokoliv dalšího! Akce se koná za podpory
Obce Moravské Knínice. Hlavní organizátor: Ondřej Lidmila - tel. 723 391 800,
ondrej.lidmila@gmail.com

VÝZVA OBYVATELŮM OBCE
Občané Moravských Knínic, zapojte se také do úklidové akce
„Ukliďme Moravské Knínice a okolí“. Ukliďte svoje bezprostřední
okolí. Vyhrabte trávník před svým domem, odstraňte trávu a bláto od
obrubníků a zameťte chodník a krajnici silnice. Odpad zanechejte na
hromádce na okraji chodníku. Na Vaše upozornění (třeba mailem
mkninice@volny.cz) bude průběžně odvážen pracovníky obce.

JARNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ
V pondělí 9. 4. 2018 v 17 hodin vás zveme do sálu ZŠ Moravské Knínice k prohlídce
krásných obrazů paní Vlasty Večeřové, Libuše Borkové a Jitky Packové. Vernisáž
doprovodí jarními písničkami Vrabčáci. Drobné občerstvení zajištěno.
Součástí výstavy bude i burza vyřazených knih z místní knihovny.
Přijďte s námi strávit chvíle plné barev, tónů a pohody.
Lída Císařová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018 – aneb „Jak pálí ženské v Knínicích“
Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na 5. ročník turnaje ženské
čtyřhry v sobotu 14.4.2018. Zúčastnit se mohou hráčky badmintonu, které
nejsou a nebyly registrované a hráčky hrající SABL.
Startovné 200,-Kč/os. V ceně jídlo, káva, nápoj.
Závazné přihlášky posílejte do 10.4.2018 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.cz
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Mladí kníničtí ochotníci znovu uvedou pohádku pro všechny generace podle scénáře
Evžena Gogely

Tentokrát budou tři představení:
v pátek 20.4. 2018 v 17:30 v sokolovně v Moravských Knínicích
v sobotu 21.4.2018 v 17:00 v sokolovně v Tetčicích
a v neděli 22.4.2018 v 15:00 v kulturním domě v Lipůvce.
Přijďte se podívat a pobavit.

ČARODĚJNÁ STEZKA
Čarodějnice Belzebuba a spol. si vás dovolují pozvat na již tradiční:
Svá košťata, košťátka či smetáky si připravte na:
 neděli 30.4. 2018
 startujeme v 16:00 hodin na střelnici u koní
 blíže budeme informovat na plakátech

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodějnice
u rybníka" dne 30. 4. 2018. Od 20:00 hraje country kapela. Bohaté
občerstvení zajištěno.

1.5.2018 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve v úterý 1. května 2018 na XXX.
ročník turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Trasa bude
opět dlouhá kolem 15 km. Směr, kterým tento jubilejní pochod povede,
se teprve plánuje. Sraz účastníků je v před Obecním úřadem
v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin. Na závěr bude opět
společenské posezení.
-oú-
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Březen 2018

Výprava do olympijského parku
Roje světlušek Duhy a Kajky vyrazily vyzkoušet různé zimní sporty a zažít olympijskou
atmosféru do brněnského olympijského parku pod vedením Elišky, Terky a Tunde.

Bangový turnaj
Po roce se opět v našem klubovním saloonu
utkali nejlepší pistolníci našeho oddílu v karetní
hře Bang! U finálového stolu prokázal zkušenosti
Daniel Císař a již podruhé během čtyř let pozvedl
nad hlavu putovní pohár. Gratulujeme a těšíme
se na další klání.

Knínická extraliga
Skautské družiny Kamzíků a Orlů a smečka
Červených vlků využily krátké přízně počasí a
pořádně si daly do těla v hokejovém klání na
rybníce.
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