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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám nejprve popřál do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí a osobní
pohody.
Letošní rok bude prvním plnohodnotným rokem práce nového zastupitelstva.
Již před a po novém roce, se sešlo pár důležitých věcí, o kterých vás chci informovat.
1.
Cyklostezka. Ta nás všechny již dlouho trápí a zejména pak její chybějící úsek
Kuřim – Moravské Knínice. V prosinci 2018 vyhrála výběrové řízení na projekt cyklostezky
Kuřim – Vev. Bítýška firma REGIOPROJEKT BRNO. V současné době, probíhá geodetické
zaměření a koncem února bude první schůzka s projektanty. Pravděpodobné zahájení
stavby se plánuje na jaro 2020.
2.
Silnice II/386. Podařilo se nám vyvolat osobní jednání se zástupcem Správy a
údržby silnic Jihomoravského kraje. Největším úspěchem této schůzky byla nalezená
shoda ve špatné kvalitě hlavní silnice a nutnost rychlého řešení jejího havarijního stavu.
Žádný konkrétní termín ale nebyl zatím stanoven. Zástupce SÚS bude prověřovat historii
dokumentace ohledně rekonstrukce silnice II/386, která sahá až do roku 1991. Doufejme,
že tento neutěšený stav nebude trvat dalších 28 let.

Výpis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2018
č. 28/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce
č. 29/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě s firmou AVE CZ
č. 30/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2 ke smlouvě s firmou AVE CZ
č. 31/3/18 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento Dodatek č. 8 ke
stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, se sídlem nám. Míru
111, 666 01 Tišnov
č. 32/3/18 –Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Moravské Knínice na rok 2019. Dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Moravské
Knínice od obce je požadována ve výši 1.081.400,- Kč
č. 33/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské
Knínice 2020 – 2021
č. 34/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské
Knínice
č. 35/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům výborů ZO a komisí starosty
obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 1.268 Kč za rok.
č. 36/3/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce, k přípravě
podkladů a zadání projektové dokumentace na zamýšlená vodní díla v k. u. Moravské
Knínice
č. 37/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria potřebná
k zajištění plynulosti hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření obce Moravské
Knínice s účinností od 1.1.2019
č. 38/3/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce
k aktuálnímu datu, další poskytnuté informace a pověřuje starostu obce přípravou
strategického rozvojového dokumentu obce.
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Tříkrálová sbírka 2019
V neděli 6. ledna 2019 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Do ulic
vyšlo několik 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. Bylo vybráno 41.836 Kč.
Srdečné díky Vám všem.
Jiří Hanák

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky vybírané obecním úřadem v roce 2019
Od 28. ledna roku 2019 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 31.3.2019

Statistika obyvatelstva v obci Moravské Knínice za rok 2018
K 1.1.2018 byl stav obyvatel v obci 962. V průběhu roku 2018 se v naší obci narodilo 11
dětí – 4 děvčata a 7 chlapců. Do obce se přihlásilo 51 občanů ČR k trvalému pobytu – 23
žen a 28 mužů. Přímo v obci z domu do domu se přehlásilo 9 občanů – 7 žen a 2 muži.
Odstěhovalo se 26 osob – 14 žen a 12 mužů. V roce 2018 v naší obci zemřelo 13
spoluobčanů – 5 žen a 8 mužů.
Stav obyvatelstva k 31.12.2018 je 985 trvale bydlících obyvatel.
Věkové složení obyvatel k 31.12.2018: 0 - 5 let – 41 žen, 49 mužů,
6 - 17 let – 63 žen, 76 mužů, 18 – 29 let – 58 žen, 53 mužů, 30 –
39 let – 75 žen, 79 mužů, 40 – 49 let – 82 žen, 69 mužů, 50 – 59
let – 48 žen, 50 mužů, 60 – 69 let – 61 žen, 64 mužů, 70 – 79 let 41 žen, 42 mužů, 80 – 89 let – 15 žen, 11 mužů, 90 – 99 let – 4
ženy a 4 muži.
Průměrný věk v obci je 41,63 let.
Nejstarší muž se dožil v roce 2018 94 let a nejstarší žena 92 let.
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V obci je celkem 375 objektů z toho 330 rodinných domů s přiděleným číslem popisným a
45 objektů s přiděleným číslem evidenčním (chaty, garáže, hospodářské budovy apod.)
V 51 objektech, které byly zkolaudovány k bydlení (rodinných domech), není k trvalému
pobytu nahlášena žádná osoba.
V obci je celkem 20 ulic k 31.12.2018 – Dolní branka 36 domů (87 obyvatel 68 dospělých,
19 dětí), Horní branka 30 domů (85, 71 dosp., 14 dětí), Kout 15 domů (46, 38 dosp., 8 dětí),
Kuřimská 63 domů (186, 159 dosp. 27 dětí), Mezihoří 31 domů (104, 95 dosp., 9 dětí), Na
Hrázi 27 domů (76, 56 dosp., 20 dětí), Na Okřínku 10 domů (41, 32 dosp., 9 dětí), Na Staré
trati 1 dům (0), Podhájí 1 dům (4, 3 dosp., 1 dítě), Pod Strážnou 7 domů (13, 8 dosp., 5
dětí), Pod Školou 5 domů (15, 10 dosp., 5 dětí), U Hájenky 14 domů (44, 32 dosp., 12 dětí),
U Hřiště 9 domů (24, 15 dosp., 9 dětí), U Jánečka 13 domů (25, 23 dosp., 2 děti), Ulička 3
domy (15, 7 dosp., 8 dětí), U Sokolovny 15 domů (46, 38 dosp., 8 dětí), U Školky 9 domů
(33, 21 dosp., 12 dětí), Úvoz 9 domů (25, 20 dosp., 5 děti), Vinohradská 31 domů (111, 84
dosp., 27 děti), Zahrady 1 dům (5, 2 dosp., 3 děti).
Četnost příjmení v obci: Kučera 15x, Večeřová, Koláček 11x, Helan, Kučerová 10x, Helán
9x, Císař, Malý, Pleskačová, Večeřa, Zeman 8x, Vlček, Zemanová 7x, Bémová, Helanová,
Kaláb, Kalábová, Němcová, Veselá 6x, Bém, Císařová, Hanáková, Koláčková, Lišková,
Marečková, Nečas, Němec, Pelikán, Pleskač, Svída, Svídová 5x, …atd.
Četnost jmen: Jiří 28x, Jana 26x, Petr 24x, Jan, Marie 22x, Tomáš 21x, Martin 20x, Hana
19x, Josef 14x, Lucie, Tereza 13x, Davis, Jakub, Lenka 12x, Anna, Eva, Jaroslav, Lukáš,
Radek, Vladimír, Zdeněk 11x, František, Ludmila, Miroslav, Ondřej, Pavel, Veronika,
Zuzana 10x, …
Jana Kosíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Adventní setkání se seniory
Adventní
setkání
se
seniory
v
předvánočním období se již stalo tradiční
akcí v Moravských Knínicích. Tedy pro
upřesnění, první adventní setkání se konalo
9.
prosince
2009,
poprvé
v nově
rekonstruované budově základní školy. Po
krátkém vystoupení žáků školy hrála
k poslechu kapela Kyničan. Během let
hrálo seniorům mnoho jiných kapel nebo
manželé Maškovi. Tentokrát jsme se opět
domluvily s paní Koláčkovou na cimbálovou
kapelu Kyničan, která hrála 11. prosince

k poslechu, ale také si babičky a dědečkové
s chutí společně zazpívali. A nejen vánoční
koledy. Občerstvení napekly paní učitelky.
Schodiště školy bylo vyzdobeno výtvarnými
pracemi ze soutěže žáků „Cestujeme se
seniory“.
Rodiče vystupujících žáků zaplnily každé
místečko ve společenském sále, po
skončení vystoupení žáků ale zůstala
všechna místa u stolů obsazená téměř do
konce celé akce.

Jak jsme „adoptovali babičky a dědečky“
Za krásného, slunečného léta o prázdninách jezdila jedna žákyně naší školy Lucinka se
svojí maminkou do práce do domova seniorů v Brně na Okružní. Po prázdninách si děti
vždy povídají, co dělaly o prázdninách a Lucka se rozpovídala o setkání s babičkami a
dědečky. Nakonec za mnou přišla paní učitelka Šípková, že se s dětmi domlouvala, zda
bychom mohli domov seniorů navštívit a ukázat jim náš adventní program. Stačil jeden
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telefon a první kontakt byl navázán. Do domova jsme se vydali vlakem i se všemi
rekvizitami, andělskými křídly apod. V mrazivém počasí jsme na uvítanou dostali čaj a
sušenky, následovaly poslední úpravy kostýmů a začali jsme naše vánoční vystoupení.
Některé seniory přivezly paní ošetřovatelky na vozíku, někteří přišli s chodítky, někteří sami.
Na jejich tvářích byla najednou vidět radost, mnozí si pozpěvovali koledy s dětmi, jiní si
mávali do rytmu. Po skončení na jejich žádost musela zahrát ještě jednou paní učitelka
všechny koledy a zpívali jsme společně i se všemi pracovníky domova.
Po skončení programu se naši žáci rozprchli mezi babičky a dědečky a začali si s nimi
povídat o všem možném. Byla to úžasná atmosféra a všichni ihned pookřáli. No a že se
společně uvidíme o Velikonocích, to snad ani nemusím dodávat. Ještě jsme se také byli
podívat, jak někteří bydlí, jak to mají zařízené ve svých pokojích. Pro naše žáky to bylo
všechno úplně nové a neznámé, ale nezklamali nás. Vás, „vlastní babičky a dědečky“,
budou vždy milovat ze všech nejvíc, ale jsem ráda, že ve svém srdíčku našli i malé místečko
pro druhé.

Projekt „Společné technické školky“
Naše mateřská i základní škola se zapojila
do projektu „Společné Technické školky“,
který je pokračováním projektu „Technické
školky“, ve kterém je naše škola zapojena
již od roku 2013. Nyní se zapojily mateřské
a základní školy na Slovensku, projekt se
tedy stává mezinárodním.
Na začátku roku 8. a 9. ledna 2019 se
konalo první pracovní setkání (26) zástupců
mateřských i základních škol pod vedením
Bc. Jany Šťastné z regionu MAS Brána

Brněnska a stejných škol na Slovensku
v Krpeľanech a Turčianské Štiavničke.
Krpeľany leží asi 30 km od města Martin
v širokém údolí mezi Maľou a Veľkou
Fatrou. Ani sněhová kalamita nám
nedokázala znepříjemnit dlouhou cestu. Na
místo jsme sice dojeli se zpožděním, ale
čekalo nás vřelé přivítání v mateřské škole
a stejně i druhou skupinu pedagogů
v základní škole. Ve škole nás uvítala paní
ředitelka a pan starosta Krpeľan. Po krátké
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prohlídce budov následovalo společné
setkání a seznámení se s cílem projektu.
Večer jsme se setkali se slovenskými
učitelkami a se starosty okolních spádových
obcí, se zástupci školského odboru
v Martine, který se stará o 10 škol v regionu.
Večer probíhal ve vzájemné komunikaci
(výhoda blízkosti slovenského jazyka) a
spolupráci, česká strana prezentovala, jak
postupujeme při projektu „Technické školky“
při práci s dětmi a velice bylo oceněno
zapojení několika žákyní naší základní
školy v kroužku šití, který zprostředkuje také
MAS
Brána
Brněnska.
Ve středu dopoledne se část pedagogů
vydala
do
Turčianskej
Štiavničky.
Obec Turčianska Štiavnička je počtem
obyvatel srovnatelná s naší obcí a leží v
překrásné krajině pod horami. Pan starosta
Očko nám kromě základní a mateřské školy
ukázal mnoho zajímavých místv obci,
například
zrekonstruovanou
zvoničku,
rodný dům básníka a malíře Jána Kostru, ve
kterém se na kávu a „kus řeči“ setkávají
místní důchodci a podělil se s námi nadšeně
o plány rozvoje obce.
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Druhá skupina pedagogů vyráběla společně
se slovenskými kolegyněmi ve školní dílně
základní školy v Krpeľanech krmítko pro
ptáčky z balzy. U devíti stolů nás pracovalo
asi 28 včetně pana starosty. Výsledkem
bylo, že si každý odvážel do své školy
krmítko pro ptáky, ještě zbývá jej nalakovat
a může sloužit svému účelu. Práci na
výrobě krmítek zajistil z MAS Brána
Brněnska pan Jaroslav Martínek, jemuž
patří velké díky za trpělivost s tolika ženami
„nezkušenými v oblasti vrtaček, pilek, vrutů
apod“.
Na jaře se přijedou slovenští kolegové
podívat k nám na Moravu, jak pracujeme
s dětmi a také poznat naše školství. Na
podzim bude následovat opět cesta na
Slovensko. Chtěla bych poděkovat vedení
obce Moravské Knínice, která rozjezd
projektu „Společné technické školky“ a
vzájemnou výměnu zkušeností finančně
podpořila a věřím, že nezůstane jen u
oficiálních setkání a třeba navážeme se
slovenskou školou a obcí užší spolupráci.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

ZPRÁVY Z AKCÍ
Prasátko 2019
Na podzim LP 2018 se začal krystalizovat nápad na uspořádání něčeho jako obecní
zabijačky. Prvotní impuls přišel z okolních obcí, kde se podobné akce konají a podle
dostupných informací to bývá potěšení nejen pro návštěvníky (konzumenty), ale i samotné
organizátory.
Poměrně velký problém představuje současná přebyrokratizovaná doba, kdy si člověk
nemůže být jistý, který z úřadů, popřípadě kolik zaráz, mu může šlápnout za krk. Je to
opravdový Kocourkov, ale dle dostupných informací se zdá, že zvolený model je obhajitelný.
Trochu se omlouváme za nepříliš výraznou propagaci, příčinou byla právě ona nejistota. Ne
menší problém byl ve volbě termínu, neboť kalendář akcí v naší obci je opravdu plný. Nu,
brali jsme, co bylo.
Po prvotních peripetiích bylo domluvené základní pravidlo – hlavně, ať je to pro radost,
nechytne se sádlo a lidem všechno šmakuje. Průběh akce popisovat nebudu, jen přidám
pár základních údajů: 400 jitrnic, 200 jelit, 21 tlačenek, 20 kg výpečků, 50 litrů sádla, něco
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ovaru a dva kotle polívky. Taktovka, plné nasazení a um mistra řezníka vše dovedla k
vysokému gurmánskému zážitku.
Ve finálním součtu bylo do akce nasazeno 15 chlapů (každý se zapojil dle svých možností
a schopností), a to nepočítám mužský sbor, jenž v slzách loupal 20kg cibule a 5 kg česneku.
Velký vděk však nepatří ani tak pracantům (dělali to pro radost), jako spíše jejich ženám (je
vidět, že nás mají rády). Zázemí Knínického hostince nemělo chybu, a to nejen pro flexibilní
přístup k problematice žízně.
Doufáme, že jste si náležitě pochutnali a třeba za rok znovu pospolu nasajeme tu opojnou
vůni zabijačky.
Jiří Helan

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
XXXVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise v M. Knínicích
Letošní, v pořadí již 37. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise se konal v tradičním
adventním čase. Za zelenými stoly se utkalo 28 hráčů a hráček z 11 oddílů. Dvouhry byly
hrány kombinací skupinového systému, kdy první dva hráči z každé ze 7 základních skupin
postupovali do kola vítězů, hráči na dalších místech potom hráli soutěž útěchy. Čtyřhry byly
potom hrány na dvě porážky. Turnaj měl po dlouhých 12 letech vítěze z pořádajícího oddílu
v osobě Milana Gabryše.
Stejně jako v uplynulých ročnících nikdo z účastníků neodjížděl bez ceny. Setkání přátel
nejmenšího míčku v tomto předvánočním čase bylo příjemně stráveným dnem, a to nejen
za zelenými stoly.
Poděkování patří sponzorům, kteří hodnotnými věcnými nebo finančními dary umožnili
konání této sportovní akce: SOKOLSKÁ ŽUPA PERNŠTEJNSKÁ Tišnov, CYKLOSPORT
Kuřim Veselovský Vlastimil, TJ SOKOL Moravské Knínice, BRÁZDA Roman, AUTO PETR
Kuřim, KOHOUTOVI Vladimír a Jindřiška.
L. Vojanec/I.Hledík
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KALENDÁŘ AKCÍ
PLES OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE
V sobotu 2.2.2019 od 19:00, sokolovna Moravské Knínice
Okouzlující melodie v rytmu swingu MELODY GENTLEMEN.
Úvodem minitaneční – Taneční škola STARLET s.r.o.
Bohatá tombola v ceně vstupenky. Předprodej vstupenek – Obecní úřad
Moravské Knínice od 28. ledna 2019 16:00. Cena vstupenky s místenkou
200 Kč.
Srdečně děkujeme všem podnikatelům, živnostníkům, ale i ostatním občanům naší
obce, kteří přispěli nebo přispějí dárkem do tomboly. Sponzorské dary můžete
předávat do pátku 1. února na obecním úřadě.

Košt pálenek 2019
se uskuteční opět jako součást folklorního pořadu setkání a soutěž verbířů
23.2.2019 v Moravských Knínicích. Po skončení Soutěže o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku a představení folklorních souborů proběhne
samotný košt od 20:00 hodin.
Majitelé pálenek se mohou do výstavy přihlásit na telefonním čísle 725 526 667. Podmínkou
účasti je vklad 0,5 litru pálenky. Pálenku dodejte do 08.02.2019 po telefonické domluvě.
Pálenku dodejte v průhledné nepopsané láhvi.
Na samostatný volný list dodejte k pálence tyto informace:


ovoce, místo odkud ovoce pochází, rok pálení, % alkoholu, příjmení + jméno +
bydliště majitele, email a telefonní číslo.

Pálenky budou následně obodovány odbornou porotou (dle aktuální bodovací stupnice s
50 body). Na koštu bude v sokolovně prezentován katalog vyhodnocených pálenek.
Pálenky odevzdejte na adresu: Obchod u Helanů, Moravské Knínice. Za účast
na výstavě získá majitel pálenky volný vstup a poukaz na konzumaci během
koštu. Přední místa budou opět ohodnoceny věcnou cenou.

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé a děti rádi bychom
vás pozvali na TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL.
Přijďte si zařádit v maskách, zahrát hry, pobavit se
s kamarády. Těšíme se na vás v sále místní
sokolovny, v neděli 3. března 2019 od 15 hodin.
Děkujeme vám za drobné dárky nebo finanční
příspěvek do tomboly.
Příspěvky můžete zanechat v obou mateřských školách, místní škole či u organizátorů
(Nedomová, Polášková)Letos se na vás těší Ferda Mravenec s Beruškou.
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní spolek při TJ Sokol Moravské Knínice
uvede hru francouzského dramatika Erica Assouse
ŠVAGŘIČKY
v sobotu 9. března 2019 v Knínickém hostinci
… svižná konverzační komedie odehrávající se během jediného večera. Na večeři
uspořádanou na oslavu koupě venkovské vily se sejdou tři bratři se svými manželkami,
které jsou naprosto rozdílné a příliš velkou náklonnost k sobě nechovají. Nečekaný příchod
vyzývavé sekretářky přinese překvapivá odhalení.
Představení není vhodné pro děti.
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Leden 2019

Betlémské světlo
Na Štědrý den jsme pokračovali
v tradici roznášení Betlémského světla
všem, kteří si chtěli připomenout
skutečnou podstatu Vánoc – laskavost,
společenství a klid. Děkujeme těm,
kteří se do této příjemné aktivity s námi
zapojili.

Vánoční besídka
Na této celooddílové akci se letos sešlo
61 skautů, roverů, světlušek a vlčat.
Promítli jsme si fotky z minulých
táborů, zopakovali některé vánoční
tradice, a nakonec se vzájemně
obdarovali menšími dárky.

Tři králové
V neděli 6. ledna jsme se tradičně
podíleli na tříkrálové sbírce. Díky
štědrým dárcům se nám podařilo vybrat
41 800 Kč na dobročinné účely.
Děkujeme všem zúčastněným i dárcům.

Termíny táborů:
Mladší členi: 29.6. – 6.7. 2019
Starší členi: 11.8. – 24.8. 2019
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