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INFORMACE STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje, bych Vás rád seznámil s nejnovějším děním v naší obci.
V nedávné době se nám podařilo získat do obecního majetku nemovitost č. p. 166, s částí
pozemku. Jedná se o první dům v zástavbě na ulici Kuřimské, naproti hřbitovu. Vzhledem
ke stavu budovy, bude tato stavba stržena a na jejím místě bude, dle předběžného záměru
obce, postavena budova nová, s jiným dispozičním řešením. Ta bude skrývat
pravděpodobně obecní byty cca 3x 50m2 a 2x 70m2. Dále pak komunitní centrum,
klubovny pro naše skauty, prostory pro občanskou vybavenost, venkovní společenský
prostor. Vše je ale prozatím ve fázi hledání nejvhodnějšího řešení. V současné době je
zpracovávána studie.
V mateřské školce se nám podařilo zrekonstruovat terasu, která byla již v nevyhovujícím
stavu. Výsledek je myslím, velmi dobrý. Nutno zmínit, že tato akce se uskutečnila na popud
paní učitelky Kozinové, která se podílela i na grafickém řešení terasy. Samotnou realizaci
provedla firma 4soft, s.r.o. z Tanvaldu.
Co se týká cyklostezky Kuřim – Veverská Bítýška, byla podána druhá žádost o dotaci na
realizaci I. a II. etapy. Jedná se o úsek od Kuřimi po Čebínskou vodárnu Na Podhájí. Při
první žádosti nebyla dotace přidělena z důvodu nenabytí právní moci stavebního povolení.
Nyní je již vše v pořádku, tak věřme, že to dobře dopadne. Cyklostezka bude mít asfaltový
povrch, což byla jedna z dotačních podmínek, aby mohli stezku využívat i vozíčkáři a inlinisté. V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V případě,
že vše klapne, mohlo by se začít se stavbou na jaře 2020.
Od 23.9.2019 začala obec odebírat obědy pro seniory z Jinačovic, z restaurace „Centrála
u kašny“. U bývalého dodavatele fi. Helán, byla situace s jídlem delší dobu neuspokojivá,
proto obec přistoupila ke změně dodavatele.
Také byl dostavěn ekodvorek na tříděný odpad u MŠ a vybaven kontejnery. Dále byly
zřízeny nové ekodvorky na ulici Kuřimské, při výjezdu z obce a v Mezihoří. Tam prozatím
s omezeným počtem nádob, které budou v případě potřeby doplněny. V nejbližší době
bude u ZŠ umístěn červený kontejner na drobný elektroodpad do 50cm (žehličky, rádia,
fény, počítače, …)
Závěrem bych Vás ještě požádal, vhazujte do kontejnerů na bioodpad pouze bioodpad!
Igelitové pytle a cokoliv jiného tam nepatří a dělá nám to jen velké problémy s přejímkou
odpadu v kompostárně. Obec toto stojí nemalé finanční náklady.
Děkuji Vám všem a přeji krásné babí léto.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášky 1/2015
UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB
1)

BIOLOGICKÝ ODPAD
a) Ulice Horní branka – u trafostanice

Jiří Hanák
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b)
c)
d)
e)
f)
2)
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Ulice Kuřimská – za horními zahradami u trafostanice
Ulice Mezihoří
Ulice U Sokolovny – u fotbalového hřiště
Ulice Kout
Za hřbitovem – ulice Zahrady

PAPÍR, PLASTY, PET lahve, NÁPOJOVÉ KARTONY, SKLO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
Ulice Dolní branka - u trafostanice
Ulice Horní branka - u trafostanice
Ulice U Sokolovny – u hřiště
Ulice Mezihoří – na konci
U mateřské školy – mezi ulicí U Školky a Na Okřínku
Parkoviště u hřbitova

3)

KOVY – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99

4)

JEDLÉ OLEJE A TUKY – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99

5)

TONERY A CARTRIDGE, SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA, DROBNÝ
ELEKTROODPAD, BATERIE A MONOČLÁNKY – budova obecního úřadu,
Kuřimská 99

6)

NEBEZPEČNÝ ODPAD – ulice Pod Školou – u obecního úřadu (2x ročně)

7)

OBJEMNÝ ODPAD – ulice Pod Školou – u obecního úřadu (2x ročně)

8)

TEXTIL – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99

9)

ČERVENÝ KONTEJNER NA ELEKTROODPAD – vedle budovy základní školy,
Kuřimská 99

Prázdninová soutěž v knihovně
V naší knihovně se mohli letos v létě čtenáři zúčastnit prázdninové soutěže. Úkolem bylo
vytvořit list herbáře nebo napsat krátkou básničku. První místo za krásný herbář složený
z několika listů získala Nela Nesrstová. Vítězkou soutěže v tvorbě básní se stala Maruška
Gabryšová, které pomáhala maminka. Autorem básničky byl také Jirka Helan, Vítek Císař
a Standa Bořil. Herbář vytvořili i Markétka a Eliška Dvořákovy, Dorotka a Vilém Pekaříkovi,
Maruška Gabryšová a Jan Bořil. Vítězům gratulujeme a v knihovně odměníme všechny
zúčastněné.
knihovnice Jana Rajsová
Pozn. obecního úřadu – všechny práce jsou umístěny na vývěsce v zasedací místnosti
obecního úřadu, kde si je můžete prohlédnout, kdykoliv v úředních hodinách obecního
úřadu.
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE
Číslo
zakázky
00000036

Název zakázky

00000037/a

Práce v lese
harvestorem

Vybraný
uchazeč
Ing. Luděk Halaš
IČ 60365943
Bieblova 36
613 00 Brno
Jiří Zbořil
IČ 65364228

00000037/b

Práce v lese
harvestorem

Vlastimil Číhal
75608685

00000037/c

Práce v lese
harvestorem

Vlastimil Číhal
IČ 07330405

00000038

Nákup
mulčovací
sekačky –
traktor Goliath
GCXX-26 4x4

00000039

Workoutové
hřiště

Garden studio
s.r.o.
IČ 60698454
U Zoologické
zahrady 212/2
Brno
MONOTREND,
s.r.o.
IČ 29320313
Jamné 33
66601 Tišnov

00000040

Automatické
zavlažování
fotbalového
hřiště

Rybník Kněží
Moravské
Knínice

Petr Machač
IČ 60393653
Nové Bránice
232
664 64 Dolní
Kounice

Cena v Kč
bez DPH
202.150,00

Další údaje

Sazby
uvedeny
v zadávacím
listu
Sazby
uvedeny
v zadávacím
listu
Sazby
uvedeny
v zadávacím
listu
270.900,00

277.910,00

222.730,00

Zakázka
nebyla
realizována
z důvodu
nepřidělení
dotace,
smlouva
nebyla
podepsána
Zakázka
nebyla
realizována
z důvodu
přidělení
dotace
uživateli
hřiště
Zakázku
realizoval
uživatel
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00000041

Oprava místní
komunikace U
Hřiště

00000042

Vrtaná studna

00000043

Rekonstrukce
terasy v MŠ
Moravských
Knínicích
Rámcová
dohoda pro
lesnické
činnosti
v obecních
lesích k.ú.
Moravské
Knínice

00000044

SIPROS, s.r.o.
IČ 45478414
Rašelinová
2283/4
628 00 Brno
Zdeněk
Rosendorfský
ARTEX
IČ 64349110
Resslova 412
588 13 Polná
4soft, s.r.o.
IČ 28703324
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
Helán Vít
IČ 69753440
Košík Miroslav
IČ 62179527
Boček Emil
IČ 72462612
Buchal Petr
IČ 7136994

62.000,00

projekt

162.200,00

278.485,00

5.929,80
za těžební
jednotku

ZPRÁVY Z AKCÍ
Jamboree - pokračování
Jak jste se již mohli dočíst
v srpnovém čísle zpravodaje,
na přelomu července a srpna
se konalo skautské světové
setkání – Jamboree, a to jeho 24. ročník.
První Jamboree bylo pořádáno v roce 1920
a v tradici se pokračuje až na výjimky každé
čtyři roky.

medvědi. Tábořiště bylo rozsáhlé, takže
jsme se často museli přepravovat autobusy.

Letošní světový skautský camp se
rozprostíral na kraji národního parku
v rezervaci Summit Bechtel na území
bývalého uhelného dolu. Nacházel se
v amerických lesích, kde je množství
jezírek, vodních ploch a lesních cestiček.
Nejednou jsme ráno potkali laně a srny,
několikrát byli v campu dokonce viděni

Náplní Jamboree jsou aktivity, které si
účastníci mohou libovolně procházet. Jsou
to například adrenalinové zážitky, na které
se často stála až 4 hodinová fronta nebo
expo stany, kde každá účastnická země
představuje svoje zvyky, tradice nebo
podobu skautingu. Byl zde také stan
s technikou, jako jsou drony, 3D tiskárny,
roboti nebo na druhé straně programy

Američani se Jamboree zhostili ve vší
parádě. Na výstavbu budov a atrakcí
přispěli nejrůznější podnikatelé a vlivní lidé,
například bývalý ministr financí Rex
Tillerson. A jak je v USA typické, každý
z nich měl na tábořišti vlastní sochu.
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orientované na ochranu přírody a životní
prostředí. Zajímavý byl třeba Sustainability
Tree House, který je postaven z šetrných a
udržitelných materiálů a využívá přírodních
zdrojů energie. Oblíbená byla také část
Food House, kde mělo několik zemí své
stánky s tradičním jídlem. Mě osobně
nejvíce zaujal velký stan, ve kterém byla
pohromadě všechna světová náboženství
od křesťanů, přes hinduisty, budhisty, židy
až po islám. Šlo zde nahlédnout pod
pokličku mnohdy ne nám známým
náboženstvím a zúčastnit se obřadu.
Během Jamboree byly celkem 3 ceremonie
pořádané ve velkém přírodním amfiteátru,
kam se vešlo všech 45 tisíc účastníků. Na
první, která celé Jamboree slavnostně
zahájila, se představil například Bear Grylls,
coby ambasador skautského hnutí, hudební
skupina hrající na recyklované nástroje a
celou show zakončily světélkující drony,
které na noční obloze vytvářely nejrůznější
obrazce. Na prostřední zase vystoupili
zpěváci a zpěvačky z Broadwaye. Na
zakončovací ceremonii promluvil mimo jiné
bývalý generální tajemník OSN Pan Ki-Mun,
představila se známá acapella Pentatonix a
na úplný závěr jsme zhlédli laser show a
ohňostroj, který stál více než milion dolarů.
Při pohledu na zadýmenou oblohu jsme
litovali zvířata v okolních lesích a
přemýšleli, jestli je tohle skutečně to

skautské chování, které má svět zanechat o
trochu lepší.
Co se týče jídla, neměli jsme si my IST na
co stěžovat. Snídaně jsme měli formou
bufetu, na výběr byla většinou míchaná
vajíčka, slanina, rýže, zelenina, ovoce,
brambory, jogurty a nejrůznější křupinky.
Oběd jsme měli formou balíčku, protože
jsme den trávili mimo subcamp, kde jsme
bydleli, a tvořilo ho většinou sušené maso,
tortilla s mexickou směsí, kompot, ovoce,
brambůrky a nejrůznější sušenky a cookies.
Na večeři bylo vždy pět jídel včetně hallal a
vegan verzí, které jsme si mohli libovolně
nabírat a ochutnávat. Velkým zklamáním
pro mě bylo třídění odpadu a celkové
nakládání s ním. Vzhledem k vyhlášce
v Západní Virginii jsme byli povinni mít na
každé jídlo nový jednorázový příbor a
nádobí. Když si představíte 10 tisíc IST, 18
dní a dvě jídla denně + oběd komplet
v plastových obalech, dělá to pěknou
hromadu odpadu. Vlastní nádobí a hrnky
byly zakázané, ale nebylo to nic, s čím by si
český skaut neporadil – nosili jsme si
zkrátka svoje náčiní.
Za čtyři roky nás čeká Jamboree v Jižní
Koreji a v roce 2031 možná Jamboree
v České republice. Myšlenkou je navázat na
sen zakladatele českého skautingu A. B.
Svojsíka, který usiloval o pořádání
Jamboree Československem v roce 1929.
Eliška Špačková

Přebor Sokolské župy Pernštejnské ve stolním tenise
Přebor Sokolské župy Pernštejnské, jako poslední generálku před nadcházejícími
mistrovskými soutěžemi, uspořádala již po dvacáté v sobotu 21.9.2019 Tělocvičná jednota
Sokol Moravské Knínice.
Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů a hráček z 5 oddílů převážně kuřimského regionu. Herní
systém soutěží jednotlivců byl zvolen jako kombinace skupinového a vyřazovacího
způsobu, čtyřhry byly potom hrány na dvě porážky.
Jak se již na turnajích pořádaných místní TJ stalo pravidlem, kromě příjemně stráveného
dne za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči a hráčky s drobnou upomínkou na tento
turnaj.
Poděkování za věcné ceny patří Sokolské župě Pernštejnské a firmě Auto Petr Kuřim.
(foto na obálce)
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Celkové pořadí soutěže čtyřher :

Kříž Radek
Vlček Dalibor
Gabryš Milan
Hrádek Kamil
Němec Jaromír

Rohozec
M.Knínice
M.Knínice
Sokol Kuřim
M.Knínice

1.
2.
3.
4.
5.-6.

Kočka Miroslav
Suchomel Josef
Štefl Vladimír

Sokol Kuřim
Rohozec
Sokol Kuřim

7.-8.

Krebs Pavel
Hýsek Jaroslav
Klimešová Zdenka
Meluzín Tomáš
Špaček Zdeněk

Sokol Kuřim
Sokol Kuřim
Akademie
Brno
Sokol Kuřim
M.Knínice

Toldy Josef
Vojanec Lukáš
Kočková Andrea

M.Knínice
SK Kuřim
Sokol Kuřim

Suchomel –Kříž
Gabryš – Toldy
Kočková – Kočka
Vlček – Němec
Klimešová
–
Špaček
Hrádek – Štefl
Meluzín – Hýsek
Vojanec- Vojanec

Rohozec
M.K.
Kuřim
M.K.
Brno-M.K.
Kuřim
Kuřim
M.K.Kuřim

KALENDÁŘ AKCÍ
R A R Á Š C I - cvičení maminek s dětmi
Hola, hola, milé maminky, opět začínáme se cvičením. Máte chuť strávit příjemné i zábavné
chvíle v kolektivu maminek a dětí? Přijďte za námi v úterý 1. 10. 2019 od 9:30 do 10:30
hodin do malého sálu místní sokolovny.
S sebou si vezměte přezůvky, pohodlné oblečení a třeba i
malou svačinku.
Bližší informace o průběhu cvičení a placení vám
poskytneme v úvodní hodině.
V případě vašich dotazů pište prosím na email:
bravencova.hana@seznam.cz či volejte na telefonní čísla:
777 579 115 (Hana Bravencová), 775 663 651 (Vilma
Krčmová)

Cvičení předškolních žákyň zahajuje
V úterý 1. října 2019 zahajuje cvičení předškolních žákyň od 3 let.
15:30 – 16:30 sokolovna Moravské Knínice. Přezůvky, cvičební úbor.
Bližší informace na sokolmkninice@volny.cz
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Platba sokolských příspěvků za cvičení

Příspěvek
na rok
Členský
Oddílový

Děti
0 – 6let
včetně
200
0

Děti
7 - 18 let
včetně
200,300,-

Dospělí
19 - 64 let
včetně
500,500,-

Senioři
65 let a více
200,300,-

Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek 200 Kč/rok.
Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí
pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.
Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení
v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok.
Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí
pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 500 Kč/rok.
Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení
v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 1000 Kč/rok.
Člen Sokola, senior 65 let a více, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí
pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.
Člen Sokola, senior 65 let a více, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci
platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok
Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem
Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok = 500 Kč/rok.
Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá
kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku, 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného
kalendářního roku.
Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo
popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také
v hotovosti na pokladně Sokola.
Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:
o Jednotná cena ……… 50 Kč/hod
Jana Kosíková
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DEN DĚTÍ A KONÍ
Bývalá vojenská střelnice Moravské Knínice 5.10.2019 od 14 hodin.
Svezení na koních i v bryčce. Čištění koníka. Soutěže. Lukostřelba. Skákací hrad.
Regionální produkty. Sezónní občerstvení. Táborák, hudba.
Těší se na Vás Helánovi
8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Pietní akce k uctění významného dne se uskuteční v úterý 8.
října 2019 v 17 hodin u památníků padlým v I. a v II. světové
válce.
Poté bude odhalena pamětní deska u sokolské lípy v Mezihoří. Zve T. J. Sokol Moravské
Knínice.
Jana Kosíková

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu 19. října 2019 od 8:00 proběhne sběr železného šrotu. Staré železo dejte před
své domy až v sobotu ráno, aby nedošlo během noci k jeho zcizení. Šrot budou sbírat
členové knínické chasy s traktorem. Výtěžek bude použit na pořádání kulturních akcí v obci.
Předem děkujeme
-Kyničan, z.s.-
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MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY
Srdečně zveme všechny domácí i přespolní na Martinské hody, které se budou konat
v sobotu 16. listopadu 2019. Odpoledne proběhne předání hodového práva starostou obce
a zvaní na hody. Večerní zábava začíná ve 20:00 v místní sokolovně, hraje Dechová
hudba Ištvánci ze Šardic.
V neděli 17. listopadu oslavíme společně Den obce. Slavnostní jízda a průvod krojované
chasy vyrazí ve 14:00 od domu č.p. 2, na ulici Kuřimská. Následovat bude krátký program
v Koutě. V 15:00 bude v sokolovně slavnostně zahájeno vítání občánků. Od 16:00 se
můžete těšit na besedu u cimbálu. K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika
Stupava z Dolních Bojanovic.
-Kyničan, z.s.-

11

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 9/2019

ročník XXVII

12

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 9/2019

ročník XXVII

Září 2019

Křížem krážem
Naši roveři, Adam, Anežka a Tünde, se zúčastnili celostátní nejen skautské soutěže Křížem
krážem republikou. V tomto „závodě“ spolu soupeří jednotlivé družiny v tom, komu se
podaří najezdit nejvíce kilometrů ve vlacích. Bonusové body se dají získat za návštěvu
turistických míst, zdolání vrcholů a vyluštění a nelezení tajných míst. Naše družiny vyrazila
brzo ráno do Hodonína, odkud pokračovala do Pardubic, Jičína, Liberce a Kolína. Celkově
najezdili přes 700 kilometrů a potkali mnoho dalších skautů a skautek. Jednoznačně
doporučujeme tuto akci nejen všem skautům, ale i všem vlakovým fanouškům.
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