Starosta obce informuje
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce svolává 29. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice na
pondělí 30. června 2014. Jednání se uskuteční v zasedacím sale obecního úřadu.
Hlavní body programu:









Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Žádost o rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Informace o rozpočtovém opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva s firmou EKO-KOM - odměny za třídění odpadů
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou EKO-KOM
Potvrzení zhotovitele stavby "Bezbariérový vstup - Obecní úřad
Moravské Knínice"

Bezbariérový vstup do obecního úřadu
Vybudování nového vstupu do obecního úřadu se stalo již nutností, neboť stav
kovové konstrukce schodiště byl velmi špatný. Největší podíl na korozi nosníků
měla zimní údržba s použitím soli. Z hlediska bezpečnosti chodců nebyla při
námraze jiná možnost. Projekt nového bezbariérové vstupu vypracoval Ing. Libor
Řehoř. Jednotlivé pracovní postupy byly rozděleny mezi několik firem s tím, aby
i některé z místních firem se mohly podílet na této akci. V konstrukci bezbariérové
vstupní rampy bude založena topná rohož, takže v zimním období dojde
k automatickému rozmražení povrchu dlažby. Přístup do obecního úřadu tak bude
zcela bezpečný. Na tuto akci bude navazovat rekonstrukce dlážděných povrchů
v okolí obecního úřadu a rovněž i výsadba nové zeleně.

Nejen dětem pro radost
V rámci postupné úpravy plochy parku v ulici Kout byl vybudován vodní prvek.
Bylo využito poměrně silného zdroje vody v nedaleké studni, ze které voda
průběžně odtéká do kryté hasičské nádrže pod kostelem. Malé čerpadlo čerpá
vodu ze studny do fontány a voda se vrací do odtokového potrubí. Připravujeme
též doplnění herních prvků v dětském hřišti, které určené pro naše nejmenší
spoluobčánky. Veškeré zařízení musí být certifikované, a proto je poměrně
drahé. Vlastní výroba není možná. Počet herních prvků bude schválen v pondělí
při zasedání zastupitelstva obce.

Svátek svaté Markéty oslavíme druhý týden v červenci.
Blíží se svátek svaté Markéty, patronky knínického kostela. V naší obci je již
tradičně tento den spjat s krojovanými hody, které pořádá chasa společně s obcí.
Tato událost s každým rokem nabývá na věhlasu a řadí se k významným
kulturním akcím v našem regionu. S o to větším nadšením a pečlivostí
přistupujeme k organizaci a přípravám. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli
uspořádat sobotní zábavu venku. Setkalo se to s pozitivními ohlasy. Pokud nám
i letos počasí dopřeje, budeme v tomto pokračovat. Výběr kapel společně s
vystoupeními krojovaných dětí, krojované mládeže a krojovaných žen a mužů
slibuje po celý víkend pestrý a nabitý program. Těšit se můžete na léty prověřené

dechové hudby Ištvánci a Lácaranka. Po třech letech k nám také zavítá vynikající
cimbálová muzika Grajcar.
Podrobné informace naleznete na našem webu ww.kynican.cz nebo na
Facebooku.
Zveme tímto všechny občany a těšíme se 12. a 13. července na viděnou!

Znáte některou z naučných stezek v okolí Brna?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okolí Brna
rozkládají rozlehlé lesní porosty přístupné veřejnosti. Významnou část lesních
porostů o rozloze více než 8200 ha spravuje a obhospodařovává společnost Lesy
města Brna, a.s. Jedná se o největší městský majetek v České republice, který
má zejména obecně prospěšné poslání. Kromě odborné správy a rozvoje lesního
majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí se tato společnost
zabývá i dalšími činnostmi, jako např. pěstební a těžební činností, výrobou a
prodejem dříví, provozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu veřejné zeleně, či
správu drobných vodních toků na území statutárního města Brna.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili naučné stezky Deblínskou,
Brněnskou či Lipůveckou, které prostřednictvím informačních tabulí poskytují
informace o různých zajímavostech brněnských lesů. Součástí naučných stezek
jsou i odpočinková místa, několik lesních studánek a altánů, které zpříjemní
pobyt pěším návštěvníkům i cyklistům. Studánky mají význam nejenom jako
zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště lesních toků, ale jsou i významným
estetickým prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným, místem je obora
Holedná, sloužící chovu mufloní a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním
uprostřed města naprosto výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik
příležitostí vidět na vlastní oči život divoké zvěře a v Brně mohou zvěř pozorovat
z bezprostřední blízkosti denně. I zde je vybudována naučná stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž věnuje i stále oblíbenější lesní
pedagogice. Co je jejím smyslem? Lesní pedagogika má prohloubit u veřejnosti
zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu
a k přírodě obecně, podporuje a objasňuje práci lesníků a zájem o dřevo jako
obnovitelnou surovinu.
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány stovkami obyvatel přilehlých obcí a
města Brna díky snadné dopravní dostupnosti i husté síti turistického značení.
Krásy přírody se zde snoubí s pro návštěvníky atraktivním systémem rekreačních
prvků, který je společností Lesy města Brna, a. s. nejen pravidelně udržován, ale
také neustále rozšiřován. Aktuálně je tu pro vás další naučná stezka, přijměte
proto pozvání na zajímavou a poučnou procházku v příjemném komplexu lesních
porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí lom byla pro širokou veřejnost
otevřena od 1. 5. 2014.
Jak se k naučné stezce Babí lom dostanete?
Spojení IDS JMK do zastávky Lelekovice, náves zajišťuje autobus č. 41 (ze
zastávky Královo pole, nádraží), případně autobus č. 310 z Kuřimi.
Pro pěší: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, která vás povede
na rozhlednu Babí lom, dále projdete PR Babí lom, na rozcestí se budete držet
stále červené, ze stezky odbočíte až u altánku a lelkovadla, a to vlevo. Po
asfaltové silničce pokračujete cca 400m, poté zabočíte vpravo a kolem chaty Babí
lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Pro cyklisty: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, ze které však brzy odbočíte
doprava po značené cyklostezce směr Babí lom. Kolem rybníčku a altánku na konci vesnice vás
povede pěkná asfaltová silnička (automobilům přístupná jen na zvláštní povolení). Po cca 2 km
narazíte na altánek a tzv. lelkovadlo. Po dalších cca 400m zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom
se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Víte, že v Moravských Knínicích žila celý tento školní rok dívka
z Argentiny?
Společnost AFS Mezikulturní programy je obecně prospěšná společnost, která je
součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací a vznikla
před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků, Věnuje se především realizaci
programu studium v zahraničí, hostitelského programu a programu
dobrovolníkem v zahraničí.
Právě s touto společností přiletěla do České republiky dívka z Argentiny. Její
hostitelská rodina byla z Moravských Knínic. Desetiměsíční pobyt v naší obci
končí. Položili jsme Guadalupe Escobar Santander (L) i její hostitelské rodině
(HR) několik otázek. Rozhovor probíhal v češtině, kterou Lupe za 10 měsíců
bravurně zvládla.
Jak jste se rozhodli hostit zahraničního studenta AFS?
HR: Naše mladší dcera odjížděla s AFS do Německa. Tak nás napadlo, že si
pořídíme na deset měsíců dceru náhradní.
Možností je tolik… Proč hostíte studentku právě z Argentiny?
HR: Před samotným výběrem jsme museli udat určitá kritéria, podle kterých AFS
studenty nabízí. My jsme chtěli dívku, z Itálie, Německa nebo Jižní Ameriky.
V seznamu studentů jsme se shodli na LUPE.
Gaudalupe Escobar Santander žije ve městě Puerto Esperanza v severním
výběžku Argentiny u hranic s Paraguaí a Brazílií. Podnebí je tam subtropické.
V létě čtyřicítky, v zimě – přes den 10 – 15 oC, v noci kolem nuly. Sníh tam neznají.
Proč ses rozhodla jet právě do Česka?
L: Tatínek pracuje jako dobrovolník v organizaci AFS. Vždycky jsem chtěla
cestovat někam do Evropy. Nejdříve jsem si vybrala Německo, ale nakonec jsem
odletěla do České republiky. S hostitelskou rodinou jsem se seznámila již 3
měsíce před odletem prostřednictvím internetu. Po příletu jsme měli 3 dny
adaptační pobyt ve Světlé nad Sázavou. Tam si nás hostitelské rodiny přijely
vyzvednout.
Čeho ses nejvíce obávala?
L: Nejvíc jsem se bála, že se ráno nevzbudím, že nevstanu včas. Doma mě
maminka budila. Tady jsem od mojí rodiny dostala dárek – budík. Také jsem se
bála, že se spolu nedomluvíme. To ale hostitelská rodina vyřešila hravě. Na
všechny předměty v bytě nalepili papírky s názvy v češtině.
Do jaké školy chodíš v Argentině a jakou školu navštěvuješ v Česku. Můžeš
srovnat?
L: Doma chodím na soukromé gymnázium. Máme uniformy. Džíny, bílé triko
s logem a modrou mikinu. Známkování je u nás odlišné. Stupnice od 1 do 10. 1 –
nehorší, 10 – nejlepší. Do školy chodíme od března do prosince. Leden a únor to
jsou letní prázdniny. V červenci máme 14 dní pololetní prázdniny. Na střední školu

chodíme 3 roky. Potom je maturita. Já budu maturovat v prosinci ze španělštiny,
matematiky a literatury. Pak nastoupím na univerzitu.
V Česku chodím na gymnázium Slovanské náměstí v Brně. Nastoupila jsem do
prvního ročníku. Na začátku školního roku jsme celá třída odjeli na adaptační
pobyt, kde jsme se teprve seznamovali. Což bylo i pro mě výhodné, protože ještě
nebyly vytvořené skupinky, a já jsem dobře zapadla. Neuměla jsem česky ani
slovo. Nyní už rozumím téměř všechno. Některé předměty mám v angličtině,
některé v češtině. Moji spolužáci mi hodně pomohli, hlavně v prvních měsících.
Navštívila jsi nějaká zajímavá místa? Kde a co se ti nejvíce líbilo?
L: Navštívila jsem Prahu, Českosaské Švýcarsko, Českou Kamenici, Tábor,
Hlubokou, Děčín, Olomouc, Pardubice, Kutnou Horu, Znojmo, Lednici, Mikulov,
Moravský kras, Hustopeče, Velké Pavlovice. Líbilo se mi v Českém Krumlově.
Nejvíc se mi líbila Vaše doprava, dopravní spojení. Jak navazuje autobus, vlak,
tramvaj nebo metro. U nás, když čekáš na autobus, nevíš jestli přijede za čtvrt
nebo za půl hodiny, nebo už před čtvrt hodinou odjel.
Jaké máte u Vás zvyky o Vánocích, Velikonocích apod…?
L: Vánoční stromeček máme, ale umělý. Nezdobíme ho tak bohatě jako u Vás.
Dárky rozdává Papa Noel. Také se scházíme celá rodina u stolu. K jídlu se
podává hlavně hovězí maso – grilované, pečené, chorizo – argentinské klobásy
na grilu a hlavně hodně salátů (u Vás se jí málo zeleniny). Pije se hlavně červené
víno. O Velikonocích se nechodí s pomlázkou. Vajíčka barví jen malé děti.
Velikonoční zajíček vajíčka schovává a děti je hledají. Katolíci chodí do kostela.
Dalším zvykem, který je v Argentině tradiční, je karneval.
Jaké jídlo ti u nás nejvíce chutnalo?
L: Na přivítanou mi hostitelská rodina uvařila svíčkovou. Kombinace maso,
omáčka, knedlíky a marmeláda mi připadala divná. Nyní mi však chutná nejvíce.
A taky rajská, guláš a štrůdl.
Jak se ti líbí folklor, kroje? Máte u Vás něco podobného?
L: Kroje jsem předtím neznala. V Knínicích jsem hned po příjezdu navštívila volbu
stárků, kde se také zpívalo. Byla jsem překvapená, kolik mladých se věnuje této
tradici. Chodila jsem na „nácvičky“ na hody. Také jsem si vyzkoušela knínický kroj
o Martinských hodech. Bylo to prima. Polku jsem se naučila hned. U nás se tancují
tance při doprovodu kytary a harmoniky. Argentinské tango se vyučuje
v tanečních školách.
Co ty a sport?
L: Doma hraji pozemní hokej. Chtěla bych se dostat do reprezentace. U Vás jsem
pozemní hokej hrát nemohla. V Brně není žádný oddíl. Zkoušela jsem florbal, ale
nebylo to ono. Tak jsem chodila v Knínicích do Sokola na aerobik. Párkrát jsem
jela na koni. Chodím běhat. Také jsme často jezdili s mojí rodinou na kole. U nás
jízda na kole jen tak pro sport není obvyklá. Kolo se využívá pouze jako dopravní
prostředek. Takže 50 km, které jsem v Česku ujela, doma určitě nepřekonám.
V sobotu 28. června odlétáš domů. Jaké máš pocity?
L: Bojím se. Když jsem letěla do Evropy, tak jsem se bála, co bude, jaká bude
rodina, škola, prostředí… Teď se bojím, jaké to bude, až se vrátím domů. Oni
doma jsou pořád stejní, ale já se vrátím jiná. Vaše kultura mě určitě změnila. A
bude se mi určitě stýskat. Ještě, že existuje skype a e-mail a facebook.
Hostitelská rodina musí naši rodinu někdy navštívit.

Určitě bych se chtěla někdy vrátit. Třeba jako velvyslankyně Argentiny v České
republice
- oú -

OPERKY V KNÍNICÍCH
V neděli 15. června 2014 sehráli nejmladší kníničtí ochotníci, členové divadelního
kroužku při TJ SOKOL Moravské Knínice divadelní představení pro nejmenší
diváky.
Bezmála 90 diváků nadšeně zhlédlo dvě operky „BUDULÍNEK“ a „O DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH“.
Vystoupením malých herců, s písněmi osvědčené dvojice Zdeněk Svěrák,
Jaroslav Uhlíř, se zúročilo několikaměsíční úsilí celého realizačního týmu –
režisérky Jany Halouzkové. Maminek – Zuzany Matyášové, Ivony Kahleové,
Marcely Pelikánové, Radky Večeřové, které zajistily kulisy, kostýmy, nápovědu a
někdy také zastoupily režisérku. Ozvučení přichystal František Kučera společně
s Jiřím Hanákem a Danem Matyášem. Osvětlovací pult ovládal Petr Hanák.
Hráli a zpívali:
Maruška – Viktorie Císařová, Holena - Zuzana Večeřová, macecha - Irena
Kahleová, pasáček - Štěpán Večeřa, babička - Irena Kahleová, dědeček - Štěpán
Večeřa, Budulínek - Štěpán Matyáš, vypravěčky, měsíci, lištičky, sbor - Jana
Slámová, Simona Špačková, Sylva Sedmíková, Katka Matyášová, Nela
Havlíková, Anežka Mauerová, Tomáš Pelikán, Petr Kahle
Malí divadelníci byli skvělí a dočkali se zasloužených ovací. Hráli a zpívali
s velkým nasazením a bylo to veselé a humorné.

XIX. ročník Atletického čtyřboje v Moravských Knínicích
Tradiční sportovní akcí pro děti a mládež pořádanou TJ Sokol a OÚ Moravské
Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské, byl letos již XIX. ročník
atletického čtyřboje. Letošní ročník byl co do počtu startujících ročníkem
rekordním, neboť se jej zúčastnilo 64 mladých atletických nadějí ve věku od 3 do
15 roků v 8 kategoriích z celkem 9 jednot.
Ani úmorné tropické vedro neodradilo aktéry, aby soutěžili v disciplínách běh na
50 resp. 25 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Závěr patřil běhu všech
zúčastněných bez rozdílu kategorií a věku v „Knínickém kolečku“.
Poděkování za dokonalou organizaci patří členům výboru TJ Moravské Knínice,
jakož i Sokolské župě Pernštejnské a OÚ M.Knínice za věcné ceny, diplomy,
medaile a občerstvení.
Kategorie 3 - 4 roky :
1.Bořilová Alice M.Knínice

1205

Kategorie 9 - 10 let hoši :
1. Novotný Eduard Jinačovice 2915

2.Kaláb David M.Knínice 1101
2881
3.Mazálek Marek AK Tišnov 999
4.Kohoutová Adéla Tišnov
699
5.Sebera Matyas AK Tišnov 674
6.Pluskal Matyáš Újezd u Č.H. 637
7.Stehnová Pavlína M.Knínice 631
8.Kundrátová Amálie Tišnov 548
9.Bajer Lukáš Chudčice
508
10.Krehul Timmy M.Knínice 478
1728
11. Hájek Tomáš M.Knínice 307
Kategorie 5 - 6 let :
1.Seberová Aneta AK Tišnov 2130
2.Nečasová Pavlína Kuřim 1808
3.Langer Lukáš M.Knínice 1740
4.Mašková A. AK Tišnov
1621
5.Krehul Denny M.Knínice 1607
3134
6.Kozinová Adéla V.Bitýška 1573
7.Tajovský Šimon Kuřim
1567
8.Pluskal Ondřej Újezd u ČH 1540
9.Hanáková Nicol M.Knínice 1527
10.Bajer Šimon Chudčice 1482
11.Nečasová B. Tišnov
1398
2256
12.Vojanec Lukáš Kuřim
1260
13.Kundrátová S. Tišnov
1254
14.Hájková Anna M.Knínice 1164
15.Kalábová A. M.Knínice 1030
3433
Kategorie 7 - 8 let :
1.Veselovský David Jinačovice 3040
2.Mauerová Marie M.Knínice 2973
3.Novotný Josef
Jinačovice
2844
4.Havlík Adam M.Knínice
2637
5.Kaláb Martin M.Knínice
2618
6.Bořil Tomáš M.Knínice
2590
7. Laštůvková Lucie Kuřim
2586
8. Hanák Filip M.Knínice
2527
9. Dulínek Patrik Malhostovice 2377
10. Racková Amálie Brno
2223
11. Stehno Martin M.Knínice
1894

2.Jelínek Šimon

Kuřim

3. Racek Josef
Brno
2814
4.Langer Hynek M.Knínice
2705
5. Veselovský OndřejJinačovice 2656
6. Packo Adam AK Kuřim
2640
7. Černý Ondřej AK Tišnov
2574
8.Tajovský Matěj Sokol Kuřim 2251
9.Krehul Dominik M.Knínice
2129
10.Nečas Ondřej Tišnov
Kategorie 9 - 10 let dívky :
1.Kahleová Irena M.Knínice
2.Kyznarová Michaela Kuřim
3.Kundrátová M. AK Tišnov
4.Kalábová Petra M.Knínice
Kategorie 11 - 12 let hoši :
1.Laštůvka Jakub Kuřim

2470
2422
2364
2095

2.Koláček Martin M.Knínice
2875
3.Kozina Vladimír V.Bítýška
2826
Kategorie 11 - 12 let dívky :
1.Večeřová Zuzana M.Knínice 2523
2.Jelínková Eva M.Knínice
2357
3.Slámová Jana
M.Knínice
4.Havlíková Nela M.Knínice
Kategorie 13 - 15 let hoši :
1. Kopečný Jan AK Tišnov
2. Dušek Vojtěch Tišnov

2029
3740

3. Ondriska Jiří AK Tišnov
3389
4. Kozina David V.Bítýška
3115
5. Kahle Petr M.Knínice
2913
2852 6. Večeřa Štěpán M.Knínice
Knínické kolečko bez rozdílu :
1. Kopečný Jan AK Tišnov
2. Ondriska Jiří
AK Tišnov
3. Dušek Vojtěch AK Tišnov
4. Kozina David V.Bítýška
5. Laštůvka Jakub Kuřim
Libor Vojanec

Roční ohlédnutí za školním rokem 2013- 2014
Již desátým rokem můžete na tomto místě knínického Zpravodaje číst o tom, jak
plyne čas žákům v základní škole. V tomto školním roce navštěvuje základní
školu 39 žáků, do mateřské školy chodí 40 dětí. Kapacita mateřské školy je
naplněna. V letošním roce se vzdělávalo v mateřské škole jedno dítě s asistentem
pedagoga a do první třídy nastoupil také jeden žák s asistentem pedagoga.
Během hlavních prázdnin prošla základní škola proměnou – nový nábytek do
obou tříd základní školy. Tím byla ukončena 4. etapa rekonstrukce základní
školy. V letošním roce o prázdninách proběhnou úpravy v mateřské škole I.
Budou vyměněny skříně v chodbě u jídelny a úpravy ve školní kuchyni z důvodu
navýšení počtu strávníků ZŠ a MŠ. Také v základní škole bude přidána část šatní
sestavy pro nové žáky.
V září připravili pracovníci ze S TŘEDISKA BEZPEČNÉ JÍZDY v Brně pro žáky školy
teoretické a praktické ukázky jízdy na kole. Děti byly poučeny o bezpečnosti a
pravidlech na silnici. Poté následovala jízda na dopravním hřišti. Žáci 4. a 5.
ročníku získali řidičský průkaz na kolo.
Podzim jsme zahájili účastí na výstavě „Zaniklá řemesla“, která byla součástí akce
„Medové dny“ v Kuřimi . Poslední neděle v září patřila již tradičně „Drakiádě“.
Na Hásově kopci se ve 3 hodiny odpoledne zaplnilo nebe mnoha draky, dráčky a
dračicemi. Na účastníky čekala spousta lákavých cen.
V říjnu se konal již popáté „Bazárek“, tentokrát mohli rodiče nakoupit a prodat
zimní oblečení a obutí. Celou akci zajišťovala paní učitelka Šípková a paní
Poláková.
Žáci celé školy vytvářeli opět v hodinách výtvarné výchovy záložku pro kamarády
na Slovensku v projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Na začátku listopadu
nás čekalo „Uspávání cvrčků s lampiónovým průvodem“ a krátkým
vystoupením dětí a žáků na terase mateřské školy. Díky osvětlení, které zajistil
pan starosta a ozvučení pana Kučery bylo všechno perfektně slyšet a vidět. A
broučci – cvrčci spali a spali až do jara.
Mnoho radosti zažili žáci při výukovém programu „S country tanci do stodoly“,
který nadchl všechny ročníky. Jako každý rok přispěla škola kulturním programem
při vítání nových občánků v Moravských Knínicích na Den obce.
Desátý rok jsme doufali, že „Možná přijde i Mikuláš…“. Opravdu přišel. Ve
školkách čekaly na děti krásně vyzdobené třídy a paní učitelky – čertice připravily
pro děti plno různých úkolů. Také ve škole přišel Mikuláš v doprovodu čertů a
andělů a žákům rozdal dárečky a čertíci nachystali mnoho úkolů na celé čertovské
dopoledne.
V prosinci se stalo tradicí „Adventní setkání se seniory“, žáci a paní učitelky
připravili krátký kulturní program a poté zahrála k poslechu a adventnímu
rozjímání místní kapela „Bez not“.
Poslední den před vánočními prázdninami jsme připravili pro děti a žáky ve
společenském sále školy dárek všem dětem – „Vánoční koncert skupiny
Gajdoši“ z Brna. Společně s žáky naší školy si k nám přijeli poslechnout vánoční
písně
a
koledy
žáci
ze
základní
školy
v
Čebíně.
Už jste někdy viděli sedět u štědrovečerního stolu celou školu? V našem
společenském sále je všechno možné. Opravdu jsme sešli poslední den před
vánočními prázdninami všichni žáci naší školy i pedagogové – tedy 44 osob u
jednoho dlouhého nádherně nazdobeného stolu a vychutnali
jsme si

„štědrovečerní oběd“- smažené filé a bramborový salát. Pod vánočním
stromečkem čekala na žáky spousta dárků. Fotografie můžete vidět na webových
stránkách ve fotogalerii. Společně jsme si prožili krásnou vánoční atmosféru,
zazpívali několik koled a spokojeně jsme se rozcházeli domů.
V lednu se konal zápis žáků do 1. ročníku základní školy. Do první třídy
v příštím roce nastoupí 10 nových prvňáčků. Na maškarní karneval se těšily
všechny děti v obci, ale pro nemoc byl přesunut až na začátek března. O to více
se vydařil. V zimě a na jaře zavítali do školy kouzelníci, Katonas a Duo Vandini,
jako dárek ke dni dětí dostali žáci vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše. Na začátku
dubna se konal zápis do mateřské školy, příští školní rok přijde 11 nových dětí
do horní mateřské školy. Počtvrté se konalo přespávání ve škole - mezinárodní
projekt „Noc s Andersenem“ z pátku na sobotu. Na děti čekaly různé úkoly,
společné čtení a noční prohlídka školy. Ráno si děti vyzvedli jejich rodiče.
Velikonoční jarmark v dubnu přinesl svými výrobky s jarní tematikou krásnou
velikonoční pohodu do domácností. Na jaře (i na podzim) proběhl „Velký papírový
den“, kdy se sbíral starý papír.
Naše Mateřská škola se zapojila do projektu MAS Brána Brněnska a MAS
Boskovicka za podpory obcí nazvaného „Technické školky“. Jde o rozvoj
technického myšlení a dovedností u dětí předškolního věku. Projekt začal
koncem února, kdy naše mateřská škola II. obdržela vybavení pro své vzděláváníkancelářské potřeby, drobné nářadí – pilky, pilníky, aku šroubovák, balzu ,
odráželo, promítací plátno, notebook , dataprojektor atd. Celou akci zastřešuje
Ing. Mihalovič z VÚT Brno , Ing.Filip z Prefa Brno atd . Projekt trvá do června
2015. Letos v první části zhotovily děti model nákladního auta, účastnily se
několika exkurzí a příští rok je čeká práce s lodí a s letadlem.
V mateřských školách děti vynášely Morenu, hledaly velikonočního zajíčka, pálily
čarodějnice a opékaly špekáčky, stopovaly zloděje pokladu apod.
Na co se ale všichni nejvíce (i paní učitelky) těšili, bylo vystoupení pana ilustrátora
Adolfa Dudka, který v naší škole byl již podruhé s programem „Pohádkové
kreslení“. Na toto vystoupení k nám opět přijeli žáci z druhých tříd z Kuřimi –
Komenského. Celou hodinu jsme se smáli a výborně bavili, potom se všem dětem
pan Dudek trpělivě podepsal do knih nebo na tričko nebo i na čelo a podobně.
Nikdo nepřišel zkrátka. A jestli přijede zase? Už se těšíme na květen!!!
Poslední týden v květnu vyrazili žáci na školu v přírodě do Nového Města na
Moravě, kde je čekal milý personál a krásné prostředí Vysočiny. Celý týden
probíhal v duchu „Společně na jedné lodi“ , což je téma celého školního roku a
prolíná mnoha aktivitami. Po týdnu odjížděli všichni velmi spokojeni.
V tomto týdnu jela celá mateřská škola na školní výlet do Rájce –Jestřebí
s perfektním programem uzpůsobeným pro malé děti. I tady byla velká
spokojenost.
V červnu čekal na děti „Pohádkový les“, který připravují bývalí žáci naší školy
pro své mladší spolužáky, „Letní hrátky“ a „Malování na chodníku“.
Vysvědčení (s pěknými známkami ) bylo poslední tečkou na uplynulým
školním rokem.
Přeji všem dětem, rodičům i pedagogům krásné prázdniny plné sluníčka a
odpočinku.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

