Starosta obce informuje
Poděkování
Starosta obce děkuje Skautskému oddílu Moravské Knínice, mužskému sboru a
předsedkyni komise pro školství a sociální věci MVDr. Ivaně Koláčkové PhD., za
přípravu pietní akce k uctění památky padlých v 2. světové válce, která se konala ve
čtvrtek 8.5.2014.

Výpis z usnesení 28. zasedání ZO konaného dne 26.5.2014















ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 ke schválenému rozpočtu obce – viz
samostatná příloha
ZO schvaluje odpisový plán nově zařazeného majetku obce pořízeného od
počátku roku 2014 – viz samostatná příloha
ZO Moravské Knínice schvaluje účetní závěrku za rok 2013
ZO Moravské Knínice schvaluje podle § 17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závěrečný účet obce za rok 2013
„bez výhrad“
ZO Moravské Knínice se seznámilo s předloženou účetní závěrkou příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice za rok 2013. Tato bude předložena ke
schválení zastupitelstvu obce po projednání ve finančním výboru. Termín:
30.6.2014
ZO Moravské Knínice se seznámilo s předloženou žádostí
příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice o převedení finančních prostředků
z hospodářského výsledku rok 2013 do rezervního fondu a fondu odměn. Tato
žádost bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce po projednání ve
finančním výboru. Termín: 30.6.2014
ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace na rok 2014 ve výši 152.400,- Kč
k pokrytí nákladů na plyn pro vytápění budovy sokolovny. Skutečné náklady
budou vyúčtovány po předložení ročního vyúčtování spol. E.ON
ZO schvaluje poskytnutí řeziva na přístavbu nářaďovny k budově sokolovny
v celkem objemu 1,2 m3 a dále poskytnutí zálohy na účelovou investiční dotaci
ve výši 100 tis. Kč k zahájení stavby. Sokol Moravské Knínice předloží rozpočet
změny konstrukce nářaďovny na zděnou stavbu.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za I. čtvrtletí 2014 a
současně bere na vědomí informaci o ustanovení pana Víta Helána ml. do funkce
obecního lesního k datu 1.5.2014
ZO bere na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 568/3. Posouzení
prodeje tohoto pozemku se uskuteční až na základě stanoviska majitele a
provozovatele inženýrských sítí.
ZO bere na vědomí informaci starosty o finanční situaci obce.

Splatnost místního poplatku za svoz odpadů
Upozorňujeme občany, kteří si poplatek za svoz odpadů rozdělili na dvě poloviny, že
splatnost druhé části poplatku je 30.6.2014. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na
obecním úřadě v úřední hodiny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek
a pátek od 8:00 do 13:00 hodin, nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet

obce č.ú. 14322641/0100, v.s. příslušné číslo popisné domu a do zprávy pro příjemce
napsat jméno a příjmení poplatníka.
Občané, kteří v průběhu roku změní trvalý pobyt = odstěhují se z obce a chtějí vrátit
poměrnou část poplatku za svoz odpadu, musí zažádat o vrácení ihned, nejpozději do
31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek zpětně, za již uplynulý kalendářní rok,
vracet nelze. Formulář pro vyplnění žádosti si vyzvedněte na obecním úřadě nebo na
http://www.moravskekninice.cz/index.php?nid=534&lid=cs&oid=1782139
V případě úmrtí poplatníka se poplatek vrací po předložení rozhodnutí o projednání
dědictví.

KONTEJNER PRO CHARITU
U základní školy je umístěn nový kontejner pro Oblastní charitu Brno.
Do kontejneru můžete odkládat oděvy, obuv, přikrývky a hračky. Vše čisté - umyté
nebo vyprané, uložené v plastovém uzavřeném pytli. Pozor! Do kontejneru nepatří
odpad!

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
proběhne v sobotu 21.6.2014 od 8:00 hodin. Staré železo vyvezte před své domy
teprve v sobotu ráno, aby nedošlo k jeho zcizení. Výtěžek sběru bude použit na
přípravu kulturních akcí v obci.
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Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V posledních týdnech se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří
slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu. Nechají si podepsat plnou
moc a vyúčtují 4 000,- Kč. Vydají doklad o zaplacení, na kterém jsou uvedeny
falešné údaje. V několika případech, které nám sdělili sami poškození odběratelé, je
na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce s vymyšleným identifikačním číslem.
Došlo to tak daleko, že jedné zákaznici podvodník zrušil smlouvu na dodávku plynu,
ale novou nezajistil, a tak paní byl odběr ukončen bez jakékoliv náhrady. Podvodníci
si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto všechny odběratele, aby si
dávali pozor a pokud již otevřou neznámému hostu, aby mu nedávali peníze v
hotovosti, nepodepisovali plnou moc či jiné dokumenty. Energetická společnost E.ON
má se svými zákazníky nastaven bezhotovostní styk, to znamená placení záloh,
přeplatků či nedoplatků je realizováno formou složenky, inkasem či převodem na
účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti! Akciová společnost E.ON Distribuce nemá s
tímto podvodným obchodem nic společného. V Jihomoravském kraji nevlastní žádná
distribuční zařízení na rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme podání trestního oznámení
na neznámého pachatele z důvodů podvodného jednání a poškození dobrého jména
společnosti E.ON.

Projekt „Technické školky“
V letošním roce se třída předškoláků naší Mateřské školy II. zapojila do projektu
„Technické školky“. Tento projekt vznikl z iniciativy České manažerské asociace,
pracovníků společnosti Prefa Brno a VUT Brno za podpory MAS Boskovicka a MAS
Brána Brněnska a obce Moravské Knínice.
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a
rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Je vytvořeno několik
základních úloh zaměřených na technické obory, naše
mateřská škola v tomto pololetí zahájila práci na úloze dopravní prostředky–auta. Při
této příležitosti byla vybavena nezbytnými pomůckami, nářadím a nástroji. Děti se
seznámily s historií, od vynálezu kola přes nejrůznější dopravní prostředky až
k dnešním automobilům a motocyklům, se základními fyzikálními poznatky (
gyromoment, převody na kole), naučily se pracovat s pravítkem a rýsovat jednoduché
i složitější výkresy, pracovat se základním nářadím. Zvládly montáž a demontáž
dřevěného odrážedla podle plánu. Dalším úkolem bude vlastnoruční výroba nejdříve
2D, posléze 3D modelu nákladního auta.
Letošní práce bude slavnostně zakončena na Zahradní slavnosti pořádané
k rozloučení s předškoláky. Čekají nás ještě exkurze do různých provozů. Na úlohu
dopravní prostředky – auta, navážeme v příštím školním roce úlohami s dalšími
dopravními prostředky – letadlem a lodí.
Bc. Pavlína Kozinová, vedoucí projektu Technické školky

Dobrý den vážení přátelé,
možná jste už jednou od nás dostali email, ve kterém jsme představili naše občanské
sdružení a náš útulek pro kočičky na Vysočině. Představili jsme se, poprosili o pomoc.
Už tehdy spousta z Vás nezůstala lhostejná k utrpení opuštěných, odhozených a
nemocných koček a poslala příspěvek dle svých možností a svého uvážení, za který
jsme nesmírně, ale nesmírně vděční. Díky Vaší neuvěřitelné solidaritě a pomoci se
nám podařilo v loňském roce zachránit spoustu kočičích životů, spoustě kočiček vrátit
důvěru k lidem a najít jim nové trvalé domovy. Momentálně jsme znovu zavaleni
koťaty i kočičkami, které lidé nacházejí naházené na svých zahradách, hozené do
popelnic často zavázané v pytlích, opuštěné v lese, v příkopě u silnice. A čekáme
jarní období, které je tradičně pro každý útulek nejkrizovější a tím pádem nejvíce
finančně náročné.
Naše občanské sdružení funguje jako nezisková organizace, která existuje pouze
díky darům soukromých osob a sponzorským darům, existujeme pouze díky vám,
hodným lidem, kterým není osud těchto zvířat lhostejný a kteří mají soucit. Díky vám,
které tímto prosíme, jak jen to dokážeme, protože zubožené nalezence je nutné léčit
a bez péče je nemůžeme, nedokážeme nechat, bohužel však tuto situaci nemůžeme
zvládnout bez vaší pomoci.
Znovu si Vás tedy dovolíme moc poprosit o laskavost. Pokud můžete alespoň trošku,
pomozte. Kočičky to opravdu moc potřebují, jejich situace je mnohdy zoufalá.Budeme
velmi rádi, pokud tento email pošlete i Vašim přátelům a známým snad i oni budou
mít dobré srdce a pomohou. Snad je nenechá osud opuštěných kočiček lhostejnými.
Děkujeme Eva Janišková a Táňa Homolková, tel. 607 418 196 www.navysocine.cz
kocicky@navysocine.cz Napsali o nás
Číslo našeho transparentního účtu: 2800326470/2010

Šli jsme na chrousty kolem obory
Ve čtvrtek 1. května v 9 hodin byl odstartován již 26. ročník turistického pochodu
JDEME NA CHROUSTY. Na trasu dlouhou bezmála 16 kilometrů vyrazilo celkem 113
účastníků nejen z Moravských Knínic, ale i Chudčic, Veverské Bítýšky, Kuřimi a Brna.
Také letos šlo hodně dětí. Sbírání dřevěných „chroustů“ se uskutečnilo na svahu pod
kostelem až po návratu do obce a bylo zábavné pro všechny kategorie soutěžících.
Na zahrádce Knínického hostince k dobré náladě všech příchozích vyhrávala tradičně
country kapela. Té patří naše poděkování. Další poděkování patří Jirkovi Hanákovi za
výrobu dřevěných „chroustů“ a zorganizování soutěže pro děti. Máte nápad kudy vést
příští trasu „chroustů“?
Pište na e-mail: mkninice@volny.cz

Co nového v Sokole?
Před dvěma lety jsme společným vystoupením oslavili nejen 100. výročí založení
knínického Sokola, ale také 90 let od postavení sokolovny.

Budova sokolovny je jediný objekt v obci, kde se mohou pořádat společenské, kulturní
a sportovní akce. Budova je každodenně využívána základní školou (tělocvik),
sportovním klubem (kopaná) a hlavně všemi oddíly organizovanými v knínickém
Sokole.
Čtyři oddíly stolního tenisu pravidelně pořádají mistrovská utkání okresní a krajské
soutěže, oddíl badmintonu se účastní v regionální soutěži Sokolské amatérské
badmintonové ligy. Nejčastěji využívá sál oddíl bojových sportů infighting. Oddíl
sokolské všestrannosti cvičí v oddílech základní tělesné výchovy žáků, dorostenců a
mužů, kondičního cvičení žen a seniorek, aerobiku žen, power jógy, cvičení rodičů
s dětmi. Během roku se uskutečňují také různé turnaje v badmintonu žactva, mužů a
žen, turnaje ve stolním tenise.
V sokolovně nacvičuje také ochotnický soubor nejen dospělých, ale i dětí. Také zde
hostují i jiné divadelní společnosti.
Občanské sdružení – folklorní soubor Kyničan využívá budovu k nácvikům tanců,
pořádá předkolo soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Obec i jiné organizace využívají sokolovnu pro pořádání benefičních koncertů, plesů,
ostatkové zábavy, Markétských krojovaných hodů, Martinských krojovaných hodů,
Dne obce, sjezdu rodáků a dalších.
Když oslaví 90 let člověk, je už stařeček. I naše sokolovna je stařenka. Za těch
uplynulých 90 let sice proběhly nějaké úpravy a opravy, ale věk je na ní vidět. Střecha
by potřebovala generální opravu, komíny se bortí. Je nutné vyměnit všechna okna a
dveře z důvodu úspory na vytápění budovy. Opravená fasáda v roce 2000 je opět
oprýskaná. Ta část fasády, která nebyla opravena by také potřebovala nový kabát.
Uvnitř budovy není situace o moc lepší.
V březnu 2013 podala TJ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje – zkvalitnění sportovního prostředí. Jednalo se o projekt „Oprava a údržba
střech nad budovou sokolovny v Moravských Knínicích“. Dotace nebyla přidělena.
V září loňského roku podal Sokol žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na výměnu oken a dveří v celé budově sokolovny. Dotace pro
TJ Sokol MK nebyla i přes doporučení ČOS PRAHA, přidělena.
Budova chátrá, Sokol nemá na investice a bohužel nemá finance ani na malé opravy.
Provoz by „neutáhl“ bez každoročního finančního příspěvku Obce Moravské Knínice.
Obec přispívá Sokolu na nákup plynu a Sokol Obci neúčtuje nájemné.
V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo opět finanční příspěvek k pokrytí
nákladů na plyn pro vytápění budovy sokolovny.
V loňském roce se výbor Sokola s představiteli obce dohodli na nutnosti postavit
přístavek – nářaďovnu. Při každé kulturní či sportovní akci, která se v sokolovně
připravuje, se musí stěhovat těžké nářadí z přísálí do malého sálu. Nářaďovna by vše
vyřešila. Sokol finanční prostředky na postavení nářaďovny ve svém rozpočtu nemá.
Proto v pondělí zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí zálohy na účelovou investiční
dotaci ve výši 100 tis. Kč k zahájení stavby. Stavba bude prováděna především
brigádnicky.

Proto výbor Sokola vyhlašuje na pátek 6.6.2014 v 18:00 hodin brigádu na
vyklízení sokolského dvora a přípravu staveniště. Prosím přijďte všichni
členové i ostatní spoluobčané pomoci.
Turistika se Sokolem
V neděli velikonoční uspořádal turistický oddíl TJ SOKOL druhý jarní turistický výšlap
- po stopách architekta Jana Blažeje Santiniho. 22 turistů, z toho 8 dětí, zdolalo hravě
trasu z Adamova do Křtin, včetně prohlídky kostela Panny Marie, který navrhl
architekt Jan Blažej Santini.
Také letos 8. května vyrazilo 20 Sokolů a Sokolek z Moravských Knínic na turistický
výšlap na hrad Pernštejn. Počasí turistice přálo. Část turistů s malými dětmi si zvolila
trasu z Doubravníku kolem řeky Svratky. Část zdolala devítikilometrovou trasu přes
Sejřek do Nedvědice.
Turistický oddíl již připravuje další výlety. V plánu máme zdolat líšeňské Mariánské
údolí a tišnovskou Květnici.

Ani o den dýl! aneb dva divadelní večery v knínické sokolovně
V sobotu 17. 5. se v knínické sokolovně uskutečnila premiéra, a v neděli 18. 5. 2014
pak repríza představení „Ani o den dýl“, které připravil trojlístek zkušených knínických
ochotníků. Již avizovaná anotace hry naznačovala partnerský trojúhelník. Zápletka
byla poněkud nečekaná, avšak nabídla možnost rozehrát řadu situací. Obava,
abychom v očekávání komedie neodcházeli k domovu s pocity, že jsme zhlédli
tragédii, se ukázala jako lichá. Marek Cibulka v roli Pavla mistrně využívá, až
zneužívá svého nejlepšího přítele Martina (Jirka Hanák) a nastěhuje jej pod záminkou
tragického úmrtí v rodině do společného bytu se záměrem definitivně se zbavit své
přítelkyně Sofie (Vilma Krčmová). Počítá s tím, že společný život ve třech Sofie
nevydrží. Absurdita smyšlené smrti Martinovy matky v kombinaci s jeho limitujícím
zdravotním handicapem a všudypřítomnou slušností je ideálním prostorem pro
rozehrání vskutku prekérních situací. V nich vyniká zejména J. Hanák, který zde
uplatní smysl pro detail, gesto a jemný výraz. Mezi intrikujícím a úporným Pavlem a
nečekanými situacemi překvapovaným, ale stále galantním Martinem se pohybuje
citlivá Sofie, vzniká milostná zápletka, která uspíší závěrečné rozuzlení. Vnímavý
divák si přesto asi bude klást otázku, zda vše dopadlo tak, jak postavy chtěly.
Každopádně Sofie (stejně byla ale dotěrná!) Pavla nakonec opustila a nezůstala ani
o den dýl.
Sobotní představení zhlédla zaplněná knínická sokolovna, nedělní reprízu pak necelá
stovka diváků. Děkujeme všem účinkujícím za krásný a hlavně veselý divadelní večer.
Trojice herců v krátkém rozhovoru před nedělním představením odpověděla na
několik otázek.
Kdo přišel s nápadem připravit tentokrát komornější hru? Jak jste hru objevili?
J+M: Na to, připravit představení pro malý počet herců, jsme přišli společně. Chtěli
jsme udělat hru, se kterou by se dalo jednoduše vycestovat (což bylo u minulých
knínických představení vždy dost komplikované).
M: Na hru současného francouzského dramatika Clémenta Michela mě upozornil
kamarád z divadla v Kroměříži.

Co bylo nejtěžší na nastudování hry?
V: Naučit se ten text.
Co vám pomáhalo text zvládnout?
J: Pomáhalo nám to, že jsme se snažili scházet častěji, než je zvykem, a text dobře
zažít. Těsně před premiérou jsme zkoušení zintenzivnili.
M: Na všech zkouškách bylo zapálení a nebyly žádné časové prodlevy, žádné lidově
řečeno zevlování.
J: Když byla zkouška, tak jsme domluvili na čas a z dvouhodinové zkoušky jsme
opravdu dvě hodiny využili, a nikoli jednu, jak bývá „zvykem“.
V průběhu rozhovoru přišel čtvrtý důležitý člen realizačního týmu, a to Petr Hanák,
který pouštěl hudební doprovod a nasvěcoval. Moje první otázka zněla, jak se mu
představení líbilo, a druhá - zda měl s něčím problém. Jeho dvě odpovědi byly
stručné:
Bylo to dobrý (kdybych nebyl na každé zkoušce, tak by hra byla velkým
překvapením).
Ne.
Kdo plnil roli režiséra?
J: Asi vzájemně, protože na zkouškách, když měli dva text, tak třetí hlídal, jak to hrají.
Kdy jste začali zkoušet na jevišti?
J+M: Poměrně pozdě, až na začátku května. Zkoušek na scéně s rekvizitami bylo
pouze pět.
Jak vznikaly drobné inscenační detaily, různé vtípky? Které máte nejraději?
J: Vznikaly při zkouškách.
V: Mně se nejvíce líbilo takové to Sofie, teda Sofie (Vilma gesty znázorňuje poprsí
velikosti Věstonické Venuše a následně vše koriguje na model citronky).
M: Mně se zase nejvíce líbila scéna, kdy učím Martina špatným mravům. Jak mu
ukazuji, jak má být opakem sebe sama, a jemu to příliš nejde.
Jak se vám hrály lehce erotické scény?
V: Já musím říci, že to bylo náročné.
M: Nejtěžší nebylo naučit se 60 stánek textu, ale to, aby pusa sedla tam, kam má.
J: Proto se to muselo na zkouškách neustále opakovat a omílat. (Smích)
V: Byl to taky prý nejčastější dotaz ke mně, jaké je to líbat Jirku na plnovous.
Co oceňujete na výkonech svých kolegů?
V: Jejich pohotovost, protože mají dvojnásobek textu, a přesto jej zvládají bravurně.
M: Jsem rád, že Vilma do toho šla. Mám radost z toho, jak postupovala ve
své ochotnické kariéře od Sofie z Mamma Mia k této dosavadní životní roli, jak se do
postavy vžila a jak jí to jde.
J: Na Markovi oceňuji, že má nejvíce textu a je úžasné, jak mu to „valí“ samo.
Plány do budoucna? Bude nějaká nová hra třeba příští rok?
M: Jak zpívá Paľo Habera „Je to vo hviezdach“.
J+M: Spíš bychom chtěli hru chvíli hrát a zažít, odehrát ji i mimo Knínice. První
příležitostí je uvedení hry v Jiříkovicích, kam jsou u příležitosti 10 let zdejšího festivalu
zváni všichni vítězové jednotlivých ročníků na Žně na Stodole. (Kníničtí ochotníci zde
představení odehrají již v sobotu 31. 5. 2014 v 17 hodin).
Že by bratříček Jiříkovického Jiříka ve vitríně v předsálí knínické sokolovny?
Přejeme hodně úspěchů!
Lenka Špačková

Knípek Cup 2014
XII. ročník turnaje v petanque s názvem Knípek Cup 2014 uspořádala v sobotu 24.
května 2014
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice. Této již tradiční a léty
prověřené sportovní akce se zúčastnilo stejně jako v loňském ročníku 12 dvojic
tvořených domácími i přespolními hráči z Moravských Knínic, Kuřimi, V. Bítýšky, Brna
a Tišnova.
Účastníci byli pořadateli turnaje rozděleni do dvou šestičlenných skupin, ze kterých
postupovaly první čtyři dvojice, dále k.o. systémem. Dvojice na 5. - 6. místě hrály
potom ještě systémem každý s každým skupinu útěchy o 9. - 12. místo. Celý turnaj
byl hrán na jednu vítěznou sadu do 13 dosažených bodů.
Na stupni vítězů stanuly pouze dvojice z Moravských Knínic. Vítězi se stali manželé
Yvonne a Pavel Marečkovi před Ladislavem Miňonem Pleskačem s Bronislavem
Mauerem, třetí příčku potom obsadili František Dvořák a Vlastimil Havlík.
Turnaj Knípek Cup 2014 opětovně potvrdil, že petanque je sportem pro každého, a
tak příjemně strávená sobota byla ještě korunována díky štědrosti sponzorů
množstvím cen pro všechny z účastníků.
Pro zvýšení motivace jednotlivých hráčů svými věcnými dary do turnaje přispěli : Auto
Michal Skoupý, Cyklosport Vlastimil Veselovský, E.ON Mgr.Pavel Mareček,
MVDr.Milan Veselý, Kalábová Jindřiška, Lucis Jaroslav Širůček, Lithos p. Trnka, Ing.
Zdeněk Špaček, Michal Havlík, p. Maděra, p. Cebák.
Celkové pořadí :
1.
Marečková Y.
2.
Pleskač L.M.
3.
Havlík V.
4.
Nahodil R.
5.- 8.
Pleskačová Z..
Jelínek Pavel
Špaček Z.
Pavelčíková L.
9.
Marečková T.
10.
Bučková D.
11.
Zdeněk
12.
Jelínková E.

-

Mareček P.
Mauer B.
Dvořák F.
Nahodil R.
Pleskač M.
Kunc Lukáš
Špaček A.
Pavelčík A.
Zeman L.
Buček M.
Bob
Jelínková E

M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
V.Bítýška
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Kuřim
M.Knínice
Tišnov
Brno
M.Knínice

PODĚKOVÁNÍ
V neděli 25.5. se konal benefiční koncert Pavla Helana s cimbálovou muziku Kyničan
a mužským sborem. Pavel Helan zazpíval písně ze svého posledního CD „bůh“ a
variace na některé starší skladby. Cimbálová muzika překvapila mimo jiné krásným
provedením skladeb v orchestrální úpravě. Program vyvrcholil společným
vystoupením Pavla Helana, cimbálové muziky a mužského sboru.
Děkujeme všem účinkujícím za nádherný hudební zážitek a všem divákům, kteří svou
účastí finančně přispěli na tolik potřebné opravy místní sokolovny, která je
nepostradatelná pro kulturní a společenské dění v obci.
– výbor TJ SOKOL Moravské Knínice –

Červen s Rarášky
Konec školního roku 2013/2014 se velmi rychle chýlí ke svému konci a s ním i cvičení
maminek s dětmi. Neváhejte a využijte poslední akce, které pro vás připravujeme na
měsíc červen:




5. června si s námi přijďte zacvičit za nepříznivého počasí do místní
sokolovny. Pokud bude slunný den, vyrazíme na dětské hřiště u kurtů.
12. června pořádáme společný výlet k nedaleké Polákově chatě. Čeká na vás
nejen cvičení v přírodě, ale také jízda na koni, honba za pokladem…..
19. června se pak sejdeme za příznivého počasí na zahrádce Knínického
hostince. Dětem budou předány pamětní listy a společně se rozloučíme se
cvičením v tomto školním roce.

V měsíci září se na vás budou opět těšit Rarášci - cvičení maminek s dětmi. Bližší
informace o cvičení se dozvíte na plakátech či ve zpravodaji koncem letních prázdnin.
Hezké slunné dny vám za Rarášky přejí
Romana Helanová a Hana Bravencová

8.6.2014 Atletický čtyřboj
V neděli 8. června 2014 pořádá TJ SOKOL a OBEC Moravské Knínice již 19. ročník
atletických závodů na fotbalovém hřišti u sokolovny. Soutěží se v následujících
disciplínách: běh na 25 a 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký Na závěr se
poběží tradiční knínické kolečko. Registrace od 13:30 hodin. Zahájení ve 14:00 hodin.
Soutěží se mohou zúčastnit děti od 3 do 15 let. Dospělí mohou soutěžit ve vrhu koulí

POZVÁNKA DO PORTA COELI
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na koncertní pořad
VIVAT CAROLUS QUARTUS,
který pořádá Oblastní charita Tišnov v neděli 8. června 2014 v 16 hodin v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie Porta Coeli v Předklášteří.

14.6.2014 POZVÁNKA NA LETNÍ STŘELBY
Myslivecká společnost SYCHROV Moravské Knínice pořádá ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
V BROKOVÉ STŘELBĚ NA VYSOKÉ VĚŽI v sobotu 14.6.2014 na myslivecké
střelnici na Čihadle v Moravských Knínicích.
Trénink pátek 13.6. 13:00 – 19:00 hod, závod sobota 14.6. 8:15 prodej položek, 9:00
zahájení závodu.
Střílí se za každého počasí, položky jsou nepřenosné, prodej položek na zbrojní
průkaz, k dispozici náboje ráže 12, občerstvení, myslivecká kuchyně, hudba, závod je
dotován cenami. Změny si vyhrazuje pořadatel.

15.6.2014 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH a BUDULÍNEK
Nejmladší kníničtí ochotníci, členové divadelního kroužku při TJ SOKOL Moravské
Knínice Vás zvou na dětské divadelní představení. V neděli 15.6.2014 v 18:00 hodin
v knínické sokolovně zahrají dvě operky autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O
DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH a BUDULÍNEK.
Hrají a zpívají: 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
Režie, hudba, kulisy, kostýmy: Ivona Kahleová, Zuzana Matyášová, Marcela
Pelikánová, Radka Večeřová, Jana Halouzková, František Kučera, Jiří Hanák.
Vstupné dobrovolné.

21.6.2014 HUDEBNÍ FESTIVAL „MORAVSKÉ KNÍNICE 2014“
V měsíci červnu pořádá obec Moravské Knínice multižánrový festival. Hudební večer,
jak bychom celou akci mohli nazvat, se uskuteční 21. června 2014 na Výletišti v ulici
Mezihoří. Program bude zahájen v 18:00 hodin a představí se nám účinkující
zastupující různorodé hudební žánry.
Folk, rytmy v nichž se mísí prvky soulu a blues jsou jen střípky z širokého hudebního
spektra, které si můžete vychutnat v příjemném prostředí knínického lesa.
Vstupné na hudební festival bude 100 Kč na osobu. Diváci do 10ti let zaplatí snížené
vstupné 50 Kč. Děti do 6ti let budou mít vstup zdarma a rodiče s dětmi mohou využít
rodinné vstupné za 250 Kč.
Výtěžek z akce bude věnován na rozvoj kultury v obci. V případě nepříznivého počasí
se festival přesune do místní sokolovny.

27.6.2014 HURÁ NA PRÁZDNINY
Zveme všechny školáčky, školáky, rodiče, prarodiče z Moravských Knínic a okolí na
Hurá na prázdniny 2014.
Užijme si společně začátek letních prázdnin.
Kdy:
V pátek 27. června 2014 od 19 hod.
Kde:
U rybníka pod kaplí
Čeká nás stavění stanů s tatínky na hrázi rybníka. Pro odvážné spaní pod širákem.
Táborák aneb přineste si špekáček.
Bohaté občerstvení zajištěno. V případě „extrémně“ nepříznivého počasí se akce
nekoná. Pro dětičky je nutný vlastní stan.

28.6.2014 Pozvánka za folklórem
Ve dnech 26. – 29. června 2014 se koná ve Strážnici 69. ročník Mezinárodního
folklórního festivalu Strážnice 2014 a 32. ročník Folklórního festivalu Dětská Strážnice
2014. V soutěži O nejlepšího verbíře slováckého verbuňku budou region Brněnska
reprezentovat Martin Kšica a Tomáš Houbal.
Přijeďte do Strážnice strávit příjemnou sobotu nejen s verbíři.
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=789&em=12

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
duben2014
Ekobrigády
Na svých schůzkách
se jednotlivé družiny zaměřily
i na jarní úklid
některých míst kolem obce.
Orlové zamířili na Výletiště, Černá šestka vyrazila
k pomníku u Rumunů.
Brigáda na Uhřínově
Letošní letní tábor
proběhne
na střediskovém tábořišti v Uhřínově.
Naši rádcové
se proto také zapojili
do údržby tábořiště
a jeho okolí.
Oddílová bojovka
Rádcové již tradičně připravili pro své mladší kamarády několik stanovišť, na kterých
si vyzkoušeli svou zručnost, postřeh, paměť, znalosti ze zdravovědy i z uzlování…
Na závěr se hledal poklad. Všichni si užili zajímavé odpoledne
Pozor na klíšťata!!
Prosíme rodiče, aby děti před schůzkami nastříkali repelentem proti klíšťatům.
Družiny budou trávit schůzky venku.

-lc-

