Starosta obce informuje
Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi léty aneb
Plnění programu zastupitelstva obce v létech 2010 – 2014
Na počátku volebního období přijalo současné zastupitelstvo obce volební
program Sdružení nezávislých kandidátů „Za zvelebení a rozvoj obce“ jako svůj
pracovní program. Blíží se konec volebního období, takže je vhodná příležitost
zhodnotit, co se podařilo v jednotlivých oblastech činnosti zrealizovat:
1. Osvěta a kultura
Obec Moravské Knínice vede od roku 1928 na velmi dobré úrovni Kroniku obce
Moravské Knínice. Texty kroniky byly důležitým podkladem pro vznik publikace
„Moravské Knínice historie a současnost“vydané k výročí 777 let od první
písemné zmínky o obci a 100.výročí založení TJ Sokol Moravské Knínice.
Neoddělitelnou součástí informačního servisu pro občany je pravidelně měsíčně
vydávaný Zpravodaj obce Moravské Knínice. V letošním roce se jedná již o 22.
ročník. Tisk Zpravodaje je zabezpečován s využitím vlastního moderního
počítačového a kopírovacího zařízení obecního úřadu.
Pro aktuální denní informace je plně využíváno místní vysílání kabelové televize.
Komplexní informace o obci jsou pravidelně aktualizovány na internetových
stránkách obce, které mají novou grafickou úpravu a rozsahem informací jsou
vedeny na velmi dobré úrovni. Technické zařízení televizního kabelového rozvozu
bylo rozšířeno o možnost internetového připojení.
Tradiční kulturní, společenské a sportovní akce pořádané ve spolupráci
s místními sdruženími a spolky jsou vyhlášené nejen v blízkém okolí. Obec
finančně podporuje práci s dětmi a mládeží.
2. Rozvoj hospodářství obce
Obec spolupracuje s místními podnikateli, využívá nabídek jejich služeb a
podporuje jejich podnikatelské aktivity k prospěchu občanů. S péčí dobrého
hospodáře je zvláštní pozornost věnována obecnímu majetku. Obecní majetek
má stále vyšší hodnotu.
3. Občanské vybavení
S cílem dosáhnout energetickou úsporu v objektech v majetku obce byla
provedena v budově mateřské školy výměna oken a zateplení fasády. Kompletně
byla zateplena též budova obecního úřadu. Ve spotřebě plynu byla docílena
v zateplených objektech téměř 50% úspora. Další poměrně významné finanční
úspory bylo docíleno společným nákupem elektrické energie a plynu ve
spolupráci s Jihomoravských krajem.
V průběhu uplynulého volebního období se podařilo kompletně zrealizovat
některé akce, u kterých byla plánovaná pouze příprava. Konkrétní případem je
v oblasti občanské vybavenosti víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Zůstává otevřena problematika přípravy a realizace komplexních služeb pro
seniory. Obec podporovala připravované projekty podnikatelských subjektů,
avšak k realizaci bohužel prozatím nedošlo.

4. Kulturní památky a objekty památkově hodnotné
Obec pečovala o místní kulturní památky v majetku obce – kapli sv. Cyrila a
Metoděje a kapličku Jáneček, kde bylo pořízeno noční osvětlení. Po několika
létech se připravuje opakovaná větší rekonstrukce objektu kapličky.
Obec se aktivně podílela na odvlhčení zdiva kostela sv. Markéty. Stálá pozornost
je věnována pomníkům památky padlých ve světových válkách a křížům
v katastru obce. Obnoven byl misijní kříž. Pravidelně je udržováno okolí
památných míst.
5. Místní hřbitov
Zvýšená pozornost byla věnována místnímu hřbitovu. Bylo zajištěno odvlhčení
hřbitovní zdi, provedená oprava a nátěr omítky. Po více jak dvaceti létech byla
kompletně vyměněna zeleň okolo hřbitova. V centrální části hřbitova byl postaven
nový kříž.
6. Technické vybavení a doprava
6.1. Rekonstrukce návsi
V součinnosti s energetickou společností E.ON byla provedena nejen plánovaná
projektové příprava, ale podařilo se i zrealizovat celkovou kabelizaci v ulicích
Kuřimská, Pod Školou a U Jánečka včetně nového veřejného osvětlení. V ulicích
Pod Školou, na spodní straně ulice Kuřimská a v ulici U Jánečka bylo vyměněno
vodovodní potrubí, a tak kompletně dokončena příprava pro budování nových
chodníků a rekonstrukci místních komunikací v ulicích U Jánečka a Pod Školou a
chodníku na spodní straně ulice Kuřimské.
6.2. Doprava
Zrealizována byla celková rekonstrukce komunikace v ulici Vinohradská včetně
propojení s ulicí Mezihoří. V rámci opravy povrchů chodníků byl předlážděn úsek
v ulicích Horní branka a Úvoz. Zrekonstruován byl celý proctor před obecním
úřadem, včetně bezbariérového vstupu. Připravuje se ještě pro letošní rok oprava
chodníku naproti škole.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu byly v obci instalovány dva ukazatele
rychlosti.
I přes opakovaná jednání s Policií ČR nebylo docíleno požadovaného snížení
rychlosti a omezení těžké nákladní a kamionové dopravy.
7. Veřejná zeleň
Pravidelná údržba veřejné zeleně a sečení travnatých ploch je v naší obci již
mnohaletou samozřejmostí. V roce 2013 obec získala v rámci Operačního
programu Životní prostředí finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí
ČR na projekt Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Moravské Knínice.
Zakoupen byl nosič kontejnerů s pěti kontejnery a štěpkovač. Toto nové zařízení
slouží obci i občanům k likvidaci bioodpadu.
8. Obnova kulturní krajiny
Okolní krajina Moravských Knínic je bohatá na významné krajinné prvky. Péče o
ně je zabezpečována obcí ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Kuřim
a Agenturou ochrany přírody. V roce 2013 byl obnoven třešňový sad na Pískách.
V roce 2012 byla v k.ú. Moravské Knínice otevřena naučná stezka, která byla
oceněna Krajským úřadem Jihomoravského kraje 3.místem v soutěži
„Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční“.

9. Majetkoprávní vyrovnání
V uplynulých 4 létech byly úspěšně dořešeny další případy majetkoprávního
vypořádání se soukromými vlastníky pozemků k napravení křivd, které byly
v minulosti způsobeny direktivním záborem pozemků pro vybudování různých
staveb.
10. Členství v dobrovolných svazcích obcí
Aktivní spoluprací obce se Svazkem VaK Tišnovsko je každoročně obnovována
obecní infrastruktura.
V rámci opravy bylo vyměněno vodovodní potrubí hlavního řadu v ulici Pod
Školou a spodní straně ulice Kuřimská. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno
nové vodovodní potrubní v ulici U Jánečka. Po osmnácti létech provozu
odkanalizování obce je připravována ve spolupráci se Svazkem VaK Tišnovsko
kompletní výměna vnitřní výstroje hlavní čerpací stanice v ulici Dolní branka.
Toto je stručný přehled naplnění plánovaného záměru zastupitelstva obce
k realizaci v právě končícím volebním období. Podařilo se však díky dobrému
finančnímu hospodaření zrealizovat celou řadu dalších akcí, které přispěly ke
zlepšení úrovně bydlení a života v naší obci. Do nového volebního období obec
přechází s finanční rezervou více jak 12 mil. Kč a lze tedy očekávat i nadále
v příštích létech pokračování cílevědomé obnovy a rozvoje Moravských Knínic
tak, jak byla zahájena v roce 1990 po osamostatnění.
–starosta obce-
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ZO schvaluje navýšení kapacity školní kuchyně v MŠ Moravské Knínice
na 110 obědů a dále navýšení kapacity školní jídelny - výdejny ZŠ
Moravské Knínice na 75 strávníků
ZO bere na vědomí zprávu obecního lesního o hospodaření v obecních
lesích Moravské Knínice za II. čtvrtletí 2014
ZO schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci obce Moravské
Knínice s Organizačně správním institutem, o.p.s., IČ: 01707060 se
sídlem Lidická 18/77, Veveří, 602 00 Brno zast. ředitelem Michalem
Pummerem, o společném nákupu energií v roce 2015.
ZO bere na vědomí informaci starosty obce o předloženém návrhu Lesů
ČR na odkoupení obecní parcely č. 4389.
ZO schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1069 o výměře 11m2 a části
pozemku parc. č.153/5 o výměře 11 m2 oddělené GP 622-89/2014 a
současně pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu smlouvy o směně
pozemků.
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1069 o výměře 37m2
oddělené GP 622-89/2014 za celkovou cenu 5.550,- Kč a současně
pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu kupní smlouvy.
ZO schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1073 o výměře 99 m2
oddělené GP 622-89/2014 za celkovou cenu 29.700,- a současně
pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu kupní smlouvy.












ZO bere na vědomí předložené žádosti na změnu Územního plánu obce
Moravské Knínice s tím, že tyto předložené požadavky budou řešeny
v rámci nového územního plánu.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030017176/001 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene k parc.č. 303 v k.ú. Moravské Knínice se
společností E.ON Distribuce, a.s.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. NM-014330027603/001 o zřízení
věcného břemene k parc. č. 776/10 v k.ú. Moravské Knínice se
společností E.ON Distribuce, a.s.
ZO schvaluje investiční dotaci na akci „Moravské Knínice rekonstrukce
vodovodu v ulici U Jánečka“ ve výši 750 tis. Kč
ZO schvaluje firmu SK DLAŽBA, s.r.o. jako zhotovitele k provedení
úpravy prostoru před OÚ Moravské Knínice dle cenové nabídky ve výši
165.448,- Kč vč. DPH.
ZO schvaluje zámečnickou firmu Pleskač – Šalda jako zhotovitele pro
výrobu a montáž zábradlí u vstupu do obecního úřadu. Cena zábradlí
k přístupové rampě a schodišti činí 65.400,- Kč bez DPH.
ZO schvaluje firmu SK DLAŽBA, s.r.o. jako zhotovitele na akci Oprava
chodníku při silnici II/386 naproti škole dle cenové nabídky ve výši 87 tis.
Kč vč. DPH. V rámci této cenové nabídky bude řešen úsek od
bezbariérové úpravy chodníku u přechodu pro chodce před školou po
dům č.p. 130 v ulici Horní branka.
ZO schvaluje odpisový plán nově zařazeného majetku obce – Dětské
hřiště a Fontána v ulici Kout.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 ke rozpočtu na rok 2014

Volby do zastupitelstev obcí 2014
Volby do obecních zastupitelstev proběhnou 10. a 11. října 2014. Voliči jsou
zapsáni ve stálých seznamech voličů. Pro účely stálého seznamu je rozhodné
přihlášení se k trvalému pobytu v dané obci. Každý volič si může na obecním
úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu. Ve stálém seznamu voličů obce
Moravské Knínice, jsou zapsáni všichni občané s trvalým pobytem v obci
Moravské Knínice, kteří alespoň 2 den voleb (11.10.2014) dosáhnou 18 let.
Dodatek ke stálému seznamu voličů vede obecní úřad poze pro účely voleb do
zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň 2 den voleb dosáhne 18 let, je
v obci přihlášen k trvalému pobytu a není státním občanem České republiky, ale
je občanem státu, jeho občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává
mezinárodní úmluva. V současné době mohou být do dodatku zapisování na
základě vlastní žádosti pouze občané ostatních členských států EU. Žádost o
zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat do 8. října 2014 do
16:00 hodin.
Při volbách do zastupitelstev obcí je možné hlasovat do přenosné volební
schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Žadatelé o tuto službu nahlaste se na obecním úřadě.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz!

Členství v okrskové volební komisi
Chtěl by se někdo stát členem okrskové volební komise pro volby do
zastupitelstva obce?
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní
občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a
a) který v den složení slibu OVK dosáhl věku nejméně 18 let;
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva;
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK
vytvořena
Okrsková volební komise (OVK)
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odváží zápis a výsledky hlasování pracovníkům Českého statistického úřadu
na MěÚ v Kuřimi
Dále také:
 před konáním voleb se účastní krátké schůzky na obecním úřadě – kde
se losuje předseda, místopředseda a členové OVK
 před konáním voleb dne 3.10.2013 od 12:00 do 14:30 hodin školení na
MěÚ v Kuřimi pro předsedu, místopředsedu - případná refundace mzdy
 v den voleb pobyt ve volební místnosti na obecním úřadě - pátek od 13:45
hodin do 22:00, sobota od 7:45 do cca 18:00 (odchod po odevzdání
výsledků na MěÚ v Kuřimi) - také možnost refundace mzdy. Z volební
místnosti lze krátkodobě odejít.
Za členství v OVK je finanční odměna. Kdo by měl zájem hlaste se na e-mailu
mkninice@volny.cz co nejdříve.

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 18. září
do pátku 19. září 2014 na stanovišti pod Obecním úřadem v Moravských
Knínicích.
Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo, keramiku,
porcelán, zrcadla, novodur.Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepatří:
nefunkční sporáky, ohřívače vody a pračky (patří do železného šrotu nebo
elektroodpadu), stavební suť, zemina, kameny, žhavé a výbušné látky, látky
žíravé, uhynulá zvířata.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 19. září 2014 od
16 do 17 hodin na stanovišti pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích.
Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných chemikálií a
nádoby jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně, zářivky a výbojky,
akumulátory, galvanické články (baterie), pneumatiky pouze bez disků,
chladničky a mrazničky, televizory, počítače, monitory, notebooky, rádia,
mikrovlnné trouby, vysavače a jiné objemné elektro.

1. Skautský oddíl Moravské Knínice
srpen2014

Tábor v Uhřínově
Měli jsme se dobře…nepražilo na nás slunce, ale ani nás
nesmáčely provazy deštů a na občasnou malou přeháňku jsme
byli vyzbrojeni – do jídelníčku byla namíchána směs odvahy,
vytrvalosti, zápalu pro hru i práci. Skvěle jsme si ten týden užili a už
teď se nám stýská.
Děkujeme všem, kdo na nás mysleli a kdo nás podporovali – zastupitelé OÚ, rodiče,
prarodiče.

Hlášky z tábora:
„Kačere, mě dnes evidentně bolí nohy!“ (Myšlenka vlčete po
výpravě z Velkého Mezeříčí)
„Tomu se nedá nic vytknout, takže 9!“ (plný počet možných bodů
za úklid stanu byl 10)
„Teto Lído, dáš mně hamburger bez masa?“
„ A musíme ten pohled psát? Mně se nechce…“
¨

Pranostiky na měsíc září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci a na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu..
Jednotlivé dny
1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
1. Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
2. Na Štěpána krále je léta namále.
8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
8. Na panny Marie narození vlaštoviček rozloučení.
8. Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje.
14. Svatý Kříž - ovčí stříž. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.

16. Svatá Edita pilně podmítá.
16. Na Ludmily světice obouvej střevíce.
21. Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už
nesvačí)
21. Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
21. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou
sklizeň.
21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
22. Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.
22. Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů
23. Svatá Teklička maluje jablíčka.
26. Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
28. Přijde Václav - kamna připrav.
28. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
28. Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
28. Na svatého Václava bývá bláta záplava.
28. Po svatým Václavu beranici na hlavu.
29. Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po
svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
29. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí..
29. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
29. Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá
zima.
29. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Webový projekt informuje o aktuálním dění na Kuřimsku
Od roku 2012 provozujeme portál www.RegionKurimsko.cz, ve kterém se
snažíme informovat o všem, co se v tomto regionu děje. Snažíme se
publikovat to nejdůležitější - od nejnovějších zpráv, přes kulturní události, až po
sport a politiku. Portál není zaměřen na specifické téma, a proto si na něm každý
najde něco zajímavého. Kromě toho máme i několik dalších portálů z okolí Brna.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Kuřimsku. Zdarma
nabízíme možnost vložit inzerát a firmy se mohou bezplatně zaregistrovat v
nejobsáhlějším katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou
zveřejnit pozvánky na své akce.
Nabídka spolupráce
Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka reklamní spolupráce či mediálního
partnerství. Svou reklamu můžete cílit na daný region, aby ji viděla jen cílová
skupina zákazníků, anebo můžete své služby propagovat na vybraných portálech,
klidně i na všech dvanácti. Vzhledem k tomu, že naše portály mají vysokou
návštěvnost, můžeme zaručit, že se články dostanou k mnoha lidem vybraného
regionu. Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně
publikujeme na našich Facebookových stránkách, navíc si naši čtenáři mohou
sami ‘lajknout’ vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Náš
Facebookový profil má více než 300 fanoušků. Čtenáři navíc pravidelně soutěží
o hodnotné ceny. Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už jste naším čtenářem,

inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spolupráci komunikujeme
individuálně a rádi splníme vaše požadavky.

Obecní knihovna vyhlašuje soutěž
-

pro tyto věkové kategorie:

3-6 let – knížka O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
ZADÁNÍ ÚKOLU: nakreslete obrázek toho, kdo ukradl štěňátku vodu a
vylisujte 1 kytičku či list
Knížku si můžete zapůjčit v knihovně.
7-10 let – přijď si do knihovny pro zadání úkolu. Knihovna je otevřena
každou středu 15-17h
11-18 let – napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh. Téma volné.
Počet políček 12.
Pokud budeš mít splněno , odevzdej v knihovně a to nejpozději do
24.9. Každý papír prosím podepiš – jméno, příjmení, věk. Knihovna je
otevřena každou středu (i o prázdninách) od 15- 17h.
Slavnostní vyhlášení s galerií vašich obrázků a předání cen proběhne
1.10.v 17h v sále obecního úřadu.
…s chutí do toho 

XXV. MFF BRNO 2014 a JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY
Od čtvrtka 28.8.2014 do neděle 31.8.2014 proběhnou na mnoha místech v Brně
XXV. ročník Mezinárodního folklórního festivalu a Jihomoravské dožínky.
Program této kulturní akce je vyvěšen na vývěskách v obci a na webu
www.moravskekninice.cz nebo www.kr-jihomoravsky.cz

KUŘIMSKÁ CYKLOSTEZKA 2014
Město Kuřim a HB Kuřim Vás zvou na cyklozávod pro děti a širokou veřejnost v
sobotu 6. září 2014. Start i cíl – na počátku cyklostezky v Kuřimi za železniční
vlečkou – ul. U Stadionu. Trasa – část po cyklostezce Kuřim – Malhostovice, pro
děti zktrácená trať. Občerstvení v cíli zajištěno. Atrakce pro děti.
Program a kategorie vyvěšeny na vývěskách a na webu obce.

XVI. OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI
Na vědomost se dává, že ve dnech 13. a 14. září Léta Páně 2014 král Přemysl
Otakar I. s chotí do města Oslavany zavítá, aby zde všeobecnému veselí
požehnal, privilegia městu udělil a dvoudenní slavnost radosti podpořil. Vy,
kteřížto si tuto veselici ujíti nechati nechcete, navštivte proto ve dnech těchto naše
město a uzříte nevídané a uslyšíte neslýchané. Více na vývěskách.

Dožínkové slavnosti v SokolnicíchNa tuto akci Vás zveme srdečně v
neděli 14. září 2014. Program 13:00 – Poděkování za úrodu – mše svatá v

zámecké kapli. 14:00 program na zámku – dožínkové pásmo dětí ze Sokolnic,
hudební vystoupení senior DPS Sokolnice, vystoupení žáků ZUŠ Židlochovice,
taneční vystoupení FS Hruška z Újezdu u Brna, Mužáci ze Žatčan, Mužáci z
Moravských Knínic, CM Kyničan, lidový jarmark. Občerstvení zajištěno.

HURÁ DO ŠKOLY již potřetí
Poslední prázdninový víkend zveme všechny školáčky, školáky, jejich rodiče a
prarodiče na KOVBOJSKÉ - HURÁ DO ŠKOLY. NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
Stezka pro děti s honbou za pokladem, táborák aneb přineste si špekáček,
večerní rodičovské posezení. Bohaté občerstvení zajištěno. KOVBOJOVÉ SE
NA VÁS TĚŠÍ V SOBOTU 30. SRPNA 2014 OD 15 HOD. U MYSLIVECKÉ
CHATY. Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

TJ SOKOL informuje
TJ SOKOL Moravské Knínice oznamuje zájemcům o cvičení, že v současné době
je zpracováván rozvrh cvičebních hodin v místní sokolovně na období říjen 2014
– září 2015. Kdo z občanů by měl zájem vést cvičení některé z již existujících
složek či chuť provozovat v místní sokolovně některý nový sport či jiný druh
pohybové aktivity, podejte svůj návrh na tel: 602 622 175 nebo na e-mailu:
lvojanec@seznam.cz . Požadavky prosím zašlete do 15.9.2014

9. ročník Špalcykloboj 2014
Zveme Vás na CYKLISTICKÝ VÍCEBOJ (jízda zručnosti, pomalosti a na čas)
PRO DĚTI OD 4 DO 16 LET. Místo konání - bývalá vojenská střelnice
v Moravských Knínicích.
Datum konání – sobota 20.9.2014. Prezentace závodníků v 13:30 hodin. Start
soutěží - 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA. Občerstvení zajištěno v místě
konání víceboje.
-lv-

Přebor Sokolské župy Pernštejnské ve stolním tenise
TJ SOKOL Moravské Knínice, oddíl stolního tenisu pořádá v sobotu 20.9.2014
v sokolovně
v Moravských
Knínicích
PŘEBOR
SOKOLSKÉ
ŽUPY
PERNŠTEJNSKÉ ve stolním tenise.
Technická ustanovení:
1. Předpis:
Hraje se dle pravidel ST, SŘ a ustanovení tohoto rozpisu.
2. Disciplíny: Dvouhra mužů a žen
Čtyřhra mužů a žen
Dvouhra veteránů nad 50 let
3. Časový pořad: 8:00-8:30 prezentace
8:30-9:00 losování, 9:00 zahájení soutěží.
4. Systém soutěží: Dvouhry kombinací skupinového a vylučovacího systému,
čtyřhry na dvě porážky.
5. Právo startu:
Hráči pozvaní pořadatelem hrající nejvýše okresní přebor I.
třídy, včetně všech přihlášených hráčů a hráček.
6. Rozhodčí:
Ke stolům určuje vedení turnaje.
7. Míčky:
Hraje se vlastními míčky.
8. Ceny:
Nejméně první tři v každé kategorii získávají věcné ceny
9. Startovné : Dle SŘ stolního tenisu : dvouhra 60,- Kč, čtyřhra 40,- Kč

10. Občerstvení :

Zajištěno v místě konání turnaje.

-lvojanec-
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To je cvičení maminek s dětmi.
Setkáváme se každý čtvrtek v dopoledních hodinách v místní
sokolovně.
Během hodinového cvičení se snažíme naše ratolesti všestranně
rozvíjet. Hodinu zahajujeme společnou písničkou. Poté následují
jednoduché básničky s ukazováním. V průběhu hodiny zpíváme také
různé písničky, které děti doprovázejí hrou na nástroje. Program si
zpestřujeme také tanečky a hranou pohádkou.
Děti i maminky mají k dispozici nejen hračky, ale také tunely na
prolézání, trampolínku, lavičky, plastovou houpačku, skákací pytle…..
Mezi oblíbené patří i látkový padák, ve kterém se batolata ráda
houpou.
Během roku se snažíme setkávání maminek s dětmi obohacovat i
různými akcemi. V listopadu je to Svatomartinská slavnost. V prosinci
vyrážíme do lesa, abychom popřáli hezké svátky i lesním zvířátkům.
Každý rok si předvánoční čas zpříjemňujeme Předvánočním tvořením.
Výtěžek z této akce využíváme nejen pro potřeby Rarášků, ale také
například pro dětský karneval. V březnu vítáme u potoka jaro, v dubnu
pořádáme pro rodiče a děti Čarodějnou stezku. V červnu vyrážíme na
společný výlet do okolí Moravských Knínic.
Hola, hola, milé maminky, během měsíce září začneme opět se
cvičením v místní sokolovně. V případě vašeho zájmu pište prosím na
email: bravencova.hana@seznam.cz či romaneta@gmail.com či volejte
na telefonní čísla: 723 708 283 (Romana Helanová) nebo 777 579 115
(Hana Bravencová).
Podrobnější informace vám pak poskytneme na plakátech začátkem
měsíce září. Těšíme se na Vás!

SK MORAVSKÉ KNÍNICE informuje
Termíny utkání podzimního kola Okresní fotbalové soutěže
Brno-venkov IV. třída muži skupina C r. 2014
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.

domácí
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Příbram
SK M.Knínice
Zakřany

hosté
Říčany B
Domašov – Říčky
SK M.Knínice
Chudčice
SK M.Knínice

den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

datum
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
20.9.

čas
13:30
13:30
16:30
13:00
16:00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ketkovice
SK M.Knínice
Drásov
SK M.Knínice
SK M.Knínice
Veverské Knínice
Říčany B

SK M.Knínice
Vysoké Popovice
SK M.Knínice
Babice u Rosic
Veverská Bítýška B
SK M.Knínice
SK M.Knínice

Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Úterý
Neděle
Sobota

5.10.
12.10.
18.10.
26.10.
28.10.
2.11.
8.11.

15:30
12:00
15:00
11:30
14:30
14:00
14:00

Termíny utkání podzimního kola Okresní fotbalové soutěže Brno-venkov
PŘÍPRAVKA STARŠÍ r. 2014
Kolo
domácí
hosté
den
datum
čas
1.
TJ SOKOL
SK M.Knínice
Neděle
31.8.
10:00
Veverské Knínice
(hřiště Říčany)
2.
SK M.Knínice
FC Čebín
Neděle
7.9.
9:00
3.
FC Veverská
SK M.Knínice
Sobota
13.9.
9:00
Bítýška
4.
SK M.Knínice
FKM Kahan
Neděle
21.9.
9:00
5.
SK M.Knínice
AFK Tišnov
Neděle
28.9.
10:30
6.
FK SOKOL
SK M.Knínice
Neděle
5.10.
12:00
Zbraslav
7.
SK M.Knínice
TJ Oslavany
Neděle
12.10.
10:30
8.
SK Vysoké
SK M.Knínice
Sobota
18.10.
13:00
Popovice
9.
SK M.Knínice
SK Drásov
Neděle
26.10.
9:00
Termíny utkání podzimního kola Okresní fotbalové soutěže Brno-venkov
PŘÍPRAVKA MLADŠÍ r. 2014
Kolo
domácí
hosté
den
datum
čas
1.
SK M.Knínice
TJ SOKOL
Neděle
31.8.
9:00
Ketkovice
2.
FK SOKOL
SK M.Knínice
Sobota
6.9.
10:00
Zbraslav
3.
FC Kuřim
SK M.Knínice
Čtvrtek
11.9.
17:30
4.
SK M.Knínice
TJ Lažánky
Neděle
14.9.
9:00
5.
AFK Tišnov
SK M.Knínice
Pátek
19.9.
17:30
6.
SK M.Knínice
FC Veverská
Neděle
28.9.
9:00
Bítýška
7.
FKM Kahan A
SK M.Knínice
Neděle
5.10.
10:30
(hřiště Zbýšov)
8.
SK M.Knínice
SK Drásov
Neděle
12.10.
9:00
9.
FKM Kahan B
SK M.Knínice
Neděle
19.10.
10:30
(hřiště Zastávka)
VOLNO
10.
FC Čebín
SK M.Knínice
Neděle
2.11.
10:30

Nábor do volejbalových družstev
DDM HIPPO Kuřim – VOLEJBALOVÝ KROUŽEK Vás zve na nábor do
volejbalových družstev v pátek 5.9.2014 16:30 – 17:30 – antukový kurt ZŠ
Tyršova. Holky narozené 1.7.1995 a mladší a kluky narozené 1.7.2001 a
mladší.
Informace:
http://volejbalkurim.sweb.cz,
kontakt:
volejbalkurim@seznam.cz

Školní jídelna Moravské Knínice
Žádá rodiče žáků a dětí, aby sdělili nejpozději do pátku 29.8.2014 na
telefon 541 264 948, od kterého dne nového školního roku se bude jejich
dítě stravovat.

Výběr krojů
V pondělí 1.9.2014 v době od 18:00 do 19:00 hodin se budou v sokolovně
vybírat všechny půjčené kroje. Žádáme ty, kteří mají doma vypůjčený
kroj ze sokolovny, aby jej v tomto termínu přišli vrátit. Připomínáme, že za
půjčení krojů se platí.

STARCI NA CHMELU
Ochotnický soubor TJ Sokol Moravské Knínice Vás
srdečně zve na divadelní muzikál Starci na chmelu v
sobotu 27. a v neděli 28. září 2014 v místní sokolovně.
Bližší údaje budou na plakátech.

