Starosta obce informuje
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Moravské Knínice
Starosta obce Moravské Knínice podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů o z n a m u j e
1. volby do Zastupitelstva obce Moravské Knínice se uskuteční



v pátek 10.10.2014 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je
volební místnost sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
V obci Moravské Knínice budou voliči hlasovat pro 7 budoucích členů
zastupitelstva obce.
1. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků
2. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. 7 členů zastupitelstva obce.
3. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
4. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou
obdržel od okrskové volební komise. A tu vhodí do volební schránky.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
Starosta obce Moravské Knínice svolává 31. zasedání zastupitelstva obce na
pondělí 29.9.2014. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu a
bude zahájeno v 18:00 hodin.
Hlavní body:
 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Kaskáda HOME s.r.o.
 smlouva o zřízení věcného břemene E.ON ČR s.r.o.
 cenová nabídka na svoz odpadu v roce 2015
 žádost o vydání stanoviska k oplocení pozemku p.č. 4382
 rozpočtové opatření 6/2014
 zhodnocení volebního období 2010 - 2014
 finanční situace obce
 petice občanů - sdělení KHS Jmk

NABÍDKA SLUŽEB VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE
Provedeme senzorické zkoušky vod, fyzikálně chemické, radiologické,
mikrobiologické a hydrobiologické zkoušky vod pitných povrchových, podzemních,
odpadních a vod ke koupání, fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky
vodných výluhů a kalů, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů.
Součástí nabídky jsou akreditované odběry vod i kalů, včetně samostatného
vzorkování mimo návaznost na akreditované zkoušky. Vodohospodářské
laboratoře rovněž nabízejí svým zákazníkům:
 elektronický přenos výsledků do registru hygienické služby IS PiVo
 zapůjčení vzorkovnic při odběru vzorků vod zákazníkem
 interpretace výsledků zkoušek
Ceny jsou určeny platným ceníkem, který je zákazníkům k dispozici na vyžádání
v laboratořích. Ceny jednotlivých skupin zkoušek na základě potřeb a požadavků
zákazníka upřesní vedoucí laboratoře nebo manažer laboratoří. Stálým
zákazníkům a v případě vyššího objemu prací je poskytována sleva.
Kontakt: www..vodarenska..cz
Manažer laboratoří
RNDr. Zdenka Boháčková
telefon/fax :547 212 417
email: Zdenka.Bohackova@vastd.cz
mobil: 602 591 626
Manažer kvality
Mgr. Andrea Turzíková
telefon/fax :545 532 442/547 212 417
email: Andrea.Turzikova@vastd.cz
mobil: 737 221 671

Pranostiky na měsíc říjen
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. Studený říjen - zelený leden.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Jednotlivé dny
1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
2. Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4. Svatý František zahání lidi do chýšek
5. Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
8. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
9. Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
9. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu
15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
16. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
16. Déšť na Havla, déšť na vánoce.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
21. Svatá Voršila zimu posílá.
21. Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
23. Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána
26. Svatý Haštal - vymeť maštal.
28. Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28. Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.

ŠPALCYKLOBOJ Moravské Knínice 2014
TJ SOKOL a Obecní úřad Moravské Knínice uspořádali v sobotu 20. září 2014
tradiční cyklistickou soutěž pro děti a mládež s názvem Špalcykloboj. Letošního,
v pořadí již IX. ročníku se zúčastnilo 29 cyklistických nadějí z M.Knínic, Brna,
Vyškova a Rousínova. Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny.
První byla jízda zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (nikoliv na
koni, ale na kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a nakonec co
nejrychleji prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého oře (velocipéd).
Druhou byla jízda pomalostí. Třetí disciplína, klasický kros v terénu na čas, se ale
z důvodu deště neodjela. I tak každý z účastníků obdržel sladkou odměnu a jako
upomínku na tuto akci malý dřevěný špalíček (proto název „Špalcykloboj“ ).
Kategorie 3-5 roků
1 David
Kaláb
2 Vilém
Pekařík
3 Jiří
Helán
4 Monika Šubrtová
5 Vojtěch Tyl
6 Alice
Bořilová
7 Tomáš
Hájek
8 Dorota Pekaříková
9 Kryštof Pleskač
Kategorie 6-7 roků
1 Vojtěch Koláček
2 Robin
Pleskač
3 Martin Kaláb
4 Franta
Dvořák
5 Vašek
Šubrt
6 Lukáš
Langer
7 Šimon
Tyl
8 Adam
Volák

M.K
M.K
M.K
Rousínov
M.K
M.K
M.K
M.K
M.K

837
1000
1046
1104
1288
1530
1710
1755
2187

M.K
M.K
M.K
Vyškov
Rousínov
M.K
K.K.
M.K

507
635
640
719
723
949
1357
1424

Kategorie 8-9 roků
Jakub
Tyl
Andrea Vojáčková
Patrik
Houbal
Tomáš
Bořil
Katka
Matyášová
Antonie Pekaříková
Matěj
Koláček

Kategorie 10-12 roků
Matyáš Toldy
Petra
Kalábová
Jana
Slámová
Irena
Kahleová
Štěpán Matyáš

M.K.
Brno
M.K.
M.K.
M.K.
M.K.
M.K.

M.K.
M.K.
M.K.
M.K.
M.K.

477
513
527
562
598
629
698

250
344
1026
1029
1403

Přebor Sokolské župy Pernštejnské ve stolním tenisu
Poslední generálkou stolních tenistů před nadcházejícími mistrovskými
soutěžemi je již po léta pořádaný přebor Sokolské župy Pernštejnské.
V sobotu 20.9.2014 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice tento
turnaj již po patnácté. Tato akce se současně nesla v duchu 35.výročí založení
oddílu stolního tenisu v M. Knínicích. Před nadcházejícími mistrovskými
soutěžemi využilo možnost doladit svou formu ve dvouhrách a čtyřhrách 25 hráčů
a hráček z 8 oddílů.
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 tělocvičnou jednotou stalo pravidlem, kromě
příjemně stráveného dne za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči s upomínkou
na tento turnaj.

Poděkování za věcné ceny patří Sokolské župě Pernštejnské a firmě Auto Petr
Kuřim.
Celkové pořadí soutěže registrovaných
1
2
3
5-8

9-12

13
14
15-16
17-20

21-23

Smolík
Štourač
Suchomel
Mareš
Gabryš
Jaroušek
Štěpánek
Wünsch
Pleskač
Buchta
Suchomel
Urbánek
Tun
Baťa
Kučera
Vávra
Vojanec
Svejkovský
Vasas
Hýsek
Štefl
Krebs
Křivánek

Milan
Milan
Josef
Radim
Milan
Dušan
Luděk
Vlast.
Miroslav
Stanisl.
Vít
Filip
Karel
Jiří
Milan
Ivan
Libor
Petr
Mirosl.
Jarosl.
Vladim.
Pavel
Zdeněk

Nedvědice
Kuřim
Rohozec
Nedvědice
M.K.
M.K.
Nedvědice
Nedvědice
M.K.
Brno
Rohozec
Nedvědice
M.K.
Slatina
M.K.
D.Loučky
M.K.
M.K.
Kuřim
Kuřim
Kuřim
Kuřim
Nedvědice

Celkové pořadí soutěže čtyřher
1
2
3
4
5-6
7-8
9-12

Urbánek
Štourač
Štěpánek
Svejkovský
Vojanec
Suchomel
Kučera
Tun
Krebs
Kočková
Štefl
Křivánek

Wünsch
Buchta
Smolík
Gabryš
Pleskač
Suchomel
Vávra
Baťa
Vasas
Kočka
Hýsek
Mareš

-lvojanec-

1. Skautský oddíl Moravské Knínice
září2014

Rozpis schůzek jednotlivých družin pro letošní školní rok
Kajky – úterý 17.30 - 18.30
Duhová šestka – úterý 18.00 - 19.00
Černí vlci – čtvrtek 17.00 – 18.30
Červení vlci – pátek 16.00 – 17.30
Orli – pátek 18.30 – 19.30

Seznam věcí, které děti mají nosit na schůzky, dostanou od svých rádců.

Vranov
I letos se děti vydaly na pouť na Vranov. Jen se jich sešlo méně, než
v předešlých letech. O zábavu ani tak nebyla nouze. Zápolily
vědomostmi při hře s indicíemi, zúčastnily se mše svaté a po ní okukovaly
sladkosti u stánků.

Děkujeme ochotným rodičům za zpáteční odvoz
PS: jedna hádanka z cesty: „Dlouhá je a trvá krátkou chvíli, široká je víc než jednu
míli,vysoká je, má sedmery schody, přec se vejde do kapičky vody.

Co nás čeká v řijnu…
3. října se sejde celý oddíl u rybníka na zahajovacím ohni.
7. října budeme opět pomáhat stavět školu v Africe. Více informací
najdete na plakátcích, ale už teď Vás můžeme nalákat na zajímavé video,
písničky a tance a také něco dobrého na zub
Budeme moc rádi, když přijdete podpořit dobrou věc.

Tenisový turnaj smíšených čtyřher
Třetí zářijovou sobotu 20. září 2014 uspořádal tenisový oddíl TJ Sokol Moravské
Knínice tradiční turnaj smíšených čtyřher. V čase babího léta se tohoto oblíbeného
a léty prověřeného sportovního podniku zúčastnilo celkem 7 smíšených párů.
Základní část byla hrána ve dvou 3 a 4 členných skupinách. První dva z každé
skupiny potom postoupili do semifinále. Dvojice na 3. – 4. místě hrály soutěž útěchy
o konečné umístění. Soutěže byly hrány vždy na jednu vítěznou sadu.
Stejně jako v uplynulých ročnících kromě příjemně stráveného dne na antukových
dvorcích, si účastníci odnesli řadu hodnotných sportovních zážitků.
Celkové pořadí :
1.
Petra LEICMANOVÁ
Jindřich GÁLL
2.
Jana KOSÍKOVÁ
Aleš LEICMAN
3.
Lenka HAVLÍKOVÁ
Zdeněk ŠPAČEK
4.
Jana SIMETINGEROVÁ Petr ŘEZNÍČEK
5.
Jitka HRDLIČKOVÁ
Ivan KOLÁČEK
6.
Bára POLITZEROVÁ
Břeťa KUCHAŘ
7.
Eva KOLÁČKOVÁ
Oldřich MÁŠA

BRIGÁDY NA PŘÍSTAVBĚ NÁŘAĎOVNY aneb AKTIVITA
ČLENŮ SOKOLA
V květnovém zpravodaji jsme Vás informovali o plánované stavbě nové
nářaďovny ve dvoře knínické sokolovny. Vzhledem k tomu, že Sokol nemá
potřebné finanční prostředky a stavbu bude financovat především z dotace od
Obce Moravské Knínice, bylo rozhodnuto, že v rámci ušetření bude stavba
provedena především brigádnicky. 6.června vyhlásil výbor Sokola první brigádu
na vyklízení dvora a přípravu staveniště. Další brigády probíhaly každý týden vždy
v úterý a ve čtvrtek. Stavba se pomalu chýlí ke konci. Knínický Sokol má v členské
základně 50 dospělých mužů od 18 do 60 let. Je nám ovšem líto, že z těchto 50
mužů se brigád zúčastnilo pouze 12. Děkujeme všem těm, kteří se brigád účastnili
opakovaně. Bez jejich pomoci by přístavba nebyla.
–výbor

POZVÁNKA DO DIVADLA
Mladá režisérka Zuzana Králíková se poprvé představí s knínickým
divadelním souborem v nejslavnějším českém filmovém muzikálu „Starci
na chmelu“
Jako činoherní režisérka získávala zkušenosti také přímo na prknech tohoto
místního divadla. Co si Zuzana myslí o divadle, o knínickém činoherním souboru
a proč se jí říká „Jana Ámosa“ se dozvíte v následujícím rozhovoru.
Starci na chmelu je první a patrně i vůbec nejznámější český filmový muzikál,
natočený režisérem Ladislavem Rychmanem v roce 1964 podle námětu a
scénáře Vratislava Blažka (který byl i autorem písňových textů) s Vladimírem
Pucholtem, Ivanou Pavlovou a Milošem Zavadilem v hlavních rolích. Film se stal
brzy velmi populárním a písničky autorů Jiřího Bažanta, Vlastimila Hály a Jiřího
Maláska doslova zlidověly.
Středoškolská třída pobývá na chmelové brigádě. Intelektuálně zaměřený žák
Filip (Ondřej Lidmila), který nezapadá příliš do třídního kolektivu, si najde nocleh
na půdě ubytovny, kterou se pro brigádníky stala budova základní školy, a svůj
příbytek vylepšuje věcmi, které si tajně „vypůjčuje“ v JZD. Tam ho objeví noblesní
spolužačka Hanka (Tereza Hanáková), která nechce spávat v tělocvičně s
ostatními dívkami. Na vznikající vztah mezi Hankou a Filipem jejich spolužáci brzy
přijdou, většinou jej však respektují. To se nelíbí primusovi třídy Honzovi (Jan
Lidmila), který má zájem jak o Hanku, tak i o Filipův podkrovní byt. Jeho snaha
získat obojí násilím je však neúspěšná. Proto anonymně upozorní třídní učitelku
(Zuzana Králíková) a předsedu JZD (Jiří Hanák) na pachatele záhadného mizení
věcí. Odhalen je nejen Filip, ale i jeho milostný vztah s Hankou. Následující den
„soud“ pedagogického dozoru chmelové brigády rozhodne o vyloučení Filipa a
Hanky z brigády i ze školy za jejich demonstrativní přiznání vzájemné lásky.
Dosud oblíbenému Honzovi dávají ostatní studenti najevo své opovržení. Muzikál
vystihuje podobu tehdejšího komunistického režimu a útlak jednotlivce s jiným
smýšlením a se snahou jít proti proudu.
Celým filmem diváky provází v roli symbolických průvodců tři kytaristé v černém
a zpívající ústřední melodii celého filmu píseň Milenci v texaskách. V knínickém
představení jsou těmito průvodci Marek Cibulka a Martin Kšica.
Čím Vás zlákala nabídka divadla, že jste se ujala režie slavného muzikálu?
Převzala jsem režii na přání vedení po paní Halouzkové, která z časových důvodů
nemohla přípravu hry dokončit. Zlákala mě v podstatě kombinace několika faktorů
– zaprvé atraktivní titul, který mi byl dramaturgií divadla nabídnut, za druhé
herecký soubor, který jsem měla tu čest pracovně poznat a za třetí možnost
přenést tento muzikál na malou scénu našeho divadla. To vše byla výzva!
Vy sama dáváte přednost tzv. hereckému divadlu, tedy postavenému
především na výkonech herců. Bude to stejné i nyní?
Mělo by být. Herec je nejdůležitějším elementem divadla a pro mě osobně je
velice důležité, aby herci věděli, co hrají za postavy a v jakých situacích se jejich
postavy nacházejí. A ideální potom ještě je, když herci do svých postav
„přinesou“ něco svého a cítí se v nich dobře. Z jeviště je to totiž potom cítit.

Je pro Vás něčím limitující, že jsou Starci na chmelu známi především jako
vynikající filmový muzikál? Nebo je možné v tom najít výhodu?
Je to výhoda i nevýhoda. Výhodou je, že díky filmu je příběh známý široké divácké
veřejnosti. Nevýhodou potom je, že film používá velmi výraznou hereckou a
výtvarnou stylizaci, které na divadle nikdy nebudeme schopni dosáhnout. Ale
v naší inscenaci se budeme snažit ji naopak nahradit vlastními prvky, které umí
jen naše divadlo. Nicméně je jasné, že srovnání s filmem v očích diváka se asi
nevyhneme.
Víme o Vás, že máte před sebou první hru a hned takovou muzikálovou
“pecku“. Jaké máte pocity?
Ano, skoč a plav. Bojim, bojim… :). Ne, samozřejmě všechno zvládneme jako
vždy na jedničku!!! Zkoušky nyní probíhají velmi intenzivně. Dolaďujeme
choreografii s taneční mistryní s paní Lucií Kokotkovou-Buryanovou a kapela je
už dokonale připravená. Co se týče kostýmů, jedná se o méně náročnou hru.
Knínický divák je zvyklý při představeních místního divadla na doprovod
živé muziky. Můžete nám prozradit, jakou formaci jste zvolili tentokrát?
Ano, opět využíváme živý zpěv a živou kapelu, tentokráte ve složení Monika
Pleskačová (klávesy), Tomáš Borek (basová kytara), Viktor Svída (elektrická
kytara) a Jiří Rašovský (bicí). Ráda bych doplnila, že oproti swingovému pojetí
původního filmu uslyšíte spíše bigbeatové rytmy, čímž bude hra jistě pro dnešního
posluchače zajímavější. O úpravu původní filmové hudby se postaral Tomáš
Borek a nutno říci, že velmi zdařile. Myslím si, že divák se má na co těšit…
V minulém divácky úspěšném představení Limonádový Joe jsme zhlédli
velmi nákladnou a výpravnou scénu a také náročnou kostýmní přípravu. Co
je u této hry nejnáročnější?
Mnoho věcí. Čím by byla živá kapela a zpívající herci na pódiu bez kvalitního
ozvučení. Za technicky velmi náročné tedy považuji nazvučení muzikálu.
Polovičním zážitkem by bylo slyšet, ale nevidět - vše musí být dokonale nasvíceno,
takže nelze opomenout ani zásluhy osvětlovače Petra Hanáka. No a jak už to
v knínickém divadle bývá, nákladné jsou i kulisy. Divadlo bude probíhat ve třech
patrech, což je u našeho divadla patrně nejnáročnější scéna všech dob. Tímto
chci poděkovat Jiřímu Hanákovi, starostovi Sokola, který se vlastnoruční výrobě
kulis vždy velmi intenzivně věnuje.
Na co byste nalákala knínické diváky, proč by měli muzikál ve Vašem pojetí
vidět?
Myslím, že Starci na chmelu by mohli lákat diváky na nostalgii dob dávno minulých
(pro ty starší), a zároveň na nadčasová témata – lásku, pravdu, jedinečnost.
Budeme se snažit diváky překvapovat, ale hlavně bavit dobrou hudbou a
překrásným scénářem.
A proč Jana Ámosa?
Tak to už neprozradím, dozví se to jen diváci 27. a 28. 9. 2014 v naší sokolovně.
-Martin Kšica-

HURÁ DO ŠKOLY
Tak jako každý rok se na konci letních prázdnin setkali školáci s rodiči z Moravských Knínic
na Hurá do školy 2014. Děti si prošly stezkou plnou kovbojů, mezi které se připletl i jeden
Mexičan a plnily rozličné úkoly. Na konci všechny čekala zasloužená odměna, spolu s
táborákem. Počasí akci přálo, což potvrdila hojná účast nejen místních, ale také
přespolních návštěvníků. Dobrou náladu podpořila skvělá obsluha baru, jízda na koni a
ukázka parního stroje. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

„VELKÝ PAPÍROVÝ DEN“
Vážení občané Moravských Knínic, rodiče dětí a žáků mateřské školy a
základní školy, zúčastněte se s námi SBĚRU STARÉHO PAPÍRU „Soutěž
s panem Popelou“.
Veškerý starý papír - netříděné – noviny, časopisy, kartony apod. můžete
odevzdat u budovy základní školy – „za rohem“ v pondělí 6. října 2014.
Papír se odváží v úterý ráno. Výtěžek ze sběru použijeme na odměny a
výtvarnou činnost dětí a žáků.
Děkujeme - ředitelka ZŠ a MŠ.

Den dětí a koní 2014
Srdečně Vás zveme na 6. ročník akce „DEN DĚTÍ A KONÍ“, který se bude
konat v sobotu 4.10.2014 od 14:00 hodin v Moravských Knínicích v areálu
bývalé vojenské střelnice. Nejen pro děti, zde bude zdarma možnost svezení
na koních, v bryčce, kartáčování koní. Můžete přinést pamlsky pro koně – jablka,
mrkev nebo usušený chléb. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast Hanka a Jenda Helánovi

Pozvánka na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče dětí narozených od měsíce listopadu 2013 do října 2014.
Kulturní komise při Obecním úřadě v Moravských Knínicích Vás srdečně zve
k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života, které se koná
v neděli 16.listopadu 2014. Očekáváme Vás s děťátkem v 15:00 hodin v sále
sokolovny v Moravských Knínicích.

USPÁVÁNÍ ŽÍŽALEK“ aneb LOUČENÍ S PODZIMEM…
Ve STŘEDU 5.11. 2014
KAŽDÉ DÍTĚ S LAMPIÓNEM
NEBO LUCERNIČKOU
KDE? V Moravských Knínicích od základní školy vyjde průvod s lampióny
v 16.30 h, projde obcí a půjde až k terase školní zahrady.
Nejdříve vystoupí děti obou mateřských škol a potom žáci základní
školy s kulturním programem na rozloučení s podzimem. Uloží žížalky k zimnímu
spánku.
-zšKDY?
KDO?

