Starosta obce informuje
Změna zákona o ochraně ZPF
K 1. dubnu tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb. kterým se mění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
ve znění pozdějších předpisů.
Tato nenápadná novelizace z vládní dílny výrazně prodraží jak výstavbu
rodinných domů, tak i stavby v režiích obcí – např. místní komunikace, neboť
zpoplatňuje vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Doposud platilo, že
plochy určené Územním plánem obce pro výstavbu rodinných domů byly od
poplatku osvobozeny. Při výpočtu poplatku za vynětí se zohledňuje též
skutečnost, zda plocha pro výstavbu se nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje. V tomto případě se základní vypočtená částka za vynětí násobí deseti.
Celé zastavěné území obce Moravské Knínice včetně rozvojových ploch je
v ochranném pásmu. Prolínají se zde ochranná pásma vlastního zdroje pro naši
obec a dále pro obce Jinačovice a Čebín.
Obec Moravské Knínice se přihlásila k iniciativě poslanců STANu, kteří ve
spolupráci se senátory podali návrh na novelu zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu, která řeší stávající kritický stav poplatků za vyjímání pozemků za
rodinné domy, místní komunikace a podobně.
Na Valné hromadě Svazku VAK Tišnovsko konané dne 24.6.2015 byl uplatněn
požadavek na přehodnocení ochranného pásma v katastru obce Moravské
Knínice. V současné době jsou žádosti stavebníků o vynětí půdy posuzovány
Odborem životního prostředí MÚ Kuřim podle staré, ale doposud stále platné
mapy ochranných pásem, takže vypočtená částka na plochu rodinného domu
výrazně překračuje 100 tis. Kč.
Starosto, kdy se začne s chodníkem na Kuřimské?
To je v poslední době stále častější dotaz nejen občanů bydlících v této ulici. Dle
posledního výsledku jednání s vedením vítězné firmy DP stavby energo s.r.o. se
sídlem v Brně budou před Markétskými hody vytýčeny inženýrské sítě a
provedeny veškeré další přípravy. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí po
hodech. Dle předloženého návrhu harmonogramu stavebních prací budou nové
chodníky v ulici Pod Školou a Kuřimské hotové do 18.9.2015. Zastupitelstvo obce
schválilo v rozpočtu obce na realizaci této stavby částku téměř 3 mil. Kč.
Financování akce je tedy zabezpečeno a na tahu je dodavatel.
Chodník za Knínickým hostincem
V závěru měsíce července bude zahájena další stavební akce, která bude
zaměřena na vybudování nového chodníku a vjezdů v úseku ulice Kuřimská za
hostincem. Součástí této stavby bude též zhotovení dlážděné plochy pro umístění
kontejnerů pro třídění odpadů. Finanční náklady na tuto stavbu činí po
provedeném výběrovém řízení téměř 400 tis. Kč.
Práce v ulici U Jánečka byly ukončeny
Ulice U Jánečka se zařadila mezi pěkné upravené ulice. Chodník byl realizován
ve dvou etapách. První etapa proběhla v loňském roce, v letošním roce byl
chodník dokončen včetně silničních obrubníků na druhé straně vozovky. Práce

byly ukončeny položením nového živičného povrchu. Celkové náklady činily 1.226
tis. Kč, z toho chodník 627 tis. Kč a komunikace 599 tis. Kč.
Historický kříž se vrátil do katastru obce
Po několika měsících se vrátil z restaurátorské dílny MgA. Bohdana Jeřábka do
prostor bývalé vojenské střelnice renovovaný kříž. Kříž byl umístěn za pomoci
techniky místního ZD na nově vybrané místo dne 25.6.2015. Již z dálky je vidět
krásné dílo, které se po mnoha létech dočkalo renovace. Celková kompletace
kříže bude dokončena v nejbližších dnech. Plánována je též úprava okolí kříže
včetně výsadby stromů. Náklady na restaurování dle cenové nabídky činí
78.800Kč

Výpis usnesení z 7. zasedání ZO konaného dne 1.6.2015
ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Moravské Knínice za rok 2014.
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Moravské Knínice za rok 2014 ve výši 143.261,52 Kč do rezervního fondu.
ZO M.Knínice schvaluje podle § 17, odst. 7 zákona č.250/2000 Sb., o
rozp.pravidlech územních rozpočtů závěrečný účet obce za rok 2014 „bez výhrad“.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 – viz samostatná příloha.
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Moravské Knínice a TJ Sokol
Moravské Knínice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Moravské
Knínice a TJ Sokol Moravské Knínice.
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Mor. Knínice dle
předloženého plánu rekonstrukce budovy sokolovny v roce 2015 ve výši
620.000,- Kč a současně schvaluje Smlouvu č. 3/2015 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Mor. Knínice TJ Sokol. Starostu obce pověřuje jejím podpisem.
ZO schvaluje jako zhotovitele na akci „Chodníky ul. Kuřimská a Pod Školou“ DP
stavby energo s.r.o., Šmejkalova 1534/84, 616 00 Brno- Žabovřesky
s nabídkovou cenou 2.334.793,54Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
ZO schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Chodník a vjezdy za hospodou“.
Jmenována byla hodnotící komise ve složení Ing. Zdeněk Špaček, MVDr. Milan
Veselý a starosta obce. ZO současně pověřuje starostu obce, aby v souladu se
směrnicí o zadávání a evidenci veřejných zakázek výběrové řízení zahájil.
ZO schvaluje Smlouvu č.:1030024378/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí M. Knínice a E.ON Distr., a.s. na parc.č. 504 a 506.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330031977/001
mezi Obcí Moravské Knínice a E.ON Distribuce, a.s. na parc. č. 303 v k.ú.
Moravské Knínice.
ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030023321/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Moravské Knínice a E.ON Distribuce, a.s. na prac. č. 658/2
v k.ú. Moravské Knínice.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Moravské Knínice
a RWE GasNet, s.r.o. na parc. č. 1049/1, 1065 a 1066.
ZO schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci obce M.Knínice s Org. spr.
institutem, o.p.s., IČ: 01707060 se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno
zast. ředitelem Michalem Pummerem, o společném nákupu energií v roce 2016.

ZO schvaluje pokračovat v přípravě projektu „Moravské Knínice – Plán zeleně za
Střelnicí“ ve spolupráci se společností Paměť krajiny, s.r.o. Brno, Mánesova 55/9.

Roční ohlédnutí za školním rokem 2014- 2015
Již jedenáctým rokem můžete na tomto místě knínického Zpravodaje číst o tom,
jak plyne čas žákům v základní škole. V tomto školním roce navštěvuje základní
školu 44 žáků, do mateřské školy chodí 40 dětí. Kapacita mateřské školy je
naplněna, připravuje se přístavba mateřské školy. V první třídě ZŠ se vzdělávají
dva žáci podle individuálního vzdělávacího plánu s asistentem pedagoga.
Během hlavních prázdnin prošla mateřská škola proměnou – v chodbě se vyměnil
starý nábytek a skleněné dveře za plně funkční skříně s posuvnými dveřmi.
Mnoho akcí během roku pořádá mateřská a základní škola společně, například
Drakiádu, Uspávání zvířátek s lampiónovým průvodem, výtvarné práce na
výstavu Medové dny v Kuřimi, Možná přijde i Mikuláš, výtvarné práce do soutěže
Čarovné barvy země, některé kulturní akce ve společenském sále, Jarní výstavu
s jarmarkem, Velký papírový den - sběr starého papíru se koná třikrát do roka –
na podzim, na jaře a v létě atd.
Základní škola se v září přihlásila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy“,
který pořádá Národní knihovna v Praze a na Slovensku. Po přihlášení jsme
navázali kontakt se slovenskou školou. Naši žáci vyráběli záložky, které jsme
poslali kamarádům na Slovensko, stejně tak vyráběli záložky žáci na Slovensku.
V říjnu se pošesté konal „Bazárek“, tentokrát mohli rodiče nakoupit a prodat zimní
oblečení a obutí. Celou akci zajišťovala paní učitelka Šípková a paní Poláková,
stejně jako na jaře, kdy se konal Jarní a letní bazárek oblečení.
Jako každý 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 mnoho úkolů na celé čertovské dopoledne.
V prosinci se stalo tradicí „Adventní setkání se seniory“, žáci a paní učitelky
připravili krátký kulturní program a potom zahrála k poslechu a adventnímu
rozjímání kapela „Motýlí )D( efekt“.
Poslední den před vánočními prázdninami jsme připravili pro žáky besídku ve
třídách a ve společenském sále „štědrovečerní oběd“, kde pod stromečkem našli
žáci dárečky. U jednoho dlouhého nádherně nazdobeného stolu nás sedělo 50
osob. Na oběd bylo smažené filé a bramborový salát nebo bramborová kaše.
Fotografie můžete vidět na webových stránkách ve fotogalerii. Společně jsme si
vychutnali 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 12 nových prvňáčků. Do mateřské školy se zápis konal na konci
března, bylo přijato 10 nových dětí do mateřské školy. Pro rodiče nových dětí
z mateřské školy i pro rodiče budoucích prvňáčků se konala v červnu informační
schůzka.
Na maškarní karneval se těšily všechny děti. V neděli po ostatkové zábavě se
konal v sokolovně karneval, který nachystaly maminky při SRPŠ. Pro děti byla
připravena bohatá tombola a pěkný program.

Velikonoční jarmark v březnu přinesl svými výrobky s jarní tematikou krásnou
velikonoční pohodu do domácností. Protože se navýšil počet dětí a tím i rodičů a
prarodičů, na tuto akci jsme zvolili prostředí sálu místní sokolovny. Děkujeme
Sokolu Moravské Knínice za zapůjčení sálu.
Popáté 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. Tentokrát se z důvodu
velikonočních prázdnin konala noc až 10. dubna.
Naše Mateřská škola pracuje druhým rokem v projektu MAS Brána Brněnska a
MAS Boskovicka za podpory obcí nazvaného „Technické školky“. Jde o rozvoj
technického myšlení a dovedností v oblasti techniky u dětí předškolního věku.
Projekt začal koncem února 2014, kdy naše mateřská škola II. obdržela vybavení
pro své vzdělávání - kancelářské 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 .
Loni v první části zhotovily děti model nákladního auta, účastnily se několika
exkurzí. Ve druhém roce je čekala práce s lodí, s letadlem a s traktorem. Nejvíce
radosti dětem udělala exkurze do „ZetorGallery“ v Brně. Na jaře proběhla
prezentace projektu s dětmi pro pracovníky vedení Technických školek v naší MŠ
II. a závěrečná konference všech zúčastněných školek v Boskovicích. Pro
pedagogy naší ZŠ a MŠ proběhne prezentace v posledním týdnu školního roku.
Projekt končí června 2015.
O účasti naší ZŠ a MŠ v projektu LegroConsult „Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje“ jsme již psali
v minulých číslech Zpravodaje. Navazuje na polytechnické vzdělávání v MŠ.
Chceme je rozšířit i na základní školu.
Plaveckého a předplaveckého výcviku se zúčastnili žáci školy a předškoláci MŠ
II.
Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku bylo připraveno zdokonalování v dopravní výchově.
Pracovníci Střediska bezpečné jízdy v Brně připravili pro žáky školy testy ve
znalosti dopravních předpisů a po nich následuje jízda zručnosti na výletišti. Na
závěr obdrželi průkaz cyklisty.
Květen byl měsíc velkých událostí. Potřetí jsme pozvali do naší školy na besedu
s ilustrátorem pana Adolfa Dudka. Těšili se na něj všichni žáci, podepsal se dětem
na tričko nebo do přinesené knihy.
Další týden jsme protáhli své tělo při programu S country tanci do stodoly ve
stylovém oblečení.
Následovala škola v přírodě Penzion Vrchovina v Novém městě na Moravě,
tentokrát jsme navštívili Afriku. Ještě před odjezdem k nám do školy přijel Petr
Burian, který nám vyprávěl o své cestě do Maroka v Africe. Téma školy v přírodě
bylo „Afrika nejen na trika“.
Ani v červnu jsme se nenudili. Mateřská škola připravila pro děti ke dni MDD
soutěže s tématem třídění odpadu, následoval školní výlet do planetária v Brně
a do ZOO Brno, ukázka z říše živočichů- hadi.
Ve středu 17.6. se konala na zahradě mateřské školy „Zahradní slavnost“, na
které byly pasovány děti na TECHNIKY, neboť po celý rok pracovaly v projektu
„Technické školky“, ty, které nastoupí v září poprvé do školních lavic byly

pasovány z rukou paní učitelky na „ŠKOLÁKY“. Po slavnostním bouchnutí
„šampíčka“ se děti rozprchly na jednotlivá stanoviště na školní zahradě, kde plnily
různé úkoly pod dohledem starších kamarádů ze základní školy.
Skupina „ZEYFERUS“ předvedla dětem více než 20 dravců, ke každému dravci
přidala ještě několik zajímavostí z jejich života a chovu. Pro děti i žáky naší ZŠ a
MŠ a ZŠ a MŠ Chudčice, kteří se k nám přijeli na ně podívat na fotbalové hřiště,
měli připraveny soutěže a hádanky. Na závěr předvedli dravci chytání kořisti a
svůj krásný let.
Na konci školního roku se jedou žáci 5. ročníku podívat do školy Jungmannova
v Kuřimi, kde budou po prázdninách pokračovat. Jedna žákyně odchází na
gymnázium do Tišnova.
Již se stalo tradicí, že bývalí žáci naší školy připravují pro své mladší kamarády
ze školy i ze školky „Pohádkový les“, kde cestou plní ve skupinkách různé úkoly.
A jak jinak, na konci cesty je všechny čeká odměna.
Malování na chodníku patří k akcím na poslední týden školního roku. Ve středu
proběhne malování na chodníku pro žáky základní školy.
Po dohodě se zřizovatelem udělila ředitelka školy na dny 29. 6. a 30. 6. 2015 dny
ředitelského volna z důvodu malování v prostorách základní školy.
Zakončení školního roku v ZŠ - rozdávání vysvědčení se koná ve společenském
sále v 8.00 h, konec v 9.30 h.
Prázdninový provoz v mateřské škole 1.7. - 10.7. 2015 bude pouze v budově „U
Školky“ spojený pro obě třídy. Ukončen provoz bude 10. července. Provoz obou
budov mateřské školy i základní školy bude zahájen v úterý 1.9. 2015.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří naši školu během školního roku podporovali.
Dětem, rodičům i pracovníkům školy přeji pěkné prázdniny a dovolenou plnou
pohody a krásné letní dny odpočinku.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Brněnsko tančí a zpívá 2015
Folklórní soubor Kyničan – taneční složka, cimbálová muzika a mužský
sbor reprezentovali Moravské Knínice ve čtvrtek 4.6.2015 na hudební a
taneční přehlídce folklórních souborů a skupin regionu Brněnska.
V programu „To nejlepší z Brněnska“ vystoupily soubory na nádvoří Staré
radnice.
XX. 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 jubilejní již XX.
ročník atletického čtyřboje. Tohoto oblíbeného sportovního podniku se letos
zúčastnilo 36 mladých atletických nadějí ve věku od 3 do 15 roků v 8 kategoriích
z Kuřimi, Jinačovic, Brna, Chudčic, Hvozdce a domácích Moravských Knínic.
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“. Pro dospělé
byla premiérově uspořádána soutěž v hodu oštěpem.
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 1380 b.
2. Nečas Dominik M.Knínice 804
3. Pleskač KryštofM.Knínice 692
4. Hájek Tomáš M.Knínice
501
5. Kaláb Tomáš M.Knínice
436
Kategorie 5 - 6 let :
1. Šeptun Filip Kuřim
1756 b.
2. Knoflíček Jakub M.Knínice 1693
3. Kaláb David M.Knínice
1540
4. Hájková Anička M.Knínice 1254
5. Bartoníková Nela Hvozdec 1033
Kategorie 7 - 8 let :
1. Kaláb Martin M.Knínice
2479 b.
2. Havlík Adam M.Knínice
2471
3. Langer Lukáš M.Knínice 2226
4. Pleskač Robin M.Knínice 2167
5. Racková Amálie Brno
1980
6. Nečasová Sára M.Knínice 1627
7. Kalábová Anetka M.Knínice1580
8. Politzer Teodor M.Knínice 1566
Knínické kolečko bez rozdílu :
1. Knoflíček Jakub M.Knínice
2. Hájková Anička M.Knínice
3. Kaláb David M.Knínice

Kategorie 9 - 10 let chlapci :
1. Langer Hynek M.Knínice
2839b.
2. Veselovský David Jinačovice 2581
3. Navrátil Patrik Chudčice
2491
4. Homoláč Ondřej Chudčice 2346
5. Bořil Tomáš M.Knínice
2193
Kategorie 9 - 10 let děvčata :
1. Mauerová Marie M.Knínice 2601b.
2. Kyznarová Pavlína Kuřim
2259
3. Politzerová Jolana M.Knínice 1794
Kategorie 11 - 12 let chlapci :
1. Toldy Matyáš M.Knínice
2864b.
2. Veselovský OndřejJinačovice2708
Kategorie 11 - 12 let děvčata :
1. Kyznarová Michaela Kuřim 2558b.
2. Večeřová Zuzana M.Knínice 2532
3. Slámová Jana M.Knínice
2502
4. Mauerová AnežkaM.Knínice 2472
5. Kalábová Petra M.Knínice 2166
6. Homoláčová Mark. Chudčice 2150
7. Bučková Sára Kuřim
1894
Kategorie 13 - 15 let chlapci :
1. Večeřa Štěpán M.Knínice
2872b.

Soutěž v hodu oštěpem
V rámci Atletického čtyřboje proběhla doplňková soutěž v hodu oštěpem
pro dospělé účastníky.
O nečekané výsledky a zejména svéráznou
techniku hodu nebyla nouze, a tak si i dospělí soutěžící přišli v rámci
sportovního odpoledne na své.

Kategorie ženy 18 +
1. Hanáková Klára
2. Soňa Homoláčová
3. Kalábová Hana
4. Racková Hana
5. Mauerová Lenka
6. Politzerová Bára
7. Koláčková Eva
8. Langerová Magda
9. Špačková Lenka
10.Veselovská Alena

Kategorie muži 18 +

M.Knínice
Chudčice
M.Knínice
Brno
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Jinačovice

17,60 m
15,95 m
15,50 m
14,10 m
14,00 m
13,50 m
13,10 m
12,70 m
9,50 m
8,50 m

1. Pleskač Patrik
2. Hanák Jiří
3. Kaláb Pavel
4. Kaláb Radek
5. Pleskač Ladislav
6. Rajs Martin
7. Bořil Stanislav
8. Toldy Jozef
9. Langer David
10.Mauer Broňa
11.Koláček Ivan
12.Špaček Zdeněk
13.Císař František
14.Veselovský Vlastimil

M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Brno
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Jinačovice

30,60 m
28,70 m
26,40 m
25,00 m
24,00 m
22,50 m
22,40 m
21,60 m
21,50 m
18,80 m
18,40 m
16,80 m
16,00 m
14,10 m

Zcela mimo soutěž hodil své náčiní atlet Petr Vašek z Brna na metu 44,60m
-lvojanec-

Rarášci na cestách
Jeden z červnových čtvrtků jsme s dětmi netrávily tradičně v sokolovně, ale vyrazily
jsme na společný výlet. Naše kroky nás zavedly k nedaleké Polákově chatě, kde
jsme chtěly strávit příjemné dopoledne. A bylo tomu tak.
Po krátkém občerstvení jsme se pustily do cvičení v přírodě, následovala rukodělná
činnost v podobě výroby zvířátka z ruličky od WC papíru. Poté většina absolvovala
jízdu na koni. V závěru dopoledne děti vyrazily po stopách zvířátek a v lese objevily
poklad.
Celý výlet byl prozářen sluníčkem a myslím, že si ho nejen děti, ale i maminky a
babička užily.
Závěrečné rozloučení se cvičením v tomto školním roce proběhlo ve čtvrtek 18.
června, kdy byly dětem předány pamětní listy s drobným dárečkem.
Všem dětem i maminkám přejeme pohodové letní prázdniny a po nich se na vás
budeme opět těšit

OPERKY VE VĚŽNÉ
Mladí ochotníci z divadelního souboru Sokola Moravské Knínice přijali pozvání
Obecního úřadu ve Věžné a v neděli 14. června uzavřeli letošní divadelní sezónu
vystoupením v tamním kulturním stánku. V představení, které zabralo velkou
část horkého svátečního odpoledne, zahráli dvě úspěšné operky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách a O Budulínkovi a publikum v hostitelské
obci mělo možnost zhlédnout i pohádku Josefa Hokra O brejlatý princezně. Všem
hercům i herečkám děkujeme za předvedené výkony a velký dík patří i rodičům,
kteří pomáhali s realizací představení. Po prázdninách začneme nacvičovat nová
pohádková představení, na jejichž uvedení se můžete už nyní těšit. Za divadelní
tým Zuzana Matyášová a Ivona Kahleová.

O pohár Mikroregionu Kuřimka 2015
V sobotu 20. června se fotbalisté přípravky SK Moravské Knínice zúčastnili
fotbalového turnaje mikroregionu, který se konal na fotbalovém stadionu v Kuřimi.
I přes nepříznivé počasí se naši malí fotbalisté umístili na 2. místě za vítěznou
Kuřimí s výsledkem 2 : 3. Na dalších místech se potom umístili malí fotbalisté
Veverské Bítýšky, Hvozdce a další dvě družstva z Kuřimi. Blahopřejeme!

Fotbalisté všeho věku spojme se!
Sportovní klub Moravské Knínice uspořádal pro všechny své členy i širokou
veřejnost v neděli 21.6.2015 závěrečný fotbalový turnaj jarní sezóny. Na zahájení
si fotbalisté přípravky zahráli utkání se svými maminkami. Byli jsme svědky
úžasných sportovních výkonů.
Později si mohl každý návštěvník zahrát “fotbal v bublině”. Při těchto utkáních
zase hráči zažili hodně legrace. (viz. foto na obálce)

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE

Červen 2015

Ošátkování
Během závěrečného ohně 19.6. přijali nový žlutý šátek tři kluci z Černé
šestky . Celá dívčí družina Duhy a jeden Orel pak šátek hnědý. Ti starší na
táboře složí své skautské sliby. Gratulujeme
Zakončení oddílové hry –
„Po stopách mamutů“
Holkám z Duhové šestky se podařilo obhájit potřetí za sebou první místo.
Výhru si náležitě vychutnaly

Přejeme,
všem krásné prázdniny
a těšíme se
do Uhřínova!!!

BRIGÁDA V SOKOLOVNĚ
V místní sokolovně probíhá výměna oken. Z tohoto důvodu jsou zrušeny
veškeré cvičební hodiny ve velkém sále.
V úterý 30.6.2015 proběhne první brigáda žen na úklid velkého sálu,
přísálí a sociálních zařízení. Kbelíky, smetáky a hadry popř. rukavice si
přineste vlastní. Čistící prostředky a houbičky budou k dispozici.
Další brigáda na úklid se bude konat opět v úterý 7.7.2015.

4.7.2015 POZVÁNKA NA LETNÍ STŘELBY
Myslivecká společnost SYCHROV Moravské Knínice pořádá ZÁVOD
JEDNOTLIVCŮ V BROKOVÉ STŘELBĚ NA VYSOKÉ VĚŽI v sobotu 4.7.2015 na
myslivecké střelnici na Čihadle v Moravských Knínicích.
Trénink pátek 3.7. 13:00 – 19:00 hod, závod sobota 4.7. 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.

5.7. 2015 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Při příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje se koná již tradiční mše svatá
v Moravských Knínicích u kaple sv. Cyrila a Metoděje v neděli 5. července 2015
v 11:00 hodin.

14.7.2015 ÚKLID KOSTELA
V úterý 14.7.2015 se koná předhhodový úklid kostela.
Od 17:00 do 18:00 práce ve výškách – mytí oken apod
Od 18:00 do 19:00 mytí lavic a podlah
Úklidové náčiní vezměte s sebou.

Pozvánka na Markétské hody 2015
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na krojované
Markétské hody, které se uskuteční v termínu 17. – 19.července 2015
V průběhu víkendu se můžete těšit na:
Pátek 17.července 2015
cca 15:00 stavění hodové máje u místní sokolovny
Sobota 18.července 2015
12:00 Žádání rodičů stárek na dědině s koňmi
15:00 Předání hodového práva starostou obce na obecním úřadě,
zvaní na hody
20:00 Hodová zábava v místní sokolovně
(V případě pěkného počasí proběhne zábava opět pod širým nebem v
prostoru mezi sokolovnou a kurty) – Moravská beseda
cca 23:00 Sólo hody
Hrají: DH IŠTVÁNCI ze Šardic a CM MLÁDÍ z Čejče
Neděle 19.července 2015
11:00 Hodová mše svatá v kostele sv. Markéty
14:00 Průvod dědinou od sokolovny, sólo u starosty
15:00 Program na návsi - Česká beseda, verbuňk, karičky
16:30 Vystoupení krojovaných dětí, žen a mužů v sokolovně
18:30 Večeře
20:00 Hodová zábava v místní sokolovně

Hraje: DH LÁCARANKA z Kobylí
Vstup pouze ve společenském oblečení!!!
Během obou zábav bude k zakoupení stárkovské víno.
Prosíme o schovívavost občanů, kteří žijí v blízkosti místa konání sobotní
hodové zábavy. Děkujeme.
Během celého víkendu se na setkávní s Vámi těší Kyničan o.s. a Obec
Moravské Knínice.
–th-

