STAROSTA OBCE INFORMUJE
Konec roku 2015 je na dohled
Právě končící rok 2015 můžeme z hlediska rozvoje naší obce zařadit do série úspěšných roků. Dokladem
je výše investovaných finančních prostředků do nových staveb a oprav. Celková částka překročila 5,6 mil.
Kč. Největší akcí byla stavba nového chodníku na ulici Kuřimské. Výdaje v letošním roce dle doposud
provedené fakturace představují částku 2,4 mil. Kč. Pokračovat se bude v této akci na jaře, kdy bude
stavba dokončena dle projektu a dojde též k realizaci výsadby zeleně. Druhou největší akcí byla stavba
dešťové kanalizace v ulici Dolní branka. Celkové náklady na tuto investici překročily 1,2 mil. Kč. Opravy
komunikace v ulici U Jánečka, chodníku za Knínickým hostincem včetně vybudování kontejnerového stání
představují částku téměř 1,4 mil. Kč. Oprava obecních polních a lesních cest si vyžádala celkovou částku
600 tis. Kč.

A co připravujeme na rok 2016 ?
Pravděpodobně největší akcí bude kabelizace zbývající části obce. V současné době je již k dispozici
projekt kabelizace elektrického vedení NN a bude zahájena příprava projektu na nové osvětlení, kabelizaci
rozhlasu a místního rozvodu kabelové televize, včetně internetu. Hrubý odhad na tuto investici je 4 mil.
Kč. Pokračovat budeme s opravou místních komunikací. Do rozpočtu obce bude zařazeno položení
nového živičného povrchu v části ulice Kuřimské za Knínickým hostincem a v ulici Pod Školou. Zde rovněž
počítáme s výměnou obrubníků a chodníkové dlažby pod obecním úřadem.
V roce 2015 byla vypracována projektová dokumentace na akci „Extravilán Moravské Knínice – Střelnice
U Dubu“ a byla podána žádost na financování tohoto projektu z operačního programu životní prostředí.
V případě úspěšnosti této žádosti, bude projekt realizován na podzim příštího roku. V projektu je řešeno
využití území z dlouhodobé perspektivy tak, aby mohlo být celé území nenásilně a postupně začleněno
do stávající naučné stezky a celkové koncepce ochrany přírody v katastru obce Moravské Knínice.
Přejme si, aby příští rok byl pro další obnovu naší obce úspěšný a všechny plány se naplnily.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 štěstí zdraví, lásku mír a pokoj.

Svoz odpadů
Svoz odpadů o vánočních svátcích vychází tentokrát na pracovní středu 23.12.2015. Další svozový den
bude opět středa, ale už v novém roce 6.1. 2016. Z toho plyne, že v roce 2016 bude svozový den každá
lichá středa.

Poplatky vybírané obecním úřadem v roce 2016
Od 20. ledna roku 2016 bude zahájen výběr poplatků pro nadcházející rok.
Poplatek za svoz odpadů……………………..... 550,-Kč/osobu/rok
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní symbol číslo
popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – svoz odpadů + příjmení plátce + počet osob,
za které je placeno. Nebo platba v hotovosti na obecním úřadě od 20.1. 2016.
Poplatek za televizní kabelový rozvod ……. 500,-Kč/přípojku/rok
Lze zaplatit pouze v hotovosti na obecním úřadě. Vybíráme pro provozovatele společnost 3C, s.r.o.Brno.
Poplatek ze psa ……………………………….

60,-Kč/1 pes (senioři 30,-/1 pes)

Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní symbol číslo
popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – poplatek ze psa + příjmení plátce + počet psů,
za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na obecním úřadě.

Daň z nemovitých věcí v roce 2016

Nová povinnost pro plátce DPH od
roku 2016

Upozorňujeme majitele nemovitostí (pozemků i
staveb), že termín k podání daňového přiznání
k dani z nemovitých věcí pro rok 2016 končí
31.1.2016. Vlastník vyplňuje tiskopis Přiznání
k dani z nemovitých věcí při jakýchkoliv
změnách vlastnictví nemovitého majetku!
Daňové přiznání můžete vyplnit i na webu České
daňové správy http://adisepo.mfcr.cz, kde Vám
program automaticky doplňuje kolonky a zároveň
i kontroluje vložená data. Tiskopis lze vytisknout
a následně odevzdat na FÚ. Více informací a
případné
změny
v daňové
problematice
v souvislosti s novým občanským zákoníkem
naleznete
na
webu
http://www.financnisprava.cz/

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1.1. 2016
plátcům DPH nová povinnost podávat tzv.
Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení se podává za
období, ve kterém plátce zejména: přiznává daň
na výstupu, uskutečnil zdanitelné plnění v režimu
přenesené daňové povinnosti, uplatňuje nárok na
odpočet daně na výstupu, uskutečnil nebo přijal
příslušná plnění ve zvláštním režimu. Podání
kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně
elektronickou formou. Od roku 2016 budou
všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová
přiznání k DPH pouze elektronicky!
Způsoby elektronického podávání – odeslání
datové zprávy prostřednictvím DAŇOVÉHO
PORTÁLU nebo DATOVÉ SCHRÁNKY

.

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má vlastní webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané si mohou, přes
odkaz www.smart-web.cz, zřídit zdarma vlastní webové stránky na doméně moravskekninice.cz. Také
mohou, po přihlášení v sekci aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní web. Všechny
zprávy zveřejňované na infokanále kabelové televize či obecním rozhlasem jsou zveřejňovány také na
webu obce právě v sekci AKTUALITY. Kdo chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se
přihlásit k odebírání zpráv. Tato služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo k 10.12.2015
pouze 76 z 300 obydlených domů v obci. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK, ať jste informovaní!
-kanc-

Dotační program obce Moravské Knínice 2016
1. 12. 2015 byl zveřejněn nový dotační program
obce Moravské Knínice pro rok 2016, jehož cílem
je rozvoj společenského, kulturního i sportovního
život.
Tradičně je zaměřen na děti a mládež do 18 let,
pro které se zvyšuje maximální možný příspěvek
na 600 Kč.
Malá účast seniorů na tradičních akcích
pořádaných v průběhu roku v obci naznačuje, že
tyto příležitosti nesplňují jejich představy nebo
požadavky. Příspěvkem do výše 500 Kč na osobu
nabízíme možnost realizovat setkání nebo
zorganizovat aktivity, které budou lépe vyhovovat
jejich potřebám.
V obou případech platí, že využití podpory je
cíleně určeno na pronájmy sálů, materiálové
vybavení, dopravu na společné akce, společné
vstupné na akce, výdaje na odborné lektory a
podobné činnosti. Z dotace nelze hradit mzdy,
platy, odvody, dary a jiné požitky členům
žadatelské organizace, alkoholické nápoje,

tabákové výrobky, výdaje na stravné a další
výdaje prokazatelně nesouvisející s projektem.
Nově může o dotaci žádat i fyzická osoba, takže
není třeba zakládat např. občanské sdružení, i
když pro dlouhodobější spolupráci je jeho
vytvoření výhodou.
Žádosti o dotaci se přijímají od 1. 1. do 31. 1.
2016 v písemné podobě na předepsaném
formuláři na Obecním úřadě v Moravských
Knínicích. K podaným návrhům se vyjádří
Finanční výbor obce a konečné rozhodnutí o
případné podpoře bude sděleno po projednání
zastupitelstvem.
Všechny podrobné informace jsou uvedeny na
úřední desce nebo webových stránkách obce
v sekci Samospráva obce/Dotace poskytované
obcí. Zde najdete nejen celé znění programu, ale
i formuláře pro podání žádosti, vzor smlouvy a
formuláře pro vyúčtování. S případnými dotazy se
obracejte na pracovníky obecního úřadu nebo
místostarostku obce.
Těšíme se na zajímavé nápady!

Topíte správně?
S příchodem chladného počasí a začátkem topné sezóny se v naší obci opět objevily problémy se
zhoršujícím se ovzduším, a to zejména ve večerních hodinách. Opakují se také stížnosti na nepříjemný
zápach z komínů a podezření na spalování nepovolených materiálů.
Proto chceme touto cestou upozornit, že každé domácí topeniště podléhá zákonu č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, kde jsou stanoveny povinnosti provozovatelů kotlů, a to zejména:
- spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují kvalitativní požadavky dle prováděcích
předpisů k zákonu o ochraně ovzduší a jsou určena ke spalování přímo výrobcem daného zařízení
- provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na
pevná paliva
V případě opakovaných stížností na nevhodné způsoby topení je obec oprávněna vyžádat si informace o
provozu kotle, nařídit nápravná opatření k zlepšení stavu, měřit tmavost kouře, a pokud nedojde k nápravě
nebo nebude možná spolupráce, v přestupkovém řízení udělit pokutu až 50.000 Kč.
Spalováním každého paliva vznikají škodliviny, ale existují způsoby, jak jejich množství zmenšit.
Pamatujte, že většina látek vznikajících při spalování má negativní vliv na lidské zdraví včetně podílu na
vzniku nádorových onemocnění!
Zopakujme si proto základní pravidla správného topení a v zájmu lepšího ovzduší je dodržujme!

Obecní knihovna:
děkuji všem, kteří ozdobili naší knihovnu krásnými výrobky - přírodních človíčků. Za vaše snažení na vás
čeká sladká odměna :-)
V pondělí 28.12.2015 bude obecní knihovna uzavřena.
Všem, přeji radost o Vánocích a klid na knihu :-) a vaše blízké
Vaše knihovnice

Mikulášská v Rarášcích
Čtvrtek 3. prosince byl i v Rarášcích plný očekávání. Nejen děti, ale i maminky se už moc těšily na
příchod Mikuláše. A dočkali jsme se!
Svatého Mikuláše, který tentokrát dorazil bez své družiny, jsme potěšili společně zazpívanými písničkami.
Za odměnu jsme pak dostali balíčky s dobrotami.

Krmení zvířátek
I letošní předvánoční čas jsme s Rarášky věnovali zvířátkům. Vyrazili jsme za nimi k nedalekému krmelci
na Strážné. Srnky a další lesní zvěř jsme obdarovali nejen jablíčky, ale také tvrdými rohlíky, chlebem,
mrkví a dalšími pochutinami.
Doufáme, že si na těchto dobrotách pochutnají.

Rarášci, cvičení maminek s dětmi, vinšují všem malým i velkým krásné
prožití svátků vánočních, v novém roce 2016 plno pohody, štěstí a
úsměvu na tváři.

Mám já to zapotřebí?
"Každý rok si říkám, jestli to mám zapotřebí. Zase nejsou umytá okna ani uklizeno a trápí mě viróza,"
komentovala jedna z organizátorek letošní Vánoční jarmaření, které se konalo v sobotu 12. prosince se v
naší sokolovně. "Nejeden výrobek nebo dílnička se připravuje už od léta, sbíráme materiál nebo pilujeme
techniku. Pak přijdu do sálu, kde už často celé rodiny chystají své stánky s výrobky. Od 14 hodin se sál
rychle zaplňuje malými i velkými návštěvníky a mně to všechno začne dávat smysl."

Pravidelné hosty jarmarku nepřekvapila perfektní
připravenost akce. Třeba tvořivé dílničky pro
opravdu všechny věkové kategorie. Naše malé
děti nadchla například výroba látkového
vánočního stromečku nebo malování šišek.
Převážně pro starší děti a dospělé byl určen
stánek s výrobou vánočních svícnů a jiných
dekorací z chvojí. Na své si ale mohli přijít i tatínci
- třeba ochutnávkou nakládaného hermelínu či
výborných medových řezů ve vánočním baru.
Mimo tvůrčí stolečky mohli návštěvníci zakoupit i
ručně dělané originální výrobky, například
náušnice z fimo hmoty, háčkované čepice,
ozdoby na stromeček či ručně malované nádobí.
Nejen pro naši rodinu byl neocenitelnou pomocí
malý sál s připravenými sportovními potřebami a
hračkami, kde se mohli vyřádit ti nejmenší.

A že účast byla hojná! Po čtvrté hodině odpolední
jsme "chytli" předposlední látkový stromeček. A
krásní sněhuláčci v květináčích byli už tou dobou
rozebraní.
U prodejních i tvořivých stánků a vánočního baru
se letos podařilo vybrat úctyhodných 10 593 Kč,
které se organizátorky rozhodly věnovat ve
prospěch sbírky Opravme sokolovnu, srdce
knínického dění.
Milé maminky i všichni další, kteří jste se podíleli
na organizaci: z celého srdce vám děkujeme!
Věříme, že pro vás bude odměnou nejen dobrý
pocit z krásného výdělku, ale také radost z
dobrého příkladu, který dáváte svým dětem - jak
smysluplně se dá využít vlastní, velmi
drahocenný volný čas.

Návštěvnice jarmarku a spoluorganizátorka sbírky Opravme sokolovnu

XV. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky
Příznivci skoku do výšky mají již léta ve svém kalendáři rezervovánu druhou adventní neděli na
Mikulášskou laťku, kterou pořádá TJ Sokol Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské.
Letos měl tento oblíbený sportovní podnik půlkulaté jubileum v podobě XV. ročníku. 6. prosince 2015 se
ve výškařském sektoru sešlo 33 soutěžících v 7 věkových kategoriích. Svoje umění nad vysokou laťkou
přišli předvést předškolní děti, mladší a starší žáci, žákyně a muži z Kuřimi, Tišnova, Židlochovic,
V.Bítýšky, Brna a domácích Moravských Knínic. Řada skokanských nadějí zde překonala i svůj osobní
rekord. Příjemně strávená adventní neděle přinesla kromě hodnotných výsledků závodníků i napínavé
sportovní zážitky pro diváky.
Výsledková listina startujících :
Kategorie 3 – 4 let :
1. Bravencová Magdalena M.Knínice
2. Bořil Jan
M.Knínice
3. Helan Václav
M.Knínice
4. Lišková Hana
M.Knínice
Kategorie 5 – 6 let :
1. Kaláb David
M.Knínice
2. Sebera Matyas
AK Tišnov
3. Bořilová Alice
M.Knínice
4. Helan Jiří
M.Knínice
Kategorie 7 – 8 let :

53 cm
53 cm
50 cm
45 cm
80 cm
68 cm
65 cm
65 cm

1. Seberová Aneta
AK Tišnov 96 cm
2. Langer Lukáš
M.Knínice 90 cm
3. Mašková Saša
AK Tišnov 80 cm
4. Kozinová Adéla
V.Bítýška
75 cm
5. Císařová Anna
M.Knínice 75 cm
6. Vojanec Lukáš
Kuřim
70 cm
Kategorie 9 – 10 let :
1. Hamšík Václav
Židlochovice 120 cm
2. Mauerová Marie
M.Knínice 110 cm
3. Císař Daniel
M.Knínice 105 cm
3. Hirš Ondřej
SK M.Knínice105 cm
5. Racková Amálie
Brno
100 cm
6. Bořil Tomáš
M.Knínice
95 cm
7. Mašková Radka
AK Tišnov
95 cm
8. Šípka Dominik
M.Knínice
90 cm
9. Sedláčková Sára
Brno
90 cm
Kategorie chlapci 11 - 12 let :
1. Racek Josef
Brno
130 cm
Kategorie dívky 11 - 12 let :
1. Mauerová Anežka
M.Knínice 110 cm
2. Kalábová Petra
M.Knínice 105 cm
3. Nečasová Markéta
AK Kuřim
100 cm
Kategorie chlapci 13 – 14 let :
1. Večeřa Štěpán
M.Knínice 141 cm
Kategorie dívky 13 – 14 let :
1. Fojtíková Eva
AK Kuřim
136 cm
2. Blažová Michaela
AK Kuřim
130 cm
2. Jelínková Eva
M.Knínice 110 cm
Kategorie muží 15 a více let :
1. Dušek Vojtěch
AK Tišnov 150 cm
2. Polák Martin
M.Knínice 140 cm
-

Pořad vánočních bohoslužeb
Den
Neděle

Liturgický kalendář
4. neděle adventní

20. 12. 2015

dětská mše sv. v Kuřimi v 15:00,
Štědrý den

24. 12. 2015
Slavnost Narození Páně

25. 12. 2015
Sobota

27. 12. 2015
Čtvrtek
31. 12. 2015

půlnoční mše sv. ve 24:00
za sv.
doprovodu
mše
v Kuřimi farního
v 8:00 asboru
v 9:30,
v Moravských Knínicích v 11:00

Svátek sv. Štěpána

26. 12. 2015
Neděle

mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30,
v Moravských Knínicích v 11:00

Čtvrtek

Pátek

Přehled bohoslužeb

mše sv. v Kuřimi v 8:00,
v Moravských Knínicích v 9:30

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa
Silvestr

mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30,
v Moravských Knínicích v 11:00
mše sv. v Kuřimi v 16:00 na poděkování
a za Boží pomoc do nového roku

Pátek

Nový rok

mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30,

1. 1. 2016

Slavnost Matky Boží Panny Marie

v Moravských Knínicích v 11:00

Neděle

Slavnost Zjevení Páně

3. 1. 2016

mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30,
v Moravských Knínicích v 11:00

Cimbálová muzika KYNIČAN
Srdečně zve všechny příznivce folklóru na BESEDU U CIMBÁLU, která se uskuteční v úterý 22. prosince
2015 od 20:00 hodin v Knínickém hostinci.
Mše svatá na 1. svátek vánoční - 25. prosince 2015 proběhne za hudebního doprovodu s CM Kyničan od
11:00 hodin v kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích.
V Kuřimi proběhne mše svatá za hudebního doprovodu CM Kyničan v neděli 3.1.2016 v 9:30 hod.
Cimbálová muzika doprovodí celou mši koledami a vážnou hudbou. Těšíme se na Vás za CMK Martin
Kšica

Předvánoční zpívání v Koutě
Spojené pěvecké sbory z Moravských Knínic společně se zaměstnanci obecního úřadu Vás zvou na
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, které se bude konat ve středu 23. prosince 2015 v 16:30 hodin v parku
v Koutě. Teplé nápoje budou opět k dispozici. Srdečně zveme všechny občany k již tradičnímu
společenskému setkání.

Betlémské světlo 2015
Po roce se opět brněnští skauti vydají v sobotu 12. 12. 2015 do Vídně převzít od rakouských skautů
Betlémské světlo pro Českou republiku. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla
proběhne ve vídeňském katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. V sobotu 19
12. 2015 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Na Štědrý
den 24. prosince 2015, mezi 12 – 13 hodinou, pak budou kníničtí skauti obcházet celou obec.
Poznáte je podle zvuku zvonečků.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní:
Pokoj ve mně – pokoj s tebou (Friede in mir – Friede mit dir).
Je spojené se zaměřením rakouských skautů a skautek na tento rok – Free Being Me.
Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

Prosíme nebouchat....
Blíží se čas vánočních a novoročních radovánek. Pro lidi důvod k bujarému veselí, pro mnoho domácích
zvířat však chvíle hrůzy a paniky…. Oslavy konce roku jsou pro zvířata stresující a s jejich následky se
mohou vyrovnávat do konce života.
Sluch psa je mnohem citlivější než sluch lidský, navíc má schopnost rozlišit vysoké tóny, které jsou pro
člověka za hranicí slyšitelnosti. Vyděsí ho proto nejen rány, ale také hvízdavé zvuky při odpálení petard,
kterým lidské ucho nevěnuje pozornost.
Je pro ně nepochopitelné, odkud se rány berou a tato zábava je pro ně nesporně velmi stresující. Není
proto divu, že se v období vánočních svátků plní útulky zatoulanými zvířaty, kteří se snažili před ranami a
světlicemi zachránit útěkem.
Je velmi smutné, že radost, kterou máme my lidé z těchto ran vítězí nad ohleduplností k těmto němým
tvářím, které se nemohou sami bránit a které jsou závislé právě na nás lidech…. Zvířata si o pomoc sama
říci nemohou, škoda. Proto se rozmyslete když budete brát petardu do ruky, kdy ji odpálíte.
S přáním pěkných svátků Vaši čtyřnozí kamarádi

Tříkrálová sbírka
V roce 2016 se uskuteční již 16. ročník Tříkrálové
sbírky. Koledníci roznášejí poselství dobré vůle.
V naší obci se tříkráloví koledníci rozejdou
v sobotu 9. ledna 2016.
Tříkrálovou
sbírku
lze
také
podpořit
prostřednictvím dárcovské SMS. Stačí odeslat
SMS s textem DMS KOLEDA na číslo 87777,
které je společné pro všechny operátory. Cena je
30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,-Kč.

VOSTATKY 2016
Zveme Vás na VOSTATKY! Tentokráte 6. 2.
2016! Od 14:00 průvod maškar dědinou, od
20:00 pak zábava v sokolovně pod taktovkou
vynikajícího DJ Schafffa. Nebude chybět soutěž
o nejlepší masku večera a půlnoční pochovávání
basy. Připojte se k nám i na dědině a podpořte tak
tuto tradici! Účastníci průvodu mají volný vstup na
večerní zábavu! Vstup civil 80 Kč, masky 50 Kč.
Pořádá Kyničan, o.s. a obec Moravské Knínice

Číslo konta, na které také můžete poslat finanční
pomoc je 66008822/0800
www.trikralovasbirka.cz

OBECNÍ PLES
Zastupitelstvo obce Vás zve na tradiční OBECNÍ PLES 2016 v pátek 22.1.2016 ve 20:00 hodin do
místní sokolovny.
Hraje kapela EREMY, známá jako doprovodná kapela Pavla Helana – www.eremy.cz
Můžete se těšit na ukázky standartních a latinsko – amerických tanců v podání tanečního páru nejvyšší
mezinárodní třídy M Lindy Kvasničkové a Tomáše Jakubce.
Bohatá tombola je v ceně vstupenky.
Předprodej vstupenek s místenkou v ceně 150,-Kč bude zahájen 18.1.2016 na Obecním úřadě
v Moravských Knínicích.

SRPŠ při ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
prosíme Vás tímto o drobné dárky nebo finanční příspěvek do tomboly na tradiční dětský karneval,
který se uskuteční °7. února 2016 od °15 hodin v místní sokolovně. Děti se mohou těšit na soutěže,
tanečky i tombolu.
Příspěvky do tomboly můžete zanechat v obou mateřských školách či místní škole.
Za organizátory Vám předem děkují T. Pekaříková, R. Helanová, H. Bravencová.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pozvánka k zápisu do 1. třídy
Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do první třídy základní školy.
Zveme vás a vaše dítě na zápis do 1. třídy, který se koná 21. 1. 2016 v budově základní školy
v Moravských Knínicích v době od 13.30 – 16.30 hodin ve dvou třídách.

K zápisu si přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
Na webových stránkách školy „www.zs-kninice.cz“ v sekci ke stažení je umístěno shrnutí, jak se připravit
na školní docházku pod názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled
toho, co by mělo dítě zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole. Pozorně si to přečtěte a
ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.
V lednu 2016 proběhne ve středu 13. ledna od 9.00 - 11.00 „Den otevřených dveří“ v základní škole,
můžete se přijít podívat, jak se učí děti v 1. třídě nebo ve vyšších ročnících. Budeme se na Vás těšit.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

„Krok za krokem do světa“
Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
4. ročník
Tento anglický zájezd byl velice poučný, protože jsme si procvičili anglický jazyk. Naučili jsme se
komunikovat s cizími lidmi. Náš pan učitel Mike nám dal otázky týkající se města, ve kterém jsme bydleli,
a my jsme se místních lidí ptali na odpovědi.
Viděli jsme spoustu anglických památek. Měli jsme možnost vidět například nejvyšší budovu v Evropě,
Sharp.
Tato zkušenost se nám bude hodit v dalších letech.
Děkujeme paním učitelkám, že nás tam vzaly. Moc jsme si to užili.
5. ročník
V Anglii se nám moc líbilo. Měli jsme skvělého učitele Mika, který nás učil dopoledne pár hodin angličtinu.
Uvědomili jsme si, že je důležité se učit cizí jazyky, protože nám to pomůže do budoucnosti.
I když cesta byla dlouhá, určitě to stálo za to. Nejenže jsme se naučili lépe anglicky vyjadřovat, ale poznali
jsme také památky Londýna, které nás zaujaly.
žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Moravské Knínice

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
Prosinec 2015

Orli a Kobry na vánočních trzích
Skauti a skautky se letos rozhodli nasát vánoční atmosféru ve velkých městech. Orlové zamířili
do Brna, Kobry do Olomouce. Holky to pojaly jako víkendovou akci, takže po sobotním
olomouckém putování, nakupování, poznávání, hledání a bloudění přespaly zase doma
v klubovně. Soudě podle ohlasů se jim celá akce velmi líbila..
Velký úspěch měla horká čokoláda v autobuse. 

Oddílové plavání
Koncem listopadu proběhlo oddílové plavání. Na bazénu se sešlo 36 dětí a 8 rádců !!  Děkujeme
všem rodičům za pomoc při odvážení zpět.

Tradiční akce v prosinci
21.12. se sejdeme v ZŠ na vánoční besídce, na kterou všechny družiny trénují svá vystoupení.

24.12. projdeme vesnicí s betlémským světlem
Začátkem ledna budeme opět chodit po Knínicích a zúčastníme se Tříkrálové sbírky.

Termín letního tábora na Uhřínově:
30. 7. – 12. 8. 2016
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