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PLÁNOVANÉ AKCE NA ČERVEN A ČERVENEC
4. 6. 2016 Zahrajte si FOTBALGOLF
5. 6. 2016 Atletický čtyřboj
19. 6. 2016 Noc na Karlštejně

2. 7. 2016 Letní střelby MS Sychrov
5. 7. 2016 mše sv.u kaple sv. Cyrila a Metoděje
16. a 17. 7. 2016 Markétské krojované hody

STAROSTA OBCE INFORMUJE
Opravujeme chodníky a komunikace
Přímo raketovým tempem řešil zhotovitel opravu chodníků a komunikací v ulici Pod Školou
a za Knínickým hostincem. Finální práce spojené s kladením živičného koberce jsou
naplánovány na dny 30. a 31.5.2016. Obě komunikace budou uzavřeny od pondělního
rána do úterý večer. V této době bude zcela zamezeno vjezdu na nový živičný povrch.
V průběhu opravy chodníku pod obecním úřadem byl odhalen havarijní stav kanalizace.
Pravděpodobně síla kořenů lípy narušila betonové potrubí. Pod schodištěm se voda
dostávala mimo potrubí a vymývala okolní podloží. Pod částí schodiště tak vznikla velká
vzduchová prostora. Odbornost firmy se prokázala i při řešení této havárie. Po konzultaci
s provozovatelem kanalizace VAS a.s. bylo nahrazeno poškozené místo kanalizace novým
potrubím a vše bylo řádně obetonováno. Podemleté schodiště a základy kamenné opěrné
zdi byly zality mixem betonu. Nebezpečí zborcení schodiště a části tarasu tak bylo
zažehnáno.

Starosta obce děkuje
V sobotu 14. května se konal tradiční pochod po bývalé železnici z Kuřimi do Veverské
Bítýšky. Tuto akci organizuje Mikroregion Kuřimka. Zastávka v naší obci byla připravena
již podruhé na fotbalovém hřišti. Účastníci pochodu si zde mohli tentokrát vyzkoušet
lukostřelbu. O kulturní program se postaral dětský pěvecký sbor Vrabčáci. Děkujeme za
velmi pěknou reprezentaci naší obce. Též děkujme pohostinství „U Vichřice“ za zajištění
občerstvovacích služeb. Bylo to opravdu pěkné slunečné sobotní dopoledne.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Moravské Knínice svolává 16. zasedání zastupitelstva obce na pondělí dne
30. 5. 2016. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu a bude zahájeno
v 18:00 hodin.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatel
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Moravské Knínice
4.2. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 se zhotovitelem DP stavby energo, s.r.o. na stavbu
„Dlážděný chodník ul. Kuřimská, Pod Školou Moravské Knínice“.
4.3. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice za rok 2015
4.4. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2016
5. Informace starosty obce
- finanční situace obce – stav účtu
- další aktuální informace
6. Diskuze – různé

Jak třídíme odpad v Moravských Knínicích?
Komunální odpad se třídí na: biologické odpady, papír, plasty včetně PET lahví, nápojové
kartony, sklo barevné a bílé, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, textil, směsný
komunální odpad (zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění).
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou
umístěny na obcí určených stanovištích, které tvoří přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky,
která je vyvěšena na webu obce v sekci samospráva obce – vyhlášky obce. Zvláštní sběrné
nádoby na tříděný komunální odpad jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologický odpad – šedý kovový kontejner o obsahu 4m3
b) Papír – modrý a zelený plastový kontejner o obsahu 1100l
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony – žlutý plastový kontejner o obsahu 1100l
d) Sklo bílé – bílý plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3
e) Sklo barevné – zelený plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3
f) Kovy – šedá plastová popelnice o obsahu 240l
g) Nebezpečné odpady
 Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren – modrý papírový kontejner
 Světelné zdroje a svítidla – malá sběrná nádoba
 drobný elektroodpad, baterie a monočlánky – e-box
h) Objemný odpad – kovový kontejner o obsahu 6 t
i) Textil – modrý kovový kontejner
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
Často se stává, že v kontejneru na papír, jsou naházeny i jiné odpady,
než pouze papír. Pravidelně zde občané odkládají papír v plastovém
pytli. Nechápeme, proč papír nevysypou a pytel neodloží do kontejneru
žlutého – na plasty?? Nedávno se stalo, že v modrém kontejneru byla
vyhozena vánoční výzdoba – větve napíchané v zeleném florexu
(aranžovací hmotě) ??? A navíc ještě vysypaný písek!

Šli jsme na „chrousty“

Výtvarná soutěž obecní knihovny

Letošní, již 28. ročník turistického pochodu
JDEME NA CHROUSTY, se vydařil.
Počasí přálo, délka trasy byla přiměřená.
Kdo v polovině byl již unaven, zejména
malé děti, mohl pohodlně cestovat domů
autobusem. Naplánovaná trasa vedla
z Moravských Knínic do Jinačovic a dále
na stanoviště Nad Kopaninami, Velká
Baba, Pod Chocholu, Ivanovice. Zde byla
příjemná občerstvovací přestávka
v Obecní hospodě. Zpět vedla trasa
ulicí Hatě, kolem Ostré hory,
Kuřimskou horou, kolem kaple sv.
Jána a Podhořím do Knínického
hostince, kde turisty čekalo trio Pekař,
Hynek a Bohuš, které přispělo k dobré
pohodě.
Jirkovi Hanákovi, již tradičně, moc
děkujeme za výrobu chroustů a
zorganizování soutěže pro děti ve sbírání.

Dvorními malíři a zároveň i vítězi ve svých
věkových kategoriích se stali:
 Eliška Dvořáková (4 roky)
 Jiří Helan (6 let)
 Sára Večeřová (7 let)
 Anna Císařová (9 let)
 Viktorie Císařová (12 let)
Jejich díla budou vystaveny po celý měsíc
červen v "galerii"
obecní knihovny.
Všem
malířům
blahopřeji
ke
krásným dílům a
zároveň
oznamuji,
aby
jste se zastavili
pro zasloužené
ceny do obecní
knihovny. Jakékoli pondělí od 15 do
17h.
knihovnice Romana

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Soutěž „Matematický Klokan a Cvrček“
V pátek 18. března 2016 proběhla mezinárodní soutěž Matematický
klokan. Soutěže se zúčastnili žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku. Děti řešily
zapeklité úlohy ve dvou kategoriích. Nejlepší tři účastníky v každé
kategorii najdete níže:

Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)
 Martin Kaláb
 Anna Císařová
 Andrea Havlínová

3. ročník
2. ročník
3. ročník

64 bodů
42 bodů
41 bodů

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník)
 Marie Mauerová
 Jakub Malý
 Antonie Pekaříková

5. ročník
4. ročník
4. ročník

81 bodů
80 bodů
77 bodů

Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera
O’Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější
matematiky (v České republice je takovou soutěží například Matematická olympiáda), ale

získávat pro matematiku „normální“ žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy
nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při
řešení netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim
možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i
v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. Možná právě z tohoto důvodu si
soutěž získala v krátké době značnou oblibu u žáků i učitelů v celé Austrálii. V roce 1991
zorganizovala skupina francouzských matematiků, inspirovaná australským příkladem,
soutěž, pro niž užila sympatický symbol – klokana. Z Francie se Matematický klokan dále
úspěšně rozšířil do řady evropských zemí. Před několika lety byla zavedena soutěž také
pro žáky 2. a 3. ročníků – „Cvrček“.
Mgr. Vladimíra Šípková

NOC S ANDERSENEM 2016 aneb S MILOŠEM MACOURKEM DO POHÁDEK
V pátek 1. dubna 2016 jsme se společně
vydali zachránit Říši pohádek. Celý
páteční večer jsme prožili ve znamení
pohádek a příběhů z dílny Miloše
Macourka, který by letos oslavil
své 90. narozeniny.
U Arabely jsme poslepu hledali kouzelný
zvoneček, vedeni jen tenkým provázkem.
Poté jsme museli navozit zásoby na
výpravu do ucha ing. Křečka v noční košili
a získat od něj zpět ukradený vynález.
Žofce jsme v zoologické zahradě pomohli
nakrmit zvířátka. Mach nás prozkoušel ze

znalosti pohádek a protrénoval naši
paměť. Vědec z Ústavu pro všeobecné
zdokonalení
člověka
(z
Létajícího
Čestmíra) potřeboval pomoci s anatomií a
se Saxánou jsme se proletěli překážkovou
dráhou na létajícím koštěti.
Jednotlivé úkoly jsme proložili kvízem o
životě a díle Zdeňka Svěráka, četbou a
celý napínavý večer jsme zakončili noční
prohlídkou potemnělé školy a ničím
nerušeným spánkem přímo ve třídách.
Mgr. Barbora Smetanová

Škola v přírodě
Již dvanáctým rokem vyjíždí celá naše škola na ozdravný pobyt - školu v přírodě.
V Penzionu Vrchovina v Novém Městě na Moravě jsme byli vřele přivítáni a personál nám
pomohl dopravit kufry až do druhého patra. Děti byly ubytovány v pokojích po 2-5 dětech.
Po příjezdu každý žák absolvoval test zdatného námořníka, děti byly rozděleny do osmi
posádek. Hned po obědě nás zastihla bouře (opravdové krupobití) a naše loď ztroskotala.
Na pobřeží neznámého ostrova zůstalo mnoho trosečníků. Odpoledne všichni v lese
prokázali, že na pustém ostrově mohou přežít. Večer si děti založily „Robinsonův deník“.
Každý den připisovaly, co se jim přihodilo.
Na středu odpoledne byl připraven zájezd na výukový program do Centra Eden v Bystřici
pod Pernštejnem. Zde se žáci seznámili s historií a fungováním velkostatku, s řemesly,
která musel ovládnout i Robinson, aby mohl na ostrově přežít. Program s názvem „Od
kočího k hrnčíři“ byl velmi inspirativní.
Ve čtvrtek vrcholil pobyt Robinsonů a šlo o získání posledních bodů do hry “Staň se honem
Robinsonem“. V pátek dopoledne si děti sbalily kufry a netrpělivě očekávaly vyhlášení
výsledů hry. Body byly sečteny a ceny rozdány. Dostalo se na všechny v hojnosti.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům – sponzorům za jejich dary i dárky, bez nichž by
dětská očka tak nezářila. Poděkování patří i pro paní učitelky, které školu v přírodě pro děti
připravily, a také dětem, že si ten pobyt bez rodičů s námi báječně užily.
Mgr. Hana Burianová

CO NOVÉHO V SK MORAVSKÉ KNÍNICE
Fotbalové soustředění přípravek
Třikrát a dost, změna je život, anebo nové koště lépe mete, tak těmito slovy by se dal
charakterizovat čtvrtý ročník fotbalového soustředění SKMK mládežnických kategorií.
Po třech úspěšných turnusech strávených na Baldovci se režie hlavní scény chopil David
Langer a je
třeba dodat, že
velice úspěšně.
Rekreační
středisko
Prudká
plně
uspokojilo
potřeby našich
mladých
sportovců, jejich
rodičů i trenérů.
Letošní ročník si
ovšem připsal i
další novinky,
třeba poprvé v
naší krátké historii se mohly účastnit také maminky:). Poprvé se také mini přípravka
rozhodla ověřit si svou fyzickou i mentální připravenost na jarní část sezóny a v neposlední
řadě je třeba zmínit počet zúčastněných, který všechny překvapil. 34 dětí a 23 dospělých
je solidní cifra, co říkáte?
Asi právě vzhledem k tak velkému počtu fotbalových nadšenců byl jako dopravní
prostředek zvolen vlak, který nás pohodlně dopravil přímo na místo činu. Tam se již roztočil
kolotoč tréninkových jednotek, proložených zábavou a pestrým večerním programem.
Vrcholem pak byla přátelská utkání , kde naše mužstva ani jednou nezaváhala ( st.př.
SKMK – Nedvědice 10:4, ml.př. SKMK - Nedvědice 15:2, mini př. SKMK – Drásov 9:7 ).
Děkujeme trenérům, rodičům ,dětem a všem, kteří se jakkoliv podíleli na úžasné atmosféře,
která panovala po celou dobu soustředění.
SKMK olééééééé

25. 6. 2016 Pozvánka za folklórem
Ve dnech 23. – 26. června 2016 se koná ve Strážnici 71. ročník Mezinárodního folklórního
festivalu Strážnice 2016 a 34. ročník folklórního festivalu Dětská Strážnice 2016. V soutěži
O nejlepšího verbíře slováckého verbuňku budou region Brněnska reprezentovat Tomáš
Houbal a Jan Lidmila.
Přijeďte do Strážnice strávit příjemnou sobotu nejen s verbíři. http://festivalstraznice.cz/

TJ SOKOL Moravské Knínice informuje
III. ročník „Pálení čarodějnic“
Dne 30. 4. 2016 se uskutečnil 3. ročník
badmintonového turnaje ženských čtyřher s
názvem „Pálení čarodějnic v Moravských
Knínicích. Na tento ročník
se „slétlo“ 7
ženských párů. Turnaj dostal i mezinárodní
rozměr, neboť se ho kromě aktérek z Kuřimi,
Čebína, Lelekovic, Ivanovic, Brna, Věžné a
domácích Moravských Knínic zúčastnila i
hráčka Lily-Anne Young ze Skotska.
Dvojice hrály v jedné skupině systémem každý
pár s každým na jednu vítěznou sadu.
Organizátoři věrni tradici zajistili, aby žádná ze
soutěžících dvojic neodjížděla bez věcné ceny
jako upomínky na tento turnaj.
Konečné pořadí :
1. Vrbková Jana
2. Kroupová Barbora 3. Pelikánová Marcela -

Vrbková Veronika
Věžná
Klusoňová Jana
Věžná/Lelekovice
Krebsová Katka
M.Knínice/Kuřim
4. Elznerová Gábina-Krejčírová Iva
Ivanovice/Brno
5. Malášková Babeta -Vetešníková Eva Čebín
6. Veselá Helena-Kachlíková Ivana
Čebín
7. Dolníčková Zdeňka-Lily-Anne YoungBrno/Skotsko
L.Vojanec

Sokolský pochod na hrad Pernštejn
Také letos se turistky z knínického Sokola 8. května
vypravily na hrad Pernštejn. Sokolská župa v Tišnově
pořádala letos 25. ročník pochodu a 20. ročník
cyklojízdy Sokolskou župou Pernštejnskou.
Trasu dlouhou 13 km z Bystřice nad Pernštejnem, přes
Věchnov, Býšovec, Smrček zdolaly hravě a odměnou
jim bylo posezení v hradní restauraci na nádvoří hradu
Pernštejna.
-jk-

I letos opravujeme sokolovnu z dotací
Na svém 14. zasedání dne 21.3.2016
schválilo Zastupitelstvo obce Moravské
Knínice další část dotace pro TJ SOKOL
Moravské Knínice na opravu budovy
sokolovny. V letošním roce finanční
příspěvek činí 1.440 tisíc Kč. Výbor Sokola
ani v zimě nezahálel a již 14. ledna obeslal
5 firem s výzvou k podání nabídky na
veřejnou zakázku Oprava střechy nad
budovou sokolovny. Z podaných nabídek
byla vybrána kuřimská firma Horák s.r.o.,
která 18. dubna zahájila práce na opravě
střechy. Výbor Sokola podal v únoru t.r.
také žádost o finanční příspěvek z rozpočtu
Jihomoravského
kraje
z programu
Zkvalitnění
sportovního
prostředí
v Jihomoravském kraji v roce 2016. Zde
jsme i v letošním roce byli úspěšní a
zastupitelstvo kraje schválilo
žádost.
Z rozpočtu kraje obdrží Sokol částku 160
tisíc Kč na opravu střechy. Současně se
střechou probíhají práce na výměně
zbývajících oken v budově a opravy omítek.
V plánu je oprava přísálí, chodby a šatny

v uliční
části
budovy
Vzhledem
k plánovanému pobytu mateřské školy
v sokolovně v příštím školní roce je také
naplánována oprava podlah v bytě. Snad
se v letošním roce dostaneme také
k opravě místnosti výčepu a kuchyňky. To
záleží na finančních možnostech. S nadějí
očekáváme
schvalování
dotací
na
Ministerstvu
školství,
mládeže
a
tělovýchovy. Zde máme zažádáno o 500
tisíc Kč.
-jk-

KNÍPEK CUP 2016
XIV. ročník turnaje v pétanque „Knípek Cup 2016“ uspořádala v sobotu 21. května 2016
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice. Této již tradiční a léty prověřené sportovní
akce se zúčastnilo 8 dvojic z Kuřimi, Tišnova, Lažánek, Brna, Lažan a domácích M.Knínic.
Účastníci byli pořadateli turnaje rozděleni do dvou čtyřčlenných skupin, ze kterých
postoupily všechny dvojice dle umístění do vyřazovací k.o. soutěže. Hrálo se na jednu
vítěznou sadu do 13 získaných bodů. Zápasy o 3. místo spolu s finálovým utkáním se hrály
tradičně na hřišti u potoka pod stromy.
Na stupních vítězů letos stanula dvojice manželů Miloše a Dagmar Bučkových z Tišnova,
stříbrnou příčku obsadila dvojice Yvonne Marečková z M. Knínic a Karel Fišer z Brna,
bronzoví byli Anna a Vladimír
Kameníkovi
z Lažánek.
Turnaj
potom
zakončila
dovednostní
soutěž
o
nejlepšího vyrážeče, kterou
vyhrála
domácí
Yvonne
Marečková.
Poděkování za poskytnutí
věcných cen patří:
 Auto
Michal
Skoupý,
Daniel Lípa, YPM Service
s.r.o., TJ Sokol M.Knínice

Celkové pořadí :
1.
Buček Miloš
2.
Marečková Yvonne
3.
Kameník Vladimír
4.
Havelka Tomáš
5.-8. Jelínek Pavel
Havlík Vlastimil
Ondráček Oldřich
Marečková Tereza

-

Bučková Dagmar
Fišer Karel
Kameníková Anna
Koutný Martin
Jelínková Eva
Roušalová Draha
Dvořák František
Kříž Jan

Tišnov
M.Knínice/Brno
Lažánky
Lažany
M.Knínice
M.Knínice/Lažánky
Kuřim/M.Knínice
M.Knínice/Brno
-lvojanec-

Co se tu děje, pane purkrabí? Hledáme ženskou, výsosti!
Jak to dopadne, když je porušen rozkaz císaře Karla IV. nepouštět za zdi Karlštejna žádnou
ženu? Měli jsme možnost to zjistit v místní sokolovně o víkendu 21. a 22. května. Kníničtí
ochotníci nám nastudováním hry Noc na Karlštejně připomněli sedmisté výročí narození
Karla IV. A titul to byl opravdu lákavý - věděli jste, že hru napsal Jaroslav Vrchlický již před
132 lety?
Jako divák jsem se zúčastnila dvou ze tří víkendových představení - nikoli proto, abych
mohla porovnávat letošní novinku ochotníků - alternace v hlavních rolích, ale prostě proto,
že mě lákalo vidět Noc na Karlštejně víckrát. Část pěveckých a muzikantských zkoušek
probíhala u nás v obýváku, dovolte mi tedy pohled částečně z vnějšku - divácký, a částečně
zevnitř - ze zákulisí.
Titulní roli Karla IV. ztvárnil Jiří Hanák, duše knínického divadla a zároveň režisér hry. Na
hrad Karlštejn za ním nepozorovaně proniká císařovna Eliška Pomořanská (Pavlína
Kurková a Hana Bravencová, právem odměněné bouřlivým potleskem za píseň Lásko má,
já stůňu). Zrealizovat plán jí pomáhá arcibiskup Arnošt z Pardubic v podání Ivo Císaře
(opravdu pěkně dvojsmyslně vyzněla jeho poznámka před přestávkou, že "císaře ještě
nevidí"). Druhou zamilovanou dvojici, dívku Alenu a královského šenka Peška, ztvárnili
Jitka Hledíková a Ondřej Lidmila, alternovali Lucie Juračková a Jan Lidmila. Obě dvojice
byly obdivuhodně sehrané a jejich výkony svěží a energické. Po obou ženách na hradě
pátrá na vlastní pěst dvojice vévody Štěpána a cyperského krále Petra. Roli prvního si s
šarmem Miloše Kopeckého "střihl" Stanislav Krčma a Petr Vašek. Dívčí srdce se zase
pokoušeli věrně, leč bezúspěšně (ovšem pouze co se divadelní hry týče) zlomit Jiří Helan
a Martin Kšica. Každý jinak, ale oba výborně se popasovali s hitem Waldemara Matušky
Do věží. V roli purkrabího jsme viděli dva dosud skrývané herecké talenty - Jana Helána a
Zdeňka Špačka. Každý z nich ztvárnil purkrabího skutečně odlišně, ale obě pojetí mě
nadchla! Paní Ofku zahrála Monika Srncová - od filmové herečky odlišná snad jen tělesnou
hmotností. Monika si vzala na starost také tvorbu kostýmů - letos ne vypůjčených, ale
vlastnoručně vyrobených! Dvojrole dvorních dam a pážat (lovících nejen tchoře) se
statečně chopily Monika Pleskačová a Anna Kosíková.
Pro diváka neviditelnými, ale pro ansámbl nepostradatelnými pomocníky byli Lenka
Špačková, coby nápověda a Petr Hanák s Martinem Polákem, jako osvětlovači a zvukaři.
Nádherné kulisy hradu vytvořil Jiří Hanák a Ivo Císař, zbraně vyráběli bratři Helánovi - jako
za mlada.

Věděli jste, že
… ochotníci secvičili muzikál za pouhé 3,5 měsíce?
… císařovna skutečně 3x zlomila meč z pravé oceli?
… páže X omylem seklo v závěrečné scéně sobotního představení páže Y a udělalo mu
šrám na nose?
Muzikál dělá muzikálem hudba. Když se za oponou ozvaly první tóny předehry na trubky,
mnozí diváci si pomysleli, že to tentokrát ochotníci pouštějí z kazeťáku. O to větší
překvapení pak bylo vidět a hlavně slyšet naživo dva žesťové nástroje dodávající historické
hře tu pravou atmosféru. Na trombón hrála profesionálně neomylná Terezie Pekaříková,
na trubku konzervatorista Jiří Přikryl. Doplňovala je Jana Helanová (pikola, klarinet) a Vilma
Krčmová (rytmické nástroje). Ostudu svému slavnějšímu jmenovci neudělal Karel Dvořák,
který secvičil hudební doprovod s celou kapelou a provázel divadlo hrou na klavír.
Co bylo pro mě největším překvapením? Stylová a opravdu středověká Krčma v podhradí,
za níž stál měsíc práce rodiny Kahleových a Matyášových. V krčmě jste sice nedostali
brambůrky a lízátka (kde by se také vzala ve 14. století, že?), zato jste mohli ochutnat
výborné uzené, domácí zákusky a v Knínicích vařené pivo. Na realizaci Krčmy se
sponzorsky podílelo i pohostinství U Vichřice.
Čistý výtěžek z představení bude použit na účel sbírky Opravme sokolovnu, srdce
knínického dění. O jeho výši Vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
První den předprodeje vyprodané lístky na celý víkend, salvy smíchu střídané nadšeným
potleskem a dvakrát závěrečné ovace ve stoje - co může být lepší reklamou na další dvě
červnová představení? Nenechte si je ujít!
Marie Dvořáková

Pozvánka na ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá v neděli 5.6.2016 ve 14:00 hodin na hřišti u sokolovny
v Moravských Knínicích 21. ročník ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE.
Soutěží se v následujících disciplínách :

běh na 25 a 50 m

hod kriketovým míčkem

skok daleký
Na závěr se běží tradiční Knínické kolečko.
Soutěží se mohou zúčastnit děti od 3–15 let. Dospělí mohou
soutěžit ve vrhu koulí. Registrace soutěžících od 13:30 hodin. Srdečně zveme!

2. 7. 2016 POZVÁNKA NA LETNÍ STŘELBY
Myslivecký spolek SYCHROV Moravské Knínice pořádá ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
V BROKOVÉ STŘELBĚ NA VYSOKÉ VĚŽI v sobotu 2. července 2016 na myslivecké
střelnici na Čihadle v Moravských Knínicích.
Trénink v pátek 1.7.2016 13:00 – 19:00 hod, závod sobota 2.7.2016 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.
-vk-

Květen 2016

Kobří výprava do Lednice

Družinovka Orlů v Olomouci

Naše dívčí skautská družina vyrazila 6.
května na víkendový výlet do Břeclavi a
nedalekého Lednicko-Valtického areálu
pod vedením Simči, Adama a Jarka. I díky
krásnému počasí jsme si výpravu náramně
užili.

Orlí družina skautů zavítala do města
Olomouce. Navštívili jeho nejvýznamnější
památky – katedrálu, radnici s orlojem či
pevnost poznání.

Svatý Jiří
Svátek patrona všech skautů jsme 22. dubna oslavili mší
v kostele, následné Ošátkování však zhatilo špatné počasí.

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