3/2017
PLÁNOVANÉ AKCE V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU
30.3.2017
8.4.2017
8.4.2017
9.4.2017

Valná hromada TJ Sokol
30.4.2017 Čarodějná stezka
Badiboj badminton žactvo
30.4.2017 Pálení čarodějnic u rybníka
Ukliďme Česko, ukliďme Knínice 1.5.2017 Jdeme na chrousty
Velikonoční jarmark
8.5.2017 Pochod Sokolskou župou Pernšt.

15.–16.4.2017 MIŇON cup turnaj badminton
22.4.2017
Turnaj v badmintonu žen

20.5.2017 Zvířátka a Petrovští a Dva tovaryši
27.5.2017 MORKNIMAN - triatlon
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Výpis usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 20.3.2017
o
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské Knínice na rok 2018–19
o
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve výši
13.843.100,- Kč, výdaje ve výši 17.714.000,- Kč, financování: splátka dlouhodobého úvěru
ve výši 953.000,- Kč a zapojení rezervy s minulých let ve výši 4.823.900,- Kč.
o
Paragraf 2221 na dopravní obslužnost bude v rozpočtu obce na rok 2017 nahrazen
novým paragrafem 2292. V položkovém čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů
se připouští přesun finančních prostředků správcem rozpočtu po odsouhlasení se
starostou obce. Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Do výše
100.000,- Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
o
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
o
kdy zapojení výdajové položky je nutné k zajištění chodu obce v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
o
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízený orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
o
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jeho stručného odůvodnění.
o
ZO schvaluje v rámci dotačního programu vyhlášeného obcí Moravské Knínice na
rok 2017 Smlouvu č. 1/2017 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu obce s
příjemcem SK Moravské Knínice, z.s. Dotace byla schválena ve výši 15.000,- Kč, Smlouvu
č. 2/2016 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu obce s příjemcem Junák český skaut, z.s. – středisko Duha, 621 00 Brno, Prumperk 3. Dotace byla schválena ve
výši 37.000,- Kč, Smlouvu č. 3/2016 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro Dětský sbor Vrabčáci. Dotace byla schválena ve výši 7.000,- Kč, Smlouvu č.
4/2016 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu obce s příjemcem Kyničan z.s.
Moravské Knínice. Dotace byla schválena ve výši 6.600,- Kč.
o
ZO schvaluje finanční neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Moravské Knínice
v roce 2017. Příspěvek byl schválen ve výši 1.148.000,- Kč.
o
ZO schvaluje Vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 21.3.2017.
o
ZO schvaluje záměr pořízení územní studie na rozvojovou plochu B1 a současně
schvaluje Františka Kšicu jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem
územní studie.
o
ZO schvaluje vydání stavební uzávěry na rozvojovou plochu B3 do doby vydání
nového územního plánu.
o
ZO bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, že 31.3.2017 končí splatnost místního poplatku ze psů a za svoz
odpadů (popř. splatnost 1. poloviny poplatku). Také končí splatnost ročního poplatku za
televizní kabelový rozvod.
Žádáme všechny občany, kteří doposud tyto poplatky nezaplatili a využívají služeb svozu
odpadů a TKR celé 1. čtvrtletí zadarmo, aby urychleně přišli svůj dluh zaplatit! Ve většině
případů se jedná o jedny a tytéž občany, které musíme každoročně několikrát upomínat.

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2017
Před deseti lety, v roce 2007, bylo v Česku vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii,
letos je proto řidiči musí vyměnit. Zatím to udělalo jen asi 30 % řidičů, což znamená, že
musí dojít k výměně přes 800 000 řidičských průkazů.
Podívejte se tedy na platnost svého
průkazu. Pokud je na něm rok vydání 2007,
musíte si ho letos vyměnit na úřadě s
rozšířenou působností v místě vašeho
trvalého bydliště.
Tato výměna se váže na datum vydání,
můžete podat žádost už tři měsíce před
vypršením platnosti, tedy pokud byl průkaz
vydán například 1. 5. 2007, lze o výměnu
požádat už 1. února letošního roku.

Nejpozději 21. den od podání dostanete
nový průkaz a výměna je bezplatná.
Pokud byste to nestihli, lze zaplatit 500 Kč a
řidičský průkaz dostanete ve zrychleném
vydání do pěti dnů. Kdybyste o výměnu
zažádali dříve, než by běžela tříměsíční
lhůta, výměna vyjde na 50 Kč.
Řídit s neplatným průkazem se nevyplácí,
můžete dostat pokutu na místě až 2000
korun a ve správním řízení až 2500 Kč.

Žádost o výměnu řidičského průkazu musíte podat na příslušném obecním úřadu podle
místa trvalého pobytu – u nás Městský úřad Kuřim www.kurim.cz
1. Na úřadě předložte:
 platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 stávající řidičský průkaz
 jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (typizovaná fotografie
současné podoby o rozměrech 3,5x4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném
pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v
občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy),
2. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na všech příslušných úřadech obcích s
rozšířenou působností i na webu www.kurim.cz
3. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Při výměně řidičského průkazu do 20 dnů je správní poplatek 50 Kč a při expresním
vyhotovení do 5 pracovních dnů je správní poplatek 500 Kč
Nejpozději do 20 dnů, expresní vyřízení - lhůta do 5 pracovních dnů

5

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 3/2017

ročník XXV

Informace odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou
registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.
1. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Občan, který vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Pověřená osoba na základě plné moci, opatrovník. Za nezaopatřené dítě jeho
zákonný zástupce.
2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podáním písemné žádosti
o příspěvek na péči na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových
stránek vytištěném tiskopisu). Vždy musí být na zvláštním formuláři také uvedena osoba
poskytující pomoc. V případě poskytování péče asistentem písemná smlouva uzavřená s
tímto asistentem. Formuláře obdržíte na ÚP, případně jsou ke stažení na
http://portal.mpsv.cz/forms.
3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Se svou žádostí se obraťte v úřední
dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., na kontaktním
pracovišti Úřadu práce Brno-venkov sídlící v budově Městského úřadu Kuřim,
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 1.N.P, dveře č. 116. tel.č. 950 105 525, 950 105 526.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: Průkaz totožnosti oprávněné osoby.
V případě zástupce i jeho průkaz totožnosti. U dítěte do 15 let rodný list.
Formulář „Žádost o příspěvek na péči“ včetně vyplněného formuláře „Oznámení o
poskytovateli pomoci“. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Pro vyřizování žádostí
platí lhůty dle správního řádu.
4. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Žadatel je povinen: podrobit se sociálnímu šetření, podrobit se vyšetření zdravotního
stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem
určeným ČSSZ, osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo
výplatu, písemně oznámit v průběhu řízení změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě
do 8 dnů.

Portál RegionKuřimsko.cz už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo
naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionKurimsko.cz najdete
vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionKuřimsko.cz je v provozu od
roku 2012 a postupně se z něj stal největší
informační web v regionu. Denně přináší
informace o všem, co se v regionu děje.
Portál není zaměřený na specifické téma, a
proto si na něm každý najde něco
zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně
aktualizované nabídky zaměstnání a
brigád na Kuřimsku. Firmy a personální
agentury zde zadávají volné pracovní

nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem
okolí
najdete
na
www.regionkurimsko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle
kalendáře regionálních akcí. Pozvánku
můžete publikovat v přehledném seznamu
událostí z celého regionu na adrese
www.regionkurimsko.cz/kalendar-akci/.
Nejzajímavější a nejčtenější akce se
automaticky
zveřejní
na
regionální
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řadou institucí v regionu, např. Městskou
knihovnou Kuřim. Píšeme o Kuřimsku pro
Kuřimsko.

Sběr jedlých olejů a tuků
Od 23. března 2017 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o sběr jedlých olejů a
tuků. Sběrná nádoba – černá popelnice je umístěna u základní školy.
INFORMACE ŠKOLY
ZŠ a MŠ Moravské Knínice Vás srdečně zve na „Velikonoční jarmark“
V neděli 9. dubna 2017 v 15:00 hodin proběhne jarní
vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Tentokrát
vystoupíme na velkém pódiu v SOKOLOVNĚ v neděli!!!!!!!!
Po představení bude připraven jarmark dětských prací.
Veškerý výtěžek z jarmarku použijeme na další výtvarnou
činnost dětí.

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Dary do vyhlášené sbírky „Opravme sokolovnu, srdce knínického dění“.
V roce 2015 byla vyhlášena veřejná sbírka, která vznikla za účelem získávání
financí k rekonstrukci místní sokolovny. Organizátorem sbírky je Tělocvičná
jednota Sokol Moravské Knínice.
Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice
Tělocvičnou jednotu, ale také pro celou naplánovala a uskutečňuje generální
obec. Je jedinou budovou vhodnou ke rekonstrukci sokolovny tak, aby ji mohly i v
shromažďování většího počtu lidí, a tedy ke dalších letech účelně využívat následující
konání kulturních a společenských akcí.
generace občanů a sportovců.
Sokolovna byla postavena roku 1922, K 31.12.2015 se vybralo celkem 101.598,přistavena roku 1953 a od té doby prošla Kč. Za rok 2016 činily přijaté dary 99.292,řadou stavebních úprav, rozšíření a dílčích Kč.
rekonstrukcí.
Děkujeme všem štědrým dárcům!!

Z finančních prostředků sbírky se pořídilo:
22. ledna 2016 mohly návštěvnice Obecního plesu poprvé využít nově opravené dámské
toalety v přísálí sokolovny. Ze sbírky bylo na opravu záchodů využito 85.621,- Kč.
Dále se v roce 2016 opravil sokolský výčep – vybouraly se staré příčky, opravila
elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, podlahy, nakoupil se nový nábytek, přístroje a
vybavení. Z finančních prostředků sbírky se na tuto akci použilo 42.968,-Kč.
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Letos byly již objednány a dodány koženkové shrnovací zástěny, které budou v brzké době
nainstalovány mezi velkým sálem a přísálím. Doposud, před každou kulturní akcí, musel
pořadatel demontovat nevzhledné těžké dřevěné zástěny. A pochopitelně po akci zase
stěhovat zpět. Cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč.
Sbírka pokračuje, vaše dary můžete nadále posílat na účet číslo 4161161161/2010, nebo
využít kasičku na obecním úřadě, v obchodě U Helanů či v sokolovně.
Využijte možnost nechat si vystavit potvrzení o daru! Získáte tak slevu na dani v
následujícím ročním daňovém zúčtování.
Co je potřeba pro vystavení potvrzení?

Varianta "přispěju bezhotovostně převodem na účet": v tomto případě uveďte do
správy pro příjemce své celé jméno a adresu, abychom vaši platbu mohli identifikovat.
Pokud přispívá právnická osoba, je nutno uvést též IČO. Poté pošlete na emailovou
adresu sokolmkninice@volny.cz zprávu, že si chcete nechat vystavit potvrzení o daru.

Varianta "přispěju do kasičky": v tomto případě je nutno, abyste přispěl do kasičky
umístěné na Obecním úřadě Moravské Knínice, a to před zaměstnankyní obecního úřadu.
Na požádání Vám poté bude potvrzení vyhotoveno.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli 26. února se v prostorách místní
sokolovny konal tradiční karneval pro děti.
Letos byl ve znamení vodníků,
hastrmanů, víl a dalších krásných masek.
Děti jsme nejdříve vyzkoušeli zda ví, co
roste a žije u rybníka. Potom následovalo
kolečko zajímavých úkolů - štafeta v
gumákách, krmení kapra, trefování žáby,
lovení rybiček, kvíz pro pozorné hlavičky.
Pantáta vodník zrovna v tento den slavil
své
250.
narozeniny,
tak
jsme
mu
zatančili vodnickou mazurku.
Nechyběla ani soutěž pro rodiče,
tentokráte lovení rybiček na čas. DJ
Večerníček pouštěl spoustu pěkných
písniček, při kterých se nám příjemně
tancovalo. Program karnevalu zpestřilo
kabaretní vystoupení knínických slečen.
Děkujeme všem krásným maskám za
účast a všem ochotným rodičům a
slečnám za pomoc s přípravou a úklidem.
Těšíme se na vás na dalších akcích :-)
-rh-
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KALENDÁŘ AKCÍ
Valná hromada TJ SOKOL
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se v 18:00 hodin v sokolovně koná Valná hromada TJ SOKOL
Moravské Knínice. Členská základna bude seznámena s plněním usnesení z minulé valné
hromady, s činností výboru TJ v uplynulém roce, s prací náčelnictva, se sportovní činností
a s výsledkem hospodaření za rok 2016, s plánem práce a rozpočtem TJ na rok 2017.
Srdečně zveme všechny členy TJ.

BADIBOJ 2017
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá v sobotu 8. dubna 2017
velikonoční turnaj v badmintonu pro žákyně a žáky Sokolské župy
Pernštejnské 11. ročník BADIBOJ.
Registrace podle kategorie:
7 - 9 let: 8:00 - 8:30
10 – 15 let: 12:30 - 13:00
Závazné přihlášky posílejte do 1. 4. 2017 na:
email: ivos.hledik@email.cz tel.: 604 462 245 startovné : 50 Kč

Kníničtí skauti zbaví obec a blízké okolí od odpadků!
Letos se podruhé zapojíme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která
připadá na sobotu 8. 4. 2017 Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je
uklidit
nelegálně
vzniklé
černé
skládky
a
nepořádek.
V loňském roce jsme hned v několika větších skupinách prošli Moravské Knínice, ale
především jejich okolí a vysbírali obrovské množství odpadků a zlikvidovali některé menší
skládky. Spousta z nás se tenkrát divila, kolik nepořádku se v našem blízkém okolí porůznu
nachází. Pocit po akci byl skvělý. Letos proto neváháme a jdeme do toho znovu.
Vyrazíme opět do ulic a do okolí Knínic a zatočíme s nepořádkem a odpadky! Sejdeme se
v sobotu v 8:30 u kluboven. Tam všichni nafasují pytle na odpadky a ochranné rukavice.
Rozdělíme se do několika skupin a vyrazíme. Akce bude trvat do cca 13:00. Počítejte proto
spíše s pozdním obědem. Na akci bude pro všechny účastníky zajištěna drobná svačina
a dostatek pití.
Těšíme se na hojnou účast na této záslužné akci.

Výzva obyvatelům obce
Občané Moravských Knínic, zapojte se také do úklidové akce
„Ukliďme Moravské Knínice a okolí“. Ukliďte svoje bezprostřední
okolí. Vyhrabte trávník před svým domem, odstraňte trávu a bláto
od obrubníků a zameťte chodník a krajnici silnice. Odpad
zanechejte na hromádce na okraji chodníku. Na Vaše
upozornění (třeba mailem mkninice@volny.cz) bude průběžně
odvážen pracovníky obce.
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Děti, nezapomeňte ani letos na „hrkání“
Křesťané slaví ve čtvrtek první ze čtyř svátečních dnů Velikonoc, který je známý jako
Zelený čtvrtek, den poslední večeře Páně. V tento den umlknou všechny zvony, neboť
"odletěly do Říma", opět se rozezní až na Bílou sobotu. Věřící si v tento den připomínají
poslední večeři Ježíše s apoštoly. Kristus při ní s apoštoly dlouho rozmlouval a sdělil jim,
že v pátek bude ukřižovaný, a pak vstane z mrtvých. Dal jim pokyny pro jejich budoucí
působení a ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná dodnes.
„Hrkání“ by mělo probíhat v pravidelných šestihodinových intervalech:
Čtvrtek

13. dubna 2017

večer

18:00

Pátek

14. dubna 2017

ráno

06:00

Pátek

14. dubna 2017

poledne

12:00

Pátek

14. dubna 2017

večer

18:00

Sobota

15. dubna 2017

ráno

06:00

Sobota

15. dubna 2017

poledne

12:00

MIŇON CUP 2017
Víkend 15. 4. a 16. 4. 2017 bude v 8:00 hodin místní sokolovna
patřit oddílu badmintonu TJ SOKOL Moravské Knínice. Letos
proběhne již 18. ročník velikonočního turnaje neregistrovaných
hráčů badmintonu v disciplíně dvouhra mužů a žen. Nasazení do
skupin určí hlavní pořadatel vzhledem k výkonnosti. Občerstvení
zajištěno.
Dotazy a přihlášky do turnaje na sokolmkninice@volny.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017 – aneb „Jak pálí ženské v Knínicích“
Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Vás zve na
4. ročník turnaje ženské čtyřhry
v sobotu 22. 4. 2017.
Registrace 8:30, první zápasy 9:00 v knínické sokolovně.
Zúčastnit se mohou hráčky badmintonu, které nejsou a nebyly
registrované a hráčky hrající SABL.
Startovné 200,-Kč/os. V ceně jídlo, káva, nápoj.
Závazné přihlášky posílejte do 20.4.2017 na e-mail: matyasovazuzana@seznam.cz
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Čarodějná stezka
Čarodějnice Belzebuba a spol. si vás dovolují pozvat na již tradiční:
Svá košťata, košťátka či smetáky si připravte na:
 neděli 30.4. 2017
 startujeme v 16:00 hodin na střelnici u koní
 blíže budeme informovat na plakátech

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodejnice u
rybníka" dne 30. 4. 2017. Od 20:00 hraje country kapela. Bohaté
občerstvení zajištěno.

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Nejmladší kníničtí ochotníci, členové divadelního kroužku TJ SOKOL Moravské Knínice
sehrají v sobotu 20. května 2017 v 16:00 hodin v sokolovně pohádkové představení

ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ a DVA TOVARYŠI
Srdečně zveme především děti.

1.5.2017 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve v pondělí 1. května 2017 na XXIX.
ročník turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Trasa dlouhá
15,5 km je naplánovaná z obce směr Zlobice, Malhostovice, Čebín a
zpět do obce. Sraz účastníků je v před Obecním úřadem v Moravských
Knínicích. Start v 9:00 hodin. Na závěr bude opět společenské
posezení.
-oú-

XXVI. ročník pochodu Sokolskou župou Pernštejnskou
Sokolský pochod a cyklojízda - Memoriál Adolfa Mistra se bude tradičně konat 8. května
2017. Start v Tišnově /sokolovna/ a v Doubravníku /stanice ČD/.
Trasy pochodu pěší: 6 km, 9 km, 18 km, 24 km, 33 km
Cyklotrasy: 20 km, 40 km, 55 km
Odjezd vlaků z Kuřimi do Doubravníku: 7:19, 8:32, 9:19 hod. s přestupem v Tišnově.
Bližší informace http://pochod-sokolskou-zupou-pernstejn.webnode.cz/
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březen 2017

Bang turnaj
V pořadí již čtvrtého ročníku skautského turnaje
v karetní hře BANG! Se letos zúčastnilo na
dvacítku krvežíznivých kovbojů. Z jejich střetnutí
nakonec vyšel vítězně nový šampion – Daniel
Císař. Děkujeme všem za účast.

Výprava Orlů
Skautská družina Orlů navštívila pod
vedením svého rádce Jahnyho vědecký
zábavní park Vida!

Ukliďme svět, ukliďme Česko a Knínice
Rozhodli jsme se navázat na loňský úspěch této dobrovolnické akce. Opět půjdeme uklidit
okolí naší vesnice a přijmeme každou ochotnou ruku. Sraz bude 8. dubna v 8:30 u skautské
klubovny. Vezměte si prosím reflexní vesty, pracovní oblečení, případně pláštěnky.
Předem děkujeme.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * BŘEZEN 2017 * Ročník 25 * Vychází 1x měsíčně *
cena ZDARMA * náklad 320 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz
Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu DUBEN 2017 do 23. 4. 2017.

