4/2017
PLÁNOVANÉ AKCE V DUBNU A KVĚTNU
30. 4. 2017
30. 4. 2017
1. 5. 2017
8. 5. 2017
20. 5. 2017
27. 5. 2017

Čarodějná stezka
Pálení čarodějnic u rybníka
Jdeme na chrousty
Pochod Sokolskou župou Pernšt.
Zvířátka a Petrovští a Dva tovaryši
MORKNIMAN – triatlon a MORKNIMÁNEK
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Stavba MŠ byla zahájena
Předáním staveniště dne 27. 3. 2017,
generálnímu dodavateli stavby firmě OSP,
spol. s.r.o. Moravský Krumlov, byla zahájena
přístavba mateřské školy. Oficiální název
této akce je „Zvýšení kapacity Mateřské školy
v obci Moravské Knínice“.
Ve výběrovém řízení získala tato firma
zakázku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
7.244.295,13 Kč vč. DPH. Práce byly
zahájeny vybudováním oplocení staveniště a
oddělení stavebního provozu od školní
zahrady. Hlavní důraz je kladen na
bezpečnost dětí, které budou i nadále užívat
prostor školní zahrady a dětského hřiště.

V rámci přípravných prací před vlastní
stavbou bylo nutno odstranit část původní
terasy a také betonovou konstrukci již delší
dobu nepoužívaného bazénu. Po sejmutí
ornice bylo přistoupeno ke hloubení základů
pro nový objekt.
Na snímcích možno vidět betonáž základů.
V současné době probíhá příprava pro
umístění
kanalizačního
potrubí
pod
základovou deskou. Průběžně je pořizována
fotodokumentace a tak pravidelně měsíčně
ve Zpravodaji uveřejníme aktuální snímky
s komentářem k postupu prací.

VZPOMENEME 72 LET OD OSVOBOZENÍ Moravských Knínic
9. května 2017 tomu bude přesně 72 let, kdy byly osvobozeny Moravské
Knínice. Stalo se tak dne 9. 5. 1945 v odpoledních hodinách. Tento
okamžik byl zdejšími občany vnímán jako definitivní konec II. světové
války, jako historický přelom a nový začátek.
Na znamení úcty a vděčnosti obětem válečných hrůz položí
představitelé obce a kníničtí Skauti k památníku padlých za II. světové
války kytici a vzpomenou na tyto události při pietním aktu.
Tato slavnost se uskuteční v úterý 9. května 2017 v 18:00 hodin

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Placení daně z nemovitých věcí 2017
31. květen je posledním dnem lhůty pro
zaplacení daně z nemovitých věcí na rok
2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna
jsou postupně rozesílány složenky na
úhradu této daně, kde je na alonži uvedena
mimo jiné celková výše daňové povinnosti
na rok 2017 a územní pracoviště, kde je
uložen daňový spis k dani z nemovitých
věcí.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je
bezhotovostní převod částky na bankovní
účet finančního úřadu nebo platba zdarma

přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv
poště.
Stejně jako v předchozích letech i v letošním
roce finanční správa poplatníkům daně z
nemovitých věcí rozesílá složenky na
úhradu této daně. Jednotlivé platby za více
nemovitých věcí v jednom kraji jsou
sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží
jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník
nemovité věci na území více krajů, přijde mu
více složenek rovněž jen v jedné obálce.
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Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých
věcí uhradit do 31. května tohoto roku.
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň
přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je
daň splatná ve dvou stejných splátkách, do
31. května a do 30. listopadu tohoto roku.
Poplatníci provozující zemědělskou výrobu
a chov ryb mají první splátku splatnou až 31.
srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně,
nebo jejich splátek je rovněž uveden na
alonži složenky.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období
roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti

ročník XXV

předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sdělí
správce daně její novou výši platebním
výměrem zasílaným individuálně, nebo
hromadným předpisným seznamem. Tyto
seznamy budou přístupné od 28. dubna do
29. května tohoto roku na kterémkoli
územním pracovišti finančního úřadu, a to
pro celý obvod jeho územní působnosti, tj.
pro celý kraj. Číslo účtu pro placení daně
z nemovitých věcí 7755-77628621/0710 =
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Více na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

Informace k cestovním dokladům a občanským průkazům
Upozorňujeme občany, zejména rodiče dětí do 15 let, že letos uplynulo pět let od doby
ukončení zápisů dětí do cestovních pasů rodičů. Od roku 2012 musí mít každé dítě při
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad, a to dle státu vycestování buď občanský
průkaz a nebo cestovní pas. U dětských cestovních pasů vydaných v roce 2012 letos končí
platnost. Bližší informace na webu: http://www.kurim.cz/cs/obcan/aktuality-z-mesta

INFORMACE ŠKOLY
7. 3. 2017 „Technické školky“ na ČT 1
V pořadu Události v regionech na ČT 1 v úterý 7. 3. 2017 měli možnost diváci zhlédnout
reportáž při práci s dětmi předškolního věku zapojenými do projektu „Technické školky“.
Třída předškolních dětí MŠ II. v ZŠ a MŠ v Moravské Knínice (15 dětí) pracuje již pátým
rokem na projektu „Technické školky“. Tento projekt vznikl z iniciativy České manažerské
asociace, VUT Brno - Ing. Ladislav Mihalovič, Prefa Kompozity Brno – Ing. Miloš Filip, MAS
Boskovicka a MAS Brána Brněnska a obce Moravské Knínice.
Cílem projektu je podpořit v dětech již od předškolního věku zájem o technické obory,
podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální
schopnosti. První dva roky 2013-2015 byl projekt financován z místní MAS Brána Brněnska,
další roky přispívá svými prostředky škola a obec. Děti se v rámci projektu učí spolupracovat,
zlepšují svoje manuální dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, při prezentacích své práce
také komunikační dovednosti. V neposlední řadě děti projektové úlohy velmi baví.
Pravidelnou součástí úkolu je i tematicky laděná exkurze, proto jsme v minulých letech
navštívili například zkušebnu motorů na Mendelově univerzitě, Zetorgallery či továrnu na
výrobu horkovzdušných balonů Kubíček, letos letiště v Medlánkách a hasičskou stanici
v Kuřimi. Díky projektu získala naše mateřská škola technické vybavení pro děti: pracovní
stůl, nářadí, nástroje, také dataprojektor, plátno a notebook pro prezentaci. Prostřednictvím
projektu jsme navázali kontakt s Pedagogickou fakultou v Brně s vedoucí katedry technické
a informační výchovy, jejich studentky předškolního vzdělávání se opět v tomto roce přijely
podívat k nám do MŠ na práci v projektu „Technické školky“.
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10. 3., 22.3. Brick by brick - LEGO
Aneb vzdělávání prostřednictvím kostek „LEGO“. Děti a žáci hledají vhodná řešení
nabídnutých problémů přiměřeně věku pod vedením zkušených lektorů. Během jedné hodiny
se menší děti z MŠ II. a z 1. ročníku dostali k tradičním kostkám „Lego Duplo“. Dostali za
úkol vytvořit dopravní prostředek – autobus a fantazii se meze nekladly. Z dané stavebnice
je možné vytvořit asi 70 sestav. Pokračování je připraveno pro nejmenší děti z MŠ I. na
středu 22. 3. 2017 a pro žáky 2. a 3. ročníku ukázková lekce s Lego technik. Pro nejstarší
žáky bude nachystána hodina na pondělí 10. dubna. Kurz Lega plánuje škola otevřít pro
zájemce od října příštího školního roku.
31.3. Noc s Andersenem
Opět jsme se zapojili do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Tradice společného
čtení k danému tématu spojená s nocováním ve škole má určitě své kouzlo pro všechny
„bývalé i nové nocležníky“. Letos jsme nocovali se „Čtyřlístkem“.
Velikonoční jarmark
Již čtrnáctým rokem jste si mohli prohlédnou výtvory dětí a žáků školy s jarní a velikonoční
tematikou, měli jste možnost zakoupit si je na velikonočním jarmarku, který se konal v sále
sokolovny v neděli 9. dubna odpoledne. Jarmark byl tradičně doplněn vystoupením dětí
mateřské školy a žáků základní školy.
3. 5. 2017 Zápis do mateřské školy
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schválilo termín a místo konání zápisu do mateřské
školy pro spádovou obec Moravské Knínice, který se koná 3. května 2017. Zápis proběhne
v budově základní školy v době od 13:00 – 16:00 hodin. Bude 9 volných míst.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte a občanský průkaz
zákonných zástupců. Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od
15.dubna 2017 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále budou
formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.
Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na
vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.
Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude
mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Ukliďme Moravské Knínice a okolí
V sobotu 8. 4. se o půl deváté pod úřadem
sešlo 56 dobrovolníků, aby se zúčastnili akce
Ukliďme Moravské Knínice a okolí pořádané v rámci celostátní akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Díky vysokému počtu
účastníků vzniklo hned několik pracovních
skupinek, které vyrazily do ulic, blízkého
okolí a na předem vytipovaná místa.
Zejména: lokalita u rybníka pod kaplí,

křoviska
poblíž
vodárenského
objektu na cyklostezce (směr
Chudčice), okolí Hásova kopce a lokalita Pod
Čebínkami, polní cesta za "bílou" silnicí,
koryto Kuřimky v okolí bobřích hrází, příkopy
podél silnice u ZD a podél silnice na
Chudčice. Bylo zlikvidováno hned několik
černých skládek. Výsledek: víc jak 70 pytlů s
různorodými odpadky a hromada železného

6

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 4/2017

šrotu, stavební suť, pneumatiky a kola, lahve
od chemikálií. Všichni účastníci z akce
odcházeli s dobrým pocitem a se
zamyšlením nad tím, jak se někteří lidé jsou
schopni chovat k přírodě.
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Děkuji moc všem zúčastněným - zejména
skautům z 1. oddílu Moravské Knínice a
spolku Kyničan. Za podporu a pomoc s
likvidací odpadu pak obci Moravské Knínice.

Ondřej Lidmila - hlavní organizátor akce

XI. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu žactva Badiboj 2017
Turnaj mládeže v badmintonu s názvem Badiboj, má před Velikonočními svátky
své pevné místo v kalendáři a nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 8. dubna 2017
konal již XI. ročník této populární akce. Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 13 nadějných
adeptů hry s opeřeným míčkem. Hráči se utkali ve třech výkonnostních kategoriích dvouher
a následně i ve čtyřhře.
Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními diplomy a drobnými
věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy Pernštejnské zorganizovali stejně jako
v uplynulých ročnících protagonisté oddílu badmintonu a členové výboru TJ Sokol Moravské
Knínice Ivoš Hledík a Jiří Hanák.
Výkonnostní kategorie „A“ :
1. David Kaláb
M. Knínice
2. Lucie Šípková
M. Knínice
3. Pavlína Lísková
Kuřim
Výkonnostní kategorie „B“ :
1. Martin Kaláb
M. Knínice
2. Tomáš Bořil
M. Knínice
3. Lukáš Langer
M. Knínice
4. Matěj Koláček
M. Knínice
5. Robin Pleskač
M. Knínice
6. Patrik Houbal
M. Knínice

Výkonnostní kategorie „C“ :
1. Tomáš Pelikán
M. Knínice
2. Dominik Šípka
M. Knínice
3. Anežka Lísková
Kuřim
4. Daniel Císař
M. Knínice
Čtyřhry kategorie „B“ :
1. Martin Kaláb / Patrik Houbal
2. Tomáš Bořil / Robin Pleskač
3. Lukáš Langer / Matěj Koláček
Čtyřhry kategorie „C“ :
1. Tomáš Pelikán / Daniel Císař
2. Dominik Šípka / Anežka Lísková
I.Hledík/L.Vojanec
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XVIII. ročník Velikonočního turnaje Miňon Cup v badmintonu 16. 4. 2017
Příznivci opeřeného míčku se
letos
tradičně
setkali
na
Velikonoční neděli na již 18.
ročníku turnaje Miňon Cup 2017.
Této sportovní a v regionu již
vyhlášené
akce
se
letos
zúčastnilo 9 hráčů a 3 hráčky
z Kuřimi, Lelekovic, Rozdrojovic,
Brna, Věžné
a domácích
Moravských Knínic.
Hráči i hráčky hráli svoje utkání
ve
skupinách
spravedlivým
systémem každého s každým.
V mužské
kategorii
žádný
z hráčů neprošel soutěží bez
porážky. Stupně vítězů po
dlouhých deseti letech opanovali
pouze domácí hráči z TJ Sokol Moravské Knínice.
Jak je již tradicí tohoto pohodového turnaje, všichni zúčastnění si odnesli, díky štědrosti více
jak dvou desítek sponzorů, kromě pocitu příjemně strávené Velikonoční neděle mnohdy i
velmi hodnotné věcné ceny.
DVOUHRA MUŽŮ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kunc Lukáš
Pleskač Patrik
Bohdálek Dušan
Jaroušek Radim
Vrbka Josef ml.
Slavíček Jiří
Vrbacký Pavel
Coufal Martin
Veselý Roman

DVOUHRA ŽEN:
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Rozdrojovice
Věžná
Brno
Lelekovice
Kuřim
Kuřim

1.
2.
3.

Kroupová Barbora
Pelikánová Marcela
Klusoňová Jana

Věžná
M.Knínice
Lelekovice

- PleHleVoj -

IV.ročník badmintonového turnaje ženských čtyřher
„Pálení čarodějnic v M.Knínicích“
V sobotu 22. 4. 2017 uspořádala TJ Sokol Moravské Knínice již 4. ročník badmintonového
turnaje ženských čtyřher pod názvem „Pálení čarodějnic v M.Knínicích“. Na letošní ročník se
slétlo 10 párů žen z Kuřimi, Čebína, Brna, Lelekovic, Ivanovic, Věžné a domácích
Moravských Knínic, což byla, zatím, rekordní účast.
Dvojice hrály v jedné skupině systémem každý pár s každým na jednu vítěznou sadu do 17
bodů. Dále se hrálo dle dosaženého pořadí k. o. vyřazovacím systémem.
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K dosažení konečného pořadí bylo nutné v rámci jednoho hracího dne odehrát na jednom
hřišti neuvěřitelný maratón 53 utkání!
Žádný z „přilétnuvších“ párů neodcházel bez věcné ceny, jako upomínky na tuto akci.
Konečné pořadí :
1. Vrbková Veronika
2. Krejčí Magda
3. Pelikánová Marcela
4. Krebsová Katka
5. Krulová Lucie
6. Vrbková Jana
7. Špiritová Olga
8. Veselá Helena
9. Dolníčková Zdenka
10.Elznerová Gabriela

-

Kroupová Barbora
Štětková Mirka
Matyášová Zuzana
Klusoňová Jana
Kubová Nikola
Vrbková Michaela
Vetešníková Eva
Kachlíková Iva
Bociánová Gabriela
Grošová Jana

Věžná
Kuřim
M.Knínice
Kuřim/Lelekovice
Brno
Věžná
Čebín
Kuřim/Čebín
Brno
Ivanovice/Brno

L.Vojanec

Ohlédnutí za ročníkem 2016/2017 ve stolním tenise
„A“ 3. místo* 20 utkání* 12 vítězství* 2 remízy* 6 porážek* skóre 196 : 164* 58 bodů
Gabryš M. 98%, Koláček I. 66%, Veselovský V. 65%, Vojanec L. 29%, Toldy J. 11%
„A“ družstvo v tomto ročníku hájilo barvy TJ Sokol ve III. třídě okresního přeboru (právo startu
v OP II. jsme po loňské sestupu z OP I. jsme přenechali TJ CEMO Mokrá). Výsledky áčka
stály především na nejlepším hráči soutěže M. Gabryšovi (bilance 56 vítězství a pouze 1
porážka) spolu s vyrovnanou dvojicí Ivan Koláček a Vlastimil Veselovský. Ve velmi
vyrovnané konkurenci celků první půle tabulky jsme nakonec obsadili při rovnosti 58 bodů 3.
příčku před Střelicemi a Říčany.
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„B“ 9. místo* 16 utkání* 2 vítězství* 0 remíz* 14 porážek* skóre 95 : 193* 22 bodů
Špaček Z. 51%, Vojanec 50%, Toldy 31%, Hledík I. 27%, Adamíková 25%, Hrubeš 25%
Béčko v letošním ročníku hrálo okresní přebor IV. třídy. Stejně jako v uplynulých ročnících
dostalo prostor všech 9 hráčů ze soupisky (kromě výše uvedených ještě Milan Kučera, Marek
Kahle a po roční odmlce i Mirek Pleskač). Kromě dvou výher, dokázali hráči béčka v dalších
několika těsně prohraných utkáních prověřit i mnohdy favorizovanější celky. „B“ družstvo si
zajistilo právo startu v této soutěži i pro nadcházející sezónu 2017/2018.
Přebor sokolské župy Pernštejnské pořádáme již po 17. Účast 13 hráčů a hráček ze 3
jednot. Dvouhry: 1. Gabryš M. (M.Knínice), 2. Kočka M. (Sokol Kuřim), 3. Šlezinger A.
(S.Kuřim). Čtyřhry: 1.Vojanec L. - Hýsek J. (M.K./S.Kuřim), 2. Morawski - Vasas, 3. ŠteflŠlezinger(S.Kuřim)
XXXV. ročníku Vánočního turnaje se účastnilo 38 hráčů a hráček ze 17 oddílů regionů
Brněnska, Blanenska, Vyškovska a dokonce i Bruntálska.
Jednotlivci: 1. Novák O. (Ořechov), 2. Gabryš M., 3. Šamšula R. (Vážany), Vaněk Jan
(Ořechov). Čtyřhry: 1. Buchta S. - Bušek V. (VUT Brno/Sokol Brno I.) 2. Vaněk Jan - Friš
V. (Ořechov), 3. Vaněk Jar. - Novák O. (Ořechov), 4. Hýsek J. –Štefl V. (Sokol Kuřim)

KALENDÁŘ AKCÍ
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.

1. 5. 2017 turistický pochod JDEME NA CHROUSTY
OBEC Moravské Knínice Vás zve v pondělí 1. května 2017 na XXIX.
ročník turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Trasa je
dlouhá 15,5 km. Sraz účastníků je v před Obecním úřadem
v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin.
Trasa pochodu: Moravské Knínice* Hásův kopec* Čebínský kopec*
Dlouhé nivy* Čebín - parkoviště* po zelené rozhledna Čebínka*
Malhostovická pecka* Zlámaniny* Zlobice – vyhlídková věž * Zlobice
rozcestí - po červené Kuřim Srpek* ulice Luční* kostel sv. Maří
Magdalény* ulice Křížkovského* Moravské Knínice* Knínický hostinec.

2. 5. 2017 Nacvičování tanečků na Markétské hody
Chceš tančit v kroji na Markétských hodech? Přijď v úterý 2. května 2017 k sokolovně
v Moravských Knínicích. „Domlouvací“ schůzka se koná v 17:00 hodin.
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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/.
Bližší informace http://pochod-sokolskou-zupou-pernstejn.webnode.cz/
Pro Knínické turisty je naplánován odjezd v 8:32 z Kuřimi - sraz na
nádraží ČD. Jízdenku si kupte do Doubravníku. Jízda zpět bude z Nedvědice. Buď jízdenku
pro jednoho IDS na 5 zón (1 tam a 1 zpět - nezapomenout cvaknout na nástupišti). Nebo si
můžete koupit skupinovou vlakovou. Skupina 5 osob. Z Doubravníku pochod na hrad
Pernštejn. Tam možnost občerstvení (oběd). Z Pernštejna zpět do Nedvědice a odjezd zpět
do Kuřimi 14:01 nebo 16:01.

Zvířátka a Petrovští + Dva tovaryši
TJ SOKOL Moravské Knínice Vás srdečně zve na dvě pohádky v sobotu 20. května 2017
v 16:00 hodin v knínické sokolovně – hrají děti z divadelního kroužku

ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ a DVA TOVARYŠI
Osoby a obsazení:
Zvířátka a Petrovští: Šimon Cibulka – loupežník Janek, Tomáš Pelikán – Petrovský, Matěj
Koláček – Kudlička, dráb Bubeník, Štěpán Matyáš – Rabiját, dráb Písař, Viky Císařová –
selka, Jana Slámová – maminka, Kačka Matyášová – Terezka, Danielka Hoření – pes
Broček, Kája Jindřichová – kočka Lucka, Valinka Sedmíková – koťátko, Anička Císařová –
kohout Kokrháč, Tomáš Bořil – Kozlík.
Dva tovaryši: Petr Kahle – tovaryš Jožin, Štěpán Matyáš – tovaryš Vincek, Petra Kalábová –
královna, Jolana Politzerová – princezna, Čarodějnice: Irena Kahleová, Zuzka Večeřová,
Jana Slámová, Čerti: Anežka Mauerová, Viky Císařová, Tomáš Pelikán
Divadelní tým:
Zuzana Matyášová, Ivona Kahleová, Marcela Pelikánová, Jiří a Petr Hanákovi …
Vstupenky na místě: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

POZVÁNKA DO DIVADLA – „VÝTEČNÍCI“
Kníničtí ochotníci Vás zvou na obnovenou premiéru divadelního
muzikálu Pavla Dostála
VÝTEČNÍCI.
Představení se uskuteční v pátek 9.6., v sobotu 10.6. a v neděli
11.6.2017 vždy v 19:00 hodin v místní sokolovně Vstupenky
s místenkou budou opět v předprodeji. Podrobnější údaje budou
zveřejněny na plakátech, webu obce i Sokola.
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TERÉNNÍ TRIATLON
Hlavní závod se nám podařilo vyprodat za něco málo více než měsíc!! Můžete se těšit na
více než 80 závodníků, kteří si to 27. května rozdají v 300 metrech plavání, 16 kilometrech
terénní cyklistiky a závěrečných 4 kilometrech běhu. Jste všichni srdečně zváni – přijďte se
podívat k rybníku a jeho okolí na líté souboje na trati MORKNIMANa. Občerstvení bude
zajištěno.

DĚTSKÉ ZÁVODY
Do 10. května neváhejte a přihlaste své ratolesti do dětských závodů, které proběhnou před
hlavním závodem – běh pro děti do 8 let a duatlon pro školáky (cyklistická přilba povinná),
Závody pro děti jsou zdarma, jen je nutná registrace na stránkách závodu. Každé dítě obdrží
medaili a i pro malé závodníky bude připraveno zdravé občerstvení.
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Duben 2017

Ukliďme Česko!
Zopakovali jsme dobrovolnickou úklidovou akci v rámci
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Do akce se zapojilo
přes padesát dobrovolníků jak z řad skautů, tak obyvatel
Moravských Knínic.
Děkujeme všem zúčastněným i obci za pomoc.

Pletení žil
Ve středu před Velikonocemi se sešli kluci z našeho
oddílu, aby si upletli pomlázky. Menším pomohli
s přípravou rádci
a patroni, kterým
tímto děkujeme.

Svátek svatého Jiří
Svátek patrona všech skautů jsme oslavili společnou
mší 23. dubna v kostele v Moravských Knínicích.

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * DUBEN 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 KVĚTEN 2017 do 21. 5. 2017.

