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Vítání občánků - vystoupení Vrabčáků

Vítání občánků – rodiče s dětmi
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Budova dostává kabát
Stavba nové budovy mateřské školy probíhá
v souladu harmonogramem prací, který si
stanovil zhotovitel, firma OSP Moravský
Krumlov. Uvnitř budovy byla dokončena
elektroinstalace, takže téměř vše je již
připraveno k zahájení vnitřních omítek.
V současné době ještě řešíme přípravu
nízkonapěťových kabelů pro připojení
počítačů, televizoru a zabezpečení budovy.
Pokročily již také práce na venkovních
omítkách. Finální vrstva probarvené omítky
je řešena ve dvou odstínech žluté barvy.
Zvažujeme využití plochy nad vchodem do
budovy pro ztvárnění barevného dětského

motivu. Dobré nápady jsou samozřejmě
vítány. Součástí stavby je též poměrně
složité vzduchotechnické zařízení. Větší
jednotka určená pro ventilaci kuchyně je
umístěna na střeše budovy, menší jednotka
pro sociální zařízení je instalována v budově
pod stropem spojovací chodby.
K dnešnímu datu bylo proinvestováno
celkem
3.838
tis.
Kč.
Akce
je
spolufinancována
Evropskou
unií
z operačního
programu
Integrovaný
regionální operační program.

Kabelizace obce
Práce na realizaci II. etapy kabelizace obce se přesunuly do ulic Horní branka a U Školky.
Nemůžeme být spokojeni s průběhem úpravy povrchů. Na mnohých místech zůstávají
otevřené výkopy. Čeká se ještě na umístění skříní pro vedení kabelové televize a dále také
stožárů veřejného osvětlení. Stavba má poměrně velké zpoždění, a proto realizační firma
prioritně řeší zprovozňování el. vedení NN do jednotlivých domácností. Musíme vzít v úvahu,
že zakázka od E.ON je přísně časově ohraničena. Instalace zařízení investované obcí tj.
veřejné osvětlení, rozhlas a kabelová televize jsou určitou přítěží, avšak jiná možnost není
než provést kabelizaci společně v součinnosti.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provoz motorových vozidel v ulicích U Sokolovny, U Hřiště a Na Hrázi
Výstavba nových rodinných domů v lokalitě zahrnující ulice U Hřiště a Na Hrázi
má negativní dopad na zvyšující se provoz motorových vozidel, zvláště pak na
bezpečnost chodců. Dopravní značení nainstalované na začátku ulice U
Sokolovny stanovuje v celé této lokalitě maximální rychlost 30 km/hod.
Vyzýváme řidiče, aby respektovali dopravní značení a byli maximálně
ohleduplní k chodcům pohybujícím se po komunikaci a zvláště pak k dětem!!!
Dále důrazně upozorňujeme, že průjezd motorových vozidel Uličkou je zakázán!
Upozorňuje všechny řidiče, kteří nedodržují pravidla silničního provozu že ve spolupráci
s Policií ČR budou prováděny kontroly dodržování pravidel silničního provozu. –sta-

Nové jízdní řády
Od 10.12.2017 budou v platnosti nové jízdní řády autobusové i vlakové
dopravy IDS JMK. Budou zveřejněny na webových stránkáchwww.idsjmk.cz
-kordis-
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Volba prezidenta České republiky 2018
Ve dnech 12. a 13.
ledna 2018 se bude
konat
volba
prezidenta ČR. Volič,
s trvalým
pobytem
v obci Moravské Knínice, může požádat o
vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb tj. od 28.8.2017, a to osobně
u toho, kdo stálý seznam vede (Obecní úřad
Moravské Knínice), do okamžiku uzavření
stálého seznamu nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Toto
podání musí být v listinné podobě opatřené

úředně ověřeným podpisem voliče nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky; o osobně učiněné žádosti
se sepíše úřední záznam. Obecní úřad
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
volby (28.12.2017) předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle
poštou.
Více
na:
https://www.moravskekninice.cz/volbaprezidenta-r-2018
-kanc-

Jihomoravský kraj varuje před spekulanty
Jihomoravský kraj varuje občany před spekulativními výkupy pozemků pod krajskými
silnicemi. Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se
mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkového vypořádání, nacházejí na
pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě
vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních
společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení.
Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena znaleckého posudku, tak, aby
následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému
kraji.
Jihomoravský kraj se proto obrací na občany, kteří vlastní pozemky pod silnicemi ve
vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se s nabídkou prodeje těchto pozemků přednostně
obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
-jmk-

Výměna řidičských průkazů v roce 2017
Zkontrolujte si platnost svého řidičského průkazu. Nebyl vydán v roce 2007? Nekončí Vám
v roce 2017 jeho platnost? Více informací na webu: www.kurim.cz
-kanc-

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI
Starostenská kasace
Návštěvníci každoroční kulturní akce Vítání občánků si jistě vzpomenou, že na zahájení je
pouštěna zvláštní hudební znělka. Ale jen málokdo ví, že jde o skladbu s názvem
Starostenská kasace. Tuto skladbu pro svého synovce, našeho starostu Františka Kšicu,
složil jeho strýc, učitel, hudební skladatel a šéfdirigent pěveckého sboru Vysočina pan
Josef Kšica z Bystřice nad Pernštejnem. První nahrávku, která byla pro slavnostní účely
používána, nahrála Dechová hudba Koroužanka z Koroužného u Bystřice nad
Pernštejnem. V současné době se užívá nahrávka od Posádkové hudby Brno s dirigentem
Pavlem Jaškem, kterou náš pan starosta dostal jako dárek ke svým padesátinám.
Nahrávka byla pořízena v TonStudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích.
Jestlipak se ještě některý ze starostů v republice může pochlubit vlastní slavnostní
znělkou? -jk-
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Kronika Vítání občánků
Při samotném aktu Vítání občánků podepisují rodiče zápis v kronice. Zde
jsou zapisovány děti, které jsou přivítány do společenství naší obce. U
jména každého dítěte je nakreslen nějaký pěkný obrázek. Těchto kronik
máme na obecním úřadě uloženo několik. První zápis v té nejstarší je
z 19. června 1960. Druhá kronika byla vedena od 5. 2. 1972. V třetí
kronice jsou zapsány děti, které byly přivítány od 19. června 1982. Čtvrtá
kronika byla vedena od 11. února 1995. Pátá, ta, zatím poslední kronika,
je vedena od 15. 11. 2009.
V prvních kronikách jsou na každé stránce podepsáni zástupci sboru pro
občanské záležitosti či předsedové místního národního výboru. Pamětníci
a rodáci si jistě vzpomenou na jména vítajících, právě ty jejich ratolesti. Květa Konečná,
František Pláteník, František Kuba, Drahomír Pláteník, Marie Smetanová, Miroslav Kučera,
Tomáš Chlubný, Osvald Němec, Ferdinand Konečný, František Kučera, Jiřina Pařízková,
Květoslav Vlček, Martina Machátová, Věroslav Jedlička.
Za převážnou většinu zápisů a hlavně za překrásné kresby v těchto kronikách musíme
poděkovat paní Vlastě Večeřové, místostarostce obce v letech 1994 – 2002. Od „vítání“
dne 6. 12. 2003 jsou do kroniky vlepovány také společné fotografie dětí a rodičů.
Viděli jste, jak právě vy jste byli zapsáni do kroniky Vítání občánků? Jste zvědaví, jakou
jste měli kresbu? A kdo podepisoval právě Váš zápis v kronice? Na obecním úřadě můžete
do těchto kronik nahlédnout a pořídit si fotokopii právě té Vaší stránky. -jk-

Dobrý den naši noví spoluobčané
Přistěhovali jste se do naší obce, do svého
nového domu. Jestliže chcete, aby se Vaše
nové bydliště stalo i Vaším „domovem“,
musíte pro to také něco udělat. Už jste se
seznámili s historií obce? K dispozici máme
webové stránky obce nebo knihu o historii
obce, kterou můžete koupit na obecním
úřadě. Se současností obce se také můžete
seznámit na webu obce. Zde naleznete
přehled
kulturních,
sportovních
i
společenských akcí, zjistíte, jaké spolky
v obci existují, jaké můžete navštěvovat vy
nebo Vaše děti. Jaké je zde sportovní vyžití
– např. sportovní areály, rybníky, rybaření,
turistika apod.
Už víte, kteří občané jsou zastupitelé obce?
Co se probírá na veřejných zasedáních?
Jaké jsou v obci vydané vyhlášky? S jakým
rozpočtem obec hospodaří? Jaké dotace
obec každoročně přiděluje? Kdo v obci
sepisuje obecní kroniku? Jaké investiční
akce v obci proběhly za posledních 25 let?

Víte, že do obecní knihovny si můžete přijít
vypůjčit knihy za pouhých 20 korun ročně?
Jaké máme významné rodáky a co
dokázali? Víte, jaké jsou v obci firmy a
podnikatelé, kam se můžete zajít ostříhat či
nakoupit? Ano, to také naleznete na
obecním webu. A navíc ještě zjistíte, jak
jsou v obci pojmenované ulice, že obec má
znak a prapor, kde najdete památné stromy,
kříže, památníky, rybníky a potoky a že zde
existuje naučná stezka po významných
krajinných prvcích v katastru obce.
A jak se ještě více seznámíte se
současností obce? Tak, že budete
navštěvovat Vy i Vaše děti, akce, které jsou
pořádány po celý rok obcí i spolky, které
v obci působí. A jestliže máte nějaký nápad
na další kulturní či sportovní akci pro širokou
veřejnost, neváhejte a uspořádejte ji.
Zástupci obce či spolků Vám rádi s
organizací pomohou. -jk-
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Fotbalové okénko
Dvě fotbalová družstva přípravky SK Moravské Knínice se zúčastnila v sobotu 18. června
2017 mezinárodního Turnaje partnerských měst na kuřimském stadionu. Celkem 11 oddílů
se tam utkalo ve skupinách podle věku hráčů. Do Kuřimi přijeli zahraniční hosté z polských
Niepolomic a slovenské Stupavy.
Mezi 12 týmy ve skupině U7 (ročník 2010 a mladší) jsme usilovali o každý bod. Systém
turnaje byl nastaven tak, že se hrálo na dvě skupiny, kromě dvou porážek od Dosty Bystrc
a Svratky B, jsme měli tyto výsledky:
S.K.M.K. – Tuřany
2:2 S.K.M.K. – Kuřim fotbalová škola I.
3:1
S.K.M.K. – Svratka A
4:2 S.K.M.K. – Kuřim fotbalová škola II.
1:1
S.K.M.K. – Lokomotiva Heršpice 3:2
Mezi 5 týmy v těžké skupině kategorie U11 (ročník 2007 a mladší) jsme bojovali se ctí a
neutuchajícím zápalem. Se soupeři jsme svedli urputné boje a nakonec dosáhli i vítězství
nad slovenskou Stupavou:
S.K.M.K. – FC Kuřim
1:4 S.K.M.K. – SK Líšeň
1:6
S.K.M.K. – SFS Niepolomice
1:8 S.K.M.K. – FFKM Stupava 5:2
V náročném letním počasí musíme vyzdvihnout vytrvalost a elán všech hráčů, kteří
dokázali udržet kontakt s nejlepšími.
Zakončení fotbalové sezony mini přípravky SK Moravské Knínice proběhlo tradičně ve
středu 28. června 2017 zápasem dětí a maminek. Obě družstva nastoupila v silných
sestavách a trenéři Radek Kaláb s Michalem Havlíkem se snažili vyhecovat hráče a hráčky
k maximálnímu výkonu. Dlouho měla převahu naše nastupující omladina, ale nakonec se
maminkám za pomoci „ovlivněného“ rozhodčího Miňona Pleskače podařilo skóre srovnat.
Příjemný den zakončila pizza, zmrzlina a sladká odměna u Knoflíčků.
Děkujeme všem trenérům za jejich celoroční práci pro klub.
-skmk-
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Utkání maminek s dětmi
Fotbalový podzim
Letošní léto už přenechalo svůj trůn barevnému podzimu a ne každému z nás se chtělo
vycházet do sychravého říjnového počasí. To však neplatí o našich mladých fotbalových
nadějích. Nadšení sportovci se scházeli na pravidelných trénincích každou středu
odpoledne na knínickém fotbalovém hřišti. V hojném počtu sbírali nové zkušenosti a
dovednosti, aby je pak mohli prodat v dramatických mistrovských utkáních. Tomuto
fotbalovému nadšení přispěl také nábor nových fotbalistů do minipřípravky, který proběhl
v září letošního roku. Ale nejen minipřípravka se rozrostla. Také do sestavy mladších žáků,
kterým se v podzimní části sezóny dařilo, jsme zapracovávali nové posily, které se rozhodly
reprezentovat knínický fotbalový klub. Popřejme jim proto mnoho sportovních úspěchů a
pěkných zážitků s knínickým fotbalem.
–skmk-
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Opravujeme sokolovnu z dotace Jihomoravského kraje
Rada Jihomoravského kraje vyhlásila pro rok 2017 dotační program v oblasti
tělovýchovy a sportu "Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce
2017". Příjem žádostí byl do 14. 3. 2017. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost
o finanční podporu na projekt "Zateplení fasády a stropu - sokolovna Moravské Knínice".
Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozpočtu vyčíslené v žádosti byly 254 817,-Kč.
Bylo zažádáno o dotaci ve výši 58,87% předpokládaných nákladů. Finanční dotace ve výši
150 tisíc Kč byla přidělena. Dotace byla převedena na účet Sokola v září 2017. Práce na
zateplení fasády probíhaly v měsících srpnu, září a říjnu. Celkové náklady na zateplení
fasády malého sálu dosáhly částky 192.820,-Kč
Práce na zateplení stropu malé tělocvičny byly
zahájeny v měsíci říjnu a pokračují i v měsíci
listopadu. Náklady na tyto práce budou činit cca 70
tisíc Kč. -jk-

Opravujeme sokolovnu z dotace obce
V letošním roce obdržel Sokol Moravské
Knínice poslední část dotace z rozpočtu
Obce Moravské Knínice v rámci uzavřené
Smlouvy o spolupráci na léta 2015 – 2018.
Celková výše dotace činí 2.380.000,- Kč.
V roce 2015 bylo uvolněno z rozpočtu obce
620 tisíc Kč. V roce 2016 bylo uvolněna
částka 1.440 tisíc Kč. Letos byl
proinvestován zbytek ve výši 320 tisíc Kč.
Po třech letech oprav je nyní na sokolovně
nová střecha, opraveny byly komíny,
oplechování, okapy, i svody. Byla
vyměněna všechna okna v budově a také
všechny dveře z budovy do venkovního
prostředí. Je zateplena fasáda a natažena
omítka ze severní, západní a jižní strany
budovy. Zateplen byl strop v kotelně pod
jevištěm. Potřeba nových šaten byla řešena
opravou chodby a šatny u hlavního vstupu.
V přísálí byl zavěšen nový sádrokartonový
strop a opravena elektroinstalace. V celé
budově byly opraveny opadané omítky a
provedena nová výmalba. Před umístěním
mateřské školy v sokolovně byly opraveny
prostory v 1. patře. Zateplen byl strop na
schodišti,
opraveny
podlahy
bytě.
Zrekonstruována byla kuchyňská linka.
Všechny opravené místnosti byly nově
vymalovány. Je dokončena přestavba
místnosti pohostinství tzv. „výčepu“.

Již samotnou výměnou oken v budově
došlo k výrazné úspoře spotřeby plynu k
vytápění. Uvidíme, jestli klesne spotřeba
plynu v budoucí topné sezóně po zateplení
obvodových stěn budovy a stropu malého
sálu.
Za koordinaci výše uvedených prací patří
naše velké poděkování Ing. Josefu
Simetingerovi, místostarostovi knínického
Sokola a také starostovi Sokola Jiřímu
Hanákovi. Oba dva ve svém volném čase,
bez nároku na honorář, plánovali a dohlíželi
na zdárný průběh prací.
Řadoví členové Sokola však také
nezaháleli. Pravidelně se zúčastňovali
brigád. Vždyť jenom v roce 2015 bylo
odpracováno 390 brigádnických hodin.
V roce 2016 a 2017 se pravidelně
zúčastňovali brigád především členové
divadelního souboru, ženy a někteří
členové oddílu stolního tenisu.
Pro příští rok výbor Sokola podal žádost o
dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, ve které zažádal o částku 500
tisíc Kč na opravu velkého sálu. Nyní, do
konce měsíce listopadu mají ministerští
úředníci rozhodnout o rozdělení těchto
dotací. -jk-
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Svatomartinská slavnost a Rarášci
...Na svatého Martina bývá bílá peřina…
Svatomartinská slavnost, která patří již
neodmyslitelně
k našim
listopadovým
aktivitám, měla v letošním roce hojnou
účast jak maminek, tak dětí.
13. listopadu jsme společně vyrazili po
stopách svatého Martina. Obrázky podkovy
určovaly náš směr. Zavedly nás až do

ročník XXV

blízkého Mezihoří, kde děti objevily
svatomartinský poklad, ten si poté rozdělily.
Během chvíle pak přijelo koňské spřežení a
maminky s dětmi se mohly svézt na voze a
kochat se tak krásami podzimní přírody.
Posíleni domácími pochutinami nám
společný čas rychle utekl. I přes chladnější
počasí se akce vydařila. Děkujeme tímto
všem, kteří se zapojili. (foto na titulní straně)
-rhhb

V Sokole se pilně nacvičuje
Ženy Sokola Moravské Knínice v září začaly nacvičovat dvě skladby
pro XVI. všesokolský slet, který se bude konat v roce 2018.
Skladba SILUETY se inspiruje novým moderním tanečním směrem
Hoop dance, a to tancem s obručí. Obruč je skládací, nabízí tak
možnost cvičení se složenou i rozloženou obručí a tím usnadňuje její převážení a
skladování. Siluety je skladba určená primárně pro dorostenky a mladší ženy, ale
pohybově a fyzicky není zbytečně náročná. Po důkladném tréninku ji zvládne kdokoliv, kdo
se na cvičení s obručí cítí. Hudební doprovod skladby je od pop-rockové skupiny
Mandrage. Ve skladbě najdeme hned 4 písničky z jejich repertoáru, včetně nejznámější
„Hledá se žena“. Hudba je moderní, rytmická a věkové kategorii velmi blízká. Stejně tak
oblečení pro skladbu je zvolené s ohledem na cvičenky, a to ve fialové a růžové barvě.
Zdroj: http://www.sokol.eu/obsah/7188/6-siluety-skladba-pro-dorostenky-a-mladsi-zeny
Skladba s názvem ŽENOBRANÍ je taneční choreografií pro všechny ženy, kterým tanec
přináší radost. Je postavená na písních Čechomoru a Fleretu a na tanečních krocích
dvanáctiosminového taktu. Proč právě „Ženobraní“? Nehledejme v tom nic hanlivého, ale
naopak něco velkého, dobrého a oslavujícího. Tak jako je pro vinaře vinobraní svátkem
úrody a sklizně, kdy z velkého množství hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro ženy tato
sletová skladba oslavou společného tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale všem
lidem vnímajícím spojení tanečního pohybu s hudbou. Oblečení pro skladbu – šaty
v oranžovo bílé kombinaci barev. Zdroj: http://www.sokol.eu/obsah/7191/8-zenobrani-skladba-prozeny

Oslava svátku sv. Martina
se vydařila …
Děkujeme knínickým stárkům
a chase. -oú-

-jk-
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KALENDÁŘ AKCÍ
MIKULÁŠSKÁ LAŤKA
XVII. ročník závodů ve skoku vysokém pořádá TJ SOKOL Moravské
Knínice pro předškolní děti, žactvo i dospělé, ženy i muže v neděli 3.
prosince 2017 v místní sokolovně. Registrace závodníků 13:30 hodin,
zahájení ve 14:00 hodin.
Systém soutěže - v jednotlivých věkových kategoriích dle počtu účastníků ve skupinách
Věcné ceny obdrží každý ze startujících. Občerstvení bude zajištěno v místě konání
soutěže. Sportovní obuv i oděv podmínkou.

Adventní cesta
Adventní čas se blíží a s ním i hra pro celou rodinu. Vydejte se s námi na cestu a hledejte
svítící lucerničky s indiciemi.
Poprvé vykročíme společně, a to v neděli 3. 12. 2017 v 18 h, rozsvícením
vánočního stromu v Koutě. Po následující 4 týdny budeme hledat
písmenka nebo obrázky a skládat je do tajenky. Komu se podaří tajenku
vyluštit, může ji odevzdat 23. 12. 2017 v „knínickém Betlémě“ a otevře se
mu cesta k pokladu. Pravidla a návody si vysvětlíme na 1. neděli adventní pod rozsvíceným
stromem.
Na všechny účastníky se moc těší Ivana Koláčková, Romana Helanová a Vilma Krčmová

Pozvánka na ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice srdečně zvou na
„ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY“, které se koná v PONDĚLÍ 4.
prosince 2017 ve společenském sále základní školy v Moravských Knínicích
v 16:00 hodin. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. Program: vystoupení
žáků základní školy, k poslechu zahrají manželé Maškovi z Kuřimi.

Autorské čtení
Srdečně zveme děti a rodiče na Autorské čtení Magdalény Katolické,
autorky knihy pro děti „JENSEPTEJ – příběhy knižních skřítků“.
Ve čtvrtek 7.12.2017 v 17:00 hodin se v knínické knihovně seznámíte
s Jenseptejem, popovídáme se o knihách a v dílničkách si vyrobíme záložky do knihy.
Kniha Jenseptej bude na místě k zakoupení i k podpisu.
Přihlášení na dílničku u knihovnice Romany Helanové romaneta@gmail.com

JARMAŘENÍ 2017
Knínické maminky, ženy a slečny si Vás dovolují pozvat na již tradiční JARMAŘENÍ aneb
předvánoční setkání. Přijďte se za námi vánočně naladit v sobotu 9. prosince 2017 od
14 – 17 hodin do místní sokolovny.
Na co se můžete těšit: tvořivé dílničky nejen pro děti, prodejní stánky, bar sladkých i
slaných domácích produktů, horké voňavé nápoje.
Těšíme se na
vás:)
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Prodej vánočních stromků
se uskuteční v sobotu 16.12.2017 od 9:00 hodin na zahrádce
Knínického hostince. K dispozici budou letos smrk ztepilý a smrk
pichlavý. -oú-

Předvánoční zpívání v Koutě
Spojené pěvecké sbory z Moravských Knínic
společně se zaměstnanci obecního úřadu Vás
zvou na PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, které se
bude konat v sobotu 23. prosince 2017 v
17:00 hodin v parku v Koutě. Teplé nápoje budou k dispozici.
Srdečně zveme všechny občany k již tradičnímu společenskému setkání.

Betlémské světlo 2017
Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla
proběhne Vídni v sobotu 16. 12. 2017. Zde opět po roce
převezmou toto světlo také brněnští skauti V sobotu 17. prosince
bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo
vlaky po naší vlasti. Na Štědrý den 24. prosince 2017, mezi 12
– 13 hodinou, pak budou kníničtí skauti obcházet celou obec.
Poznáte
je
podle
zvuku
zvonečků.
Zdroj:
www.betlemskesvetlo.cz

Kulturní akce v měsíci lednu 2018
OBECNÍ PLES 2018
Obec Moravské Knínice Vás zve na Obecní ples v sobotu 27. ledna 2018. K tanci a
poslechu zahrají opět MELODY GENTLEMEN nejen hity první republiky.

MYSLIVECKÝ PLES 2018
Myslivecký spolek SYCHROV Moravské Knínice pořádá Myslivecký ples 2. února 2018 ve
20:00 hodin v sokolovně v Moravských Knínicích. K tanci i poslechu hraje Malá kapela.
Myslivecká kuchyně, bohatá myslivecká tombola.

OSTATKY 2018
V sobotu 10. února 2018 Vás masky pozvou na ostatkovou maškarní zábavu do místní
sokolovny.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
Nejen verbíři Brněnska se sejdou v knínické sokolovně v sobotu 24. února 2018. Spolek
Kyničan Vás pozve také na košt pálenek a vepřové hody.
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Listopad 2017

Horolezecká stěna
Družina Kober pod vedením Adama si vyzkoušela lezení i jištění v lezeckém centru
v Kuřimi. Holky dostaly tuto akci za odměnu za výhru v Mamutím běhu. Všem se výlet moc
líbil a snad jej brzy zopakují.

Plavání
Na podzim jsme tradičně vyrazili na plavání na plavecký bazén do Kuřimi, z důvodu
velkého počtu členů jela pouze pánská část, slečny budou v dohledné době následovat.
Vánoční rukodělky
V sobotu 25. listopadu budeme opět vyrábět vánoční ozdoby a tradiční věnce. Každý je
vítán.
Roznášení Betlémského světla
Dopředu dáváme vědět o tom, že budeme 24. prosince ve dvanáct hodin roznášet vánoční
Betlémské světlo po Moravských Knínicích. Každý, kdo bude chtít mít malou připomínku
na podstatu vánočních svátků.

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * LISTOPAD 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 PROSINEC do 14. 12. 2017.

