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Vrabčáci v penzionu v Bystrci

Mikulášská v Rarášcích
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Práce uvnitř budovy MŠ jdou do finále
Od poslední informace pokročily práce v
nově budované mateřské škole výrazně
kupředu. Intenzivně probíhají obkladačské
a dlaždičské práce, instalatéři začali
kompletovat vytápění budovy, což je zcela
zásadní podmínkou, aby další práce
v interiéru plynule navazovaly. Budova

musí nejprve řádně vyschnout. Do poloviny
měsíce
prosince
se
předpokládá
zprovoznění plynového kotle, který ohřeje
vodu do radiátorů a podlahového vytápění
ve vstupu, herně a ložnici. V letošním roce
se ještě počítá s provedením hrubých
terénních úprav před novým objektem.

Výsadba na střelnici
Návštěvníci bývalého areálu vojenské střelnice budou jistě mile překvapení novou
výsadbou stromů a keřů, která zde proběhla v průběhu letošního roku a zvláště pak
v měsíci listopadu rámci Operačního programu životní prostředí pod pracovním názvem
„Extravilán Moravské Knínice – Střelnice U Dubu“. Za přispění z dotačního programu
Evropské unie zde byla vysazena ovocná a lesní alej, extenzivní sad, březové háje,
doprovodný porost na břehu potoka a vzniklo zde také parkové prostranství na rozhledové
ploše v místech, odkud je celkový výhled na areál střelnice.

Nový územní plán
Ve výběrovém řízení byla vybrána pro
zpracování nového územního plánu obce
Moravské Knínice brněnská projektová
kancelář Knesl Kynčl architekti s.r.o. První
jednání se zástupci společnosti se
uskutečnilo na počátku měsíce prosince,
kdy byly ze strany obce poskytnuty základní

vstupní informace. První etapou bude
vypracování tzv. průzkumů a rozborů. Bude
vyhodnocen současný stav a navržen
celkový komplexní záměr rozvoje obce pro
příští léta. Občané mohou uplatnit do konce
měsíce ledna 2018 své náměty, které
budou adresovány k rukám starosty obce.

Výpis usnesení z 29. zasedání ZO konaného dne 27.11.2017










ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: E618-S-5324/2017/Much.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování Územního plánu Moravských Knínic se
společností Knesl Kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno. Nabídková
cena vč. DPH činí 798.600 Kč.
ZO Moravské Knínice schvaluje Místní akční plán Kuřim, jehož zpracovatelem je
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 ke schválenému rozpočtu na rok 2017 –
viz samostatná příloha.
ZO schvaluje komisi pro vyhodnocení cenové nabídky fi Elqa ve složení František
Kšica, Ing. Zdeněk Špaček a Miloslav Bém.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330044773/001 s E.ON
Distribuce. a.s.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vč. přílohy č. 1.
ZO bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním stavu finančních prostředků.
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PF 2018
Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
přeje
Obec Moravské Knínice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Co vyřídíte na obecním úřadě v Moravských Knínicích?
 přihlášení k trvalému pobytu
 potvrzení o trvalém pobytu
 poskytnutí údaje z informačního
systému evidence obyvatel
 rušení trvalého pobytu
 ohlášení adresy pro doručování
 informace podle zákona 106/1999 S
 přidělení čísla popisného
 přidělení čísla evidenčního
 potvrzení o číslu popisném a
evidenčním
 ověření podpisů - legalizace
 ověření pravosti listin - vidimace
 výpisy z registrů CZECH Point
 konverze dokumentů CZECH Point
 datové schránky CZECH Point
 povolování otevření hrobu
 povolování uložení zpopelněných
ostatků do hrobu či urnového hrobu
 smlouvy na hrobová místa
 platby hrobových míst
 výběr
místního
poplatku
za
svoz komunálního odpadu
 přihlášení k poplatku ze psů
 výběr místního poplatku ze psů

 povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les
 povolování
užívání
veřejného
prostranství
 výběr místního poplatku za užívání
veřejného prostranství
 povolování
zvláštního
užívání
komunikací
(překopy
silnic
a
chodníků) a výběr poplatku
 smlouvy o právu provést stavbu na
pozemku obce
 povolování připojení sjezdů na místní
komunikace a výběr poplatku
 povolování připojení na technickou
infrastrukturu
 rozhodování o zvláštním příjemci
důchodu
 rozhodování o rozvozu obědů pro
seniory (na žádost)
 vyhlášení místním rozhlasem
 souhlas komise výstavby k projektové
dokumentaci k územnímu řízení na
stavbu rodinného domu
 nájemní smlouvy
 příjem signálu televizního kabelového
rozvodu
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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.

Používání zábavní pyrotechniky – článek 4, OZV 1/2017, o veřejném pořádku
1. Používat zábavní pyrotechniku v obci Moravské Knínice je zakázáno.
2. Obecní úřad Moravské Knínice může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu
používání zábavní pyrotechniky při konání kulturních, sportovních, společenských a jiných
akcích na základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před
plánovaným konáním akce.
Žádost musí obsahovat:
 jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele – fyzické osoby,
nebo název, sídlo a IČ žadatele – právnické osoby,
 korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby
žadatele,
 označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce,
 předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
 způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na
pořadatele.
3. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden
příslušného kalendářního roku.
4. Odpalování pyrotechnických výrobků nad 10 kg čistého
obsahu výbušných látek celkem podléhá ohlašovací
povinnosti dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice).
Sankce - porušení této obecně závazné vyhlášky lze
postihovat podle zákona 251/2016 Sb., o některých
přestupcích.
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OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starosta obce Moravské Knínice podle, § 34 odst. 1 a 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a vyhlášky
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky,
oznamuje
1. I. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
 v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
 v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 do 14:00
2. případné II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
 v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
 v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 do 14:00
3. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost sál
Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání I. kola voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro II. kolo voleb budou přímo ve volební místnosti.

Informace pro uživatele TKR – televizního kabelového rozvodu
Vážení uživatelé TKR, společnost 3C spol. s r. o. je dlouholetým provozovatelem TKR –
televizního kabelového rozvodu v obci Moravské Knínice. V souvislosti se zavedením EET
– elektronické evidence tržeb – Vás chceme informovat o následující změně.
Doposud byl roční servisní poplatek za užívání TKR od uživatelů vybírán jednorázově na
obecním úřadě v hotovosti během prvního čtvrtletí kalendářního roku. Od 1.1.2018 dochází
ke změně výběru tohoto poplatku.
1. Platbu bude možno provádět bezhotovostním převodem na účet společnosti 3C,
spol. s. r. o., bankovní spojení: KB Brno č. ú.: 224448621/0100, k. s.: 0558, variabilní
symbol - přidělí provozovatel TKR na vyžádání každému uživateli individuálně.
2. Platbou přes inkasní středisko České Pošty – SIPO, uživatel nahlásí
provozovateli spojovací číslo na účet SIPO.
Vyzýváme všechny uživatele, aby informovali provozovatele - firmu 3C, jaký způsob úhrady
poplatku jim bude nejlépe vyhovovat a podle vybraného způsobu úhrady nahlásí buď
spojovací číslo SIPA nebo v případě platby bankovním převodem jim bude přidělen
provozovatelem osobní variabilní symbol.
Kontaktní e-mail pro oznámení způsobu úhrady paušálního servisního poplatku:
tvtechnika@seznam.cz nebo na tel. 545 235 295, případně mobil 777 956 510.
Platby servisního účastnického poplatku v nezměněné výši 500 Kč/přípojku a rok, budou
přijímány do 30.6. příslušného kalendářního roku. Jestliže poplatek nebude uhrazen
v tomto termínu, bude přípojka TKR bez předchozího upozornění odpojena.
za 3C spol. s. r. o Aleš Procházka, jednatel a Jiří Hošek, jednatel
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Daň z nemovitých věcí v roce 2018
Upozorňujeme majitele nemovitostí (pozemků i staveb), že termín k podání daňového
přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2018 končí 31.1.2018. 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. Více informací a případné změny v daňové problematice
v souvislosti
s novým
občanským
zákoníkem
naleznete
na
webu
http://www.financnisprava.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Zápisy do základní a mateřské školy
Změny ve vyhlášce, která platí od 1. září 2016 se týkají především termínů zápisů do
mateřské a základní školy.
MŠ zajišťuje vzdělávání zpravidla pro děti od 3 do 6 let, pro děti od 2 let do zpravidla 6 let
nejdříve však 1.9.2020
• Zápis do MŠ proběhne 3. května 2018 od 13:00 – 16:00 v základní škole
• Zápis do ZŠ proběhne 10. dubna 2018 v době od 13:00 v základní škole.
Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné uplatnit již u zápisu k povinné školní
docházce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, jinak hrozí pokuta
5.000 Kč z důvodu zanedbání povinné školní péče.
Rodiče tedy mají ještě několik měsíců na logopedickou prevenci u dětí a zdokonalení
dalších dovedností – kompetencí. Veškeré informace budou včas sděleny rodičům,
zveřejněny v mateřské i základní škole a na webových stránkách školy.
Pro rodiče budoucích prvňáčků máme několik doporučení:
Vážení rodiče, před zápisem dítěte do první třídy si přečtěte následující text a pokuste se
zamyslet, zda můžete u svého dítěte odpovědět na většinu bodů ANO. Pokud ne, máte
ještě několik měsíců na to, abyste svoje dítě v některých oblastech mohli lépe připravit na
jeho vstup do školy (například špatná výslovnost). Neváhejte s návštěvou logopeda,
předejdete nepříjemným situacím pro dítě ve škole při čtení a psaní.
První třída klade na dítě velké nároky, ale také na rodiče. Zahájení školní docházky otočí
život v rodině, všem nastanou jiné povinnosti. Je vhodné, aby na domácí přípravu dohlížel
pravidelně jeden z rodičů. Domácí příprava prvňáčků by měla trvat maximálně jednu
(klidnou) hodinu, případně dělat mezi jednotlivými činnostmi krátkou přestávku.
Nenechávejte úkoly na večerní dobu. Dbejte na dostatek spánku. Pokud si nejste jisti, zda
má vaše dítě zahájit školní docházku, obraťte se pro radu na paní učitelky v mateřské škole
nebo na výchovného poradce školy. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné,
v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické
poradně.
Optimální připravenost znamená:
 dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně
ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně
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popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích,
sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu
 orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk
 dítě rozumí číselnému pojmu, například spočítá pastelky (do pěti), seřadí čísla od
největšího po nejmenší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně, málo, méně, více
 dítě správně vyslovuje všechny hlásky, dokáže rozlišit zvukovou a zrakovou podobu
slov, rozloží slovo na jednotlivé hlásky a ví, jakou hláskou dané slovo začíná, rozliší
i velmi podobně znějící slova
 dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti, je manuálně šikovné, dobře
ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na
tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar psacího a tiskacího písma, umí popsat, co
nakreslilo
 dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává
rušivým vlivům, dokáže překonat únavu, pracuje samostatně podle pokynů
 dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat
s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě
 dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých
přání na později, započatou práci se snaží dokončit
 dítě je schopno pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděnému
úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti
 dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo najíst a obléknout (knoflíky, zipy,
tkaničky)
 dítě dodržuje pravidla chování, řídí se pokyny dospělého, i když je to pro něj
nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel
 dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se vždy do školy, rád si hraje na školu,
má zájem o nové věci, klade hodně otázek
Přejeme vám hodně pěkných prožitků s dětmi nejen v první třídě, ale po celou dobu školní
docházky.
V době vánočních prázdnin od 23.12.2017 do 2.1.2018 je uzavřen provoz všech budov
mateřské a základní školy. Zahájení provozu je stanoveno na 3.1.2018.
Všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme klidné vánoční svátky
plné pohody a lásky, hodně odpočinku, nápadů a zdraví v novém roce 2018.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Dětský pěvecký sbor VRABČÁCI
29. listopadu si Vrabčáci zaletěli do Brna. Udělali si výlet za seniory do penzionu v
Bystrci. Chtěli jim přinést radost písničkami o podzimu, o čertech a Mikuláši a také zahájit
adventní čas. Společně s babičkami a dědečky pak vyráběli jednoduché čertovské zápichy,
které se všem ohromně povedly. Prožili tu chvíle vzájemného obdarování a moc se jim tam
líbilo. (foto na obálkové straně)
-lc-
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XVII. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky
První adventní neděli mají příznivci skoku do výšky ve svém kalendáři rezervovánu
Mikulášskou laťku, kterou již léta pořádá v tomto termínu TJ Sokol Moravské
Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské. Letos se konal již XVII. ročník této
populární sportovní akce. V neděli 3. prosince 2017 se ve výškařském sektoru sešlo 32
soutěžících v 7 věkových kategoriích. Svoje umění nad vysokou laťkou přišli předvést
předškolní děti, mladší a starší žáci, žákyně, muži i ženy z Kuřimi, Tišnova, Veverské
Bítýšky, Židlochovic, Brna a domácích M. Knínic. Řada skokanských nadějí zde překonala
i svůj osobní rekord. O pořadí musel v některých kategoriích rozhodovat dokonce počet
pokusů. Příjemně strávená první adventní neděle přinesla řadu hodnotných výsledků i
napínavé sportovní zážitky pro diváky.
Kategorie 3 – 4 let:
Kategorie 9- 10 dívky:
1. Bořil Jan
M.Knínice 68 cm
1. Trešenová Karolína Kuřim
120 cm
Kategorie 5 – 6 let :
2. Šocová Hannah Židlochovice 117 cm
1. Pokorný Jakub
AK Kuřim 71 cm
3. Seberová Aneta
AK Tišnov 111 cm
2. Helan Václav
M.Knínice 65 cm
4. Kopečná Karolína AK Kuřim 111 cm
Kategorie 7 – 8 let :
5. Mašková Alexandra AK Tišnov 100 cm
1. Kaláb David
M.Knínice 90 cm
6. Kozinová Adéla
V.Bítýška 95 cm
2. Helan Jiří
M.Knínice 90 cm
7. Mazánková Valerie Tesla Brno 90 cm
3. Pokorný Matěj
AK Kuřim 90 cm
Kategorie 11 - 12 let hoši:
4. Sebera Matyas
AK Tišnov 90 cm
1. Marek Jakub
AK Tišnov 120 cm
Svoboda František AK Kuřim 90 cm
2. Bořil Tomáš
M.Knínice 110 cm
6. Bořilová Alice
M.Knínice 85 cm
3. Svoboda Michal
AK Kuřim 100 cm
7. Mazánková Lada Tesla Brno 75 cm
Kategorie 11 - 12 let dívky :
Kategorie 9 – 10 let hoši :
1. Mauerová Marie
M.Knínice 128 cm
1. Kaláb Martin
M.Knínice 122 cm
2. Mašková Radka
AK Tišnov 115 cm
2. Šimek David Václav M.Knínice 114 cm
Kategorie 13 - 14 let hoši:
3. Proks Štěpán
Kuřim
111 cm
1. Tajovský Matěj
AK Kuřim 115 cm
4. Tajovský Šimon
AK Kuřim 100 cm
5. Vojanec Lukáš
Kuřim
85 cm
Kategorie 15 +ženy :
1.Kozinová Pavlína
Kategorie 15 +muži :
1. Kozina Vladimír
2. Kozina David
3. Mauer Bronislav

V.Bítýška 120 cm
V. Bítýška 165 cm
V.Bítýška 160 cm
M.Knínice 125 cm
-Libor Vojanec-

Mikulášská v Rarášcích
4. prosinec byl i v Rarášcích plný očekávání. Nejen děti, ale i maminky se už moc těšily a
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. (foto na obálkové straně)
Rarášci, cvičení maminek s dětmi, vinšují všem malým i velkým krásné prožití svátků
vánočních, v novém roce 2018 plno pohody, štěstí a úsměvu na tváři.
-hb-
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Jarmaření 2017
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, výrobě, prodeji i úklidu letošního Jarmaření.
I všem návštěvníkům, kteří tento dobročinný jarmark podpořili svou účastí a nákupem
něčeho dobrého či krásného. (foto na obálkové straně)
„Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou
a chutí." A proto "to" děláme.
Pěkný adventní čas a pokojné přicházející svátky přejí místní nadšenci.
-rhK tomuto poděkování se jednohlasně přidávají také všichni z Obecního úřadu Moravské
Knínice.

Šťastné a veselé přeje spolek Kyničan!
Rok 2017 je za námi. Děkujeme všem spoluobčanům za dlouhodobou podporu našich
aktivit. Bez Vaší přízně bychom jen těžko mohli pořádat Markétské a Martinské hody,
Ostatky, Verbíře. Vážíme si toho. Speciálně pak děkujeme Obci Moravské Knínice, panu
starostovi Františku Kšicovi a Sokolu Moravské Knínice v čele s Jiřím Hanákem a Evou
Koláčkovou. Přejeme Vám všem pohodové Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších a
vše nejlepší v novém roce. Už teď se těšíme na setkání s Vámi na nejbližších akcích –
 10.02.2018 Ostatky
 24.02.2018 Verbíři s koštem pálenek a besedou u cimbálu
za Kyničan, z.s. Ondřej Lidmila, předseda spolku

KALENDÁŘ AKCÍ
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
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Pořad vánočních bohoslužeb

Den

Liturgický kalendář

Přehled bohoslužeb
8:00 mše sv. v Kuřimi

Neděle

4. neděle adventní

11:00 mše v Moravských Knínicích

24.12.2017

Štědrý den

15:00 dětská mše sv. v Kuřimi
22:00 půlnoční mše sv. v Kuřimi

Pondělí

Slavnost

25.12.2017

Narození Páně

Úterý
26.12.2017

Svátek sv. Štěpána

31.12.2017

sv. Silvestr

Pátek
05.01.2018
Sobota
06.01.2018

Neděle
07.01.2018

11:00 mše v Moravských Knínicích

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

Svátek Sv. rodiny,

01.01.2018

9:30 mše sv. v Kuřimi

8:00 mše sv. v Kuřimi

Neděle

Pondělí

za 8:00
doprovodu
mše sv.
farního
v Kuřimi
sboru

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

Nový rok

8:00 mše sv. v Kuřimi

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

9:30 mše sv. v Kuřimi

Vigilie Slavnosti Zjevení
Páně

Slavnost Zjevení Páně

11:00 mše v Moravských Knínicích
16:45 mše sv. v Kuřimi
18:00 mše v Moravských Knínicích
8:00 mše sv. v Kuřimi
18:00 Tříkrálový koncert
8:00 mše sv. v Kuřimi

Slavnost Křtu Páně

9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v Moravských Knínicích
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Kuřim - na spojnici cest
Od 15. prosince se otevírá v bývalé galerii kuřimského zámku stálá expozice o historii
města "Kuřim - na spojnici cest". Otevírací doba výstavy je každý týden čtvrtek až neděle
od 14 do 18 hodin. Po domluvě lze pro školy a organizace připravit prohlídku mimo
provozní dobu.
Kontakt pro prohlídky mimo otevírací dobu: Bc. Soňa Šmahelová, email:
smahelova@kurim.cz, tel. 602 955 050

Tříkrálová sbírka
V roce 2018 se uskuteční již 18. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci roznášejí
poselství dobré vůle.
V naší obci se tříkrálová sbírka také organizuje. Termín, kdy se tříkráloví
koledníci rozejdou, bude ještě upřesněn.
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. Číslo konta, na které také
můžete poslat finanční pomoc je 66008822/0800. Více na www.trikralovasbirka.cz -jk-

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Nejmladší kníničtí ochotníci, členové divadelního kroužku TJ SOKOL Moravské Knínice
sehrají v sobotu 20. ledna a v neděli 21. ledna 2018 v 16 hodin v sokolovně pohádkové
představení

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Srdečně zveme především děti.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a webových stránkách.

-tj-

OBECNÍ PLES 2018
Obec Moravské Knínice vás srdečně zve na obecní ples, který se bude konat
27. ledna 2018 od 19 h v místní sokolovně. Směs swingových evergreenů i tanečních
šlágrů 30. a 40. let minulého století zahraje orchestr MELODY GENTLEMEN.
Doprovodný program:
minitaneční (Taneční škola STARLET, s. r. o.), kabaretní vystoupení (taneční kroužek
Osmikrásky), módní přehlídka dobového prádla (taneční skupina Abanico), bohatá tombola
a tradiční kvíz.
Předprodej vstupenek bude probíhat v úředních hodinách na Obecním úřadě v
Moravských Knínicích se zahájením 15.1.2018 v 16 hodin.
Cena vstupenky s místenkou 200 Kč. Dobové doplňky oděvu vítány.
–ik-
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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.

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 11. února
2018 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 děkují R. Helanová, H. Bravencová a L. Nedomová

Pozvánka na košt pálenek 24.2.2018 – sokolovna Moravské Knínice
Košt pálenek 2018 se uskuteční opět jako součást folklorního pořadu setkání a soutěž
verbířů 24. února 2018 od 20:00 v sokolovně v Moravských Knínicích. Majitelé pálenek se
mohou do výstavy přihlásit na telefonním čísle 607 773 272. Podmínkou účasti je vklad 0,5
litru pálenky. Pálenku dodejte do 6.2.2018 po telefonické domluvě. Pálenku dodejte v
průhledné nepopsané láhvi.
Na samostatný list dodejte k pálence tyto informace
 ovoce
 místo odkud ovoce pochází
 rok pálení
 % alkoholu
 jména a bydliště majitele
 e-mail a telefon
Pálenky budou následně obodovány odbornou porotou dle aktuální bodovací stupnice s
50 body, během února 2018. Na místě koštu, v sobotu 24.2.2018 bude v sokolovně
prezentován katalog vyhodnocených pálenek.
Pálenky odevzdejte na adresu: Kuřimská 85, Moravské Knínice, Martin Kšica, tel. 607
773 272. Za účast na výstavě získá majitel pálenky volný vstup a poukaz na konzumaci
během koštu. Přední místa budou opět ohodnoceny věcnou cenou.
-mk-
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Kulturní a sportovní akce naplánované pro rok 2018
Datum
21.01.
27.01.
02.02.
10.02.
11.02.
24.02.
24.02.
10.03.
24.03.
24.03.
01.04.
15.04.
30.04.
30.04.
01.05.
květen
19.05.
02.06.
03.06.
červenec
05.07.
14.– 15.07.
srpen
září
září
15.09.
22.09.
28.09.
listopad
listopad
02.12.
15.12.
prosinec
prosinec
prosinec

Název akce
Divadelní představení Tajemství staré bambitky
Obecní ples
Myslivecký ples
Ostatky
Dětský maškarní karneval
Soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku
Košt pálenek a vepřové hody
Divadelní představení Noc na Karlštejně
XII. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu
mládeže Badiboj
Jarní výstava s jarmarkem
XIX. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu
Miňon Cup
V. ročník Čarodějnického turnaje v badmintonu
čtyřher žen
Čarodějná stezka pro děti
Pálení čarodějnic u rybníka pod kaplí
Turistický pochod JDEME NA CHROUSTY
Turistický pochod po trase zrušené železnice
Kuřim – Veverská Bítýška
XVI. ročník turnaje v pétanque Knípek Cup
II. ročník soutěže v terénním triatlonu
Morkniman
XXIII. ročník Atletického čtyřboje mládeže
Letní střelby na myslivecké střelnici na Čihadle
Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje
Markétské krojované hody
Memoriál MVDr. Vladislava Hanáka
Memoriál Jaroslava Fajta
Noc sokoloven
Mix Cup smíšených dvojic v tenisu
Přebor Sokolské župy Pernštejnské ve stolním
tenisu
XIII. ročník cyklistických závodů zručnosti
mládeže Špalcykloboj
Martinské krojované hody
Vítání občánků
XVIII. ročník Mikulášské laťky ve skoku vysokém
XXXVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenisu
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní jarmaření
Předvánoční zpívání v Koutě

pořadatel
TJ Sokol Moravské Knínice
Obec Moravské Knínice
Myslivecký spolek SYCHROV
Kyničan, z.s.
SRPŠ Moravské Knínice
Kyničan, z.s.
Kyničan, z.s.
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
ZŠ a MŠ M. Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
Rarášci
Sdružení knínických rybářů
Obec Moravské Knínice
Mikroregion Kuřimka
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
Myslivecký spolek SYCHROV
Farnost římskokatolická
Kyničan, z.s.
Myslivecký spolek SYCHROV
Myslivecký spolek SYCHROV
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
Kyničan, z.s.
Obec Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
TJ Sokol Moravské Knínice
Obec Moravské Knínice
Rarášci
Obec Moravské Knínice
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Prosinec 2017

Plavání
Jelikož
holky
nechtěly
zůstat pozadu za kluky,
vyrazily i ony pod vedením
Lízy, Terky a Zuzky na
koupaliště do Kuřimi. Moc si
to užily a děkují ochotným
rodičům za zpáteční odvoz.

Adventní rukodělky
V sobotu 2. prosince jsme
si pod vedením rádců
připravili vánoční výzdobu.
Kromě už klasických věnců
jsme
vyráběli
andílky,
hvězdy nebo ozdobné
prostírání na příbory.

Co nás čeká:
18.12.2017 17:00 – Vánoční besídka, sokolovna
24.12.2017 12:00 – Roznášení Betlémského světla
TÁBORY:
28.7. – 4.8.2018 Týdenní tábor pro mladší členy (především první a druhá třída)
12.8. – 26.8.2018 Dvoutýdenní tábor pro starší členy (především od 3. třídy včetně)
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * PROSINEC 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 LEDEN do 21.01.2018.

