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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Poděkování
Děkujeme panu Radku Přikrylovi a celému organizačnímu týmu za přípravu a realizaci
sportovní mega akce, která se uskutečnila v sobotu 19. května t.r. v našem katastru.
Obec Moravské Knínice se svojí nádhernou okolní krajinou je přímo ideálním prostředím
pro pořádání terénního triatlonu, který byl pojmenován hlavním pořadatelem Morkniman.
Pro návštěvníky Triatlonové supersoboty byla jistě příjemným překvapením vysoká účast
místních borců. Celkem soutěžilo více jak 200 závodníků. Velmi kladně hodnotíme to, že
pořadatel neopomněl připravit soutěž též pro děti. Nejmenší sportovci měli tři roky a jejich
výkony byly opravdu obdivuhodné. Věříme, že terénní triatlon Morkniman se stane
tradiční sportovní akcí, která obohatí kulturní, společenský a sportovní život v naší obci.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Sběr železného šrotu
V sobotu 16.6.2018 od 8:00 proběhne v obci sběr železného šrotu. Staré železo dejte
před své domy až v sobotu ráno, aby během noci nedošlo k jeho zcizení. Šrot budou
sbírat kníničtí stárci s traktorem. Výtěžek bude použit na pořádání kulturních akcí v obci.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie 6.6.2018

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie 18.6.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy (práce na vysokém
napětí) bude přerušena dodávka elektrické
energie ve středu 6.6.2018 od 7:15 do
18:00 hodin. Vypnutá bude ulice Horní
branka, Úvoz, U Školky, Na Okřínku, Pod
Strážnou, U Hájenky, U Jánečka, a část
ulice Kuřimské od Uličky – č.p. 168 a 41
směrem na konec obce ke Kuřimi. Bez
napětí bude také trafostanice PILA a
trafostanice VOJSKO.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy (práce na vysokém
napětí) bude přerušena dodávka elektrické
energie v pondělí 18.6.2018 od 7:15 do
18:00 hodin. Vypnutá bude ulice Horní
branka, Úvoz, U Školky, Na Okřínku, Pod
Strážnou, U Hájenky, U Jánečka, a část
ulice Kuřimské od Uličky – č.p. 168 a 41
směrem na konec obce ke Kuřimi. Bez
napětí bude také trafostanice PILA a
trafostanice VOJSKO.

Odpověď na dotaz z pochodu na „chrousty“
Při procházení oborou mohli kníničtí turisté spatřit strom – kaštan
s růžovými květy. „Co je to za strom?“, zazněla otázka. Zalistovali
jsme v encyklopedii a nalezli jsme následující údaje: „U nás roste
několik druhů kaštanů. Koňský kaštan, tedy jírovec maďal, latinsky
Aesculus hippocastanum. Je statný strom, ale existují i zakrslé
verze, ze kterých je možné tvořit například živé ploty. Na jaře
překvapí množstvím květů, jejichž barva může být od bílé
se žlutými a červenými skvrnami. Plodem je ostnatá zelená
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tobolka se semenem. Jírovec je opadavý listnatý strom, který se dožívá 200 až 300 let.
Dorůstá výšky kolem 25 metrů, jeho kmen má průměr obvykle kolem dvou metrů. Jeho
velké listy jsou pěti až sedmičetné do 20 cm v průměru. Květy má drobné, ale nahusto
rostlé v pyramidách, které jsou dlouhé 20 až 30 centimetrů.
Kaštany s růžovým květem se latinsky nazývají Aesculus x carnea, česky jírovec pleťový.
Strom je vysoký 15 až 20 metrů a pěstuje se především pro nádherné větší růžovočervené květy, poskládané na 10 až 20 centimetrů dlouhých odnožích. Plody má malé a
jen málo ostnaté.
Žlutočervenými květy kvetou Aesculus flava čili jírovce žluté. Jírovec žlutý dorůstá výšky
do 20 m a na podzim má listy výrazně žluté. Jeho plody jsou bez ostnů.
Světle červené květy má Aesculus pavia čili Pávie červená. Pávie je spíše menší strom
až keř, dorůstající výšky 1,4 až 4 m. Plody tohoto stromu jsou bez ostnů.“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org
-Jana Kosíková-

INFORMACE ZE ŠKOLY
Návštěva „Technické školky“
Dne 25. dubna 2018 naše Základní škola a Mateřská škola v Moravských Knínicích
přivítala vzácnou mezinárodní návštěvu. Z mateřské školy v Popradu přijely dvě paní
učitelky. Dále ze Školského pedagogického ústavu v Bratislavě: prof. PhDr. M.
Kožuchová, CSc, Mgr. M. Višňovská, Ph.D., Ing. P. Beck, náměstek pro školství Jmk Ing.
Jan Vitula, Ing. M. Filip z Prefy Brno, Ing. J. Michele, vedoucí střediska technického
vzdělávání Střední školy stavebních řemesel Bosonohy a „duchovní otec“ projektu z
ČMA pan Ing. L. Mihalovič.
Nejdříve přivítala návštěvu v základní škole paní ředitelka Mgr. Hana Burianová,
seznámila ji s provázaností prací v mateřské škole a ve školní družině. Ve společenském
sále školy si prohlédli práce dětí, které vyrábějí z recyklovaných materiálů v odpoledních
hodinách ve školní družině.
Návštěva dále pokračovala do Mateřské školy II. do sokolovny, kde ji přivítala paní
učitelka Bc. Pavlína Kozinová.
Děti z mateřské školy měly pro návštěvu přichystané dárečky – vlastnoručně vyřezané a
nabarvené tulipány z balzy, předvedly, jak zručně umí pracovat s pilkou a smirkovým
papírem. Nutno říct, že se jim i před tolika pro ně neznámými lidmi velmi dařilo a sklidily
zasloužený obdiv. Ukázaly nejen svoji zručnost, ale během celé návštěvy také velmi
pěkné chování a vzájemnou spolupráci. Všichni měli možnost prohlédnout si výstavu
výrobků, které v rámci projektu i během minulých let děti vytvořily. Byla doplněna
fotografiemi dětí při práci i na tématických exkurzích k Technickým školkám. Od paní
učitelky se pak návštěvníci dozvěděli, jak konkrétně probíhá projekt v naší mateřské
škole, a také odpovědi na spoustu dotazů. Celá návštěva byla velmi přínosná i pro paní
učitelky, které se v rámci následné diskuse dozvěděly mnoho zajímavostí o pedagogické
práci na Slovensku.
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Zápis do mateřské školy
Dne 3. května 2018 proběhl v základní škole zápis dětí do mateřské školy. K zápisu se
přihlásilo 22 dětí, všechny děti byly přijaty. Od 1. září 2018 bude otevřena nová třída
mateřské školy, která vznikla dostavbou nového křídla k původní budově. Ze sokolovny
se bude mateřská škola stěhovat na začátku července. V současné době se dokončuje
vybavení nových prostorů dostavované třídy a dalších společných místností – šaten a
nové školní jídelny.
Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná 5.6.2018 v 16:00 hodin
v mateřské škole U Školky 210. Provoz v nové třídě mateřské školy bude zahájen 3. 9.
2018 od 7:00. V novém školním roce bude prodloužen provoz do 16:30.
Do základní školy do 1. třídy nastoupí od 3.9.2018 dvanáct nových prvňáčků. Schůzka
pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 6.6.2018 v 16:00 v základní škole.
–Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy-

1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola V. Válečná léta (rok 1915)
Je jaro 1915 a Antonín Kučera tráví zdravotní dovolenou v klášterní budově v tyrolském
městě Hall. Z měsíce dubna se zachovaly dva dopisy a jedna pohlednice, které poslala
Josefa Honzárková svému milému. Lituje, že nemůže chodit na procházky po Alpách a
píše o vojácích z Knínic, kteří právě tráví doma dovolenou.1

Pohlednice z 26. 4. 1915 2

1

Dopis J. Honzárkové z 11. 4. 1915

2

Ugartova třída – dnešní Palackého ulice, na pohlednici je budova Semilassa s tehdejší konečnou tramvaje
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Následující dopis již svědčí o novém Antonínovu působišti – i podle údajů VÚA byl
Antonín Kučera od 1. 5. do 30. 6. 1915 poslán do důstojnické školy ve Štýru. Štýr (Steyr),
kde kurz absolvoval, je rakouské město ležící 39 km jižně od Lince. Fakt, že Antonín
Kučera byl poslán do důstojnické školy souvisí se vzrůstající potřebou nahradit chybějící
aktivní důstojníky, o které rakouská armáda přišla při drtivé porážce v Srbsku a Haliči
v roce 1914. A. Kučera, byl jako jednoroční dobrovolník poslán do školy a po úspěšném
složení zkoušky byl povýšen na titulárního desátníka (Titular Korporal). Ve válečných
letech se propracovaný systém přípravy velitelského sboru musel zrychlit, takže byl 14.
10. 1915 jmenován do hodnosti Reservekadettaspirant (o čemž svědčí i hodnost
adresáta v korespondenci) a po absolvování praxe u vojska byl k 1. lednu 1916 povýšeni
do hodnosti Kadett.
Dopisy Josefy Honzárkové ilustrují běžný život v zázemí. Josefa píše o tom, že v červnu
pracovali na loukách a sušili jeteliny, že v červenci budou prázdniny a hody. Těší se, že
se zase jednou za tři měsíce s Antonínem uvidí. Píše také o dalších odvedených z obce,
o těch, kteří padli do zajetí, nebo o superarbitrovaných „J. Kašparův ten v tom umí chodit,
že? Jest docela z vojny jako invalida. Byl supravitován na srdce. Kdyby tebe propustili,
že?“3
V poddůstojnické škole ve Štýru byl tedy Antonín povýšen na desátníka a poté byl
v srpnu (28. 8.) byl podruhé poslán do pole. Další dochovanou korespondencí jsou 4
dopisy Josefy Honzárkové z podzimu 1915, které jsou psány na frontu (adresovány A. K.
kadet asp, Feld Post 100).
V jednom z dopisů je zajímavá zmínka o tzv. dekunku, přístřešku, krytu, který vojákům na
frontě umožňoval na pár hodin jakž takž uniknout před deštěm a chladem. „Jak se ti
v tom dekunku leží a chodí? Měřili jsme to na m, tak jest to díra malá, to musíš se
drahoušku krčiti, že? Nakreslené je to pěkně, ale jíti by se mi tam nechtělo. Ve kterém
místě asi jste a dlouho jste v Rusku?“4 Na výstavbu krytů se nelitovalo námahy. Vojáci
sháněli dříví a chvojí na střechu, aby do něj nefoukalo a nepršelo, a pak vše zahrabali,
čím se dalo - jehličím, trávou, listím a celé to zaházeli hlínou, zůstaly jen otvory pro střílny
a malá díra jako vlez.5
Na konci září 1915 rakousko-uherská ofenzíva zahájila postup fronty na východ. V těchto
těžkých bojích ztratila rakousko-uherská vojska téměř čtvrt milionu mužů. Tvrdošíjné
ruské protiútoky a podzimní deště, které rozbahnily cesty, zastavily postup Ústředních
mocností, přesto Rusko ztratilo Halič, celé Polsko, Litvu, část Lotyšska a Bílé Rusi.
Východní fronta se na konci roku 1915 ustálila daleko na východě až na čáře Riga –
Dvinsk – Baranoviči – Pinsk – Luck – Tarnopol – Černovice. Táhla se v délce 1200 km od
Baltského moře až k rumunským hranicím, byla rozdělena na část německou, sahající
k pripjatským bažinám, a rakouskou, která dosahovala až k řece Prutu. 6
Podle dostupných informací se Kučerův pluk (LIR 14 - Landwehr Infanterie Regiment)
nacházel ve Volyňské oblasti okolo města Luck v západní části Ukrajiny. Město bylo
dobyto rakousko-uherskými vojsky 29. srpna 1915 a téměř rok se stalo důležitým
vojenským centrem, neboť zde sídlil arcivévoda Josef Ferdinand s velitelstvím IV. armády
pod které Kučerova jednotka spadala).
-Lenka Špačková, Adam Špaček3
4
5
6

Dopis J. Honzárkové z 22. 6. 1915, pozn. superarbitrován
Dopis J. Honzárkové z 30. 10. 1915
Nedorost L.: Češi v 1. světové válce, 2. díl , Praha 2014, str. 167.
Nedorost L.: Češi v 1. světové válce, 2. díl , Praha 2014, str. 247
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NÁZOR OBČANA
Kyničáci všech ulic, spojte se!
To jsou oni, ti zlí cizáci, kteří se nastěhovali k nám do našich starých dobrých Moravských
Knínic. Obsadili naše louky, postavili si tady své domy a budou nám brát naši tradiční
knínickou kulturu.
Připomíná vám to něco? Nebo se vám to toho, že z výborně fungující obce, jejíž
zdá přitažené za vlasy? Možná. Ale právě duch nemá široko daleko obdoby, se stane
s takovýmito názory se v poslední době vesnice se dvěma tábory: starousedlíci
setkávám, když se bavím s různými versus náplavy. Příkladů obcí z okolí je
knínickými spoluobčany. Cítím zášť a nespočet, kde to tak dopadlo. Dvě party,
nevraživost vůči těm, kdo se do naší oni a my. Oni jsou špatní, my jsme ti dobří.
vesnice přistěhovali během posledních pár Děsím se, že by tohle mělo potkat i
měsíců. Jsou házeni všichni do jednoho Knínice.
pytle, jakoby tvořili nějakou homogenní Myslím, že by se obec měla snažit svůj
skupinu, která si zaslouží zatracení.
raketový růst co nejvíce zpomalit. Ale
Smutně tento přístup ilustruje článek v nemá cenu si vylívat zlost na nově
minulém Zpravodaji, ve kterém neznámí nastěhovaných. Ti si jen zcela legálně
autoři kritizují, že nově nastěhovaní zcela koupili nemovitost. Stali se plnoprávnými
bezohledně jezdí ulicí Na Hrázi. Aby bylo občany obce, a tak je tak taky berme.
jasno, nejprve můj názor na tuto záležitost: Zároveň vyzývám všechny nedávno
Odsuzuji všechny bezohledné řidiče, sám nastěhované, ať už jsou odkudkoli a bydlí
mám dvě děti. Jenže článek škaredě v kterékoli části obce: Snažte se co nejvíce
generalizuje a dělá rovnítko „nově – účastněte se veřejného dění, choďte na
nastěhovaný = bezohledný řidič“. Nejde mi společné akce, držte partyju. Abyste tu žili,
teď ani tak o jeden nesmyslný text v a ne jen bydleli. Knínice jsou úžasné.
obecním periodiku, jako spíš o absurdní Starousedlíci mají pochopitelnou obavu, že
pohled na svět, který z toho vyzařuje a se se odsud vytratí to kouzlo, které nyní dělá
kterým se v poslední době v různých naši obec výjimečnou. Snažte se proto
obměnách setkávám.
zapojit a lidi vás přijmou; věřte mi, vím, o
A tak tímto článkem vyzývám všechny čem mluvím. A jezděte slušně. Pokud se o
brblající „původní“ obyvatele: Proberte se! dobré sousedské soužití budou snažit
Tento přístup je cesta do pekel. Touto všichni, tak nám tu i ve větším počtu bude
předsudkovou nevraživostí docílíte akorát dobře.
-Karel Dvořák (kdvorak@email.cz)-

Stanovisko starosty obce ke článku
V nedávné době jsme na obci museli řešit stížnosti občanů související s problematickým
jednáním určitých lidi. V jednom případě byla stížnost řešena dokonce u přestupkové
komise. Problémy se ale týkají jedinců. Zde postoj obce je a bude tvrdý k těm, kteří
budou pravidla slušného sousedského soužití porušovat, nezávisle na tom, ze které ulice
kdo pochází. Zároveň ale vítáme všechny nově nastěhované a přejeme jim, aby se jim v
naší obci dobře žilo a zveme je, aby se zapojili do bohatého společenského života v naší
obci.

7

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 5/2018

ročník XXVI

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Vrabčáci na železnici
V sobotu 12. května se konal již 8. ročník pochodu po bývalé železniční trati. Tentokrát se
oproti předchozím ročníkům začínalo ve Veverské Bitýšce a poutníci směřovali po
bývalém tělese dráhy do Kuřimi. Na zastávce v Moravských Knínicích je kromě
lukostřelby čekalo osvěžení v podobě veselých písniček, které jim zazpívali Vrabčáci.
Nechyběla ani píseň Vláček autora Zdeňka Vorlíčka, která byla napsána přímo pro tuto
trať, a která v závěru roztančila přítomné diváky.
-Ivona Kahleová-

Soustředění mládeže SK MK
V Hodoníně u Kunštátu se 10. - 13. 5. 2018 uskutečnilo soustředění našich fotbalových
nadějí. Účast byla rekordní: 33 dětí SKMK a 17 dětí z Fotbalové školičky Kuřim. Díky
dobré vzájemné spolupráci se nám podařilo zajistit potřebný počet trenérů, aby všichni
účastníci mohli získat nové dovednosti. Nedílnou součástí tréninku byl zápas s tatínky,
kdy kluci a holky zabrali a výrazně starší vzory potrápili. Všichni si pak v rámci
doprovodného programu užili kino, noční stezku odvahy a táborák. Děkujeme za pomoc
zapojeným rodičům a trenérům.

-Pavel Kaláb-

Moravské Knínice se stávají triatlonovou baštou
Ne jeden, ale hned dva závody mohli
shlédnout v sobotu 19. května návštěvníci
Triatlonové supersoboty. V novém modelu
se dopoledne představili závodníci sbírající
body do 32. Kaláb Jihomoravské
triatlonové ligy, jejíž součástí byl

Morkniman Sprint poprvé. Rybník přijel
moravákům vypálit Pavel Jindra, který se v
kariéře pyšní vítěstvími v českém poháru v
zimním triatlonu či Xterře. Na prodloužené
trati vyhrál přesvědčivě a nedal mladším
kolegům šanci. Mezi ženami byla
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nejrychlejší
Lenka
Venerová.
V odpoledním závodě určeném především
pro nadšené amatéry a místní borce,
kterých oproti loňsku přibylo, zvítězili Libor
Vojtek a Pavla Ferenčáková. Vítězství
mezi štafetami obhájili bezchybně složení
Šneci. Největší aplaus diváků na hrázi si
však jednoznačně vysloužili finišující
domácí závodníci. Mezi muži obhájil titul
Borce Moravských Knínic Patrik Pleskač,
ženám v boji o Borkyni Moravských Knínic

ročník XXVI

kralovala Kristýna Hejlová. I díky vlídnému
počasí jsme si užili báječný triatlonový den
se vším všudy a především zkušení
závodníci, kteří už mají něco objeto,
chválili zábavné tratě, dobrou organizaci a
místní podmínky. Zcela jistě přijedou za
rok rádi zase a konkurence na tratích
Morknimana bude zase o něco větší.
Doufejme, že atmosféra závodů pohltila
další Kyničany, aby je nalákala příští rok
na start - ať už v jednotlivcích či ve štafetě.

Výsledky 2. ročníku závodu v terénním triatlonu MORKNIMAN
MORKNIMAN SPRINT (0,6 - 20 - 5)
Muži celkově
1. Pavel Jindra

Multisport Team

1:17:05

2. Boris Janata

Kompava H-Triathlon Team

1:18:09

3. Tomáš Strnad

Multisport Team

1:18:57

1. Lenka Venerová

Alfa Tri Team

1:40:49

2. Lucie Novotná

RSFK

1:41:56

3. Jana Kakáčová

Elite Sport Training

1:45:09

1. Libor Vojtek

ENDEKA BASSTA team

1:02:41

2. Jiří Kašpárek

TJ Sokol Jinačovice

1:07:34

Ženy celkově

MORKNIMAN (0,3 - 16 - 4)
Muži celkově

3. Petr Novák

1:10:04

Ženy celkově
1. Pavla Frenčáková

1:19:56

2. Kristýna Hejlová

1:23:33

3. Pavla Kuridovská

1:24:06

Štafety
1. Šneci

1:05:35

2. Bobánci

1:10:04

3. Šneci Velmez

1:18:35
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Borec Moravských Knínic
1. Patrik Pleskač

Moravské Knínice

1:15:35

2. Aleš Zima

Nejsme NIC z KníNIC

1:19:27

3. Michal Juračka

Kyničan

1:21:12

Borka Moravských Knínic
1. Kristýna Hejlová

1:23:33

2. Zuzana Matyášová

1:37:41

3. Marie Dvořáková

TJ Sokol Moravské Knínice

1:37:58
-Radek Přikryl-

KALENDÁŘ AKCÍ
Pozvánka na atletický čtyřboj
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá XXIII. ročník ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE v neděli
3. 6. 2018 ve 14:00 hodin na fotbalovém hřišti u sokolovny. Registrace 13:30.
Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 25 a 50 m, hod kriketovým míčkem, skok
daleký. Na závěr se běží tradiční knínické kolečko. Soutěží se mohou zúčastnit děti od 3
do 15 let.
Akce je zařazena do projektu MOVE Week 2018, pořádaném v rámci
celoevropské kampaně „NowWeMove“ 100 milionů Evropanů v pohybu
do roku 2020.
-Jana Kosíková-

Příměstský eko tábor aneb NELEŇ A CHRAŇ ZELEŇ
Termín - 6.-10.8. 2018
Pro koho? - holky a kluky od 7-12let
Co vás čeká? - lesy, voda, zvířata a různé nápady, jak přispět k záchraně naší planety.
Cena? 1450,-Kč
Pořádají: Romana Helanová a Hana Bravencová pod záštitou Sdružení knínických
rybářů a Obecního úřadu M.K. Bližší info na plakátech
-Romana Helanová-

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018
Zdá se, že to není až tak dávno, co se zámeckým parkem naposled nesla znělka
strážnických slavností. A už je před námi další, tentokrát 73. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice a zároveň 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice.
Park, skanzen, zámek a město se opět zaplní nedočkavými návštěvníky, kteří k nám
zavítají, aby se potěšili prostou krásou rozličných tradic lidové kultury.
Tento ročník bude vskutku významný, i když samotný festival neslaví žádné kulaté či
půlkulaté jubileum. Zato jej slaví celá naše země. Vždyť si připomínáme 100. výročí
vzniku Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků. Je tedy co
oslavovat.
Jubileum roku 1918 však neochudí programovou skladbu slavností. Diváci mohou
zhlédnout jak vystoupení zahraničních kolektivů ve variantách programu „Z krajin za
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obzorem“, tak regionální folklor z Brněnska v pořadu „Ta brněnská mája tenká“. Ten se
předvede ještě v několika dalších pořadech. Zkrátka nepřijdou ani další regiony:
Valašsko, Slovácko, území od Šumavy k Alpám a jiné. Opomenout nelze ani řadu
programů Dětské Strážnice.
Tak jako každý rok jsme pro návštěvníky slavností připravili více než dostatečnou
nabídku. A Vy, milí návštěvníci, se o tom můžete sami přesvědčit. Tak ať se Vám u nás
líbí!
-PhDr. Jan Krist, předseda Programové rady MFF StrážniceZahájení festivalu - pátek 22. června 2018, 20.30 – 21.00, amfiteátr Bludník
Hody na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století. Regionální pořad Brněnska „TA
BRNĚNSKÁ MÁJA TENKÁ“ - pátek 22. června 2018, 21:00 – 22:30, amfiteátr Bludník,
repríza: neděle 24. 6., 12:30 – 14:00 repríza, amfiteátr Bludník
Vystupující soubory: Rozmarýna z Újezdu u Brna, Začanští mužáci, Ochozská chasa,
Žatčanská chasa, NS Podskalák, NS Ferdinanda Volka z Tuřan, Krojovaná skupina z
Komína, DH Večerka, CM Kyničan Z Moravských Knínic
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku – semifinále sobota 23. června
2018, 9:00—12:00, amfiteátr Zahrada
Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku - sobota 23. června
2018, 17:00—20:00, amfiteátr Zámek - POZOR, změna místa i času!
„ZATANCUJME SI BRNĚNSKO„ sobota 23. 6. 2018 18:30 - 19:30, Zbojnická lúka
Účinkující: CM Kyničan z Moravských Knínic, tanečníci z Brněnska
Zdroj: http://festivalstraznice.cz/
-Jana Kosíková-

LETNÍ STŘELBY
Myslivecký spolek SYCHROV Moravské Knínice pořádá ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
V BROKOVÉ STŘELBĚ NA VYSOKÉ VĚŽI v sobotu 30.6.2018 na myslivecké střelnici na
Čihadle v Moravských Knínicích.
Trénink v pátek 29.6. 15:00 – 19:00 hod, závod sobota 30.6 8:00 prodej položek, 8:30
zahájení závodu. Střílí se za každého počasí, položky jsou nepřenosné, prodej položek
na zbrojní průkaz, k dispozici náboje ráže 12, občerstvení, myslivecká kuchyně, hudba,
závod je dotován cenami. Změny si vyhrazuje pořadatel.
–mssychrov-

Pozvánka na Markétské hody
Kníničtí stárci srdečně zvou na Markétské hody.
Pátek 13.7.2018 – 15:00 stavění máje
Sobota 14.7.2018 – žádání rodičů stárek po dědině, předávání hodového práva starostou
obce na obecním úřadě, zvaní na hody, 20:00 – hodová zábava v sokolovně. Hraje DH
Lácaranka a CM Stupava
Neděle 15.7.2018 – hodová mše v kostele sv. Markéty, průvod dědinou ke starostovi
obce, program na návsi, odpolední program v sokolovně, 20:00 – hodová zábava
v sokolovně. Hraje DH Lácaranka
-kyničan, z.s.-
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Květen 2018

Ošátkování
U příležitosti svátku svatého
Jiří, patrona všech skautů,
jsme uspořádali oddílovou
akci u rybníka. Oficiálně jsme
na ní přivítali nováčky, kteří si
na znamení počátku svého
skautského života navlékli
skautský šátek. Zároveň jsme
poblahopřáli novým rádcům,
kteří
splnili
podmínky
rádcovských kurzů. Setkání
jsme zakončili opékáním a
hraním her.
Skautská mše
Součástí oslavy zmíněného svátku byla sloužena mše v knínickém kostele svaté Markéty
za náš oddíl. Doufáme, že se nám do budoucna bude dobře dařit jak během roku, tak na
našich táborech.
Pietní akt 6. května
Jelikož je důležité si stále připomínat
chyby minulosti, abychom se z nich mohli
poučit, zúčastnili jsme se pietního aktu
k uctění památky padlých během druhé
světové války k výročí 9. května.
Bojovka
Ke konci roku každoročně pořádáme
oddílovou soutěž v různých skautských
dovednostech: přes rozdělávání ohně,
pozorovací schopnosti po znalost přírody.

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * KVĚTEN 2018 * Ročník 26 * 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 ČERVEN do 20.6.2018.

