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SLOVO STAROSTY
Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 31.5.2018 volby do zastupitelstev
obcí pro volební období 2018 – 2022 na den 5. a 6. října 2018.
K tomuto datu končí funkční období současného zastupitelstva. Pro podání nových
kandidátní listin byl stanoven termín do 31. července 2018. Městský úřad Kuřim, odbor
správní a vnitřních věcí, jako registrační úřad, přijal z Moravských Knínic dvě kandidátní
listiny volebních stran a to: Sdružení občanů Moravských Knínic a Za rozumný
rozvoj obce.
Ze stávajícího zastupitelstva obce kandidují pouze dva členové. Já osobně končím ve
funkci starosty obce po 28 létech a pro následující volební období již nekandiduji. Volební
strany nabízí pro hlasování celkem 17 kandidátů, občanů Moravských Knínic, kteří
projevili zájem se zapojit do veřejného života naší obce. Volič, tedy, má poměrně širokou
nabídku jmen, ze kterých si dokáže vybrat svoji „sedmičku“. Příští zastupitelstvo obce
bude opět sedmičlenné. Pokud mohu doporučit, hlasujte pro konkrétního kandidáta,
kterého dobře znáte, který Vám skýtá záruku, že bude přínosný pro další rozvoj naší
obce Moravské Knínice.

Výpis usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2018
 ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích a poskytnuté informace
ke kůrovcové kalamitě v obecních lesích a schvaluje množstevní slevy na větší odběry
dřeva, ceny jsou v kompetenci cenové komise, a to do 25% ze stanovených cen
srpen-říjen 2018.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene NM-014330049881/001 s E.ON
Distribuce.
 ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030046509/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330048631/001 s E.ON
Disribuce
 ZO schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice
 ZO schvaluje Nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Moravské Knínice
 ZO schvaluje předání majetku k hospodaření ke dni 31.8.2018 příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ Moravské Knínice. Soupis a pořizovací ceny majetku svěřeného
k hospodaření tvoří přílohu č. 1 protokolu.
 ZO schvaluje jako zhotovitele při opravě části komunikace v ulici U Školky firmu
Jaroslav Mikulášek – MIKO sdružení, Za Humny 283, 664 91 Neslovice s nabídkovou
cenou 370.744,- Kč vč, DPH.
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 – viz samostatná příloha.
 ZO bere na vědomí informace o aktuálním stavu bankovních účtů obce a další
poskytnuté informace.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 20.9.2018 do
pátku 21.9.2018 pod obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou
Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla,
novodur. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepatří: nefunkční sporáky, ohřívače
vody, pračky a ostatní objemné elektrospotřebiče, stavební suť, zemina, kameny, žhavé
a výbušné látky, látky žíravé, uhynulá zvířata. Elektrospotřebiče můžete přinést, ale
neházet do kontejneru. Popř. je nechte až na sběr železného šrotu.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 21.9.2018 od 16 do 17
hodin pod obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou.
Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných chemikálií a nádoby
jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně, zářivky a výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterie), elektrospotřebiče (chladničky a mrazničky, televizory,
počítače, monitory, notebooky, rádia, mikrovlnné trouby).

Změny ve vydávání OP a CP od 1. 7. 2018
Od 01.07.2018 budou všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Správní poplatek 500 Kč za vydání
občanského průkazu s čipem se ruší. Od 1. 7. 2018 také mohou občané požádat o
vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to do 24 hodin v pracovních
dnech nebo do 5 pracovních dnů. Režim podání žádosti o cestovní pas ve lhůtě do 30
dnů je nezměněn.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro potřeby každoroční společenské akce
- Vítání nově narozených občánků do
společenství obce Moravské Knínice,
žádáme rodiče narozeného dítěte o
vyplnění dokumentu – souhlas se
zpracováním osobních údajů. Tento

souhlas je zveřejněn na webu obce:
https://www.moravskekninice.cz/formul
are nebo je k vyzvednutí přímo na
obecním
úřadě.
Vyplněný
formulář
odevzdejte na obecním úřadě nebo vhoďte
do schránky u vchodu obecního úřadu.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Moravské Knínice podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
1. volby do Zastupitelstva obce Moravské Knínice se uskuteční
v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 hodin
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2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost
sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Lípy republiky v naší obci
Obec Moravské Knínice se zapojila do projektu Lípy republiky. Jako lípy republiky jsou
označovány dřeviny, které byly vysazeny při vzniku nebo na výroční vzniku Československé republiky, ale i České republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii. Osvícení aktéři výsadeb tyto stromy řádně označili, jiné dosud
ukrývají své poselství skrytě a čekají na „znovuobjevení“. Lípy republiky jsou u nás vysazovány od roku 1918. Nejvíce jich bylo vysazeno v roce 1968. Celkově jich bylo vysazeno
několik tisíc. Zdaleka ne všechny se dožily dnešních dnů či se na jejich poselství zapomnělo. https://lipyrepubliky.cz/
U nás v Moravských Knínicích jsou jako významné označeny čtyři stromy. Před obecním
úřadem, za památníkem padlým v I. světové válce je to lípa, která byla zasazena při
příležitosti 10. výročí vzniku republiky v roce 1928. Pod lípou je pamětní deska.
V parku v Koutě byla vysazena lípa v roce 1968 k 50. výročí vzniku ČSR.
Na nároží ulic Mezihoří a Dolní branka byla v roce 1998 vysazena lípa k 80. výročí založení Československé republiky. Sázení se zúčastnili žáci Základní školy v Moravských
Knínicích.
Na ulici Kuřimské u autobusové zastávky byla v květnu 2005 vysazena dětmi ze Základní
školy Lípa Evropské unie. (foto na obálce)

STAŇTE SE ČTENÁŘEM OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Moravské Knínice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro
všechny občany.
Umístění knihovny: budova Obecního úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice.
Pracovník - kontakt: paní Romana Helanová. Obecní knihovna v Moravských Knínicích
patří do správního obvodu Městské knihovny Kuřim.
Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do
17:00 hodin.
Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný fond
s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100 knih. První registrace 30 Kč/rok, další každoroční
poplatek 20 Kč/rok.
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Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané
mohou, po přihlášení v sekci aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní
web. Kdo chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k odebírání
zpráv. Tato služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo k 27.8.2018
pouze 110 ze cca 700 dospělých obyvatel obce. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK,
ať jste informovaní!

SMS INFO
Obecní úřad zasílá důležité informace o dění v obci také formou SMS. Přihlásit se
k odběru zpráv můžete vyplněním formuláře na webu obce. Zprávy obecního úřadu Vám
následně budou chodit zdarma formou SMS na Váš mobilní telefon.
Příkladem je například informace o vypnutí elektrické energie v minulých měsících.
Informaci, kterou obec rozešle, budete tak mít i pokud se nebudete nacházet
momentálně v obci. Do informačního systému SMS INFO se můžete přihlašovat ihned
(horní lišta webu). Kdo z občanů nemá internet nebo se neumí do SMS systému
přihlásit, dostaví se na obecní úřad, kde bude přihlášen.
-Jana Kosíková-

1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola VIII.
V zajetí (1916 – 1917)
V minulém vydání Zpravodaje jste se dočetli, že kadet Antonín Kučera byl v červnu 1916
zajat na ruské frontě. Korespondence mezi ním a domovem se zachovala až z podzimu
1916 a z adresy i obsahu je patrné, že se dostal do zajateckého tábora. Dle údajů
Vojenského historického archívu žil v táboře v Jelabuze ve Vjatské gubernii a poté
v Šadrinsku v Permské gubernii. Jelabuga je město v Tatarstánu v Ruské federaci na
pravém, severním břehu
řeky Kamy.
Od Kazaně,
hlavního města Tatarstánu,
je vzdálena přibližně dvě stě
kilometrů
na
východ.
Šadrinsk
je
město
v
Kurganské oblasti v Ruské
federaci, leží východně od
Uralu
na
jihozápadě
Západosibiřské roviny.
Frekvence
Josefiny
korespondence
se
po
Antonínově
zajetí
ještě
zvýšila a navíc nabyla
systematičnosti. Psala totiž
Antonínovi téměř každý den a aby bylo patrné, o kolikátý lístek jde, opatřila jej vždy
číslem. V období od 24. 11. 1916 (lístek č. 7) do 4. 11. 1917 napsala 145 lístků. Antonín
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zase vždy na lístek zapsal, kdy jej dostal – často to bylo za tři i více měsíců. „Drahoušku!
Jak se ti daří v té cizině? Děláš něco nebo nic? Nepotřebuješ peníze - aneb něco jiného,
Piš si o to, co potřebuješ – i balíky mohou se posílati. Balák a Augustinův byli později
zajati než Ty, ale první lístek byl o peníze. Jen napiš miláčku, chceš-li je. Zaděl. F., Lazar,
Mar. J., Havlín, Vaněk J., Staněk –Ti jsou též v Rusku.“ 1
Od místa zajetí ve Volyňské oblasti na Ukrajině je Šadrinsk vzdálen 2 500 km.
V dopisech ani v rodinných vzpomínkách se nezachovalo, jakým způsobem se zajatec
Kučera do místa tábora za Uralem dostal. Pravděpodobnou rekonstrukci jeho postupu i
toho, jaký byl život válečných zajatců na Rusi, však můžeme stanovit ze vzpomínek
jiných rakousko-uherských vojáků.
Po dlouhém pochodu ve Volyni pokračovali zajatci většinou v nákladních vagonech přes
Kyjev, Kursk, Tulu a Penzu (oblast Povolží) do Tatarstánu. Podle záznamů Antonín
nějakou dobu pobýval v Jelabuze (asi 200 km od Kazaně). Není známo, jak dlouho zde
pobýval, ale dle korespondence již v listopadu jistě žil v Šadrinsku. Jeho cesta mohla vést
parníkem po Volze, potom po řece Kamě proti proudu až do Permu (pohoří Ural) a dále
po železnici přes Jekatěrinburg do Šadrinsku.
„Podle odhadu ušli zajatci každý den čtyřicet až padesát kilometrů. Ke krátkému
odpočinku v noci se uléhalo v nejrůznějších hospodářských staveních, stodolách a
kůlnách, ale nejčastěji pod širým nebem. Ráno dali strážci zajatcům někdy trošku
suchého čaje a dvě kostky cukru, ale s upozorněním, aby si čaj raději nevařili, protože
studny jsou špinavé a mohou být i otrávené. Na noc dostávali kousek chleba někdy
vylepšený neslanou a nemastnou kaší z prosa. Kaši zajatcům většinou plácli jen tak do
dlaně nebo do čepice. Žízeň se hasila, jak se dalo, pilo se i z kaluží, různých vodních
nádrží a potoků.
Pozornosti hladových zajatců neušly ovocné stromy, na kterých visela nezralá jablka či
hrušky. Nebylo proto divu, že řada zajatců dostala průjem a neustále „odskakovali“. To se
zase nelíbilo strážcům, kteří tak ztráceli přehled o opozdilcích a bavili se tím, že je s chutí
plácali knutami či dokonce plochou šavle po holých zadnicích a pokřikovali neustále:
„Davaj!“ „Bystro!“ nebo „Stupaj!“2
O hygieně se nedalo mluvit vůbec, protože nejenže se nebylo možné nikde opláchnout,
natož pak umýt. Spalo se v tom, co měli zajatci na sobě, nehledě k tomu, že ve spánku
byli často okradeni. Kradly se především boty, protože ty se začaly během dlouhého
pochodu v neschůdném terénu na nohou doslova rozpadat.“
Někdy si mohli trochu odpočinout v nějaké vesnici. Obyvatelé, kteří hlídali svá
polorozbořená stavení, byli za peníze nebo cennosti ochotni nabídnout unaveným a
hladovým zajatcům chleba, brambory, slaninu, mléko nebo čaj, a dokonce i nějaké
buchty či koláče plněné mákem, ořechy nebo slunečnicovými semínky.
Občas přijelo několik povozů s jídlem. Kromě chleba přivezli i obrovské kotle, ve kterých
ruští vojenští kuchaři uvařili hustou polévku ze zelí, brambor a kousků nějakého – snad
skopového – blíže neurčeného masa, které říkali „zupa“. Zajatce pak odpočítali po deseti
manících, polévku nalili do velkých mís a každý vyfasoval pořádný kus černého chleba. Z
této mísy, která připomínala lavór, se pak společně jedlo. Ve výhodě byli ti, kteří neztratili
lžíci a k mísám se prodrali jako první.
1

Lístek J. Honzárkové z 24. 11. 1916 – došel 8. 2. 1917
Vladimír Rogl Návrat domů s třetí rotou kolem světa Vydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1 V MKP 1.
vydání Verze 1.0 z 24. 4. 2015 ISBN 978-80-85041-91-0 (pdf)
2
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Většinu rakouských zajatců čekal zajatecký tábor v Darnici ležící poblíž hlavního města
Ukrajiny Kyjeva, kde měli nějaký čas strávit v karanténě a posléze být odesláni na práci
dále na východ, kde měli nahradit muže, kteří narukovali do ruské armády.
Po dalším dlouhém pochodu vyčkávali na příjezd vlaku, který je měl odvézt do
zajateckých táborů. Vagóny byly různé kvality - od osobních vagonů, které byly určeny
především šaržím, až po dobytčáky či dokonce plošinové vozy bez střech. Všechny vozy
však byly přeplněny a několikadenní cestu v neuvěřitelných hygienických podmínkách
zajatci přežívali jen velmi těžko. Přetížený vlak se jen pomalu sunul krajinou.
Ruské velení posílalo zajatce na nejrůznější práci - do uhelných a rudných dolů, na
výstavbu železničních tratí a často na nejrůznější polní práce na vesnice. Čeští zajatci
měli svým způsobem po celou dobu zajetí vlastně jakési výhody, protože se velmi často
jednalo o zručné řemeslníky i hospodáře, navíc zcela gramotné, což se o místních nedalo
vždy říct.
Učenliví Češi si pozvolna osvojovali ruštinu. Obstojná znalost řeči se stala nejednou
velmi užitečná i v následujících měsících a letech, která v Rusku prožili. Tehdy netušili, že
návrat domů je v nedohlednu. 3
Lenka Špačková, Adam Špaček

INFORMACE ZE ŠKOLY

Den otevřených dveří v mateřské škole
ZŠ a MŠ Moravské Knínice ve spolupráci s obcí Moravské Knínice srdečně zvou
na slavnostní otevření a prohlídku nové části mateřské školy dne 2.9.2018. Slavnostní
zahájení s doprovodem Vrabčáků se koná v 15 h v budově MŠ U Školky 210.
Možnost prohlídky šaten, herny, ložnice i technického zázemí je do 17 h.
-místostarostka obce-

Zahájení nového školního roku
Prázdniny utekly za slunného počasí jako voda a v mnoha rodinách se chystají rodiče
s dětmi na první den v mateřské nebo základní škole. V loňském školním roce, už je to
tak, nový školní rok 2018-2019 je již několik dnů před námi, byla dokončena přístavba
nové třídy mateřské školy v ulici U Školky 210. Mnozí jste ji okukovali zvenku, ale v neděli
2. září 2018 máte všichni možnost se do nově postavené třídy mateřské školy i do nové
školní jídelny a dalšího zázemí podívat. Nenechte si ujít příležitost podívat se do nových
prostorů pro naše nejmenší, i když nemáte „děti školou povinné“.

3

Nedorost L.: Češi v 1. světové válce, 3. díl , Praha 2014
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Slavnostní zahájení školního roku 2018 - 2019 proběhne v základní škole v pondělí
3. září 2018 v 9:00 h ve společenském sále školy. Žáci si přinesou jenom přezůvky.
Konec vyučování v 10:00 h. Provoz školní družiny od 7:00. Oběd se vydává od 11:45.
Zahájení výuky ZUŠ začíná 3.9.2018 ve 14:00 hodin v základní škole v I. třídě.
MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Zahájení školního roku 2018 - 2019 proběhne v mateřské škole U Školky 210 v pondělí
3. září 2018 od 7:00 h.
-Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy-

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Příměstské tábory u koní
Ve dvou turnusech, letos na téma
„Indiánské léto“, měly děti v dopolední
části možnost ocenit krásy a zajímavosti
zdejšího okolí vyjížďkami na koních i na
povozu. Také se učily o koně postarat a na
jízdárně
základnímu
výcviku.
V odpoledním programu děti hrály spoustu
zajímavých soutěží, za vybrané úkoly
sbíraly pírka, ze kterých si na závěr
vyrobily čelenku, na stezce hledaly poklad,
malovaly tašky s pravými indiánskými
motivy, vařily kotlíkový guláš. Závěrečný

indiánský tanec i zpěv pak v pátek děti
předvedly rodičům, veliký dík patří Haně
Bravencové a Romaně Helanové za
výtečně připravený program. Zázemí pro
děti bylo letos opět vylepšeno o zapůjčený
obecní vojenský stan. Na oběd jsme
docházeli do Knínického hostince, kde
nám vyšli vstříc a připravili menu
s oblíbenými dětskými jídly. Opět jsme si
všichni - děti i vedoucí - tábory náramně
užili. Těšíme se zase příští rok! (foto obálka)
-Hana Helánová-

Příměstský tábor NELEŇ A CHRAŇ ZELEŇ
Nelenili jsme; tvořili jsme, procházeli jsme se, čistili les, uklízeli u rybníka, pozorovali
zvířata a dozvěděli se nové poznatky o tom, jak se čistí voda a o třídění odpadů. Děti do
všeho šly s chutí a v tyto opravdu horké dny, kdy by bylo nejlíp u vody, tak vytvořily
příjemný, kamarádský a veselý kolektiv.
Společně fandíme všem, kteří mají zájem o naši přírodu - naši planetu. (foto obálka)
-Romana a Hanka-

KALENDÁŘ AKCÍ
TJ SOKOL informuje
TJ SOKOL Moravské Knínice
oznamuje zájemcům o cvičení,
že v současné době je zpracováván rozvrh
cvičebních hodin v místní sokolovně na
říjen 2018 – září 2019. Každoročně je

tento
rozvrh
zpracováván
v tomto
prázdninovém období. Výbor Sokola
oslovuje spoluobčany, kteří by se chtěli
stát členy nebo cvičiteli tohoto tradičního
spolku. Kdo z občanů by měl zájem o
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pravidelné cvičení některé z již existujících
složek či chuť provozovat v místní
sokolovně některý nový sport či jiný druh
pohybové aktivity, podejte svůj návrh na
tel: 602 622 175 nebo na e-mailu:
lvojanec@seznam.cz.
Výbor
Sokola
podpoří především rozvoj základní tělesné
výchovy – sokolskou všestrannost – jako je
cvičení na nářadí, různé druhy gymnastiky,
pohybové hry, zdravotní TV. Možnost mají
také mladí stolní tenisté. Případné
tréninkové hodiny na tenisových kurtech (v

ročník XXVI

zimě v tělocvičně) jsou také k dispozici.
V červnu opustila prostory v 1. patře
budovy sokolovny mateřská škola. Také
tuto velkou klubovnu mohou jednotlivé
složky Sokola využít. Lze zde zorganizovat
různé klidové zájmové činnosti. Besedy,
školení, kroužky ručních prací nejen pro
děti, ale také pro seniory. Vedoucí
jednotlivých cvičení mohou zdarma
absolvovat
školení
cvičitelů,
která
organizuje
Česká
obec
sokolská.
Požadavky prosím zašlete do 9.9.2018.

13. ročník Špalcykloboj 2018
Zveme Vás na CYKLISTICKÝ VÍCEBOJ (jízda zručnosti,
pomalosti a na čas) PRO DĚTI OD 4 DO 16 LET. Místo konání bývalá vojenská střelnice v Moravských Knínicích.
Datum konání – pátek 28.9.2018. Prezentace závodníků v 13:30
hodin. Start soutěží - 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA.
Občerstvení zajištěno v místě konání víceboje.

Pozvánka do divadla
Divadelní spolek při TJ Sokol Moravské Knínice uvede hru francouzského dramatika
Erica Assouse Švagřičky. Premiéra se uskuteční v sobotu 6. října 2018 v 19 hodin
v knínické sokolovně, repríza pak v neděli 7. října 2018.
Muzikálová představení knínických ochotníků tentokrát vystřídá svižná konverzační
komedie odehrávající se během jediného večera. Na večeři uspořádanou na oslavu
koupě venkovské vily se sejdou tři bratři se svými manželkami, které jsou naprosto
rozdílné a příliš velkou náklonnost k sobě nechovají. Nečekaný příchod vyzývavé
sekretářky přinese překvapivá odhalení...
Hrají: Tereza Hanáková, Jitka Hledíková, Anna Kosíková, Eliška Špačková, Ondřej
Lidmila, František Srnec, Petr Vašek/Marek Polák. Režie: Lenka Špačková.

100 let republiky/100 let v Moravských Knínicích
Slavnostní akademie ke 100. výročí vzniku ČSR
dne 21. října 2018 v 16 hodin v sokolovně
V programu vystoupí zástupci spolků z Moravských Knínic
Bez not/CM Kyničan/Divadelní spolek/Kyničan o.s./Mužáci/Schola mladých /Skauti/SK
Moravské Knínice/TJ Sokol/Vrabčáci/Základní škola a mateřská škola Moravské Knínice
/a další/.
Vstup volný. Srdečně zveme.
-Jana Kosíková-
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SK Moravské Knínice – muži – podzim 2018
Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

12.08.

NE

16:30

Ketkovice

SK Moravské Knínice

19.08.

NE

16:30

SK Moravské Knínice

Deblín

25.08.

SO

16.30

Babice u Rosic

SK Moravské Knínice

02.09.

NE

16:00

SK Moravské Knínice

Zakřany

09.09.

NE

16:30

Moravské Bránice

SK Moravské Knínice

16.09.

NE

16:00

SK Moravské Knínice

Drásov

23.09.

NE

15:30

SK Moravské Knínice

Vysoké Popovice

29.09.

SO

15:00

Mělčany

SK Moravské Knínice

07.10.

NE

15:00

SK Moravské Knínice

Senorady

14.10.

NE

15:00

Zbraslav B

SK Moravské Knínice

20.10.

NE

14:30

SK Moravské Knínice

Radostice

27.10.

SO

14:00

Oslavany

SK Moravské Knínice

04.11.

NE

14:00

SK Moravské Knínice

Lažánky

SK Moravské Knínice III. tř. starší přípravka sk. C – podzim 2018
Datum
30.08.

Den
Čt

Čas
16:00

Domácí
SK Moravské Knínice

Hosté
Čebín

02.09.

Ne

12:00

SK Moravské Knínice

Tišnov „B“

09.09.

Ne

09:30

SK Moravské Knínice

Drásov

16.09.

Ne

11:30

Zbraslav

SK Moravské Knínice

23.09

Ne

13:30

SK Moravské Knínice

Deblín

28.09.

Pá

09:30

SK Moravské Knínice

Kahan „B“

30.09.

Ne

10:30

V. Bítýška

SK Moravské Knínice

06.10.

So

10:30

Dolní Loučky

SK Moravské Knínice

19.10.

Pá

17:00

Lažánky

SK Moravské Knínice

SK Moravské Knínice OP starší žáci – podzim 2018
Datum
25.08.

Den
So

Čas
14:00

Domácí
Hrušovany u Brna/Žabčice

Hosté
SK Moravské Knínice

30.08.

Čt

17:30

SK Moravské Knínice

Čebín/Drásov

02.09.

Ne

14:00

SK Moravské Knínice

Vojkovice

09.09.

Ne

10:30

Střelice

SK Moravské Knínice

22.09.

So

15:00

Těšany

SK Moravské Knínice

30.09.

Ne

15:00

SK Moravské Knínice

Ořechov/Želešice

07.10.

Ne

12:30

SK Moravské Knínice

Zbraslav

13.10.

So

12:30

V. Bítýška

SK Moravské Knínice

20.10.

Ne

12:30

SK Moravské Knínice

Blažovice/Bošovice

28.10.

Ne

12:00

Měnín

SK Moravské Knínice
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Vrabčáci se opět slétají ke společnému zpívání
Zveme děti (od 4 let), které si rády zazpívají a chtěly by se přidat k našim Vrabčákům, ke
společným zkouškám.
Den a čas ještě upřesníme podle našich možností, ale rády bychom na vás měly kontakt
už nyní.
Zároveň vám chceme pozvat na naše oblíbené soustředění, které proběhne o víkendu
21. - 23. 9. na skautské základně v Lelekovicích. Je to úžasné místo a určitě si to tam s
dětmi i maminkami zase užijeme a naučíme se hodně nových písniček.
Ozvěte se nám na email: lida.cisarova@seznam.cz
Za Vrabčáky zdraví Lída a Ivona

Žáci základní školy v Moravských Knínicích, paní ředitelka, paní učitelka a starosta obce v roce 2005 při
sázení lípy Evropské unie. Najdete se?
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