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SLOVO STAROSTY
Poselství do dalších let
Byl jsem požádán, abych při příležitosti oslavy 100. výročí vzniku Československé
republiky vyslovil poselství do dalších let.
Přemýšlel jsem, jak to podat. Nakonec jsem se pokusil sestavit desatero přikázání:
I. Mějme se rádi - mezilidské vztahy v rodině, mezi sousedy a v celé obci jsou na
prvním místě
II. Vytvářejme podmínky pro vzdělávání dětí a mládeže – vzdělanost lidí je vizitkou
národa
III. Udržujme kulturní tradice – pořádání tradičních hodů, ostatků, udržování
velikonočních a vánočních zvyků, jsou neoddělitelnou součástí života na vesnici.
IV. Buďme hrdi na své předky – pečujme o kulturní památky
V. Pečujme o významné krajinné prvky – v okolí obce je spousta cenných lokalit, važme
si toho
VI. Nekazme si ovzduší – mysleme na zdraví všech občanů
VII. Chraňme zemědělský půdní fond – zabraňme erozi půdy
VIII. Zadržujme vodu v krajině – obnovujme vodní plochy
IX. Pečujme o naše lesy, včetně zvěře – je to naše bohatství, dědictví po předcích
X. Mějme maximální starostlivost a péči o zdroje pitné vody – bez vody nezvládneme
vůbec nic.

Výpis usnesení z 36. zasedání ZO konaného dne 1.10.2018
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
ZO schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
ZO schvaluje dotační program Podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti v obci
Moravské Knínice pro rok 2019.
ZO Moravské Knínice, příslušné podle ustanovení § 6 odst.5) a v souladu s § 47,
odst.5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, schvaluje Zadání územního plánu Moravské Knínice dle přílohy
ZO požaduje od majitelů dotčených pozemků v lokalitě Za humny závazné vyjádření
k záměru pořízení územní studie s návrhem možné spoluúčasti na nákladech jejího
vypracování a závazek poskytnutí potřebné plochy pro vybudování veřejného
prostranství.
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 700/4
ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
ZO bere na vědomí Účetní závěrka a závěrečný účet Svazku VaK Tišnovsko za rok
2017
ZO schvaluje Smlouvu o dílo se společností Paměť krajiny, s.r.o. Brno, Divadelní 3
na realizaci projektu Úprava veřejné zeleně – Moravské Knínice. Celková cena za
dílo činí 147.685 Kč vč. DPH

3

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 10/2018

ročník XXVI

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Moravské Knínice konané ve
dnech 5. a 6. října 2018
Počet voličů celkem 757
Počet vydaných obálek 489

Počet odevzdaných obálek 489
Počet platných hlasů celkem 3187

Kandidátní listina: Sdružení občanů Mor. Knínic Platné hlasy celkem: 1 866
P.č.
Kandidát
hlasy
%
Pořadí zvolení
Mandát
1
Jiří Hanák
279
14,95
1
Ano
2
Jiří Helan
262
14,04
2
Ano
3
Magdalena Langerová
181
9,69
4
Ano
4
Petr Řezníček
203
10,87
7
Ne
5
Jozef Toldy
222
11,89
5
Ne
6
Stanislav Krčma
253
13,55
3
Ano
7
Martin Veselý
148
7,93
8
Ne
8
Marie Kšicová
211
11,30
6
Ne
9
Bronislav Kurka
107
5,73
9
Ne
Kandidátní listina: Za rozumný rozvoj obce
P.č.
Kandidát
hlasy
1
Ivana Koláčková
262
2
Pavel Kaláb
205
3
Jana Zemanová
237
4
Radek Přikryl
134
5
Šárka Bořilová
163
6
Marcela Pelikánová
115
7
Zuzana Jandorová
139
8
Tomáš Večeřa
66

Platné hlasy celkem: 1 321
%
Pořadí zvolení
19,83
1
15,51
3
17,94
2
10,14
6
12,33
4
8,70
7
10,52
5
4,99
8

INFORMACE o konání ustavujícího
Zastupitelstva obce Moravské Knínice

zasedání

nově

Mandát
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

zvoleného

Obecní úřad v Moravských Knínicích v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Moravské Knínice, svolaného dosavadním starostou obce
Františkem Kšicou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Moravské Knínice – víceúčelový sál základní školy
Doba konání: 5.11.2018 od 18:00 hod.
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
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3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
6. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Dotační programy pro kulturu a sport 2019
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 36.
zasedání dotační program "Podpora
kulturní, spolkové a sportovní činnosti v
obci Moravské Knínice" pro rok 2019.
Účelem Programu je finanční podpora
spolků a jiných právnických a fyzických
osob zabývající se kulturní, společenskou a
sportovní činností, která napomáhá
uspokojování
zájmů
občanů
obce
Moravské Knínice. Dotace poskytnuté v
rámci tohoto Programu jsou určeny
především k zajištění pravidelné celoroční
činnosti organizací a spolků působících
v oblasti kultury a sportu nebo sociálních
komunit a vazeb a na jednorázové akce
kulturního, společenského a sportovního
charakteru v následujícím kalendářním
roce, případně na cykly takových akcí
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být
právnické a fyzické osoby působící na
území obce Moravské Knínice jejichž
činnost či projekty odpovídají výše popsané
charakteristice.
Dotace
může
být
poskytnuta také subjektům působícím či
majícím sídlo mimo obec Moravské

Knínice, pokud je projekt, na který je
žádáno o dotaci, zaměřený na podporu
činností v obci nebo pokud je u spolků se
sídlem mimo Moravské Knínice část jejich
členské
základny
tvořena
občany
Moravských Knínic. Maximální výše dotace
poskytovaná na jeden projekt se stanoví:
a) na jednu osobu do 18 let věku až do výše
600 Kč
b) na jednu osobu pobírající starobní nebo
invalidní důchod až do výše 500,- Kč.
Program pro rok 2019 bude vyhlášen dne:
1. 12. 2018. Vyhlášení Programu bude
realizováno jeho zveřejněním na úřední
desce Obecního úřadu Moravské Knínice a
bude na úřední desce vyvěšen po dobu 90
dní ode dne zveřejnění. Po uplynutí lhůty 30
dnů po zveřejnění Programu bude možné
přijímat žádosti o poskytnutí dotace.
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí
dotace je od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
Žadatelé předkládají písemnou žádost o
dotaci na předepsaném formuláři, který je k
dispozici v elektronické podobě na
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webových stránkách obce Moravské
Knínice – www.moravskekninice.cz –
samospráva – dotace poskytované obcí.
Písemnou žádost podají prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu Moravské
Knínice nebo odesláním na adresu: OBEC
Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34
Moravské Knínice.
Žádost musí obsahovat: správně a úplně
vyplněný formulář žádosti, požadovanou
výši dotace v limitu maximální přípustné
výše jednotlivé dotace, žádost musí být
podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem žadatele o dotaci.

ročník XXVI

Jednotlivé žádosti o dotaci posoudí
Finanční výbor Zastupitelstva
obce
Moravské Knínice a předloží doporučující
stanovisko zastupitelstvu.
O poskytnutí dotací a výši jednotlivých
dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději
do 31. 3. 2019. Žadatel bude informován o
výsledku dotačního řízení. Více informací
najdete od 1.12.2018 na internetových
stránkách obce a na úřední desce obecního
úřadu.
–kanc-

1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola X.
Legionář 1918 - 1920
V minulé kapitole jsme sledovali osudy Antonína Kučery v zajetí
a v době legionářského výcviku. Při hledání informací o jeho
dalších osudech se nyní můžeme opírat pouze o literaturu
pojednávající o Kučerově pluku1 a záznamy o jeho legionářské
službě.2 Z let 1918 až 1920 se totiž již nezachovala žádná
korespondence a dnes již nežijí pamětníci Antonínových
vzpomínek na pobyt v legiích. Pokusili jsme se pomocí výše
uvedených zdrojů zrekonstruovat Kučerovu cestu napříč
Ruskem. Je to cesta – spíše neskutečná anabáze – jejíž
rozklíčování na mapě nebylo jednoduché. Co je to však proti
tomu, jaké vzdálenosti v ruských podmínkách museli legionáři
urazit, s jakými těžkostmi, útrapami a nástrahami se museli
potýkat a jakých bojů se účastnit.
Antonín Kučera začal 27. ledna 1918 sloužit v legiích jako dobrovolník a byl zapsán na
seznamy 2. roty 2. záložního pluku. Ten vznikl v Žitomiru 22. října 1917 a byl součástí
československé záložní brigády, po jejímž zrušení podléhal 2. střelecké divizi. Po
reorganizaci ve Vladivostoku 12. července 1918 byl pluk přejmenován na 10. střelecký pluk
Karla Havlíčka Borovského. Jméno však pluk vyměnil ještě jednou, kdy dostal jméno po
vůdci chodského povstání Janu Sladkém Kozinovi.
V březnu 1918 se pluk vydal na cestu do Vladivostoku, do Penzy přijel rozdělen do tří vlaků
a odevzdal zde předepsanou část výzbroje dle úmluvy pobočky Národní rady se sověty.
Další odzbrojování proběhlo ve stanicích Samara, Ufa, Abdulin a Omsk. Pluk byl zadržen
1
2

PRAŽSKÝ-SLAVKOVSKÝ, Ferdinand Ivanovič. Dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny. Brno: Pěší pluk, 1927, 311 s., příl.
Vojenský historický archív – kopie dokumentů Služební výkaz A. Kučery, č. 766982, dále také VHA
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v oblasti Kansk-Nizně-Udinsk, ale kvůli událostem na západě Ruska3 a dalším okolnostem,
byly poslány dva vlaky s velitelstvím do Vladivostoku. Dorazily tam bez úhony 4. až 11.
června 1918. Tato informace souhlasí s údaji VHA, podle nich se tři prapory, které dorazily
do Vladivostoku (a v jejich řadách byl i A. Kučera) věnovaly výcviku.4 V té době se tedy
pluk nacházel na ruském Dálném východě a měl za sebou řadu bojů s bolševickými
vojsky. Fakt, že byl pluk umístěn na Dálném východě, neznamenal, že by měl blíže
k odjezdu do vlasti. Naopak, po reorganizaci mu byla k ochraně přidělena část sibiřské
magistrály a vojáci se tak vraceli zpět hluboko do vnitrozemí Ruska (až do Povolží).
Nejdříve však došlo k obsazení Vladivostoku. Legionáře totiž zneklidňovalo chování
sovětských úřadů, nejasné zprávy o bojích na západě, vyzbrojování ruských zajatců a
shromažďování rudých v okolí Vladivostoku. V noci z 28. na 29. června 1918 byl vydán
rozkaz k odzbrojení sovětských vojáků a ovládnutí města. Byly obsazeny všechny důležité
budovy ve městě, pomocí bomb a náloží bylo dobyto sídlo štábu vladivostocké pevnosti.
Čechoslovákům se tak dostal do držení nejdůležitější přístav na Tichém oceánu.
A právě za účast v těchto bojích, které měly významný vliv na přesun československých
oddílů do vlasti, byl 2. záložní pluk přejmenován na 10. střelecký pluk Karla Havlíčka
Borovského později Jana Sladkého Koziny.
V době přesunů jednotlivých oddílů československého sboru měl nově vzniklý pluk za úkol
chránit tratě a tunely na trase Pograničné-Grodekov. Po spojení vladivostocké skupiny, ke
které pluk patřil, s Gajdovou skupinou u stanice Olovjannaja 31. srpna 1918 byl
10. střelecký pluk převelen do stanice Buched.
Po reorganizaci armády patřil pluk pod 3. střeleckou divizi. Kvůli nedostatku jednotek v 1.
střelecké divizi se část 3. divize přesunula na západ, aby podporovala přesun ostatních
jednotek legií. 10. střelecký pluk se musel rozdělit a jednotlivé prapory a roty byly poslány
na různé stanice a strategické body. Např. I. a II. prapor (tedy Kučerův) byl poslán do
Jekatěrinburgu. Dle záznamů se A. Kučera zúčastnil boje na Jekatěrinburgské frontě,
Kungurský úsek/Permské frontě u Kaněvky a Kordonu v době od 12. 10. – 28. 10. 1918.
Dále se 11. 11. – 2. 12. 1918 Kučerův prapor zapojil do bojů na Samarské frontě –
Belebejevský úsek u Isakajeva. Po dvouměsíčním volnu byl pluk převelen do rajonu
Ačinsk-Krasnojarsk, kde bojoval proti partyzánům - dle záznamů v době od 10. 2. – 12. 9.
1919.5 Dne 4. ledna 1920 nastoupil pluk cestu z Krasnojarska do Vladivostoku. Zřejmě
následkem útrap z přesunu po transsibiřské magistrále, o kterých bude ještě řeč, A. Kučera
2. 5. 1920 onemocněl a byl osvobozen z vykonávání služebních povinností. Záhy (10. 5.
1920) se uzdravil a nastoupil úřad.
Přes další komplikace během cesty se legionáři Kučerova pluku úspěšně přepravili 28.
května 1920 do Vladivostoku a odsud odjeli 1. června 1920 do vlasti lodí Edellyn. Tato loď
přistála v Honolulu, proplula Panamským průplavem a 6. srpna 1920 zakotvila v Terstu.
Dne 11. srpna 1920 přijel 10. střelecký pluk do Brna, kde byl přivítán zástupci vojska

3

Došlo k tzv. Čeljabinskému incidentu - během přesunů legionářů se ve stanici Čeljabinsk setkali legiovlaky s vlaky se sovětskými zajatci
(především Maďary, Němci a Rumuny), a kvůli velkému provozu byli nuceni zastavit. Z jednoho ze zajateckých vlaků někdo úmyslně hodil
těžkým kusem železa a zranil jednoho legionáře. Jeho spolubojovníci okamžitě zastavili zajatecký vlak a domnělého viníka na místě
utloukli. Sovětské hlídky poté zatkli představitele legionářů, kteří přišli incident vysvětlit. Na to reagovaly legie tím, že obsadily strategické
body města.
4
Dle záznamů VHA se Kučera zúčastnil vystoupení československého vojska ve Vladivostoku 29. 6. – 3. 7. 1918.
5
Ochrana Tomské magistrály v rajoně Ačinsk-Kansk a bojů na Manské frontě (boj proti povstaleckým bandám jižně v úseku z. dr.
Kamarčaga, na řece Manu), Služební výkaz A. Kučery, č. 766982
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a úřadů.6 Pluk během bojů v Rusku ztratil 210 vojáků a mnoho navrátilců si z války neslo
těžká fyzická i psychická zranění.

Trasa: 1 Žitomir, 2 Penza, 3 Vladivostok (téměř 8 000 km), 4 Olovjannaja, 5 Jekatěrinburg Sverdlovská oblast, 6
Kordon Permský kraj, 7 Samara, 8 Belebeyevský kraj, 9 Ačinsk, 10 Krasnojarsk, Cíl Vladivostok (celková trasa asi
25 000 km).

-Lenka Špačková, Adam Špaček-

AKTUÁLNĚ
Slavnostní akademie 100 let ČSR – 100 let v Moravských Knínicích
„Vážení přátelé,
vítáme Vás na setkání, které se koná u příležitosti 100 let od vzniku naší republiky. Na této
akademii, na níž se podílí většina spolků a organizací, které v obci fungují, chceme
společně zavzpomínat na události uplynulého století – události veselé, smutné, důležité
celostátně, nebo třeba jen pro Moravské Knínice. Prostřednictvím, především, citací
z obecní kroniky a jednotlivých vystoupení si tak můžeme připomenout události, které
ovlivnily život československého státu, i milníky a příběhy z historie naší obce v letech 1918
-2018.
Je podzim 1918. Končí dosud nejhroznější válka v lidských dějinách, mění se mapa Evropy
a postupně se naplňuje touha po samostatném státu. Vzniká společný stát Čechů a
Slováků - Československá republika.“
Těmito slovy moderátoři Lenka Havlíková a Jaromír Helán zahájili v neděli 21. října
slavnostní akademii, která byla vzpomínkou na uplynulých 100 let života v obci.
Na úvod zazpívali kníničtí mužáci zlidovělou píseň Karla Hašlera Pětatřicátníci oslavující
známý plzeňský regiment. Dále připomněli nejslavnějším sokolským pochodem Lví silou
více než stoletou tradici místní Tělocvičné jednoty Sokol.
Malý dechový soubor pod vedením Terezie Pekaříkové představil tradici knínických
dechovek. Skladbu Ach synku synku zahráli dále Tonička Pekaříková, Jozef Toldy a Jirka
Přikryl.
6

PRAŽSKÝ-SLAVKOVSKÝ, Ferdinand Ivanovič. Dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny. Brno: Pěší pluk, 1927, 311 s., příl.
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S krátkou ukázkou z klasického díla českého realismu Maryša, bratří Mrštíků, vystoupili
stálice knínického divadla Pavlína Kurková, Jiří Hanák a Jana Helanová.
Moderátoři připomněli mnichovskou zradu, okupaci a osvobození obce.
S žáky základní školy jsme se vrátili v čase o 70 let zpět do časů pionýrů, budovatelů,
svazáků, úderníků, ale i osobností, na které naše země vzpomíná dodnes.
Dobu 50. let nám připomněla ukázkou z dobové socialistické poezie Hana Bravencová.
Pěvecký soubor Vrabčáci, pod vedením Ludmily Císařové a Ivony Kahleové, vzpomněl
známými říkadly a básničkami, že naše mateřská škola stojí více jak 50 let.
Malí členové SK Moravské Knínice pod vedením Hany Kalábové a Radka Kalába
připomněli tradici knínického fotbalu, která byla zahájena 1. června 1961.
Citací z obecní kroniky nás moderátoři přenesli přes rok 1968 do let normalizace a country
kapela Bez not, ve složení Jiří Hanák, Milan Gabryš, Ivoš Hledík a Petra Adamíková,
zahrála písně, které se tenkrát ozývaly od nově postaveného rybníka v Močidlech
Dobovou atmosféru 80. let připomněla Schola s písní Holky z naší školky (Hana
Bravencová, Pavlína Kurková, Vilma Krčmová, Marie Dvořáková, Veronika Večeřová, Jana
Helanová, Lucie Juračková a Karel Dvořák).
Sametovou revoluci dojemně vystihla Hana Bravencová s písní Modlitba pro Martu.
Soubor Kyničan i s cimbálovou muzikou představil devadesátá léta ukázkou vývoje
knínického kroje.
Svou bohatou činnost představili také členové 1. skautského oddílu Moravské Knínice.
V přísálí měli postaven táborový stan s podsadou, vystavené fotky, vlajky a kroniky.
Starosta obce František Kšica pak zhodnotil obnovu vesnice v uplynulých 28 letech
v jednotlivých volebních obdobích.
Na závěr pak všichni přítomní zazpívali českou státní hymnu.
Doprovodnou akcí akademie byla výstava fotografií z života obce.
Tato akce byla vskutku důstojnou oslavou tohoto významného výročí. Děkujeme proto
všem vystupujícím a organizátorům, kteří byli ochotni svůj volný čas věnovat přípravě celé
akce. Mimo výše jmenované děkujeme paní ředitelce školy Haně Burianové, učitelkám
paní Šípkové a paní Procházkové, které nacvičily opravdu vydařené vystoupení. Já osobně
děkuji Lence Špačkové, která z prvnotní myšlenky vytvořila obdivuhodný scénář celé
akademie.
Zdroj: scénář akademie – autorka Lenka Špačková

–Jana Kosíková-

28. října 2018
Je to již 100 let, kdy vznikla Československá republika. Tento okamžik byl
kronikářem obce Moravské Knínice popsán takto:
„Den státního převratu oslaven byl u nás teprve 8. listopadu 1918. Průvod, který šel přes
vesnici, se stával ze školních dětí, které nesly papírové praporky v ručkách, první dva hoši
nesli obraz p. prezidenta Masaryka a Wilsona. Za dětmi šli Sokoli v krojích a vojáci, kteří
pozutíkali z front a měli na čepicích místo kokard červeno-bílé mašličky. Za těmito šli pak
občané. V čele průvodu šla domácí hudba. Uprostřed obce se průvod zastavil. Pan řídící
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Kuta přednesl báseň vztahující se k osvobození národa, hudba zahrála národní hymnu,
každý stál pohnut k slzám. Jedni plakali radostí, že jejich otec se již vrátil z vojny, druzí
zase, že jejich zůstal kdesi v cizí zemi, aniž kdo nad jeho hrobem se pozastavil, neřku-li
slzu uronil. A v téže chvíli každý si uvědomil, že celá obec, že jest vlastně jedna rodina a
že pláč těch sirotků, jímž otec na frontě padl a matka zemřela, se vrývá i do duše onoho,
jenž na vojně třebas vůbec nebyl. A v tentýž okamžik zatlačen byl zármutek radostí nad
vznikem vlastního státu vybojovaného právě oběťmi, které zůstaly na poli slávy daleko od
nás, ale jichž vzpomínati budou celé generace.“
Na znamení úcty a vděčnosti obětem válečných hrůz položili představitelé obce, Sokola a
Junáka v neděli 28. října k památníku padlých za I. světové války kytice a vzpomněli na
tyto události při pietním aktu.
–Jana Kosíková-

Veřejná výsadba stromů republiky
se uskutečnila v neděle 28. října 2018. V 15:00 byla v parku Koutě
zasazena lípa za obec a základní školu, v 16:00 hodin potom v parku
v Mezihoří byly zasazeny lípa sokolská a skautská.

INFORMACE ZE ŠKOLY
USPÁVÁNÍ ŽELVIČEK aneb LOUČENÍ S PODZIMEM…
KDY?
KDO?
KDE?
CO?
Pro koho?

Ve STŘEDU 7. 11. 2018 v 16:30
KAŽDÉ DÍTĚ S LAMPIÓNEM NEBO LUCERNIČKOU.
V Moravských Knínicích od základní školy vyjde průvod s lampióny
projde KOUTEM a půjde na školní zahradu mateřské školy.
Uspávání ŽELVIČEK. Nejdříve vystoupí děti z mateřské školy a potom
žáci základní školy s krátkým programem na rozloučení s podzimem.
Uložíme želvičky k zimnímu spánku.
Pro všechny obyvatele Moravských Knínic.

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Setkání bývalých fotbalistů
Letošní kulaté výročí vzniku republiky přímo vybízí k bilancování. Této skutečnosti
využili i fotbalisté TJ Sokola Moravské Knínice, kteří se z iniciativy Ladislava M.
Pleskače sešli 20.10.2018 v Knínickém hostinci, aby zavzpomínali na bezmála
šedesátiletou historii tohoto sportu v obci.
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O tom, že bylo na co a s kým vzpomínat, svědčí fakt, že se dostavilo více jak 50 bývalých
hráčů z různých soutěžních období. Součástí programu byla i prezentace historických
fotografií jakož i výstavka původních dresů a vyhraných trofejí.
Účastníci si připomněli například historicky první utkání 1.6.1961 v Chudčicích hrané ve
vypůjčených dresech s výsledkem 6:4, první domácí mistrovský zápas s Lomnicí a
vítězstvím 5:1, postup do III. třídy v roce 1964, přátelská utkání s ligovými hokejisty ZKL
Brno a postup do okresního přeboru v roce 1966. V sedmdesátých letech byla do
okresních soutěží zapojena 3 družstva – žáci, dorost a muži a kopaná dosáhla svého
vrcholu. V roce 1982 celek starších žáků vyhrál III. třídu. V závěru osmdesátých let došlo
k velkému odlivu zejména mladých domácích hráčů. Důsledkem toho bylo ukončení
činnosti oddílu kopané pod hlavičkou TJ Sokol, když poslední mistrovské utkání bylo
odehráno 4.6.1989 v Maršově.
Tímto datem ovšem neskončil fotbal v Moravských Knínicích. Dalších 12 roků fungovalo
mužstvo starých pánů, které se úspěšně zúčastňovalo řady turnajů. V roce 2000 bylo
otevřeno travnaté hřiště, a v následujícím roce 2001 bylo do soutěží přihlášeno družstvo
mužů pod názvem SK M.Knínice. V rámci novodobé éry hráli muži střídavě IV. a III. třídu.
Do okresních soutěží byla pak zapojena i družstva žáků, dorostenců, a v neposlední řadě
i z hlediska velkého zájmu dětí i mladší a starší přípravky žactva.
Závěrem lze konstatovat, že setkání bývalých fotbalistů napříč generacemi se vydařilo,
a jeho účastníci odcházeli plni příjemných zážitků a vzpomínek na příjemně strávený večer.

-Libor Vojanec-
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2017
Vážení rodiče!
Kulturní komise při Obecním úřadě v Moravských Knínicích Vás srdečně zve
k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života, které se koná v neděli
11. listopadu 2018.
Očekáváme Vás s děťátkem v sále sokolovny v Moravských Knínicích. Vítání občánků
bude zahájeno v 15:30 hodin
Letos bude přivítáno 12 nových občánků narozených od 1. listopadu 2017 do 30. října
2018.
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Říjen 2018

Zahajovací oheň
Na
společné
celooddílové akci jsme
slavnostně zahájili nový
skautský
rok.
Po
představení nováčků a
změn ve vedení jsme si
zahráli skupinovou hru
pod vedením Lízy a něco
zakousli.

Sázení lípy
Jako poděkování za dlouholetou službu obci
jsme panu starostovi Františku Kšicovi
společně zasadili za kapličkou sv. Cyrila a
Metoděje lípu srdčitou. Nechť roste do krásy.

Střediskový turnaj
Zástupci Orlů, Kamzíků a Malých Tygrů se
vydali na turnaj organizovaný 46. dívčím
oddílem v Řečkovicích a po náročném klání
jsme zvítězili ve vlajkované.

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ŘÍJEN 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 LISTOPAD do 20.11.2018

