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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce dne 4. února 2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

č. 42/4/19 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních
lesích za IV. čtvrtletí 2018 a za rok 2018
č. 43/4/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. NM-014330046873/001 o
zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a. s.
č. 44/4/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku p. č.
261/4 v katastrálním území Moravské Knínice za cenu po zaokrouhlení 6.041 Kč,
dle znaleckého posudku č. 312-11/2018
č. 45/4/19- Zastupitelstvo obce Moravské Knínice neschvaluje prodej pozemku p.
č. 1017 ani jeho části.
č. 46/4/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č.
08571832 se Státním fondem životního prostředí České republiky na poskytnutí
podpory na akci ,,Úprava veřejné zeleně – Moravské Knínice“
č. 47/4/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje jako zhotovitele
projektové dokumentace na vodní nádrž ,,Rybník Kněží“ f. Ing. Luděk Halaš IČ:
60365943
č. 48/4/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Strategický rozvojový
plán obce na rok 2019-2023
č. 49/4/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje podání žádosti o
dotaci na workoutové hřiště z programu MMR.
č. 50/4/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo o přidělení zakázky
malého rozsahu č. 00000037 Práce v lese harvestorem OSVČ: IČ. 65364228, IČ.
75608685, IČ. 07330405.
č. 51/4/19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aktuálním stavu
bankovních účtů obce a další poskytnuté informace.

Poplatky vybírané obecním úřadem v roce 2019
Poplatek za svoz odpadů……………………..... 550 Kč/osobu/rok
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – svoz odpadů +
příjmení plátce + počet osob, za které je placeno. Nebo platba v hotovosti na obecním
úřadě. Poplatník obdrží po uhrazení celé platby nálepku na popelnici. Vydávají se na
obecním úřadě.
Poplatek ze psa ……………………………….
60 Kč/1 pes (senioři 30,-/1 pes)
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – poplatek ze psa +
příjmení plátce + počet psů, za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na obecním
úřadě.
Upozorňujeme, že poplatky musí být zaplaceny do 31.3.2019
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Platba za televizní kabelový rozvod
V loňském roce jste poprvé platili za přípojky TKR bezhotovostním bankovním převodem
přímo na účet firmy 3C spol. s. r. o. I v letošním roce uhraďte tuto pravidelnou roční platbu
ve výši 500,-Kč na účet č. 224448621, kód banky 0100. Variabilní symbol dostal každý
poplatník přidělený již v loňském roce. Tento zůstává stejný i pro letošní rok.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 14.3. do pátku
15.3.2019 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 15. března 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).

JAK TŘÍDÍME ODPADY v Moravských Knínicích?
http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti
ODPADY v naší obci sváží firma:
AVE CZ, odpadové hospodářství, spol.s.r.o. Vídeňská 294/120b, 619 00 Brno
546210 482, 602 564 402
V obci Moravské Knínice třídíme odpad takto:
1. biologický odpad
2. papír
3. plasty včetně PET lahví
4. nápojové kartony,
5. sklo barevné a bílé,
6. kovy
7. nebezpečné odpady
8. objemný odpad
9. textil
10. směsný komunální odpad
Tříděný odpad, který je shromažďován do zvláštních sběrných nádob:
ad 1) Biologický odpad – šedý kovový kontejner o obsahu 4m3 – umístění
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a. Ulice Horní branka – u trafostanice
b. Ulice Kuřimská – za horními zahradami u trafostanice
c. Ulice Mezihoří
d. Ulice U Sokolovny – u fotbalového hřiště
e. Ulice Zahrady - travnatá polní cesta směrem od potoka ke hřbitovu
f. Ulice Kout
ad 2) Papír – modrý a zelený plastový kontejner o obsahu 1100l – umístění
a. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
b. Ulice Dolní branka - u trafostanice
c. Ulice Horní branka - u trafostanice
d. Ulice U Sokolovny - u fotbalového hřiště
ad 3 - 4) Plasty, PET lahve a nápojové kartony – žlutý plastový kontejner o obsahu 1100l
– umístění
a. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
b. Ulice Dolní branka - u trafostanice
c. Ulice Horní branka - u trafostanice
d. Ulice U Sokolovny - u fotbalového hřiště
ad 5) Sklo bílé – bílý plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3 – umístění
a. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
b. Ulice Dolní branka - u trafostanice
c. Ulice Horní branka - u trafostanice
d. Ulice U Sokolovny - u fotbalového hřiště
ad 5) Sklo barevné – zelený plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3 – umístění
a. Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
b. Ulice Dolní branka - u trafostanice
c. Ulice Horní branka - u trafostanice
d. Ulice U Sokolovny - u fotbalového hřiště
ad 6) Kovy – plastová popelnice o obsahu 240l – umístění – vedle budovy základní školy
na ulici Kuřimské č.p. 99
ad 7) Nebezpečné odpady
1. Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren – modrý papírový kontejner –
umístění - budova obecního úřadu, Kuřimská 99
2. Světelné zdroje a svítidla – malá sběrná nádoba – umístění - budova
obecního úřadu, Kuřimská 99
3. drobný elektroodpad, baterie a monočlánky – e-box – umístění budova
obecního úřadu, Kuřimská 99
4. Použité jedlé oleje a tuky - plastová popelnice o obsahu 240 l - umístění
vedle budovy základní školy na ulici Kuřimské č.p. 99
ad 9) Textil – modrý kovový kontejner – umístění vedle budovy základní školy na ulici
Kuřimské č.p. 99
Shromažďování směsného komunálního odpadu
A.
sběrné nádoby - popelnice- umístění u nemovitostí - svoz 1x za 14 dní
(každý lichý čtvrtek)
 kovové o obsahu 110 l
 plastové o obsahu 120 l
 plastové o obsahu 240 l
Popelnici si každý vlastník nemovitosti zajišťuje sám.
- pokračování příště -
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Neinvestiční dotace ze SFŽP ČR
V roce 2018 Obec Moravské Knínice zažádala o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí na akci - Úprava veřejné zeleně – Moravské
Knínice.
Projekt na tuto akci
vypracovala
společnost
Paměť krajiny s.r.o. z Brna
a
spočíval
v ošetření
stávajících
hodnotných
stromů v obci a k vysazení stromů nových.
Na základě průzkumu zdravotního stavu a
provozní bezpečnosti jednotlivých stromů
v intravilánu
obce
byl
vypracován
dendrologický posudek. Dne 27.7.2018
obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 130.148 Kč z výzvy v rámci
Národního programu životního prostředí.
Tato částka činí 80% z celkových nákladů
na akci.
Projekt řešil ošetření hodnotných vzrostlých
stromů, proto bylo nutné, aby arboristické
práce prováděla odborná firma, která má
zkušenosti s péčí o stromy rostoucí mimo
les.
V říjnu byly ošetřeny tři lípy u kostela, Lípa
svobody u památníku padlým v I. světové

válce a čtyři stromy na dětském hřišti u
sokolovny. Tyto práce prováděli stromolezci
odborné firmy. Provedeným bezpečnostním
řezem byly odstraněny suché, nalomené,
zlomené či mechanicky poškozené větve
těchto stromů. Zdravotním řezem byly
odstraněny
větve
suché,
oslabené,
nevhodné z hlediska architektury koruny,
křížící se, infikované či napadené škůdci.
Dále byla instalována bezpečnostní vazba
pomocí dynamických lan proti rozlomení
kmenů a kosterních větví při povětrnostních
vlivech.
Na obecních pozemcích ulice Kuřimské
bylo vysázeno 16 ovocných stromů - hrušní.
Na ploše za autobusovou zastávkou bylo
vysázeno 12 keřů.
V rámci projektu bude prováděna rozvojová
péče vysazených dřevin po dobu 3 let po
výsadbě.
Celkové náklady projektu činí 162.685 Kč
Jana Kosíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
POZVÁNKA NA BESEDU
Vážení rodiče, mateřská škola pořádá přednášku pro zájemce na téma „Zkus
to zdravě“ prostřednictvím lektorky Mgr. Marie Ambrožové.
Zveme všechny spoluobčany na přednášku. Na konci přednášky bude prostor pro vaše
dotazy. Úterý 5. března 2019 v 16 hodin. Vezměte si s sebou přezůvky. Občerstvení
zajištěno. Přednáška je zdarma. Uskuteční se v rámci projektu Šablony I. Cílem naší
přednášky je jejich motivace ke zdravějšímu stravování. Snahou je, aby si rodiče uvědomili,
že jsou největším vzorem pro své děti. Učíme je, jak s dětmi o jídle mluvit a na jaké věty a
připomínky si dávat pozor.
POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, zápis dětí do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná ve
středu 10. dubna 2019 ve dvou třídách. Zápis proběhne v budově základní školy v době od
13:00 -16:00 hodin.
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K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí
o přijetí.
 Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete si
vyzvednout od 1. dubna 2019 v ředitelně základní školy nebo ve své mateřské škole,
dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.
 S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit do
školy a nahlásit odklad.
Dne 13. března 2019 proběhne od 8:00 do 10:00 „Den otevřených dveří“ základní školy,
můžete se přijít podívat, jak se žáci učí.

POZVÁNKA K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, blíží se termín zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY v Moravských Knínicích.
Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 13:00 -16:00 h v
budově základní školy v I. třídě.
K zápisu si přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
Pokud máte zájem se podívat, jak vypadá prostředí mateřských škol, můžete přijít
na „Den otevřených dveří“, který se koná v úterý 16. dubna 2019
v MŠ na ulici U Školky 210 od 8:00 do 9:00 nebo od 16:00 do 17:00.
Budeme se na Vás těšit.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

AKTUÁLNĚ
Jaro v honitbě
Nastává období v roce, které je pro život lesní zvěře naprosto zásadní. Jakékoliv rušení a
stresování může v tomto čase snadněji než kdy jindy vést k nemalým útrapám, nemocem
či dokonce až smrti. Buďme, prosím, ohleduplní. Chovejme se v souladu s přírodou.
Nepouštějme ani dobře ovladatelné psy volně běhat po lese, v polích či lukách. Zde všude
se zvěř může vyskytovat. Tyto plochy tvoří ucelený komplex, tzv. honitbu, o kterou pečuje
myslivecké sdružení. A každé bezohledné počínání koliduje se zákonem o myslivosti.
Takovýmto chováním lidé šlapou po dlouholeté práci myslivců, ruší lesní zvěř a i ostatní
druhy zvířat, které mají v přírodě své místo. Vždyť psovi nijak neublíží, pokud ho připneme
právě v místech, kde narazíme na stopy zvěře, houští, mlaziny a podobně.
V tomto ohledu je zásadní jednak končící zimní období, pokud bychom se setkali třeba ještě
s výraznější sněhovou pokrývkou či mrazy, kdy se tvoří nebezpečná ledová krusta.
Prohnání psem za těchto podmínek může skončit smrtelně především pro zajíce a srnčí
zvěř. Následně je to pak příchod jara, které je obdobím vysoké březosti samic, kdy nosí již
velké plody. Fyzická námaha je pro ně velmi obtížná a snadno tak dojde k jejich vyčerpání
či zranění. Proces tzv. kladení mláďat připadá na čas zhruba od měsíce dubna až do
června. Kryje se s obdobím snůšek vajec a sezení na hnízdech zvěře pernaté (bažanti,
koroptve, vodní ptactvo) a dalších druhů ptáků. Zde například vyhánění bažantí slepice
z hnízda může vyústit ve ztracenou snůšku vajec. Obecně mláďata jsou bezbranná a
predátoři, mezi něž patří i psi a kočky, jich v této době zlikvidují nejvíce. Též vyrušení
z přirozeného prostředí slídícím psem zvěř stresuje. Mláďata může usmrtit i pes
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s košíkem… Uvědomme si, že riziko pro tyto populace představují už tak vysoké stavy
divokých prasat či lišek. A člověku se srdcem na pravém místě a s opravdovým vztahem k
přírodě by jistě nebylo lhostejné, kdyby svým konáním způsobil újmu divokým zvířatům;
natož aby ji působil úmyslně. S tím souvisí opět aktuální varování – pokud někdo nalezne
opuštěné mládě na louce či v lese, je nutno ponechat je na původním místě a co nejdříve
se co nejkratší cestou vzdálit od tohoto místa, aby v blízkosti mláděte nezanechal pachovou
stopu. Pokud bychom se mláďat dotýkali, můžeme ho takovýmto svým chováním odsoudit
na smrt, poněvadž ho jeho matka již nemusí přijmout.
Celou tuto problematiku ošetřuje poměrně
jednoznačně a zásadně Zákon o myslivosti.
Nebudeme se zde však zastrašovat záplavou
paragrafů. Pro nás, občany, je na místě otázka určité
vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Vždyť myslivce
i třeba pejskaře by měla spojovat láska k přírodě.
Proto, jdeme-li se svým psem do honitby, chovejme
se tak, abychom my ani naši psi zvěř nerušili.
Musíme se přizpůsobit realitě a mít psa stále plně
pod kontrolou. Předejdeme tak nepříjemným
situacím a zbytečným konfliktům. Možná málokdo si
uvědomí, že v České republice máme oproti
některým jiným státům Evropy možnost významně většího volného pohybu krajinou a
přírodou. To je však výsada, nikoliv samozřejmost. Nezneužívejme ji.
- komise pro životní prostředí –

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Lotrando a Zubejda v knínické sokolovně
Na poslední lednový víkend si mladší kníničtí ochotníci připravili pro diváky představení
podle filmové pohádky Karla Smyczka a Zdeňka Svěráka z roku 1997 Lotrando a Zubejda.
A prohloupil, kdo nedorazil!
Loupežnický synek Lotrando (roztomilý Vašík Helan a excelentní Petr Kahle) dostává
vzdělání v klášterní škole vedené převorem Ivo Císařem. Jako mírumilovný intelektuál však
nemůže dostát posledního přání svého otce Lotranda staršího (Jiří Helan st.) a místo kariéry
loupežníka se stává dřevorubcem. Spolu s drvoštěpem Drncem (opět Jiří Helan st.) se
náhodou – o které není na světě nouze – dostává na dvůr sultána Solimána (Tom Pelikán).
Má zde uzdravit jeho dceru, krásnou princeznu Zubejdu (Irča Kahleová), neboť – věřte mi
– pravý lékař se pozná podle toho, že má před jménem Dr. I přes zjevné nedorozumění,
zapříčiněné zejména jazykovou bariérou mezi drvoštěpem a sultánovým velvyslancem
Hálím (skvělým Štěpánem Matyášem) je princezna uzdravena a stává se Lotrandovou
ženou.
V představení propojily režisérky Ivona Kahleová a Dr. Zuzana Matyášová ochotníky ze
starší a mladší skupiny, byť ti mladší pochopitelně převažovali. Musím ale říci, že většina
mladších herců si s „vyzrálými“ ochotníky v ničem nezadala a bez ostudy by mohla příště
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vystupovat s těmi staršími. Mimo již výše uvedené herce předvedli výborné výkony Viky
Císařová coby pan Lustig, loupežnická parta, malí mniši a sultánovi dvořané Alička Bořilová,
Anička Císařová, Nela Helanová, Dája Hoření, Kačka Matyášová, Jolča Politzerová, Valča
Sedmíková, Jana Slámová, Tom Bořil, Šimon Cibulka, Tom Jedlička, Matěj Koláček, Kuba
Malý a v roli kata David Pelikán, mimochodem skvělý břišní tanečník.
Obecenstvo se smálo a tleskalo vlastně skoro pořád – nejen osvědčeným Svěrákovým
vtípkům, ale i zdánlivým maličkostem typu cupitajících mnichů nebo šňůře orientální
tanečnice Aličky Bořilové. Asi největší aplaus během představení ale sklidil velbloud
dvouhrbý (Dan Matyáš a David Pelikán). S jeho výrobou pomohl Kníničákům pan René
Šujan z Janáčkova divadla. Na focení na velbloudově hřbetě naše děti dlouho
nezapomenou!
Mimo skvělou režisérskou dvojici s přípravou divadla výrazně pomáhaly Anežka Mauerová,
Marcela Pelikánová, Martina Slámová a Radka Večeřová. O kvalitní ozvučení a světelnou
atmosféru se starali Jiří a Petr Hanákovi, Martin Koláček a Martin Polák. Jak je z výše
uvedeného patrné, na přípravě pohádky se podílelo často několik členů téže rodiny, v
některých případech ale i celé rodinné klany. Je hodné obdivu, že v Knínicích žijí lidé, kteří
jsou ochotni věnovat nemalou porci volného času nácviku dětského divadla.
Pevně doufám, že Lotranda a Zubejdu budeme ještě někdy moci zhlédnout v repríze, ať už
u nás, nebo třeba v blízkém okolí. Po cestě ze sokolovny mě napadlo několik věcí: Že herci
byli perfektně otypovaní a obsazení do rolí. Že výroba kostýmů, kulis a velblouda musela
zabrat spoustu času. A že to zkrátka musí bavit.
(FOTO NA OBÁLKOVÉ STRANĚ)

Marie Dvořáková

Verbíři a pálenky v Moravských Knínicích
V sobotu 23. února proběhla v knínické
sokolovně dnes již tradiční akce Regionální kolo Soutěže o nejlepšího
tanečníka
slováckého
verbuňku
na
Brněnsku, košt pálenek a vepřové hody.
Před diváky zcela zaplněným sálem se
představilo v rámci soutěže celkem 13
verbířů z Moravských Knínic, Chudčic,
Jinačovic, Kuřimi, Slavkova u Brna a
Žatčan. Odborná porota ocenila nejvíce
verbuňk Martina Kšici a Jiřího Přikryla, kteří
postupují do předkola na MFF ve
Strážnici. V rámci nesoutěžní přehlídky pak
vystoupilo hned několik verbířských kapacit
z tradičních regionů - loňský vítěz soutěže
ve Strážnici Antonín Žmola, druhý Milan
Pokorák nebo předloňský vítěz Martin
Vaculík. Program skvěle oživilo taneční
pásmo souboru Kyničan a pěvecké číslo
mužského sboru z Moravských Knínic.

Ve druhé části večera se návštěvníci kromě
besedy u cimbálu s cimbálovou muzikou
Šmytec a cimbálovou muzikou Kyničan
věnovali koštování pálenek, kterých se letos
sešlo rekordních 49. Svoje kořalky do koštu
věnovali jak místní, tak přespolní.
Šampionem výstavy byla trnka Martina
Vaďury ze Stavěšic, druhou nejlepší
švestku pak měl Jan Havlín z Moravských
Knínic, třetí Karel Lidmila z Moravských
Knínic. V kategoriích hruška a jablko pak
zvítězily vzorky od Tomáše Bravence z
Moravských Knínic, nejlepší meruňka byla
od Pavla Sádlíka z Kuřimi.
Organizátoři děkují všem návštěvníkům,
verbířům, tanečníkům, muzikám, odborné
porotě hodnoticí verbíře, Národnímu ústavu
lidové kultury ve Strážnici, odborné porotě
hodnoticí pálenky (zejména předsedovi
Tomáši Bravencovi). Dále pak za finanční či
materiální podporu děkují Obci Moravské
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Knínice, TJ Sokol Moravské Knínice a všem
sponzorům (Bronislav Kurka - stavební
práce, Auto Skoupý s.r.o., KAMPOS, s.r.o.,
Můj obchod - Jiří Helán, Autoservis Radim
Kučera, DOLP stavební společnost - Vít
Liškutín, GE servis s.r.o. - Michal Havlík,
Knínický hostinec - Petr Jedlička,

Autoservis Lukáš Fryč, Pavel Všianský výrobce cimbálů, HOXTER - Petr Veselský)
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří
se jakkoliv podíleli organizačně na
přípravě a realizaci této akce, která svým
významem daleko přesahuje hranice
naší obce a regionu.
za organizátory Ondřej Lidmila

KALENDÁŘ AKCÍ

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé a děti rádi bychom vás
pozvali na TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL. Přijďte si zařádit
v maskách, zahrát hry, pobavit se s kamarády. Těšíme se na
vás v sále místní sokolovny, v neděli 3. března 2019 od 15
hodin.
Děkujeme vám za drobné dárky nebo
finanční příspěvek do tomboly.
Příspěvky můžete zanechat v obou
mateřských školách, místní škole či u
organizátorů
(Nedomová, Polášková)

Letos se na vás těší Ferda Mravenec s Beruškou.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní spolek při TJ Sokol Moravské Knínice
uvede hru francouzského dramatika Erica Assouse
ŠVAGŘIČKY
v sobotu 9. března 2019 v 19:00 v Knínickém hostinci
… 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.
Představení není vhodné pro děti.
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL
TJ Sokol Moravské Knínice zve své členy a příznivce na Valnou hromadu, která se bude
konat ve čtvrtek 28. března 2019 v 18:00 v sokolovně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Plnění usnesení z minulé Valné hromady
Zpráva o činnosti výboru, jednoty a sportovní činnosti v roce 2018
Zpráva o sportovní činnosti TJ za rok 2018
Zpráva o hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019
Zpráva kontrolní komise
Plán práce na rok 2019
Zpráva mandátové komise
Volba starosty a jednotlivých členů výboru a volba členů kontrolní komise jednoty
Odsouhlasení delegátů na valnou hromadu župy Pernštejnské
Odsouhlasení statutárních zástupců jednoty
Odsouhlasení člena předsednictva župy Pernštejnské za naši jednotu
Odsouhlasení směnné smlouvy
Rozprava
Usnesení
Závěr

BADIBOJ 2019
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá 13. ročník BADIBOJ velikonoční turnaj v
badmintonu pro žákyně a žáky Sokolské župy Pernštejnské v sobotu 13. dubna 2019
v knínické sokolovně.
Registrace podle kategorie:
A: 7 - 9 let: 8:00 – 8:30
B: 10 – 15 let: 9:30, začátek turnaje 10:00
Závazné přihlášky posílejte do 6.4.2019 na:
email: ivos.hledik@email.cz tel.: 604 462 245 startovné : 50 Kč

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
o
o
o

Odečet stavů elektroměrů od všech dodavatelů proběhne v naší obci od 4.3. do
15.3.2019. Kdo nebude v tyto dny doma pověste lístek se stavem elektroměru na
viditelném místě u vchodu do domu.
Odečet stavu vodoměru budou provádět pracovníci Vodárenské a.s. od 4.3. do
15.3.2019. Kdo nebude v tyto dny doma pověste lístek se stavem vodoměru na
viditelném místě u vchodu do domu.
Kontejnery na bioodpad jsou zatím umístěny pouze u fotbalového hřiště u
sokolovny a u trafostanice v ulici Horní branka.
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Únor 2019
Roverská brigáda
Členové našeho roverského kmene vyrazili
vypomáhat
s opravou
distribučního
centra
internetového obchodu Junshop, přes který sháníme
skautské košile, nášivky či jiné součásti skautské
symboliky. Roveři se tak přidali k dalším aktivním
starším členům našeho hnutí, aby pomohli se
stěhováním, protože starý sklad již nestíhal vyřizovat
velké množství objednávek, které přichází od stále se
rozšiřující členské základny.

Termíny táborů:
Mladší členi: 29.6. – 6.7. 2019
Starší členi: 11.8. – 24.8. 2019
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