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AKTUÁLNĚ
K zamyšlení – budou i nadále stačit vodní zdroje?
Pětileté období sucha, provázené vysokými letními teplotami vzduchu, se projevilo nejen
výrazným suchem, ale také poklesem zdrojů vody. Současná situace ukazuje, že kapacita
vodních zdrojů, zvlášť v našem regionu jižní Moravy, začíná být pomalu vyčerpávána. S
ohledem na očekávaný vývoj klimatu je nutné se nad touto situací zamyslet i v naší obci,
kde v návaznosti na rostoucí počet obyvatel se spotřeba vody bude navyšovat. Vlivem
sucha a dešťového deficitu může dojít ke ztrátě dostupnosti pitné vody. Naše obec má sice
veřejný vodovod, ten je napojen na vlastní zdroj, který je zatím dostačující, ale v budoucnu
může být jeho kapacita vyčerpána.
Dle mého názoru bude nutné, aby obec zahájila přípravu na realizaci přivaděče pitné vody
ze zabezpečených soustav (např. Březovský vodovod, Čebínský vodojem, atd.).
Hrozba častějšího sucha a nedostatku vody vede také k zadržování vody v krajině a
vytváření nových akumulací.
Proto doporučuji připravovat řešení na posílení stávajícího vodního zdroje, zvýšit retenci
vody v krajině s akumulací povrchových vod.
Ing. Josef Simetinger

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ano, voda je vzácná tekutina a je nutno se o
ni starat. Proto si také zastupitelstvo dalo do
programu bod o zadržování vody v krajině a
starost o ni.
Obecní zdroj pitné vody je po nedávné
kontrole a čištění v dobrém stavu, i co se
týká vydatnosti pramene. To samozřejmě
neznamená, že se spokojíme pouze s tímto
tvrzením. V současné době připravuje Vak
Tišnov projekt na posílení zdroje pitné vody
z čebínského vodojemu Na Podhájí do
našeho vodovodního řadu.
Zadržování vody v krajině je momentálně
velmi diskutované téma. Obec zadala

přírodovědné průzkumy lokality Močidla a
Mokré louky. V těchto místech se plánuje
vybudování několika mokřadních tůní.
Dalším zásadním vodním dílem v našem
katastru bude výstavba rybníka v Mezihoří.
Zde vznikne vodní plocha s rozlohou cca
2ha, po obou stranách plánované
cyklostezky.
Ano, cyklostezka Kuřim Veverská Bítýška,
další téma které nás pálí. V současné době
se dopracovává projekt a administruje
žádost na dotaci. Termín podání záměru je
do 2. dubna 2019.
Jiří Hanák

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis usnesení zastupitelstva obce č. 5 ze dne 11.03.2019
č. 55/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské
Knínice na rok 2020 – 2021 (příloha vyvěšena na úřední desce)
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č. 56/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
- Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve výši 16.520.700,- Kč, výdaje ve výši 16.520.700,Kč, rozpočet je samostatnou přílohou zápisu (příloha vyvěšena na úřední desce)
V položkovém čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů se připouští přesun
finančních prostředků správcem rozpočtu po odsouhlasení se starostou obce.
Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 100.000,- Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech: rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, kdy zapojení výdajové položky je nutné k zajištění chodu obce v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).
č. 57/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci dotačního programu vyhlášeného obcí
Moravské Knínice na rok 2019 Smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu obce s příjemcem SK Moravské Knínice, z.s. Dotace byla schválena ve výši
16.800,- Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
č. 58/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci dotačního programu vyhlášeného obcí
Moravské Knínice na rok 2019 Smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu obce s příjemcem Junák - český skaut, z. s. – středisko Duha, 621 00 Brno,
Prumperk 3. Dotace byla schválena ve výši 36.000,- Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
č. 59/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci dotačního programu vyhlášeného obcí
Moravské Knínice na rok 2019 Smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu obce s příjemcem fyzickou osobou Ludmilou Císařovou pro dětský sbor
Vrabčáci. Dotace byla schválena ve výši 5.000,- Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
č. 60/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci dotačního programu vyhlášeného obcí
Moravské Knínice na rok 2019 Smlouvu č. 4/2019 o poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu obce s příjemcem fyzickou osobou Romanou Helanovou na akci Příměstský
EKO tábor. Dotace byla schválena ve výši 6.000,- Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
č. 61/5/19 - Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje v rámci přidělení individuální
dotace na rok 2019 Smlouvu č. 5/2019 o poskytnutí individuální, účelové dotace z rozpočtu
obce s příjemcem MK SPORT, z. s. Dotace byla schválena ve výši 19.000,- Kč (příloha
vyvěšena na úřední desce)
č. 62/5/19 - Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje v rámci přidělení individuální
dotace na rok 2019 Smlouvu č. 6/2019 o poskytnutí individuální, účelové dotace z rozpočtu
obce s příjemcem fyzickou osobou Hanou Bravencovou na podporu akce Jarmaření.
Dotace byla schválena ve výši 3.000,- Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
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č. 63/5/19 - Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje v rámci přidělení individuální
dotace na rok 2019 Smlouvu č. 7/2019 o poskytnutí individuální, účelové dotace z rozpočtu
obce s příjemcem Římskokatolická Farnost Kuřim. Dotace byla schválena ve výši 300.000,Kč (příloha vyvěšena na úřední desce)
č. 64/5/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ a
MŠ Moravské Knínice v roce 2019 ve výši 1.081.400,- Kč.
č. 65/5/19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace na v.n. Rybník Kněží s panem Ing. Luďkem Halašem IČ. 60365943 (smlouva
k nahlédnutí na obecním úřadě).
č. 66/5/19 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zahrnující
vypracování územní studie na lokalitu ,,Za Humny“ (smlouva k nahlédnutí na obecním
úřadě).
č. 67/5/19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr nákupu mulčovací sekačky a pověřuje
starostu obce dokončit záměr v souladu s Vnitřní směrnicí pro evidenci a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
č. 68/5/19 Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr výpůjčky pozemku parcela č. 1257, za
účelem provozování dětského letního tábora na dobu od 20. 6. 2019 do 10. 9. 2019 (záměr
zveřejněn na úřední desce).
č. 69/5/19 - Zastupitelstvo obce schvaluje tyto názvy nově vzniklých ulic v lokalitě ,,Za
Humny“ ležících na parcele č. 504 - Pod Sadem, 509/1 - Polní, 492 - Za Humny.
č. 70/5/19 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aktuálním stavu bankovních
účtů a další poskytnuté informace

Splatnost poplatků vybíraných 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

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.
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– POKRAČOVÁNÍ -

Svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení
Termíny pro sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a vysloužilého
elektrozařízení jsou pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, s dostatečným
předstihem oznámeny obecním úřadem. Stanoviště kontejnerů pro svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu je u obecního úřadu v ulici Pod Školou.
Svoz železného šrotu
Termíny pro sběr železného šrotu jsou pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, s
dostatečným předstihem oznámeny obecním úřadem. Občané staré železo umístí před své
domy.
Sběrné místo u hřbitova
Sběrná nádoba pro ukládání směsného odpadu ze hřbitova
Stavební odpad
Stavební odpad se likviduje u oprávněné osoby na vlastní náklady. Tzn. že si může občan
pro odložení stavebního odpadu objednat přistavení kontejneru u oprávněné osoby za
úplatu nebo vyvézt vlastními prostředky suť na skládku stavebního odpadu. Nejbližší
skládka stavebního odpadu je v Čebíně – firma POKROS, spol.s.r.o.
Sběr biologického odpadu - odpadu ze zahrad
Odpad biologicky rozložitelný – se odstraňuje kompostováním na vlastním pozemku
majitele nebo organizovaným svozem na stálých stanovištích do zvláštní sběrné nádoby viz nahoře. Dřeviny – kmeny a větve ze stromů a větve z keřů lze, do kontejnerů ukládat
pouze drcené, či rozstříhané na malé kousky. Drtit dřeviny může majitel pozemku na
vlastním štěpkovači nebo drcení zajistí pracovníci obecního úřadu na obecním štěpkovači.
Systém štěpkování
Štěpkování - jedná se o ekologickou likvidaci odpadů. Ke štěpkování lze využít prakticky
jakoukoli odpadní dřevní hmotu od větví z průklestu stromů a keřů, až po části kmenů. Obec
Moravské Knínice zajišťuje štěpkování na obecním štěpkovači.
K drcení dřevní hmoty - štěpkování – dochází: přímo na místě u majitele pozemku, na
manipulační ploše obce.
Zájemce o štěpkování se ohlásí na Obecním úřadě v Moravských Knínicích osobně,
telefonicky nebo e-mailem.
S přihlédnutím k množství a umístění dřevní hmoty bude s majitelem dohodnuto místo
štěpkování.
E- box
Na drobný elektroodpad je v chodbě Obecního úřadu v Moravských Knínicích umístěna
sběrná nádoba firmy ASEKOL, na drobná vyřazená elektrozařízení (E-BOX). Občané
mohou do této nádoby odkládat drobné elektrospotřebiče, např. vysloužilé kalkulačky,
telefony i mobilní telefony, počítačové myši, karty, optické mechaniky, klávesnice, drobné
součásti z počítačů, walkmany, sluchátka, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD
přehrávače, dálkové ovladače, elektrické hračky, rychlovarné konvice, žehličky a další
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menší kuchyňské spotřebiče apod. Sběrná nádoba byla rozšířena o nádstavec (na horní
části boxu), který je určen pro sběr baterií a monočlánků.
Malá sběrná nádoba
Světelné zdroje a svítidla - na Obecním úřadě v Moravských Knínicích je umístěna malá
sběrná nádoba společnosti EKOLAMP, která je určena pro sběr úsporných kompaktních
zářivek, výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů s LED
diodami.
Odpadová nádoba na tonery
Tonery do tiskáren a kopírek - na obecním úřadě je umístěna odpadová nádoba na
odložení cartridgí tonerů - zásobníků barev z kopírek, tiskáren i faxů.
Nádoba na odložení textilu
Čisté oděvy, obuv a hračky - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěn kontejner na
čisté oděvy, obuv a hračky, které jsou odevzdávány do charity k dalšímu používání. Věci
do kontejneru odevzdávejte vždy čisté a zabalené v uzavřeném igelitovém pytli!
Nádoba na odložení kovového odpadu
Drobný kovový odpad - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěna černá popelnice na
drobný kovový odpad. Do popelnice lze odkládat plechovky a kovové nádoby od potravin či
krmiva či drobné kovové předměty. Obaly a plechovky od barev, ředidel, jedů a
ostatních chemikálií patří do nebezpečného odpadu, do této popelnice odkládat
NELZE! NEBEZPEČNÝ ODPAD JE SVÁŽEN 2x ročně (více nahoře).
Nádoba na odložení použitého jedlého oleje a tuků
Na použitý jedlý olej a tuky - u základní školy na ulici Kuřimské je umístěna černá popelnice
o obsahu 250 l. Do popelnice lze odkládat oleje a tuky v uzavřených nádobách - např. v
PET lahvích dobře uzavřených.
Roční poplatek pro svoz odpadů je 550,-Kč/ osobu. Výběr poplatků od 1.1. do 31.3. při
placení celé částky. Při platbě napolovic je první část platby splatná do 31.3. a druhá
polovina do 30.6.
Číslo účtu 14322641/0100
Variabilní symbol - číslo popisné domu za který je placeno.
Do zprávy pro příjemce se uvede počet osob / jméno a příjmení osob, za které je placeno.
Po zaplacení poplatku za všechny poplatníky bydlící v domě s jedním číslem popisným,
obdrží poplatník (společný zástupce, vlastník) roční nálepku na popelnici.
Přiznání k místnímu poplatku za svoz odpadů
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
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kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v
budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Tiskopis naleznete na webu obce.
Jana Kosíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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.
 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.

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.

Návštěva učitelek ze Slovenska
Naše mateřská škola je zapojena do
mezinárodního
projektu
„Společné
technické školky“, který probíhá v tomto
kalendářním roce 2019. První setkání
učitelek proběhlo na Slovensku na začátku
ledna. Do projektu se na Slovensku zapojily
i základní školy. Nyní se delegace přijela
podívat, jak se v České republice pracuje
s dětmi v technických dílničkách. V pondělí

18. března účastníci navštívili mateřské
školy a centrum volného času v Rosicích.
Večer následovalo společné setkání na
Obecním úřadě v Rudce u Domašova. Zde
si ve workshopech všichni vyrobili balzové
letadélko a v dalším si vyzkoušeli (i muži)
ušít jednoduché pouzdro na dětských šicích
strojích.
S výsledkem byla naprostá
spokojenost.
V úterý ráno zavítali do naší
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mateřské školy, kde jim paní učitelka
Kozinová (lektorka Technických školek)
vysvětlila práci s nářadím a zodpověděla
mnoho dotazů.
Následovala prohlídka
budovy základní školy a společné posezení.
Kolegy ze Slovenska přišel přivítat pan
místostarosta Helan, který promluvil o naší

ročník XXVII

obci, sdílel zkušenosti s panem starostou
z Turan.
V poledne odjeli zpět do
slovenského Martina a okolí. Na podzim
v září 2019 se opět pojedeme podívat, jak
se daří pracovat v projektu „Společné
technické školky“ kolegům na Slovensku.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Dětský maškarní karneval se povedl
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli v neděli 3. března s přípravou na
karneval a s následným úklidem po něm. Akce byla plná her, soutěží a písniček, které
zabavily všechny přítomné. Díky štědrým sponzorům se z tomboly potěšily všechny děti,
které v průběhu celého karnevalu bavili Ferda s Beruškou a náš tradiční DJ Večerníček.
Lenka Polášková

Vyúčtování veřejné sbírky „Opravme sokolovnu, srdce knínického dění“
Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 1.1.2018 bylo 111.329 Kč.
Příjmy z darů za rok 2018 činily 16.100 Kč. Výdaje 8.821,18 Kč – nákup regálů
do skladu. Stav finančních prostředků k 31.12.2018 na sbírkovém účtu
118.607,82 Kč. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI !
Vážení spoluobčané. Budeme rádi, když přispějete na opravu naší sokolovny. Využijte
možnost nechat si vystavit potvrzení o daru! Získáte tak slevu na dani v následujícím
ročním daňovém zúčtování.
Varianta "přispěju bezhotovostně převodem na účet": v tomto případě uveďte do správy pro
příjemce své celé jméno a adresu, abychom vaši platbu mohli identifikovat. Pokud přispívá
právnická osoba, je nutno uvést též IČO. Poté pošlete na emailovou
adresu sokolmkninice@volny.cz zprávu, že si chcete nechat vystavit potvrzení o daru.
Varianta "přispěju do kasičky": v tomto případě je nutno, abyste přispěl do kasičky umístěné
na Obecním úřadě Moravské Knínice, a to před zaměstnankyní obecního úřadu. Na
požádání Vám poté bude potvrzení vyhotoveno. S sebou si přineste občanský průkaz

Dotace z Jihomoravského kraje
V roce 2018 měl SOKOL M. Knínice zažádáno o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Přidělené finanční prostředky měly být využity na opravu velkého sálu. Tato dotace bohužel
nebyla přidělena.
V roce 2018 se podle plánu pokračovalo v dokončování opravy vstupní části budovy – byla
zateplena vstupní fasáda – strop a stěny kolem hlavních dveří. V letošním roce je
naplánováno obložení pilířů a stěn kolem vstupu.
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Sokol zažádal pro rok 2019 opět o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019. Tentokrát na
opravu dvou místností šaten včetně sociálního zařízení v levé přední části budovy.
Počítáme s novými podlahami, postavením sprchového koutu a výmalbou obou místností
tak, aby mohly být využívány především oddíly mládeže sportovního klubu.
Jana Kosíková

KALENDÁŘ AKCÍ
Školní zápis
Soukromá základní škola v Kuřimi se
vzdělávací
koncepcí
vycházející
z
waldorfské pedagogiky. ZÁPIS DO 1.
TŘÍDY se koná v pondělí 1. dubna od 15 do
18 hodin a v úterý 2. dubna od 15 do 18
hodin v prostorách zámku v Kuřimi,
Křížkovského 48 (ve třídách SOŠ s SOU
Kuřim). S sebou přineste občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Termín zápisu si rezervujte telefonicky: 737
053
875
případně
e-mailem:
info@skoladivizna.cz
V
případě
dostatečného počtu zájemců otevřeme i 2.
a 3. třídu. Uvažujete-li o přestupu Vašeho
dítěte do naší školy, kontaktujte nás.
www.skoladivizna.cz

Velikonoční jarmark
Již patnáctým rokem si můžete prohlédnout výtvory dětí a žáků školy s jarní a velikonoční
tematikou, můžete si je zakoupit na velikonočním jarmarku, který se koná v sále sokolovny
v sobotu 6. dubna 2019 v 10:00 h dopoledne.
Jarmark je doplněn vystoupením dětí mateřské školy a žáků základní školy.
Prosíme tatínky o pomoc s přípravou stolů a židlí (asi v 9.15 h) v sále před jarmarkem,
maminky prosíme o pomoc se závěrečným úklidem.
Ředitelka ZŠ a MŠ

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Moravské Knínice a okolí
Pojďme společně uklidit naše Moravské Knínice a přilehlé
okolí! Na předchozí tři úspěšné a prospěšné akce navazujeme
dalším ročníkem. V plánu je projít obec a přilehlé okolí, kam
všichni rádi chodíme odpočívat, na vycházky nebo za
sportem. Sejdeme se 6.4.2019 v 13:00 pod úřadem a
následně vyrazíme do terénu. S sebou: pracovní oblečení,
reflexní vesty, dobrou náladu!
Pracovní rukavice, pytle na odpadky a občerstvení zajištěno!

VÝZVA OBYVATELŮM OBCE
Občané Moravských Knínic, zapojte se také do úklidové akce „Ukliďme Moravské Knínice
a okolí“. Ukliďte svoje bezprostřední okolí. Vyhrabte trávník před svým domem, odstraňte
trávu a bláto od obrubníků a zameťte chodník a krajnici silnice. Odpad zanechejte na
hromádce na okraji chodníku. Na Vaše upozornění (třeba mailem mkninice@volny.cz) bude
průběžně odvážen pracovníky obce.
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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

Děti, nezapomeňte ani letos na „hrkání“
Křesťané slaví ve čtvrtek 18. dubna první ze čtyř svátečních dnů Velikonoc, který je známý
jako Zelený čtvrtek, den poslední večeře Páně. V tento den umlknou všechny zvony, neboť
"odletěly do Říma", opět se rozezní až na Bílou sobotu. Věřící si v tento den připomínají
poslední večeři Ježíše s apoštoly. Kristus při ní s apoštoly dlouho rozmlouval a sdělil jim,
že v pátek bude ukřižovaný, a pak vstane z mrtvých. Dal jim pokyny pro jejich budoucí
působení a ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná dodnes.
„Hrkání“ – namísto zvonění zvonů, by mělo probíhat v pravidelných šestihodinových
intervalech:
čtvrtek

18. dubna

večer

18:00

pátek

19. dubna

ráno

06:00

pátek

19. dubna

poledne

12:00

pátek

19. dubna

večer

18:00

sobota

20. dubna

ráno

06:00

sobota

20. dubna

poledne

12:00

MIŇON CUP 2019
V neděli 21.4.2019
bude místní sokolovna patřit oddílu
badmintonu TJ SOKOL Moravské Knínice. Letos proběhne již
20. ročník velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů
badmintonu v disciplíně dvouhra mužů a žen. Od 8:00 hodin
dvouhra ženy. Od 9:00 dvouhra muži. Přihlášky do 17.4. na email pleskac.ladislav@seznam.cz nebo tel. 604 193 650.
Občerstvení zajištěno.
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Knínické farní odpoledne ANEB kostel chřadne, pomozte ho opravit...
Farníci z Moravských Knínic srdečně zvou na dobročinný koncert vlídného písničkáře Pavla
Helana na podporu oprav kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích
Akce se koná v neděli 28.4.2019 od 15 hodin v kostele sv. Markéty
Dále účinkují:




dětský pěvecký sbor Vrabčáci
Schola Moravské Knínice
CM Kyničan a Mužáci

Doprovodný program: hry pro malé i velké neposedy v přilehlém okolí, komentované
prohlídky kostela, varhan a věže.
Ivana Koláčková

ČARODĚJNÁ STEZKA
Čarodějnice Belzebuba a spol. si vás dovolují pozvat na již tradiční:

Svá košťata, košťátka či smetáky si připravte na:




Úterý 30.4.2019
startujeme v 16:00 hodin na střelnici u koní
blíže budeme informovat na plakátech

Hana Bravencová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodějnice
u rybníka" dne 30. 4. 2019. Od 20:00 hraje country kapela. Bohaté
občerstvení zajištěno.
–rybáři-

1.5.2019 PŮJDEME zase „NA CHROUSTY“
OBEC Moravské Knínice Vás zve ve středu 1. května 2019 na XXXI.
ročník turistického pochodu JDEME NA CHROUSTY. Trasa bude
opět dlouhá kolem 15 km. Směr, kterým tento jubilejní pochod povede,
se teprve plánuje. Sraz účastníků je v před Obecním úřadem
v Moravských Knínicích. Start v 9:00 hodin. Na závěr bude opět
společenské posezení.
Jana Kosíková
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