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Na slovíčko s Barborou Černoškovou…
Ozdobou sobotního Morknimana byla Barbora Černošková, moderátorka Branek, bodů a
vteřin České televize, která celý program provázela. Využili jsme kratičkou pauzu v průběhu
závodu a s milou a usměvavou moderátorkou jsme si trochu popovídali. To, že je rodačkou
z Brna jsme věděli, stejně i to, že ke sportu má blízko. Je totiž třináctinásobnou mistryní ČR
v synchronizovaném plavání v kategoriích sólo, duo nebo tým. Taky nás příliš nepřekvapila
skutečnost, že se jí u rybníka moc líbilo, stejně tak organizace celého podniku.
K Moravským Knínicím má několik osobních vazeb a dokonce s manželem uvažovali, že
by zde koupili domek. Zavzpomínali jsme taky na loňský všesokolský slet, neboť paní
Černošková uváděla program Sokol gala v O2 Aréně. Její moderátorské zkušenosti byly
patrné zejména při vyhlašování výsledků, kdy dala všem oceněným nějakou všetečnou
otázku nebo možnost komentovat závod. Tak zase za rok?
LŠ & spol.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle obecního zpravodaje bych Vás
rád informoval o činnosti zastupitelstva
obce, výborů a komisí. Začátkem měsíce
května to bylo již půl roku, co se nové
zastupitelstvo pustilo do své práce. Během
této doby po vzájemném „oťukávání“ si
myslím, že jsme již našli společnou souhru
při řízení naší vesnice. Zastupitelstvo obce
se pravidelně schází na pracovních
poradách, které jsou jednou za čtyři týdny.
Tyto porady nejsou veřejné, ale pokud má
někdo nějaký problém nebo nápad, může
být přizván na poradu. Jsme rádi za každý
podnět, ať už kladný či záporný, který
pomůže k zlepšení života v naší obci. Tyto
podněty dávejte prosím nejlépe před
poradou zastupitelstva buď písemně,
elektronicky, prostřednictvím zastupitelů, či
přímo mně. Porady jsou rozvrženy prozatím
takto: příští je 24. června, a pak každé čtyři
týdny, vždy v pondělí v 19:00. Samozřejmě
jako občané naší vesnice máte právo přijít
se svým dotazem přímo na ZO, které je
veřejné. Tímto bych Vás rád pozval na naše
zasedání, na kterých zatím bývá vedení
obce v přesile. Příští, v pořadí letos již
osmé, veřejné zasedání je 10. června 2019
v 19:00. A dále pak opět po čtyřech
týdnech, vždy v pondělí.
Zároveň se zastupitelstvem začaly pracovat
výbory a komise. Výbor kontrolní a finanční
se schází dle schváleného plánu. Komisi
životního prostředí v současné době nejvíc
zaměstnává kůrovec a sucho. Kvůli
kalamitě v lesích, byla navržena i komise
pro tvorbu prodejních cen dřeva, která musí
pružně reagovat na trh se dřevní hmotou.
Komise pro kulturu sport a sociální služby
má momentálně na programu obecní ples
2020, který je nutno řešit s velkou časovou
rezervou.

Asi nejvytíženější komisí je v současné
době komise stavební. Kvůli pokračující
výstavbě, dalších plánovaných stavebních
akcí a požadavků drobných stavebníků, má
v celku nabitý program.
Tímto děkuji všem členům zastupitelstva,
komisí a výborů za jejich dosavadní
společnou práci.
Rád bych se zastavil ještě u jednoho tématu
a tím je pojem „náplava“. Toto slovo beru
jako všeobecně užívané a ne hanlivé,
označující
přistěhované
spoluobčany.
Samozřejmě, že je takto neoslovuji. Mezi
mými přáteli je většina přistěhovalých. Ve
vedení obce pracuje pouze 43% rodáků, ve
výborech a komisích je to 57%. Z tohoto je
patrné, že naše obec je otevřena komukoliv,
kdo se chce zapojit do veřejného života.
Všichni víme, že část rodáků se nezapojuje
aktivně do veřejného dění na obci a někteří
ani pasivně.
Jeden příklad za vše.
18. května 2019 proběhl již třetí ročník
triatlonové supersoboty u rybníka pod kaplí.
Tento závod si našel již tradiční příznivce
z řad závodníků, ale i diváků. Úžasná
atmosféra, krásná příroda a pohodové
počasí jen dokreslilo příjemný sportovní
zážitek.
Tento závod k nám přivedl pan Radek
Přikryl, amatérský triatlonista, který se
v nedávné době přistěhoval do naší obce a
tímto podnikem podpořil naše zviditelnění
v širokém okolí. Vždyť někteří závodníci
cestovali i přes sto kilometrů.
Tímto jemu a celému přípravnému kolektivu
velice děkuji za skvěle odvedenou práci při
přípravě této akce.
Jiří Hanák
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis usnesení zastupitelstva obce č. 7 ze dne 13.05.2019
č. 83/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zveřejnění záměru budoucí
směny části pozemku p. č. 4238 za části pozemků p. č. 659/1 a 1017 ve vlastnictví obce
Moravské Knínice. Výměra směněných pozemků bude stanovena geometrickým plánem
po dokončení stavby cyklostezky. Cena směněných pozemků bude stanovena znaleckým
posudkem po dokončení stavby cyklostezky. (záměr – příloha č. 1 vyvěšen na úřední
desce)
č. 84/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na část parcely č. 4237/1 Výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem
po dokončení stavby cyklostezky. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem
po dokončení stavby cyklostezky (smlouva k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 85/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na část parcel č. 1150 a 1151. Výměra pozemků bude stanovena geometrickým
plánem po dokončení stavby cyklostezky. Cena pozemků bude stanovena znaleckým
posudkem po dokončení stavby cyklostezky (smlouva k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 86/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. 1040009895/011, o stavbě NN, TS a VN na pozemku p.č.
4292, k.ú. Moravské Knínice LV č. 1, mezi obcí Moravské Knínice a E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, PSČ 370 71 (smlouva k nahlédnutí na obecním
úřadě)
č. 87/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Vnitřní směrnici pro evidenci
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice nabývá účinnosti dne
14.05.2019. (příloha č. 2 – vyvěšena na webu obce)
č. 88/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Vnitřní směrnici pro
poskytování cestovních náhrad. Směrnice nabývá účinnosti dne 14.05.2019. (příloha č. 3
k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 89/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019
– (příloha č. 4 – vyvěšeno na úřední desce)
č. 90/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zakázku a smlouvu na nákup
mulčovací sekačky Goliath GC XX-26 4x4 s firmou GARDEN Studio, s.r.o., U zoologické
zahrady212/2, 635 00 Brno, IČO 60698454, DIČ CZ60698454 za nabídkovou cenu včetně
příslušenství 270 900,-Kč s DPH. ZO dále pověřuje starostu podpisem smlouvy (smlouva
k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 91/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí informace o přípravě
stavby workoutového hřiště.
č. 92/7/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030045546/002, o stavbě M. Knínice, Mezihoří, sm.NNk,
Carda, p. č. 113 na pozemku p.č. 126/1, k.ú. Moravské Knínice LV č. 1, mezi Obcí Moravské
Knínice a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, PSČ 370 71
(smlouva k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 93/7/19 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace starosty obce a stav
účtu
Jana Kosíková
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Z FARNOSTI
Dobročinný koncert na podporu oprav kostela sv. Markéty
a knínické farní odpoledne
Kostel svaté Markéty je dominantou naší obce a jako nejstarší stavba v Moravských
Knínicích si jistě zasluhuje naši pozornost a péči. Zub času a dřevokazného hmyzu
se bohužel začal neúprosně projevovat a stavba ze 14. století nutně potřebuje
zásadnější opravy.
A právě na tento stav měl upozornit
dobročinný koncert, na kterém vystoupil
písničkář Pavel Helan, rodák z Knínic,
společně s dětským pěveckým sborem
Vrabčáci, knínickou scholou, Mužáky a CM
Kyničan.
Po úvodním seznámení přítomných
s připravovanými opravami byli návštěvníci
okouzleni Vrabčáky a jejich písněmi o
Božích plánech a dobrotě nebo rozvernou
Haleluja šabalaba, ve které se propojily dvě
generace v duetech dětí s maminkami.
Schola Moravské Knínice, ženský vokální
soubor, potěšila přítomné směsí spirituálů a
velikonočních písní, tentokrát s podporou
kytaristy a basisty. Sázkou na jistotu bylo
tradičně i vystoupení Mužáků. Dvanáct
mužů v knínických krojích ukázalo, že
spojení barytonů a duchovních písní je
majestátní. Folklórní písně v podání CM
Kyničan s hostujícím Josefem Varmužou
velmi příjemně navozenou atmosféru
dokreslily. Následující vystoupení Pavla
Helana v doprovodu violoncellisty Štěpána
Švestky bylo potěchou pro uši i duši.
Pavlovy texty jsou plné laskavého humoru a
celé jeho vedení koncertu prokazuje, že
označení „vlídný písničkář“ mu patří
právem. Pomyslnou třešničkou na závěr
koncertu byla píseň Markéta, kterou Pavel

složil právě pro tuto příležitost na památku
patronky našeho kostela. Její provedení
společně s Vrabčáky a scholou dojalo
nejednoho posluchače a bylo nádherným
završením celého koncertu.
V následujícím doprovodném programu
měli návštěvníci možnost zúčastnit se
komentované prohlídky interiéru kostela i
zvonice ve věži. Děti se zabavily
pohybovými hrami v parku v Koutě.
Podvečerní posezení ve stanu pod lípami
zpříjemnily buchty, koláče a chlebíčky, které
připravily místní farnice.
Na organizaci akce se podílela celá řada
lidí, a proto z obavy, aby někdo nebyl
nedopatřením opomenut, je nebudu
jednotlivě vyjmenovávat. Věřte ale, že všem
z celého srdce děkuji.
Jako bonus ke spokojeným návštěvníkům
akce, jejich slovům chvály a k aktualitám
z rodinného života některých účinkujících
přidávám zprávu, že naše společné snažení
mělo hmatatelný výsledek, a to výtěžek
52.000 Kč, který velmi pomůže při
plánované opravě kostela.
Ještě dodávám, že záznam z koncertu bude
součástí jednoho z dílů pořadu Cesty víry
s datem vysílání 9. 6. 2019.
Za farnost Ivana Koláčková

Opravy kostela sv. Markéty
Jako všechny historické budovy i kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích potřebuje
pravidelnou údržbu. V současné době nejde jen o kosmetické úpravy, ale bohužel musí
dojít k razantnějšímu zásahu, který by pomohl vyřešit dlouhodobé závažné problémy.
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Zásadní a neodkladná je zejména oprava krovu, a to jak pozednic, jejichž poškození vede
ke vzniku trhlin v místech napojení římsy na zdivo, tak dřevěných částí konstrukce
napadených dřevokazným hmyzem. Nezbytné je také statické zajištění kostela, oprava
izolací ochozu věže, opravy říms i venkovních omítek a nový nátěr fasády.
Projekt na provedení oprav byl zpracován ve spolupráci s odborem památkové péče a
stavebními odborníky, pro realizaci byla výběrovým řízením stanovena firma, která bude
opravy provádět. Předpokládané náklady byly vyčísleny na 2.100.000 Kč. Na opravy byla
dosud získána dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice (300.000 Kč) a z obecních lesů
bude pocházet také dřevo na krovy. Částkou 45.000 Kč přispěje i Ministerstvo kultury.
K opravě bude použit i výtěžek benefičního koncertu Pavla Helana, stejně jako dary dosud
zaslané na účet farnosti (k 21. 5. 2019 ve výši 18 000 Kč). Vzhledem k tomu, že farnost
v tuto chvíli nedisponuje celou potřebnou částkou, budou opravy prováděny na etapy.
V letošním roce farnost Kuřim zamýšlí na opravy knínického kostela poskytnout částku
200.000 Kč. Úspěšné dokončení oprav bude vyžadovat nejen společné pracovní nasazení,
ale samozřejmě i další finance. Pro ty, kterým stav kostela sv. Markéty není lhostejný,
uvádím i možnosti jak na opravy přispět: sbírkou v kostele, osobně v Kuřimi ve farní
kanceláři nebo na účet farnosti č. 247704317/0300 (do zprávy pro příjemce uvést DAR NA
KOSTEL SV. MARKÉTY). Zájemcům může být vystaven doklad o sponzorském daru pro
účely daňového přiznání.
Srdečné díky za váš zájem a pomoc!

P. Jaroslav Filka – duchovní správce farnosti Kuřim

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení rodiče,
základní škola pořádá přednášku pro zájemce - rodiče na téma
„Jak zvládat konfliktní a stresové situace“, kterou pro naši školu
připravila MUDr. Taťjana Horká. Můžete se s touto problematikou setkat u
sebe i u svých dětí, buďte připraveni. Přednáška se koná v základní škole ve středu 5.
června 2019 od 16 hodin.
Bude prostor na vaše dotazy, občerstvení je zajištěno.
Přednáška je zdarma. Uskuteční se v rámci projektu Šablony I. Jste srdečně zváni.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

STALO SE
Čarodějná stezka
Poděkování patří všem organizátorkám i organizátorům letošní čarodějné stezky, která byla
připravena pro děti na „čarodějnice“. Na trase od bývalé vojenské střelnice k rybníku pod
kaplí musely děti zachránit princeznu od loupeživých rytířů, poznávaly bylinky a koření,
Zlatovlásce sbíraly perly a prsten, s beruškou poznávaly zvířátka a nakonec vykreslovaly
omalovánky. Na závěr si pod hrází mohly opéct špekáčky.
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Pálení čarodějnice 30. dubna
Také mezi dospěláky u rybníka pod kaplí vládla skvělá zábava. Spolek knínických rybářů
připravil opět výtečné občerstvení. Sokolská country kapela BEZ NOT zahrála známé i
neznámé písničky. Počasí bylo příjemné. Děkujeme za přípravu knínickým rybářům.

Šli jsme na „chrousty“
Letošní, již 31. ročník turistického pochodu
JDEME NA CHROUSTY, se vydařil. Počasí
přálo, délka trasy byla přiměřená.
Naplánovaná trasa vedla z Moravských
Knínic, Mezihořím, po cestě kolem oborního
plotu až k přelezu do obory U Tří křížů, přes
oboru až na Trnůvku a do Rozdrojovic, kde
čekalo na turisty bohaté občerstvení
v hostinci U Helánů. Náležitě posilněni se
mohli potom vydat na trasu k domovu přes
Jinačovice a kolem myslivecké chaty.
Závěrečné posezení v Knínickém hostinci
s country kapelou Rentiéři zpříjemnilo tento
prvomájový den.
Starostovi obce děkujeme opět za výrobu
chroustů a zorganizování soutěže pro děti
ve sbírání, které se konalo tentokrát na
trase na vyhlídce nad Rozdrojovicemi. (foto
na obálce)

VZPOMNĚLI JSME 74
LET OD
OSVOBOZENÍ
Moravských Knínic
9. května 2019 tomu
bylo přesně 74 let, kdy
byly osvobozeny Moravské Knínice. Stalo
se tak dne 9.5.1945 v odpoledních
hodinách. Tento okamžik byl zdejšími
občany vnímán jako definitivní konec II.
světové války, jako historický přelom a nový
začátek.
Na znamení úcty a vděčnosti obětem
válečných hrůz položili představitelé obce a
kníničtí Skauti v úterý 7. května 2019 k
památníku obětem II. světové války kytici a
vzpomněli na tyto události při pietním aktu.
Jana Kosíková

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
VI. ročník badmintonového turnaje ženských čtyřher
V sobotu 27. dubna 2019 uspořádala TJ Sokol Moravské
Knínice již 6. ročník badmintonového turnaje ženských
čtyřher pod názvem „Pálení čarodějnic v Moravských Knínicích“.
Letošní ročník byl s ohledem na počet 11 přihlášených dvojic z Kuřimi, Čebína, Brna,
Lelekovic, Ivanovic, Věžné, Pardubic a domácích Moravských Knínic pořádán poprvé
v příjemném prostředí badmintonové haly v Jehnicích.
Dvojice hrály v jedné skupině systémem každý pár s každým na jednu vítěznou sadu do 21
bodů. Bodový zisk v jednotlivých utkáních byl ohodnocen dle výše dosaženého vítězství.
Celkem bylo odehráno na 5 kurtech rekordních 55 mnohdy velmi dramatických zápasů.
Žádný ze soutěžících párů neodcházel bez věcné ceny, jako upomínky na tuto akci.
Děkujeme Marcele Pelikánové a Zuzaně Matyášové za skvělou přípravu turnaje.
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Konečné pořadí :
1.

Vrbková Veronika

-

Kroupová Barbora

Věžná

2.

Klusoňová Jana

-

Krebsová Kateřina

Lelekovice/Kuřim

3.

Krejčířová Iva

-

Janečková Daniela

Brno

4.

Štětková Mirka

-

Halámková Katka

Kuřim/Pardubice

5.

Kachlíková Iva

-

Veselá Helena

Čebín/Kuřim

6.

Pelikánová Marcela

-

Matyášová Zuzana

Moravské Knínice

7.

Vrbková Jana

-

Elznerová Gabriela

Věžná/Ivanovice

8.

Vetešníková Eva

-

Malášková Babeta

Čebín

9.

Grosovová Jana

-

Niziolová Kateřina

Brno/Lelekovice

10.

Strnadová Andrea

-

Leciánová Katka

Lelekovice

11.

Niziolová Radka

-

Richtáriková Magda

Lelekovice
Libor Vojanec/Ivoš Hledík

Vrabčáci zazpívali na pochodu po bývalé železniční trati Kuřim-Vev.Bítýška
V sobotu 11. května se konal již 9. ročník pochodu po bývalé železniční trati. Tentokrát se
opět startovalo v Kuřimi u nádraží a poutníci směřovali po bývalém tělese dráhy do
Veverské Bítýšky. Na zastávce v Moravských Knínicích je kromě lukostřelby čekalo
osvěžení v podobě veselých písniček, které jim zazpívali opět po roce Vrabčáci. Děkujeme
zpěváčkům i vedení souboru.
Jiří Hanák

Morkniman přilákal letos i Petra Vabrouška
Již potřetí se sešli závodníci na břehu rybníka Pod Kaplí. Z důvodu dlouho trvajícího sucha
a nízké hladiny v rybníce se letos uskutečnily závody v duatlonu. Dopoledne nabitá
konkurence, včetně triatlonové legendy Petra Vabrouška, zápolila v Morknimanu SPRINT
(5 km běh - 20 km MTB - 2,5 km běh). Závod přesvědčivě vyhrál Jaroslav Sláma (Endeka
Bassta Team), mezi ženami Jana Kakáčová (Elite Sport Boskovice). Odpolední závod se
stal kořiští Roberta Kociána (Titan Trilife Zlín) a Pavly Kurdiovské.
Dětské závody odstartovala další legenda triatlonu, Filip Ospalý. Lité boje v běhu a duatlonu
byly odměněny sladkými medailemi. Celým závodním dnem provedla moderátorka ČT
Barbora Černošková a především u vyhlašování vítězů pobavila nejen oceňované ale i
hojnou diváckou návštěvu. Děkujeme všem, kteří pomohli přispět na projekt Dům pro Julii
(vybraná částka činila 10.307,- Kč).

Morkniman
SPRINT
muži

1. místo

2. místo

3. místo

Jaroslav Sláma
(Endeka Bassta
Team)
1:17:47

Pavel Franc
(Rocktechnik Triatlon)
1:17:56

Jakub Boček
(Novatop Lapierre)
1:19:06
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Morkniman
SPRINT
ženy

Jana Kakáčová (Elite
Sport Boskovice)
1:42:00

Pavlína Jordánová
(Endeka Bassta Team)
1:46:52

Markéta
Dokoupilová
1:46:52

Morkniman
muži

Robert Kocián (Titan
Trilife)
1:06:24

Jiří Kašpárek (Rega
Brno)
1:07:54

Vít Kotolan
1:10:45

Morkniman
ženy

Pavla Kurdiovská
1:28:51

Lucie Dospíšilová
(Tišnov bikers)
1:29:10

Jana Vaculová
(DDB)
1:32:46

Patrik Pleskač
1:18:50

Petr Kahle
1:21:02

Martin Bárta
1:33:18

Kristýna Lípová
1:33:18

Zuzana Matyášová
1:51:54

Borec
Moravských
Knínic
Borka
Moravských
Knínice

Poděkování
Děkujeme panu Radku Přikrylovi a celému organizačnímu týmu za přípravu a realizaci
třetího ročníku sportovní mega akce, která se uskutečnila v sobotu 18. května v katastru
obce. Letos, bohužel, nízká hladina rybníka ochudila závod o plavání, proto borci závodili
pouze na kole a 2x v běhu. Opět byla hojně obsazena kategorie dětí. Mladší závodili
v běhu, starší v duatlonu (kolo, běh). Pěkné slunečné
počasí, napínavý sportovní zážitek a bohaté občerstvení
přispěly k vydařené májové sobotě.
Těšíme se na další ročník.

Jana Kosíková

KALENDÁŘ AKCÍ
Pozvánka na atletický čtyřboj
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá XXIV. ročník ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE v neděli
2.6.2019 ve 14:00 hodin na fotbalovém hřišti u sokolovny. Registrace 13:30.
Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 25 a 50 m, hod kriketovým míčkem, skok
daleký. Na závěr se běží tradiční knínické kolečko. Soutěží se mohou zúčastnit děti od 3 do
15 let.
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Akce je zařazena do projektu MOVE Week 2019, pořádaném
v rámci celoevropské kampaně „NowWeMove“ 100 milionů
Evropanů v pohybu do roku 2020.
Pozvánka do Strážnice
Zdá se, že to není až tak dávno, co se zámeckým parkem naposled nesla znělka
strážnických slavností. A už je před námi další, tentokrát 74. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice a zároveň 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice.
Park, skanzen, zámek a město se opět zaplní nedočkavými návštěvníky, kteří se chtějí
potěšit prostou krásou rozličných tradic lidové kultury. Více na www.festivalstraznice.cz.
Opět Vás letos zveme na sobotní dopolední vystoupení předkola soutěže O nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku, do něhož postoupili z regionálního kola, které se konalo
v Moravských Knínicích v únoru t.r., Martin Kšica a Jiří Přikryl. Mezinárodní folklórní festival
ve Strážnici se koná ve dnech 27. – 30. června 2019.

BADATELÉ V AKCI
Zveme všechny holky a kluky na příměstský tábor o přírodě a v přírodě (7 – 10let)
Termín: 12. – 16. srpna 2019
Kde? Moravské Knínice a okolí
Cena? 1.500 Kč.
Bližší info: Romana Helanová a Hana Bravencová
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Jdeme na chrousty 2019
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květen 2019

Svátek sv. Jiří
24. duben je svátkem všech
skautů
a
skautek.
Připomínáme si jej nošením
krojů, společnými akcemi či
návštěvami
významných
skautských
míst
(např.
Ivančena). Náš oddíl letos
oslavoval u Polákovy chaty,
kde
jsme
slavnostně
ošátkovali nováčky a pod
vedením Makola a Zuzky
jsme si zahráli týmovou hru o
spolupráci.
Fotbalový turnaj
Naši skauti se zúčastnili obnoveného střediskového
fotbalového turnaje. Reprezentovat nás pod vedením
Kojaka jela družina Kamzíků. Děkujeme klukům za
aktivní účast.

Výprava na Ivančenu
V rámci
každoročních
oslav
probíhá u skautské mohyly
v Beskydech slavnostní mše a
memoriál. Připojili jsme se k našim
sestrám z Řečkovic a naplánovali
vícedenní výpravu.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * KVĚTEN 2019 * Ročník 27 * Vychází 1x měsíčně *
cena ZDARMA * náklad 350 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz
Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu ČERVEN 2019 do 20.06.2019

