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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce, nastal adventní čas. Přivítali jsme jej společným rozsvícením vánočního
stromu v Koutě. Milé a dobře připravené vystoupení Vrabčáků pod vedením paní Císařové
a Kahleové doprovodila slovem paní zastupitelka MVDr. Ivana Koláčková. Novinkou, která
jistě potěšila všechny, je adventní věnec, jenž vznikl nápaditou úpravou kašny v Koutě.
Adventní světlo nás bude tedy provázet po celý předvánoční čas.
Další příjemnou novinkou je slaměný betlém, který vyrobili naši skauti a v současné době
ho můžete obdivovat na trávníku vedle hlavního vchodu do kostela.
V adventním čase vám, milí spoluobčané, přeji pohodu, klid, čas pro hezké a příjemné
chvíle s rodinou či přáteli. Pěkné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku
2019.
-Jiří Hanák-

Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2018
16/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád na volební období 2018/2022
17/2/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor ke kontrolám a činnosti dle
předloženého jednacího a organizačního řádu a plánu činnosti
18/2/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor ke kontrolám a činnosti dle
předloženého jednacího a organizačního řádu a plánu činnosti
19/2/18 – Zastupitelstvo obce jmenuje jako zástupce za obec do školské rady Ing. Janu
Zemanovou, Ph.D.
20/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se
ruší OZ vyhláška č. 2/2005
21/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8
22/2/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní
rok 2017/2018
23/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje Jiřího Hanáka jako zastupitele určeného pro
spolupráci s pořizovatelem a se zpracovatelem územního plánu
24/2/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce a
další aktuální informace

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Daň z nemovitých věcí v roce 2019
Upozorňujeme
majitele
nemovitostí
(pozemků i staveb), že termín k podání
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
pro rok 2019 končí 31.01.2019. Vlastník
vyplňuje
tiskopis
Přiznání
k dani
z nemovitých
věcí
při
jakýchkoliv
změnách
vlastnictví
nemovitého
majetku! Daňové přiznání můžete vyplnit i
na
webu
České
daňové
správy

http://adisepo.mfcr.cz, kde Vám program
automaticky doplňuje kolonky a zároveň i
kontroluje vložená data. Více informací a
případné změny v daňové problematice
v souvislosti
s novým
občanským
zákoníkem
naleznete
na
webu
http://www.financnisprava.cz/
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Poplatky vybírané obecním úřadem plaťte až od 28. ledna
Od 28. ledna roku 2019 bude zahájen výběr poplatků pro nadcházející rok.
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. března 2019

NEVHAZUJTE VLHČENÉ UBROUSKY DO WC !!!
Důrazně upozorňujeme občany, především
maminky malých dětí, že vlhčené ubrousky,
které jsou v současné době hojně používány
k hygieně dětí, nesmí být splachovány do
WC! Na některých výrobcích je toto
uvedeno, na jiných se píše, že se mohou

splachovat. Ale stále se jedná o tentýž
bavlněný materiál, který se nerozmočí a
totálně ucpe odpady v domě i kanalizaci a
separátor. Vlhčené ubrousky patří do
popelnice!!!
Jana Kosíková

VÝZVA KRONIKÁŘKY OBCE
Milí spoluobčané,
při každoročním zaznamenávání dění v naší obci mě napadá, zda se mi vždy podaří zapsat
vše, co se událo, a jaké zajímavé příběhy se odehrály. Proto velmi uvítám, jestliže mi
poskytnete informaci, nápad či podnět k něčemu zajímavému, neopakovatelnému a
zaznamenáníhodnému. Děkuji také za vyprávění pamětníků, které mi pomáhají dokreslit
podobu vesnice i život v ní v uplynulých dobách. Budu ráda, jestliže mi napíšete buď
prostřednictvím obecního úřadu nebo e-mailu lenkaspackova@email.cz

STAŇTE SE ČTENÁŘEM OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Moravské Knínice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro
všechny občany.
Umístění knihovny: budova Obecního úřadu, Kuřimská 99, Moravské Knínice.
Pracovník - kontakt: paní Jana Helánová. Obecní knihovna v Moravských Knínicích patří
do správního obvodu Městské knihovny Kuřim.
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Pro veřejnost je knihovna otevřena jeden den v týdnu, v pondělí v době od 15:00 do 17:00
hodin.
Knihovní fond je celkem 3 500 knih, roční přírůstek asi 50 knih a 2 x ročně výměnný fond
s knihovnou v Kuřimi, asi kolem 100 knih. První registrace 30 Kč/rok, další každoroční
poplatek 20 Kč/rok.

Prosíme nebouchat !!!
Blíží se čas vánočních a novoročních radovánek. Pro lidi důvod k bujarému veselí,
pro mnoho domácích zvířat však chvíle hrůzy a paniky…. Oslavy konce roku jsou
pro zvířata stresující a s jejich následky se mohou vyrovnávat do konce života.
Sluch psa je mnohem citlivější než sluch lidský, navíc má schopnost
rozlišit vysoké tóny, které jsou pro člověka za hranicí slyšitelnosti.
Vyděsí ho proto nejen rány, ale také hvízdavé zvuky při odpálení petard,
kterým lidské ucho nevěnuje pozornost. Je pro ně nepochopitelné,
odkud se rány berou a tato zábava je pro ně nesporně velmi stresující.
Není proto divu, že se v období vánočních svátků plní útulky
zatoulanými zvířaty, kteří se snažili před ranami a světlicemi zachránit
útěkem.
Je velmi smutné, že radost, kterou máme my lidé z těchto ran, vítězí nad ohleduplností
k těmto němým tvářím, které se nemohou sami bránit a které jsou závislé právě na nás
lidech…. Zvířata si o pomoc sama říci nemohou, škoda. Proto se rozmyslete, když budete
brát petardu do ruky, kdy ji odpálíte.

Používání zábavní pyrotechniky – článek 4, OZV 1/2017, o veřejném pořádku
1. Používat zábavní pyrotechniku v obci Moravské Knínice je zakázáno.
2. Obecní úřad Moravské Knínice může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu
používání zábavní pyrotechniky při konání kulturních, sportovních, společenských a jiných
akcích na základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před
plánovaným konáním akce.
Žádost musí obsahovat:
 jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele – fyzické osoby,
nebo název, sídlo a IČ žadatele – právnické osoby,
 korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby
žadatele,
 označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce,
 předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
 způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a
kontaktní údaje na pořadatele.
3. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na 31.
prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku.
4. Odpalování pyrotechnických výrobků nad 10 kg čistého obsahu
výbušných látek celkem podléhá ohlašovací povinnosti dle zákona
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a
o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
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Sankce - porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zákona
251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Jana Kosíková

SENIORSKÁ OBÁLKA - POMŮŽE V TÍSNI NEBO V OHROŽENÍ ŽIVOTA
„Seniorská obálka“, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života,
byla koncem měsíce září distribuována do nemocnic, na výjezdová stanoviště
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a je možné si ji stáhnout také na
webových stránkách pod adresou - www.seniorskapolitikajmk.cz. Jde o kartu, na které
senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o
svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a
praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na
dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Tyto údaje, které by měly být
pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži
zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického
zařízení. Více o projektu na www.seniorskapolitikajmk.cz
Zdroj: www.seniorskapolitikajmk.cz

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané mohou,
po přihlášení v sekci aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní web. Kdo
chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k odebírání zpráv. Tato
služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo k 12.12.2018 pouze 111 ze
cca 700 dospělých obyvatel obce. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK, ať jste
informovaní!

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

Neděle 23. 12.

Liturgický kalendář

Pořad

4. neděle adventní

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v M. Knínicích
15:00 dětská mše sv. v Kuřimi
22:00 půlnoční mše v Kuřimi

Pondělí 24. 12.

Štědrý den

Úterý 25. 12.

Slavnost
Narození Páně

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi + sbor
11:00 mše v M. Knínicích + cimbálka

Středa 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v M. Knínicích

Čtvrtek 27. 12.

Svátek sv. Jana

16:45 mše sv. v Kuřimi

Pátek 28. 12.

Svátek sv. Mláďátek

16:45 mše sv. v Kuřimi
18:00 mše v M. Knínicích

Sobota 29. 12.

sv. Tomáše Becketa

17:00 koncert v Kuřimi
Česká mše J. J. Ryby

Neděle 30. 12.

Svátek Sv. rodiny

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v M. Knínicích

Pondělí 31. 12.

Sv. Silvestra

16:00 mše sv. v Kuřimi

Úterý 1. 1.

Nový rok
Slavnost Matky Boží
Panny Marie

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 mše sv. v Kuřimi
11:00 mše v M. Knínicích

Slavnost Zjevení Páně

8:00 mše sv. v Kuřimi
9:30 dětská mše sv. v Kuřimi + cimbálka
11:00 mše v M. Knínicích

Neděle 6. 1.
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1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola XII.
Poslední léta
S blížícím se koncem roku 2018 poslední kapitolou uzavřeme vyprávění životního příběhu
knínického rodáka, legionáře a učitele Antonína Kučery. V současné době již v Moravských
Knínicích žije pouze několik občanů, kteří si pana Kučeru pamatují jako jeho žáci či malé
děti. V práci Československý legionář kapitán Antonín Kučera byly zaznamenány
vzpomínky dvou pamětníků – pana Vlastimila Večeři (1925 - 2016) a pana Miloslava
Helána (ročník1932).
Někdejší žák pana učitele Kučery Vlastimil Večeřa vzpomínal, že se při výuce často vracel
k zážitkům z války. Na frontě prý uměl poradit svým spolubojovníkům, protože byl starší a
„študovaný“, a pomoci i obyčejným lidem v Rusku. Vyprávěl prý třeba o tom, jak radil, jaká
strava je vhodná pro lidi, kteří trpěli ve válce průjmem nebo jaké dietní a hygienické zásady
by měli dodržovat. Při jeho vyprávění pak žáci seděli jako pěny a poslouchali barvité
vyprávění legionáře. Často se prý tak zapovídal, že zapomněl na látku, kterou měl v úmyslu
vyučovat. Děti ve škole z něj měly opravdu respekt, dovedl být i přísný. Pamatoval si také,
že pan učitel seděl za katedrou a okrajoval krásná jablka, která sklízeli na zahradě a která
v té době byla něco mimořádného. O zahradnických zájmech svědčí i čestné uznání
pěstitelům ovoce v Moravských Knínicích, které se zachovalo v pozůstalosti, udělené na
výstavě ovoce a ovocných výrobků v Tišnově v roce 1924.1
Jako řídicí učitel působil ve škole do školního roku 1933. Od září 1934 již nenastoupil a
zemřel 1. 4. 1936, v den 4. narozenin Kučerova syna Milana2, podle úmrtního listu byl
příčinou smrti zápal ledvin. Pro chlapce to byla dle vyprávění pana Miloslava Helána, který
bydlí naproti domu č. 168 a který se
s hochem kamarádil, po celý život
traumatizující vzpomínka.
Dle vzpomínek legionářovy vnučky
paní Hany Nováčkové zemřel
Antonín
Kučera
na
onemocnění ledvin. Trpěl rovněž
problémy se srdcem, a proto se
opakovaně
léčil
v lázních.
Zachovaly se například dopisy
z pobytu v Teplicích. Ledviny si
údajně nachladil při cestě do
Vladivostoku, kdy prý jeli na spodku
náprav železničních vagónů.
Dne 15. 5. 1936 byl v časopise Československý legionář publikován v rubrice Naše rovy
nekrolog A. Kučery: „Za bratrem škpt. Antonínem Kučerou. Z Moravských Knínic bratři
oznámili, že dne 1. dubna t. r. vydechl naposledy ruský legionář, bratr Antonín Kučera,
povoláním řídicí učitel na obecné škole v Moravských Knínicích. Br. Kučera odchází
předčasně, ve věku 45 let a zanechává zde vdovu a dvě nezaopatřené děti. Narodil se 24.
1
2

Čestné uznání Českého odboru zemědělské rady moravské v Brně ze dne 30. října 1924
Milan Kučera se narodil 31. 3. 1932

8

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 12/2018

ročník XXVI

ledna 1891 v Moravských Knínicích, okres Tišnov, tamtéž příslušel, přihlásil se do legie
2. října 1917 v Borispolu a sloužil u šesté roty 10. pluku ruských legií. Dne 1. ledna byl
povýšen na nadporučíka a po návratu do vlasti byl postupně jmenován štábním kapitánem.
Pohřeb zesnulého bratra konal se za ohromné účasti bratří legionářů a občanstva z celého
kraje, z domu smutku, kde u jeho rakve promluvil bratr Pokorný, načež po pohřebních
obřadech byly jeho tělesné pozůstatky odvezeny do brněnského krematoria ke zpopelnění.
Kremace byla provedena 7. dubna za účasti bratří jednoty. Bratr Kučera byl pohřben
s vojenskými poctami. Čest jeho památce!“ 3
Zachoval se rovněž dopis řídicího učitele ze Starče u Třebíče, který kondoloval Kučerově
manželce a vzpomínal na společná léta ve světové válce: „V 15. roce jsme se sešli u 14.
pluku v Hallu, ve škole jsme byli pohromadě, v zajetí i v armádě u 10. pluku. Nikdy si
nestěžoval, že by jej nějaká nemoc trápila. Pravda, ta vojna nám nikomu zdraví nepřidala,
ale přece jsme vždycky ze všeho vyvázli se zdravou kůží. Po návratu domů jsme se vždy
setkávali na sjezdech a to byl Tonda vždy plný humoru. Proto jsem nemohl věřit, že by nás
tak brzy opustil.“ 4
I samotný pohřeb odpovídal Kučerovu významu. Knínický kronikář Josef Dvořáček
zaznamenal, že „dne 1. dubna zemřel zdejší rodák, štábní kapitán ruských legií, učitel
Antonín Kučera. Jeho pohřbu zúčastnily se místní spolky: sokol, hasiči, občané, školní děti,
učitelé z okresu, legionáři, dvě čestné čety vojska s vojenskou hudbou. Zesnulého odvezlo
auto pohřebního ústavu města Brna do brněnského krematoria.“5
Antonín Kučera byl na svou dobu velmi pokrokový v problematice týkající se posledních
věcí člověka. Byl prvním občanem obce, který byl členem přátel žehu, pravidelně posílal
příspěvek (snad 1,- Kč), a byl rovněž prvním obyvatelem obce, který byl zpopelněn. Urna
s jeho popelem byla uložena v samostatné pietní místnosti v jeho domě č. 168, teprve po
padesáti letech v roce 1986 byla uložena na knínickém hřbitově.
Už za rok po smrti byla
Antonínu
Kučerovi
slavnostně odhalena pamětní
deska, a to dne 4. července
1937. Odhalení desky na
budově školy se zúčastnili
legionáři, vojáci, sokolové,
hasiči, selská jízda, kteří
tvořili průvod více než tisíce!6
lidí, směřující od hřbitova ke
škole.
Rok stého výroční vzniku
samostatného
Československa a konce
1. světové války byl příležitostí připomenout si na osudech A. Kučery celou generaci našich
předků, kteří v této válce bojovali (z Moravských Knínic to bylo 187 mužů). Přesto, že
3

Československý legionář ISSN: 1804_9176, digitální studovna Ministerstva obrany,
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:f0b397f0-2ae3-11e1-b813-0013d398622b?page=uuid:f4596e70-2ae3-11e1-bfdb0013d398622b
4
Dopis Jana Kratochvíla ze dne 24. 5. 1936
5
Kronika obce Moravské Knínice léta 1932 - 1938
6
V té době měla sama obec zhruba 800 obyvatel.
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mnoho věcí z osudů Antonína Kučery již patrně navždy zavál čas, díky unikátním rodinným
i archivním dokumentům se podařilo částečně rozplést jeho životní příběh, který
nepostrádá dramatické i tragické prvky. Přinášelo to zajímavé chvíle plné dobrodružného
hledání, ale hlavně obdivu k pevnému odhodlání, statečnosti, úctě k idejím, morálním a
lidským kvalitám i síle lásky, díky kterým překážky osudu překonával.
Lenka Špačková, Adam Špaček

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
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XVIII. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky
První adventní neděli mají příznivci skoku do výšky ve svém kalendáři
rezervovánu pro Mikulášskou laťku, kterou již léta pořádá v tomto termínu
TJ Sokol Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské.
Letos se konal již XVIII. ročník této populární sportovní akce. V neděli 2.
prosince 2018 se ve výškařském sektoru sešlo 35 soutěžících v 7
věkových kategoriích. Svoje umění nad vysokou laťkou přišli předvést
předškolní děti, mladší a starší žáci, žákyně, muži i ženy z Kuřimi,
Předklášteří, Štěpánovic, V. Bítýšky a domácích M.Knínic. Řada
skokanských nadějí zde překonala i svůj osobní rekord. O pořadí musel
v některých kategoriích rozhodovat dokonce počet pokusů. Příjemně
strávená adventní neděle přinesla řadu hodnotných
výsledků soutěžících jakož i napínavé sportovní zážitky pro diváky.
Kategorie 3 – 4 let :
1. Hochmannová Ter. M.Knínice 45 cm
Kategorie 5 – 6 let :
1. Kučera Filip
M.Knínice 75 cm
2. Smejkal Vojtěch
M.Knínice 70 cm
3. Říha Michal
M.Knínice 65 cm
Bořil Jan
M.Knínice 65 cm
5. Hochmannová B. M.Knínice 60 cm
6. Kuncová Lucie
M.Knínice 55 cm
7. Polášek Matěj
M.Knínice 50 cm
Kategorie 7 – 8 let :
1. Kaláb David
M.Knínice 100 cm
2. Bořilová Alice
M.Knínice 100 cm
3. Svoboda František AK Kuřim 100 cm
4. Vlčková Tereza
M.Knínice 85 cm
5. Helan Václav
M.Knínice 75 cm
6. Kepáková Lucie
M.Knínice 75 cm
7. Kunc Matěj
M.Knínice 75 cm
8. Hájek Tomáš
M.Knínice 70 cm
Kategorie 9 – 10 let :
1. Špička David
AK Kuřim 117 cm
2. Gavanda Martin
AK Kuřim 110 cm
3. Mezník Marek
AK Kuřim 100 cm
4. Růžička Matěj
Předklášteří 95 cm
5. Vojanec Lukáš
Kuřim
90 cm
Helan Jiří
M.Knínice 90 cm
7. Jandora Vojtěch
M.Knínice 80 cm
8. Hochmannová A. M.Knínice 70 cm
Kategorie 11 - 12 let hoši :
1. Jedlička Jonáš
AK Kuřim 123 cm
2. Tajovský Šimon
AK Kuřim 115 cm
Bořil Tomáš
M.Knínice 115 cm
3. Svoboda Michal
AK Kuřim 115 cm
4. Langer Lukáš
M.Knínice 110 cm

ročník XXVI

11

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 12/2018

Kategorie 11 - 12 let dívky :
1. Žáková Andrea
Štěpánovice115 cm
2. Kozinová Adéla
V.Bítýška 100 cm
3. Vlčková Kristýna
M.Knínice 90 cm
Kategorie 15 +ženy :
1.Kozinová Pavlína
V.Bítýška 120 cm

ročník XXVI

Kategorie 13 - 14 let hoši :
1. Tajovský Matěj
AK Kuřim 130 cm
Kategorie 15 +muži :
1. Skoumal Vincenc AK Kuřim 145 cm
Libor Vojanec

Svatomartinská slavnost v Rárášcích
...Na svatého Martina bývá bílá peřina…
Svatomartinskou slavnost, která patří již neodmyslitelně k našim listopadovým aktivitám,
měla v letošním roce hojnou účast jak maminek, tak dětí.
21. listopadu jsme společně vyrazili po stopách svatého Martina, ty nás tentokrát zavedly
až na střelnici za vesnicí, kde děti objevily svatomartinský poklad. Ten si poté rozdělily.
Následovalo ježdění na koních.
Posíleni domácími pochutinami nám společný čas rychle utekl. I přes chladnější počasí se
akce vydařila. Děkujeme tímto především Hance a Jendovi Helánovým, kteří nám poskytly
zázemí pro tuto akci.

Mikulášská v Rarášcích
Třetí prosinec byl i v Rarášcích plný očekávání. Nejen děti, ale i maminky se už moc těšily
na příchod svatého Mikuláše. A dočkaly!
Svatého Mikuláše, který dorazil bez své družiny, jsme potěšili společně zazpívanými
písničkami. Za odměnu jsme pak dostali balíčky s dobrotami.
Rarášci, cvičení maminek s dětmi, vinšují všem malým i velkým krásné prožití svátků
vánočních, v novém roce 2019 plno pohody, štěstí a úsměvu na tváři.
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Jarmaření 2018
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, výrobě, prodeji i úklidu letošního Jarmaření.
I všem návštěvníkům, kteří tento dobročinný jarmark podpořili svou účastí a nákupem
něčeho dobrého či krásného. (foto na obálkové straně)
„Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou
a chutí." A proto "to" děláme.
Pěkný adventní čas a pokojné přicházející svátky přejí místní nadšenci. Romana Helanová

KALENDÁŘ AKCÍ
Předvánoční zpívání v Koutě
Spojené pěvecké sbory z Moravských Knínic společně se
zaměstnanci obecního úřadu Vás zvou na PŘEDVÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ, které se bude konat v neděli 23. prosince 2018 v 17:00
hodin v parku v Koutě. Teplé nápoje budou k dispozici.
Srdečně zveme všechny občany k již tradičnímu společenskému
setkání.

Betlémské světlo 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se
neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala (sídlí
zde ORF Horní Rakousko). Českou výpravu proto letos povedou skauti z Českých
Budějovic a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké
katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Odtud přivezou skauti BS do
ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd Linz 17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice
v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech
katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého
Václava v 10 hodin.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu před
Vánocemi získat příležitostné razítko Betlémského světla.
Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje
rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na
klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta BadenPowella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze
symbolů míru a porozumění mezi národy.
Na Štědrý den 24. prosince 2018, mezi 12 – 13 hodinou, pak
budou kníničtí skauti obcházet celou obec. Poznáte je podle
zvuku zvonečků.
Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz
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VÁNOČNÍ POZVÁNKA
Kuřimský chrámový sbor nastudoval k letošním Vánocím skladbu "Missa Pastoralis" od
největšího moravského skladatele kantorské hudby '18. století Josefa Schreiera.
Missa Pastoralis, která je považována za předchůdkyni Rybovy mše, zazní v kuřimském
kostele za doprovodu varhan a smyčcového kvarteta (dvoje housle, violoncello a
kontrabas) poprvé během půlnoční mše svaté na Štědrý večer v pondělí 24.12.2018 ve
22 hodin. Opakovat se bude na Slavnost Narození Páně v úterý 25.12.2018 při mši svaté
"hrubé" se začátkem v 09:30 hodin.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Římskokatolická farnost Kuřim si Vás dovoluje pozvat na VÁNOČNÍ KONCERT v sobotu
29. prosince 2018 v 17 hodin do kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi.
Na programu bude Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ v provedení
spojených chrámových sborů z Kuřimi a Drásova. Vstupné dobrovolné.
Jan Čáp

Kulturní a sportovní akce naplánované na rok 2019
Datum
06.01.
18.01.
26., 27.01.
02.02.
23.02.
02.03.
03.03.
09.03.
06.04.
28.04.
30.04.
01.05.
18.05.
13. - 14.07.

Název akce
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Lotrando a Zubejda - dětské ochotnické představení
Obecní ples
Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
na Brněnsku, košt pálenek a vepřové hody
Ostatky
Dětský maškarní karneval
repríza divadla „Švagřičky“ v Knínickém hostinci
Jarní výstava s jarmarkem (ZŠ M. Knínice)
Benefiční koncert pro knínický kostel (Pavel Helan a knínické sbory)
Pálení čarodějnic u rybníka pod kaplí
Turistický pochod "JDEME NA CHROUSTY"
MORKNIMAN
Markétské krojované hody

Tříkrálová sbírka 2019
V roce 2019 se uskuteční již 19. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci roznášejí
poselství dobré vůle.
V naší obci se koledníci tříkrálové sbírky rozejdou 6. ledna 2019.
Tříkrálovou sbírku lze také podpořit prostřednictvím dárcovské SMS. Stačí
odeslat SMS s textem DMS KOLEDA na číslo 87777, které je společné pro
všechny operátory. Číslo konta, na které také můžete poslat finanční pomoc je
66008822/0800, v.s. 777. Více na www.trikralovasbirka.cz
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
Nejmladší kníničtí ochotníci, členové divadelního kroužku TJ SOKOL Moravské Knínice
sehrají v sobotu 26. ledna a v neděli 27. ledna 2019 v 16 hodin v místní sokolovně
představení známé filmové pohádky Zdeňka Svěráka a Karla Smyczka

LOTRANDO A ZUBEJDA
Srdečně zveme především děti.
Předprodej vstupenek proběhne na obecním úřadě v Moravských Knínicích ve středu 23.
ledna od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 24. ledna od 8:00 do 12:00 hodin a v pátek 25.
ledna od 8:00 do 12:00 hodin.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a webových stránkách.
Zuzana Matyášová, Ivona Kahleová

SRPŠ při ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
prosíme Vás tímto o drobné dárky nebo finanční příspěvek do
tomboly na tradiční dětský karneval, který se uskuteční v neděli 3.
března 2019 od 15 hodin v místní sokolovně. Děti se mohou těšit na
soutěže, tanečky i tombolu. Příspěvky do tomboly můžete zanechat
u organizátorů, v obou mateřských školách či místní škole.
Za organizátory děkují L. Nedomová a L. Polášková

Košt pálenek 2019
se uskuteční opět jako součást folklorního pořadu setkání a soutěž
verbířů 23.2.2019 v Moravských Knínicích. Po skončení Soutěže o
nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a představení folklorních
souborů proběhne samotný košt od 20:00 hodin.
Majitelé pálenek se mohou do výstavy přihlásit na telefonním čísle 725 526 667.
Podmínkou účasti je vklad 0,5 litru pálenky. Pálenku dodejte do 08.02.2019 po telefonické
domluvě. Pálenku dodejte v průhledné nepopsané láhvi.
Na samostatný volný list dodejte k pálence tyto informace:
 ovoce, místo odkud ovoce pochází, rok pálení, % alkoholu, příjmení + jméno +
bydliště majitele, email a telefonní číslo.
Pálenky budou následně obodovány odbornou porotou (dle aktuální bodovací stupnice s
50 body). Na koštu bude v sokolovně prezentován katalog
vyhodnocených pálenek.
Pálenky odevzdejte na adresu: Obchod u Helanů, Moravské Knínice.
Za účast na výstavě získá majitel pálenky volný vstup a poukaz na
konzumaci během koštu. Přední místa budou opět ohodnoceny
věcnou cenou.
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prosinec 2018

Výprava do Prahy
Skautská družina Kamzíků vyrazila pod
vedením Kojaka a Paši na výlet do našeho
hlavního města. V rámci oslav 100 let
Československé
republiky
navštívili
tematickou výstavu Paměti národa, podívali
se do skautského centra a zároveň si
připomněli i Sametovou revoluci na Národní
třídě.

Vánoční rukodělky
S blížícími
vánočními
svátky
jsme
uspořádali tradiční rukodělky, na kterým
jsme vyráběli adventní věnce a jiné
ozdoby. Zároveň jsme vyrobili ze slámy
betlém před kostelem svaté Markéty.

Mikulášský víkend
Náš
roverský
kmen
se
zúčastnil
celonárodního skautského setkání v Praze.
Akce se skládá z přednášek, soutěží a
seznamovacích aktivit, při kterých se můžou
nový rádci lecčemus přiučit a poznat nové
kamarády.
Termíny letních táborů:
Mladší členi: 29.06. – 06.07.2019 v Uhřínově
Starší členi: 10.08. – 24.08.2019 v Zubštejně u Nového města na Moravě
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