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INFORMACE STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané.
Dnes bych se chtěl věnovat otázce svozu
bioodpadu a osvětlit Vám tuto problematiku.
Obec má v současné době k dispozici 7
kontejnerů na bioodpad, rozmístěných po
obci. Do těchto nádob lze ukládat pouze
bioodpad a silné větve pouze drcené. Tento
odpad se sváží na překladiště do
Roháčkovy zmole, kde je přesypán do
většího kontejneru a následně jedenkrát až
dvakrát týdně odvážen do kompostárny
v Blansku. Tam se z odpadu dělá bez
chemických přísad kvalitní kompost
(v případě zájmu si může kdokoliv zakoupit
jakékoliv
množství
kompostu
na
přihnojování za výhodnou cenu).
V poslední době se množí případy, kdy si
někteří spoluobčané pletou stavební suť,
okrasné
kamení
a
igelitové
pytle
s bioodpadem a odkládají toto do
kontejnerů.

šnekového stroje, který odpad mele a jeho
následná odstávka a oprava stojí
společnost nemalé peníze, které se mohou
vyšplhat do desítek tisíc korun.
V případě, že se potřebujete zbavit malého
množství kamení, je možné se obrátit na
obecní
zaměstnance,
kteří
kamení
odvezou. To se týká i větších větví, které
nelze kompostovat. Tyto jsou ukládány
zvlášť a jednou za čas štěpkovány. Proto
v případě nutnosti likvidace těchto větví, či
většího množství bioodpadu naráz, se také
obraťte na zaměstnance nebo si v kanceláři
OÚ objednejte přistavení kontejneru.
Rovněž upozorňujeme na PŘÍSNÝ ZÁKAZ
ODKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU - sutě
do kontejnerů na bioodpad.
DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD PATŘÍ
POUZE ROSTINNÝ MATERIÁL!

V případě, že dopravujete bioodpad ke
kontejneru v pytlech, je nutno obsah
vysypat a igelit uložit do separovaného
odpadu. Igelitový pytel v bioodpadu může
zapříčinit
nepřijetí
celého
nákladu
v kompostárně a jeho vrácení zpět.
Následné přebírání tlejícího bioodpadu v
kontejneru zaměstnanci obce není zrovna
příjemné a zdržuje od potřebnější práce.

Prosíme Vás o udržování čistoty u
ekodvorků a kontejnerů na bioodpad.
Pravidelné svozy nám zajišťuje firma AVE –
papír a plasty 1x týdně a sklo 1x za 14 dní.
Vše o odpadech v naší obci naleznete na
webu
obce:
https://www.moravskekninice.cz/sluzbyafirmy?id=13&action=detail&oid=5811023
&nid=534

Co se týká kamenů a suti, je zde situace pro
kompostárnu ještě horší. Při neodhalení
většího kamene v nákladu, dojde k poruše

Děkujeme Vám za spolupráci při udržování
čistoty v naší obci.
Jiří Hanák

Dopravní situace v ulici Pod Školou
Obec zaznamenala podněty některých občanů týkající se zklidnění dopravní situace v ulici
Pod Školou. Předmětem kritiky se mj. stala neukázněnost řidičů, kteří při výjezdu z ulice
Pod Školou na Kuřimskou nedávají řádně přednost v jízdě vozidlům jedoucím od Chudčic.
Bylo poukázáno na častý výskyt nebezpečných situaci zejména v ranní špičce, kdy se
někteří řidiči vyhýbají kolonám na silnici II/385 jízdou přes Moravské Knínice ulicemi Dolní
branka – Pod Školou – Kuřimská.
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Řešením této situace by mohlo být částečné zjednosměrnění ulice Pod Školou, a to
v krátkém úseku od budovy obecního úřadu (resp. vchodu do budovy) po napojení na
Kuřimskou, kde by vozidla mohla projíždět pouze ve směru do Dolní branky.
Došlo by tím ke zklidnění provozu a eliminaci výskytu výše popsaných nebezpečných
situací při zachování možnosti zajet autem k obecnímu úřadu z ulice Dolní branka.
Dopravní zátěže jako takové se ale samozřejmě nezbavíme a zřejmou nevýhodou je tedy
fakt, že by se zvýšil provoz na křižovatce Dolní branka x Kuřimská (u kostela), tj. v místech,
kde je poměrně velký pohyb chodců (dospělých i dětí) a kde za současných legislativních
podmínek není možné vybudovat přechod pro chodce.
Eventuální úprava organizace dopravy v ulici Pod Školou tedy nemá pouze pozitivní přínos
a osobně jí nejsme příliš nakloněni. Každopádně budeme rádi za vaše názory.
Stanislav Krčma, Jiří Hanák

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis usnesení z 9. zasedání ZO konaného dne 24.06.2019
č. 113/9/19 – ZO schvaluje poskytnutí investičního příspěvku dobrovolnému svazku obcí
Mikroregionu Kuřimka na pořízení projektové dokumentace na realizaci stavby cyklostezky
ve výši 49.250 Kč. Příspěvek bude vyplacen po schválení smlouvy mezi DSO a členskými
obcemi Mikroregionu Kuřimka.
č. 114/9/19 – ZO bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO Mikroregionu
Kuřimka za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 (závěrečný účet vyvěšen na webu
www.kurimsko.eu , účetní závěrka k nahlédnutí na Obecním úřadě Moravské Knínice)
č. 115/9/19 – ZO schvaluje smlouvu č. NM-014330051794/001 o zřízení věcného břemene
s f. E.ON Distribuce, a.s., s jednorázovou náhradou 1.000 Kč (smlouva k nahlédnutí na
obecním úřadě).
č. 116/9/19 – ZO schvaluje smlouvu č. NM-014330052803/001 o zřízení věcného břemene
s f. E.ON Distribuce, a.s., s jednorázovou náhradou 2.000,-Kč (smlouva k nahlédnutí na
obecním úřadě).
č. 117/9/19 – ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na akci Rámcová
dohoda na lesnické činnosti v obecních lesích v k. ú. Moravské Knínice a seznam přímo
oslovovaných dodavatelů (zadání výběrového řízení vyvěšeno na úřední desce).
č. 118/9/19 – ZO schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na akci Rámcová dohoda
na lesnické činnosti v obecních lesích v k.ú. Moravské Knínice ve složení Jiří Hanák, Jiří
Helan a Ing. Jana Zemanová, Ph.D.
č. 119/9/19 – ZO schvaluje záměr nákupu pozemku p. č. 380 (zastavěná plocha a nádvoří)
včetně budovy za cenu 2 100,-Kč/m2 a části pozemku p. č. 381 (zahrada) o výměře 929 m2
za cenu 1.000,-Kč/m2 vše v katastru obce Moravské Knínice a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy.

Výpis usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 08.07.2019
č. 124/10/19 – ZO schvaluje uzavření Rámcové dohody pro lesnické činnosti v obecních
lesích v k. ú. Moravské Knínice s Petrem Buchalem IČ 07136994, za nabídkovou
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jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, s Vítem Helánem IČ 69753440, za
nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, Emilem Bočkem IČ
72462612, za nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 a Miroslavem
Košíkem IČ 62179527, za nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč a
pověřuje starostu obce k podpisu rámcových dohod, viz příloha č. 1 (znění dohody
s jednotlivými účastníky – vyvěšeno na portále www.vhodneuverejneni.cz )
č. 125/10/19 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 viz příloha č. 2. (rozpočtové
opatření vyvěšeno na úřední desce www.moravskekninice.cz )
č. 126/10/19 – ZO schvaluje zakázku malého rozsahu č. 00000043 a smlouvu o dílo č. 1132019 s firmou 4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ 28703324, na rekonstrukci
terasy MŠ Moravské Knínice, za cenu 278.485 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu, viz příloha č. 3. – (smlouva o dílo č. 113-2019 k nahlédnutí na obecním
úřadě)
č. 127/10/19 – ZO bere na vědomí předloženou smlouvu na nákup nemovitostí od
Dvořákové, bytem Chudčice 304 a pověřuje starostu obce provést konzultaci jejího znění
s právníkem.
č. 128/10/19 – ZO bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO VaK Tišnovsko
za rok 2018 sestavené k 31. 12. 2018, viz příloha č. 4, 5 (závěrečný účet DSO Vak a účetní
závěrka vyvěšen na úřední desce http://www.svazvak-tisnov.cz/uredni-deska )
č. 129/10/19 – ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, IČ00488518 Blatnička
163, 696 71 Blatnička za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu v roce 2020 za
jednorázový poplatek 1.000 Kč, viz příloha č. 6 (smlouva k nahlédnutí na obecním úřadě)

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro potřeby každoroční společenské akce Vítání nově narozených občánků do
společenství obce Moravské Knínice,
žádáme rodiče narozeného dítěte o
vyplnění dokumentu – souhlas se
zpracováním osobních údajů. Tento

souhlas je zveřejněn na webu obce:
https://www.moravskekninice.cz/formul
are nebo je k vyzvednutí přímo na obecním
úřadě. Vyplněný formulář odevzdejte na
obecním úřadě nebo vhoďte do schránky u
vchodu obecního úřadu.

Co vyřídíte na obecním úřadě v Moravských Knínicích?
 přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o trvalém pobytu
 poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel
 rušení trvalého pobytu
 ohlášení adresy pro doručování
 informace podle zákona 106/1999 Sb.
 přidělení čísla popisného, přidělení čísla evidenčního
 potvrzení o číslu popisném a evidenčním
 ověření podpisů - legalizace
 ověření pravosti listin - vidimace
 výpisy z registrů CZECH Point, konverze dokumentů CZECH Point
 datové schránky CZECH Point
 povolování otevření hrobu
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povolování uložení zpopelněných ostatků do hrobu či urnového hrobu
smlouvy na hrobová místa
platby hrobových míst
výběr místního poplatku za svoz komunálního odpadu
přihlášení k poplatku ze psů, výběr místního poplatku ze psů
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
povolování užívání veřejného prostranství
výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství
povolování zvláštního užívání komunikací (překopy silnic a chodníků) a výběr
poplatku
povolování připojení sjezdů a komunikací na místní komunikace a výběr poplatku
smlouvy o právu provést stavbu na pozemku obce
plánovací smlouvy
rozhodování o zvláštním příjemci důchodu
rozhodování o rozvozu obědů pro seniory (na žádost)
vyhlášení místním rozhlasem
souhlas komise výstavby k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu
řízení na stavbu rodinného domu
nájemní smlouvy, výpůjčky, kupní smlouvy, smlouvy o užívání, darovací smluvy
informaci o příjmu signálu televizního kabelového rozvodu
vedení stálého seznamu voličů

Všechny žádosti najdete v sekci formuláře na webových stránkách obce
www.moravskekninice.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY - platné v obci Moravské Knínice
Číslo OZV
1/2002

Obecně závazná vyhláška
OZV č. 1/2002, řád veřejného pohřebiště

Dodatek k
1/2002
3/2005

Dodatek k OZV č. 1/2002, řád veřejného pohřebiště

2/2010
1/2011
1/2014
1/2015

2/2015
1/2016

OZV č. 3/2005, stanovení podmínek zabezpečení PO
OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 1/2014, o zákazu podomního prodeje na území obce
OZV 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
OZV č. 2/2015, kterou se stanovuje zákaz pálení suchých materiálů v obci
Moravské Knínice
OZV 1/2016, o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí obce
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4/2017
1/2018
2/2018
3/2018

OZV 4/2017, o veřejném pořádku
OZV 1/2018, místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV 2/2018, o nočním klidu
OZV 3/2018, kterou se ruší OZV 2/2005

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!!!

Kvalita vody na webu
Informace o kvalitě vody v knínickém veřejném vodovodním řadu naleznete na webových
stránkách www.vodarenska.cz . Pro zjištění kvality vody, prosím, zadejte obec a budete
přesměrování na požadované informace.
Jana Kosíková

OHLASY OBČANŮ
Chvála občanské společnosti
Na Moravských Knínicích se mi líbí spousta věcí. Namátkou dvoje hody a veškeré dění
okolo folklóru, pěkný střed obce s kostelem nebo krásná příroda v údolí Kuřimky. Ale to
není nic proti tomu nejpodstatnějšímu, co mě dodnes jako náplavě nepřestává fascinovat:
tím nějvětším kouzlem Knínic je zdejší fungující občanská společnost. Zní to skoro jako
klišé nebo prázdný odborný pojem. Přeloženo do češtiny to znamená, že v Knínicích žijí
lidé, kteří jsou aktivní. Spousta lidí, kteří se zde snaží vytvářet fungující společenství. Kteří
nejen chtějí, aby se nám tu dobře žilo, ale kteří pro to i něco dělají. Projevuje se to různými
způsoby – mnoha zájmovými spolky a skupinami počínaje, schopností se pobavit na vlastní
účet při ostatcích konče.
Zajímavým projevem této „akčnosti“ byl protest, který se uskutečnil právě v naší obci.
Dne 11. června se již podruhé u pomníku padlých ze druhé světové války sešla skupina asi
třiceti Kníničáků a protestovala proti premiéru Andreji Babišovi, a to v rámci iniciativy Milion
chvilek pro demokracii. Během necelé půlhodiny bylo přečteno prohlášení a následovala
krátká diskuse zúčastněných, zakončená státní hymnou.
Je v tuto chvíli jedno, co si o této iniciativě myslíte, jestli s protesty souhlasíte, anebo
ne. Tak jako tak je ale krásné, že se v naší obci dokážou sejít občané a aktivně vyjádřit svůj
názor – byť je všem jasné, že jde v případě vesnického protestu především o symbolické
gesto. Ale právě díky aktivním spoluobčanům, kterým vše není jedno, se mi v Knínicích žije
dobře.
Karel Dvořák
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ZPRÁVY Z AKCÍ
NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ MORAVSKÝCH KNÍNIC 2019
V sobotu 15. června se konal již 5. ročník místní soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
Moravských Knínic. Místo konání je již také tradiční, a sice na zahradě manželů Bořilových.
Letošní ročník byl poznamenán výrazným teplotním maximem (30o C ve stínu). Kotlíky se
tak zahřívaly nejen zespodu od ohňů, ale i ze shora. Pohodovou, přátelskou, nicméně
zdravě soutěživou náladu sedmi soutěžních týmů to však neovlivnilo. Stejně jako minulé
ročníky přísná porota průběžně prověřovala a kontrolovala jak přístup soutěžících
k samotnému vaření gulášů, tak i týmovost, pořádek kolem ohnišť apod. Dodržování
pitného režimu bylo v tomto horkém dni povinností. Stejně tak bylo povinností soutěžících
vzájemně své guláše přechutnat, přidělit část bodů a pomoci tak porotě v jejich nelehkém
úkolu.
Ve 20 hodin bylo dobojováno, porota zasedla ke slepé degustaci sedmi horkých a voňavých
talířů. Konečné výsledky: 1. místo - Kuchařská četa (Tereza, Milan a Vilík Pekaříkovi), 2.,
dělené místo, tým Gulaši (Barbora, Petr a Tedík Řezníčkovi, Iveta a Karel Lidmilovi, Eva
Koláčková) a tým Gulbulang (Magda a David Langerovi a kol.), 3. místo - Císařovi ptáci
(František Císař, Jana a Jan Kosíkovi).
Za toto pohodové sobotní odpoledne nutno poděkovat zejména manželům Bořilovým za
veškeré zázemí a skvělou organizaci. (foto na obálce)
Petr Řezníček

MFF Strážnice 2019
Tisíce návštěvníků se v pátek 28. června v
podvečer sešly ve Strážnici, aby se
zúčastnily již 74. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu. Opět se letos příznivci
folklóru z Moravských Knínic sešli v hojném
počtu. Mnozí páteční večer strávili
v amfiteátru Bludník, kde sledovali zahájení
festivalu, po něm hlavní program „Prostá
krása“, který byl letos věnován folklóru
Kyjovska a následující program „Z krajin za
obzorem“
věnovaný
zahraničním
souborům, letos z Indie, Alžíru, Slovenska,
Ukrajiny a Chorvatska.
„Kyničáci“ se všichni sešli na sobotním
nejnavštěvovanějším
dopoledním
programu festivalu – soutěži O nejlepšího
tanečníka
slováckého
verbuňku
v amfiteátru Zahrada. Letos drželi pěsti
knínickému matadorovi Martinu Kšicovi a
nováčkovi Jiřímu Přikrylovi. Divácká soutěž
tohoto pořadu probíhala letos „po novu“.

Hlasy pro jednotlivé soutěžící verbíře se
posílaly SMS zprávou.
„A co myslíte? Kdo vyhrál onu soutěž
diváků?“ Podruhé po jedenácti letech účasti
v této soutěži, se dostal knínický verbíř
Martin Kšica do finále. Při odpoledním finále
soutěže verbířů amfiteátr Zámek „praskal ve
švech“. Více než 5 tisíc diváků bouřlivě
odměňovalo každého verbíře za jeho výkon.
Salvy smíchu provázely průvodní slovo
moderátora
Ládi
Šimečka.
Před
vystoupením Martina, byla hlavní kamera
televize Noe nasměrována na „knínický
kotel“, aby divákům u televizorů neunikl
výbuch papírových petard a ovací, který
nastal, když knínický verbíř dotančil. Opět
jsme se letos přesvědčili, že takový fanklub
žádný z verbířů na Slovácku nemá.
Děkujeme Martinovi a Jirkovi za jejich
reprezentaci a Kyničákům, kteří se festivalu
zúčastnili (cca 50 osob), za skvělou
propagaci obce.
Jana Kosíková
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ZAJÍMAVOSTI
Prázdniny v Moravských Knínicích před 48 lety
V roce 1971 byl na Batelovském potoku postaven rybník „pod kaplí“. Protože byl postaven
na bývalé louce, kolem nerostly žádné stromy a okolní stráně byly doslova v obležení
koupajících se „kníničáků“ a rekreantů z blízkého i dalekého okolí. Můžete si tuto fotografii
porovnat se současným stavem, kdy okolí rybníka je zarostlé stromy a keři.

KALENDÁŘ AKCÍ
ZŠ a MŠ Moravské Knínice přijme:
1. na plný úvazek učitelku do mateřské školy s nástupem od 1. 9. 2019
2. na poloviční úvazek vychovatelku do školní družiny s nástupem od 1. 9. 2019
Životopis zasílejte na mail: info@zs-kninice.cz Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy
Pozvánka na MEMORIÁL MVDr. Vladislava Hanáka
Myslivecký spolek Sychrov se sídlem v Moravských Knínicích pořádá v sobotu 17. srpna
2019 na střelnici na Čihadle v Moravských Knínicích 23. ročník MEMORIÁLU MVDr.
Vladislava Hanáka v brokové střelbě na vysoké věži.
Trénink: pátek 16. srpna 15:00, Závod:
zahájení závodu

sobota 17. srpna 8:00 prodej položek 8:30

Střílí se za každého počasí, položky jsou nepřenosné, prodej položek na zbrojní průkaz.
Závod je dotován cenami, změny si vyhrazuje pořadatel, k dispozici náboje ráže 12.
Občerstvení, myslivecká kuchyně.
–mssychov-
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TJ SOKOL informuje
TJ SOKOL Moravské Knínice
oznamuje zájemcům o cvičení, že
v současné době je zpracováván rozvrh
cvičebních hodin v místní sokolovně na
říjen 2019 – září 2020. Každoročně je tento
rozvrh zpracováván v tomto prázdninovém
období.
Výbor
Sokola
oslovuje
spoluobčany, kteří by se chtěli stát členy
nebo cvičiteli tohoto tradičního spolku. Kdo
z občanů by měl zájem o pravidelné cvičení
některé z již existujících složek či chuť
provozovat v místní sokolovně některý nový
sport či jiný druh pohybové aktivity, podejte
svůj návrh na tel: 602 622 175 nebo na emailu:
lvojanec@seznam.cz.
Výbor
Sokola podpoří především rozvoj základní

tělesné výchovy – sokolskou všestrannost –
jako je cvičení na nářadí, různé druhy
gymnastiky, pohybové hry, zdravotní TV.
Možnost mají také mladí stolní tenisté.
Případné tréninkové hodiny na tenisových
kurtech (v zimě v tělocvičně) jsou také
k dispozici. Celá budova sokolovny je
zájemcům k dispozici. Lze zde zorganizovat
různé klidové zájmové činnosti. Besedy,
školení, kroužky ručních prací nejen pro
děti, ale také pro seniory. Vedoucí
jednotlivých
cvičení
mohou
zdarma
absolvovat
školení
cvičitelů,
která
organizuje
Česká
obec
sokolská.
Požadavky prosím zašlete do 8.9.2019
Jana Kosíková

Co nového v obecní knihovně?
Zdravím všechny čtenáře i nečtenáře z místní obecní knihovny. Ta se
nachází v budově obecního úřadu, v zasedacím sále.
Půjčování knih v obecní knihovně je zdarma. Nový čtenář při zápisu zaplatí
30 Kč
Evidenční poplatek na 1 rok činí 20 Kč
Obecní
knihovna
Moravské
Knínice
má
svoje
internetové
stránky
www.moravskekninice.cz/obecniknihovna Na webové adrese v on-line katalogu
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/morkninice najdete seznam knih, které jsou v
knihovně k půjčení.
Pokud máte tipy na nákup nových knih můžete sdělit na email mkninice@volny.cz nebo
přímo v knihovně.
Kromě knížek si můžete vypůjčit i společenské hry, které se půjčují stejným způsobem jako
knihy.
Těším se na Vás každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin

Prázdninová soutěž obecní knihovny
Milí čtenáři, prázdniny jsou v plném proudu a v knihovně je pro vás připravena soutěž.
Do 2.9.2019 odevzdejte v knihovně list herbáře nebo báseň. V básni použijte tato slova:
prázdniny, slunce, voda, les a libovolné zvíře.
List herbáře vytvořte na A4, na něj umístěte vylisovanou rostlinu. Uveďte místo v okolí
Knínic, kde jste rostlinu našli a také název, pokud ho znáte.
Básně a herbáře budou umístěny v knihovně, kde si je čtenáři a ostatní návštěvníci
knihovny budou moci prohlédnout. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16.září 2019.
Jana Rajsová, knihovnice
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červenec 2019

Máme za sebou úspěšný tábor mladších členů v Uhřínově. Šestnáct vlčat a světlušek
strávilo společně se svými vedoucími týden na našem střediskovém tábořišti u Velkého
Meziříčí. Táborová hra se letos nesla ve znamení Tolkienova Hobita, kdy se trpaslíci vydali
na
výpravu
na
Osamělou
horu,
aby
se
postavili
draku
Šmakovi.
Slibovým ohněm jsme ukončili náš skautský rok, doufejme, že i ten další budeme stejně
nebo i více aktivní v naší cestě po skautské stezce.

Taktéž již netrpělivě vyhlížíme tábor starších členů na Zubrštejně, na který společně
vyrážíme v neděli 11.8.2019.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ČERVENEC 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 SRPEN 2019 do 21.08.2019

