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Oprava galerie v sokolovně

Rekonstrukce terasy mateřské školy
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INFORMACE STAROSTY OBCE
Výpis usnesení z 11. zasedání ZO dne 29.7.2019
č. 134/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí zprávu o hospodaření
v obecních lesích a poskytnuté informace ke kůrovcové kalamitě v obecních lesích, viz
příloha č. 1 – k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 135/11/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup nemovitosti p. č.
380 a část p. č. 381 v katastru obce Moravské Knínice, za cenu 2.084.000 Kč a Smlouvu o
úschově mezi JUDr. Vlasákovou a smluvními stranami. Viz příloha č. 2 - kupní smlouva a
č. 3 - smlouva o úschově k nahlédnutí na obecním úřadě.
č. 136/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o
užívání sportovního areálu ze dne 29.12.2009 mezi SK Moravské Knínice a Obcí Moravské
Knínice, viz příloha č. 4. – dodatek č. 2. ke smlouvě o užívání sportovního areálu
k nahlédnutí na obecním úřadě.
č. 137/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice na základě žádosti ze dne
19.07.2019, souhlasí s povolením, vybudování zavlažovacího systému na obecním
fotbalovém hřišti Sportovnímu klubu Moravské Knínice, z.s., IČ. 26537354, viz příloha č.
5 – žádost – k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 138/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje na základě žádosti
z 19.07.2019 individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na projekt –
Závlahový systém fotbalového hřiště Moravské Knínice, pro SK Moravské Knínice, z.s. U
Hřiště 300, Moravské Knínice, IČ 26537354 ve výši 277.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č.
10/2019 na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice na projekt Závlahový
systém fotbalového hřiště organizaci SK Moravské Knínice, z.s., IČ 26537354, viz příloha
č. 6 - žádost o finanční podporu k nahlédnutí na obecním úřadě a příloha č. 7 - veřejnoprávní
smlouva 10/2019 – zveřejněna na úřední desce
č. 139/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice ruší usnesení č. 103/8/19
č. 140/11/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2019, viz příloha č. 8. - RO 6/2019 – zveřejněno na úřední desce.
Jiří Hanák

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Změna praktického lékaře
Od 1. července 2019 předala MUDr. Zora Klírová svou ordinaci MUDr. Michaele
Vítkové. Adresa ordinace zůstává Legionářská 160/9, Kuřim. Rozšíření ordinačních hodin
a možnost telefonického objednání na tel. 541 230 423
Vhodné především pro preventivní prohlídky, pracovně lékařské prohlídky, řidičské a
zbrojní průkazy, vyšetření pro potřeby lázeňské léčby, invalidních důchodů, příspěvků na
péči, průkazů osob zdravotně postižených, ...)
Rozšířili jsme služby o měření CRP, INR, FOB přímo v ordinaci.
Plánujeme zavedení EKG, tlakový holter a dalších služeb dle dohod se zdravotními
pojišťovnami.
Přijímáme nové pacienty smluvních zdravotních pojišťoven 111 (Všeobecná zdravotní
pojišťovna), 201 (Vojenská zdravotní pojišťovna), 205 (Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna), 207 (Oborová zdravotní pojišťovna) a 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra).
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Třídění odpadů v naší obci
Na obecním úřadě je umístěna malá sběrná nádoba pro sběr
úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních (trubicových)
zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů s LED diodami.
Na drobný elektroodpad je na OÚ umístěn E-BOX pro sběr baterií a
drobných elektrospotřebičů (kalkulačky, telefony, počítače, sluchátka,
přehrávače, kamery, fotoaparáty, ovladače, elektrické hračky, konvice,
žehličky a další menší kuchyňské spotřebiče apod.
Na OÚ je umístěna odpadová nádoba na odložení cartridgí tonerů do kopírek a tiskáren.
U základní školy je umístěna nádoba na textil, obuv, hračky aj. pro Charitu.
U základní školy je umístěna popelnice na odložení plechovek a jiného kovového odpadu.
U základní školy je umístěna popelnice na odložení tuků a olejů z domácnosti.
Další třídění odpadů je popsáno na webu obce v sekci Služby a firmy nebo se můžete
informovat přímo na obecním úřadě.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 19.9.2019 do pátku
20.9.2019 pod obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou
Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla,
novodur. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepatří: nefunkční sporáky, ohřívače
vody, pračky a ostatní objemné elektrospotřebiče, stavební suť, zemina, kameny, žhavé a
výbušné látky, látky žíravé, uhynulá zvířata. Elektrospotřebiče můžete přinést, ale neházet
do kontejneru. Popř. je nechte až na sběr železného šrotu.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 20.9.2019 od 16 do 17
hodin pod obecním úřadem v Moravských Knínicích, ulice Pod Školou.
Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných chemikálií a nádoby
jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně, zářivky a výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterie), elektrospotřebiče (chladničky a mrazničky, televizory,
počítače, monitory, notebooky, rádia, mikrovlnné trouby).
Jana Kosíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Informace ze školy
Prázdniny utekly jako voda a na dveře do mnoha rodin již klepe škola. U
některých nastane velká změna, dítka půjdou poprvé do mateřské nebo do
základní školy. V posledním prázdninovém týdnu probíhají ve všech prostorách
základní i mateřské školy úklidové práce a příprava tříd na příchod nových dětí
a žáků.
Mateřská škola zahájí svůj provoz v pondělí 2. září 2019 od 6:45 h ve velké třídě Koťátek,
kde se každé ráno budou všechny děti scházet. Paní učitelky z Broučků si potom děti
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odvedou v 7:15 h do své třídy. V letošním školním roce jsme prodloužili provoz mateřské
školy na deset hodin, od 6:45 do 16:45 hodin.
Slavnostní zahájení školního roku 2019 – 2020 v základní škole se koná 2. září 2019
ve společenském sále školy v 9:00 h. Zde se setká celá škola, aby přivítala nové prvňáčky
a nové paní učitelky (bez aktovek, jen přezůvky). Potom půjdou žáci se svými třídními učiteli
do tříd, kde dostanou první informace. Konec vyučování bude v 10:00 h. Žáci půjdou domů
nebo do školní družiny. V pondělí 2. září je provoz školní družiny od 7:00 pouze do 14
hodin. Další dny již od 7.00 h do 16:00. Žáci, kteří se přihlásili pouze na oběd 2. září 2019,
přijdou do školní jídelny v 11:45 h. Celý první týden končí vyučování v 11:50, následuje
školní družina. Ve čtvrtek 5. září se mohou žáci těšit opět na setkání s ilustrátorem panem
Adolfem Dudkem. V pátek 6. září proběhnou „Školní hrátky“ na hřišti – adaptační program
napříč všemi ročníky školy, aby se žáci vzájemně dobře poznali. (Počasí je objednáno!) A
protože na polích jsou už strniště, chystejte draky na „Drakiádu“, která se koná v neděli 22.
září od 15 hodin na Hásově kopci.
Úspěšný školní rok dětem, žákům i rodičům přejí všichni pracovníci školy.

INZERÁT
ZŠ a MŠ Moravské Knínice přijme do pracovního poměru kuchařku s nástupem od 2. září
2019.
Informace posílejte na mail info@zs-kninice.cz nebo mobil 731 589 354.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

ZPRÁVY Z AKCÍ
V sokolovně se zase opravuje
V červnu t. r. byla zahájena v sokolovně rekonstrukce osvětlení v hlavním velkém sále.
Osvětlení sálu bylo pořízeno v roce 1990. Plastové kryty zářivek a jednotlivých světel se
samovolně uvolňovaly a z popraskaných držáků padaly na podlahu. Hrozilo zranění
přítomných sportovců, diváků či návštěvníků jiných kulturních akcí. Výmalba tělocvičny byla
provedena naposledy v roce 1990.
Byla odstraněna stará svítidla – zářivkové panely, kruhová středová svítidla i stropní
reflektory. Nad stropem byly protaženy nové kabely a byla nainstalována nová úsporná
svítidla – stropní LED panely. Osvětlení je rozděleno na více okruhů. Vyřešilo se také,
v rámci BOZP požadované, nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie, což
se v minulosti již několikrát přihodilo. Následně byly omítky na stropě zapraveny a hlavní
sál byl celý vymalován.
Členky Sokola se sešly na úklidové brigádě a po těchto provedených pracích uklízely téměř
celou sokolovnu.
Nyní se pokračuje v rekonstrukci galerie, která je z hlediska bezpečnosti v havarijním stavu.
Zastupitelstvo obce na tyto opravy přispělo dotací z rozpočtu obce ve výši 300 tisíc Kč, za
což děkujeme.
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Opravme sokolovnu, srdce knínického dění
je veřejná sbírka, která vznikla za účelem získávání financí k rekonstrukci místní sokolovny.
Organizátorem sbírky je Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice. Tato sbírka byla
zahájena 18.10.2015 představením knínických ochotníků s názvem „MUZIKÁLY Z KYNIC
aneb na co si na Broadwayi netroufli“.
Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičnou jednotu, ale také pro celou obec. Je
jedinou budovou vhodnou ke shromažďování většího počtu lidí, a tedy ke konání kulturních
a společenských akcí.
Sokolovna byla postavena roku 1922, přistavena roku 1953 a od té doby prošla řadou
stavebních úprav, rozšíření a dílčích rekonstrukcí.
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice naplánovala v roce 2015 generální
rekonstrukci sokolovny tak, aby ji mohly i v dalších letech účelně využívat následující
generace občanů a sportovců.
Finanční prostředky na veškeré, zatím provedené opravy, obdržela jednota především
z rozpočtu Obce Moravské Knínice a také z rozpočtu Jihomoravského kraje. Nemalou
částkou přispěli svými dary členové Sokola i další občané Moravských Knínic včetně
soukromých firem právě v uvedené veřejné sbírce.
K datu 31.07.2019 bylo na účtu 118.607,82 Kč. Finanční transakce ve sbírkovém účetnictví
jsou každoročně kontrolovány Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který sbírku
povoloval.
Jak múžete přispět?
Přispět do sbírky je možné třemi způsoby:
1) Do kasičky
Zapečetěné kasičky jsou umístěny na dvou místech v Moravských Knínicích
 na obecním úřadě
 v době konání kulturních akcí v místní sokolovně
Otevření kasiček a sčítání peněz bude ze zákona přítomen zaměstnanec obecního úřadu.
2) Bezhotovostně na účet
Přispět je možné také bezhotovostně na účet sbírky, která je za tímto účelem zřízena u Fio
banky, a. s. Číslo účtu je 4 161 161 161/2010.
3) Zakoupením vstupenky na akci konanou na podporu sbírky
V případě Vašeho zájmu Vás rádi zveřejníme v seznamu dárců na nástěnce, která bude
umístěna u vchodu do sokolovny při následujících akcích pro veřejnost, konaných v
sokolovně - v tomto případě je nutno poslat Váš dar bezhotovostně a ve zprávě pro příjemce
vás nebo vaši firmu jednoznačně identifikovat (možnost zvěřejnění se týká právnických, ale
i fyzických osob). Pokud máte o zvěřejnění zájem, obraťte se na nás, prosím,
emailem: sokolmkninice@volny.cz
Váš dar = úspora na dani
Využijte možnost nechat si vystavit potvrzení o daru! Získáte tak slevu na dani v
následujícím ročním daňovém zúčtování.
Co je potřeba pro vystavení potvrzení?
 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
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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.

Na co se použijí finanční prostředky ze sbírky letos?
Letos budeme hradit projekt Oprava šatny se sociálním zařízením, který je financován
dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to částkou 154 tisíc Kč. Z vlastních finančních
prostředků musí Sokol doplnit 42% plánovaných výdajů. Těchto 42% bude uhrazeno právě
z této sbírky.
Jana Kosíková

Příměstské tábory u koní
Ve dvou turnusech, letos na téma „Mexiko“,
měly děti možnost ocenit krásy a kvality
zdejšího okolí vyjížďkami na koních i na
povozu a odpoledními volnočasovými
aktivitami. Pro páteční předvedení rodičům
jsme letos trénovali základní drezurní
jízdárenské cviky i speciální gymnastiku ze
sedla pro správnou rovnováhu. Také děti v

pátek uvařily kotlíkový guláš pro rodiče a
předvedly tanec i zpěv. Velký dík patří Haně
Bravencové a Pavlíně Borkové za výtečně
připravený program. Zázemí pro děti bylo i
letos vylepšeno o zapůjčený obecní
vojenský stan. Oba tábory jsme si my
dospělí, i děti, náramně užili (foto na obálce)
Jan a Hana Helánovi

Fotbalové okénko
Fotbalový podzim k nám letos zavítal s předstihem, a to díky dvěma přátelským utkáním,
které na našem hřišti sehrálo třetiligové Blansko se soupeři z Velké Bíteše a Startem Brno.
Obě klání měla skvělou kvalitu a úžasnou diváckou kulisu. O čestný výkop se postarala
basketbalová legenda Radek Nečas a moderátorské role se chopil ostřílený televizní
komentátor Ondřej Tomek.
Touto cestou děkujeme hlavnímu mecenáši blanenského fotbalu panu Oldřichovi Mertovi
za umožnění této propagace fotbalu, technickému úseku SKMK za vzornou organizaci a
obci MK za zapůjčení potřebné aparatury.
SKMK muži,
druhým rokem budou bojovat v 3. třídě OP, kde se po loňské nováčkovské sezóně
zachránili, když za pochvalu stojí převážně jarní část, na kterou navázali v prvním utkání v
Deblíně, kde vyválčili bod za remízu 1:1 a byli lepším mužstvem.
SKMK žáci,
budou tuto sezónu hrát společně s FC Kuřim. Tréninky a některé zápasy budou naši hráči
absolvovat na domovském hřišti v MK.
SKMK přípravka,
také pro přípravky se tréninkové časy a místo nemění. Zápasy budou hrát společně s FC
Čebín, a to střídavě na hřištích MK a Čebína.
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Hřiště
Hrací plocha prošla nedávno zásadní proměnou. Byl vybudován automatický závlahový
systém. Touto cestou by SKMK chtělo za tento projekt velmi poděkovat zastupitelům obce,
kteří zaujali vstřícný postoj k naší žádosti.
Jako správci hřiště se SKMK touto cestou obrací na uživatele travnaté plochy, aby
dodržovali následující pravidla:
1.

- vstup na hřiště zakázán od 20:00 – 08:00 (systém závlahy bude v provozu, může
dojít k jeho poničení)

2.

- zákaz venčení psů a jiných domácích zvířat

3.

- zákaz vjezdu na plochu hřiště kol, koloběžek, kočárků apod.

4.

- odpadky, kelímky, sáčky, pět lahve = popelnice!

Naše hřiště patří k nejhezčím v okolí, a to díky práci lidí jako je Broňa Mauer, Láďa Pleskač,
Jara Širůček a dalších. Nejlepším poděkováním jim bude to, že se zmíněná pravidla, která
budou v nejbližší době vyvěšeny v podobě cedulí kolem hřiště, budou dodržovat. Děkujeme
za pochopení.
Výbor SKMK

Jamboree 2019
Ve dnech 22. července – 2. srpna se v americké Západní Virginii konalo 24.
Jamboree – celosvětové skautské setkání. Z Česka na něj zamířilo 494 skautů
a skautek, dosud nejpočetnější česká výprava. Jamboree organizovaly
společně Mexiko, Kanada a Spojené státy americké, a to ve skautské “rezervaci” The
Summit Bechtel Reserve, která se rozkládá na ploše 57 km². Akce se zúčastnilo 45 000
skautů ze 150 zemí světa. Pro představu – tábor byl veliký jako Mladá Boleslav. Tábořiště
bylo plné adrenalinových zážitků, takže si účastníci mohli vyzkoušet např. cyklokros,
ziplining (dvoukilometrová jízda po ocelovém laně), horolezení nebo rafting, mohli navštívit
skate park, lanové překážky nebo bazény na výcvik potápění. Mladší účastníci (14 - 17 let)
byli rozděleni do devíti jamoddílů. Z knínického skautského oddílu se setkání zúčastnil Attila
Josef Kaiser.
Součástí českého kontingentu bylo také 112 dobrovolníků, kteří se s ostatními skauty v
mezinárodním servistýmu (International Service Team – IST) starali o průběh celé akce.
Členkou IST byla z naší obce Eliška Špačková, pro kterou to bylo již druhé Jamboree –
poprvé se zúčastnila setkání skautů před čtyřmi lety v Japonsku. Čeští skauti jako jedni z 12
vybraných zemí připravovali pro účastníky program připomínající 30 let od poslední obnovy
skautingu po Sametové revoluci. Pod mottem Unbreakable (Nezlomný) vyprávěli příběh
českého skautingu, který se nepodařilo zlomit ani nacistům, ani komunistům.
Patrony jednotlivých jamoddílů byly příběhy osobností jako Miloš Forman, Václav Havel,
Eduard Marek nebo Dagmar Skálová. O tom, jaké to vše bylo z pohledu účastníků, jaké
byly největší zážitky, se dočtete v zářijovém čísle Zpravodaje.
Lenka Špačková

Ze života tábornice
Představte si, že si tak krásné spíte a
najednou vás někdo vzbudí s tím, že máte
hodinu a půl sedět venku. Znáte to? Pokud
ano, tak jste nejspíš skauti a jezdíte na

skautské tábory. Alespoň u nás to takto
funguje. Na hlídce se má překvapivě hlídat.
Proč? Kdyby někomu bylo špatně, tak aby
mu hlídka mohla pomoct. Další věc, kterou
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hlídka musí zastávat je to, že doprovodí ty,
kteří se potřebují vyčurat, zajít na záchod.
Asi si teď říkáte proč. Proč nejdou sami? Je
to jednoduché. Holky už jen z principu chodí
po dvou. Přece víte, jak dopadla Hermiona
(z Harryho Pottera), když šla sama. Někteří
mladší se ale třeba jen bojí ve tmě být sami.
A třetí a poslední úkol hlídky je ten, že
chrání tábor před přepady nebo zloději.
Nevíte, co je přepad? Na přepady se
domlouvají skauti z jiných oddílů s vůdcem
tábora. Cizí skauti se v noci dostaví do
tábora a snaží se hlídce ukrást vlajku. Já
sama jsem jeden přepad zažila a opravdu to
není nic příjemného. Když vlajku ukradnou,
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nezoufejte. Vždy ji, zpravidla ráno, vrátí. Na
hlídky se chodí po dvou, starší po jednom.
Když hlídáte, je pro vás asi nejhorší, když
někdo kope do stanu nebo mluví ze spaní.
Máte pak pocit, že někdo chodí okolo
tábora. Vtipné je taky to, když máte někde u
tábora schovaného ježka. Ten totiž dupe
jako stádo prasat. Nejlepší čas, kdy můžete
mít hlídku, je 1. hlídka (0:00 – 1:30) a 4.
hlídka (4:30 -6:00). Na první hlídce mohou
být ještě vzhůru rádci a na čtvrté je už
takové světlo, že si nemusíte brát baterku.
Pro dnešek je to ode mne vše, tak třeba
příště (což doufám, že nebude, promiňte).

Petra Kalábová, Skautský tábor 1. oddílu Moravské Knínice Zubrštejn, 2019

KALENDÁŘ AKCÍ
Předplaťte si divadlo v Kuřimi
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace, nám. Osvobození 902/1,
664 34 Kuřim, mobil: 702 250 914, kultura@kdkurim.cz
Divadelní předplatné na 2. pololetí 2019. Program:
Doktor v nesnázích, 23. září 2019 v 19:00, Kulturní dům
Zábavná hra z ordinace soukromé kliniky, kde průměrný plastický chirurg čelí kuriózním
situacím. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových
kategorií.
Hrají: K. Zima, I. Korolová / A. Stropnická, M. Weigertová / Z. Mixová, D. Morávková / M.
Bittnerová, A. Kulovaná / P. Solaříková, K. Seidlová
Vstupné: 350 Kč
Mandarinkový pokoj, 17. října 2019 v 19:00, Kulturní dům
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí vtipné jednoaktové příběhy s
překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Malý pařížský hotýlek, čtyři herci, mnoho
postav, kaskáda převleků, osvěžující humor. Výjimečná inscenace, v hlavní roli Maroš
Kramár.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková
Vstupné: 350 Kč
Švagřičky, 28. listopadu 2019 v 19:00, Kulturní dům
Svižná konverzační komedie odehrávající se během jediného večera. Na večeři se sejdou
tři bratři se svými manželkami, které jsou naprosto rozdílné a příliš velkou náklonnost k sobě
nechovají. Nečekaný příchod vyzývavé sekretářky přinese překvapivá odhalení.
Hraje: Divadelní spolek při TJ Sokol Moravské Knínice
Vstupné: 150 Kč
Čarodějky v kuchyni, 13. prosince 2019 v 19:00, Kulturní dům
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Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní
kuchařské show? Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než
chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka…
Hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej / Vincent
Navrátil, Milan Duchek
Vstupné: 350 Kč
Cena abonentky: Dospělí 840 Kč, ZTP, senioři, studenti 740 Kč
Cena zahrnuje 4 představení. Abonenti získávají slevu 30 %. Stálým předplatitelům držíme
přednostně místo. Abonentka je přenosná.
Staňte se i vy abonenty a získejte tak lepší a stálá místa k sezení na skvělá divadelní
představení.

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

Historický tábor z 14. století v Knínicích
Obec Moravské Knínice a šermířský spolek Ursi zvou všechny občany do středověké
vesnice, která bude postavena v sobotu 14. září na louce za bývalou vojenskou střelnicí,
před Polákovou chatou v Batelově. K vidění budou dobové stany, kostýmy, středověká
zbroj. Můžete ochutnat dobový pokrm nebo vyzkoušet lukostřelbu.
GPS: 49.2819261N, 16.4959825E - Vstup volný od 14:00 do 16:00 hodin.

DRAKIÁDA 2019
Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice Vás zve na 15. ročník DRAKIÁDY
v neděli 22. září 2019 v 15:00 na Hásově kopci v Moravských Knínicích. Tradičně se
Hásův kopec promění na dračí doupě. Draci, dráčci a dráčata vyletí vzhůru do oblak, kde
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jejich kvalitu a letecké zkušenosti bude pečlivě sledovat porota, která nejlepší majitele draků
odmění věcnými dary, všechny účastníky drobnou sladkostí na zpáteční cestu.
Soutěžní disciplíny: největší létající drak, nejmenší létající drak, nejvýše létající drak,
nejdéle létající drak , nejzajímavější drak…

14. ročník Špalcykloboj 2019
TJ SOKOL Moravské Knínice Vás zve na CYKLISTICKÝ VÍCEBOJ (jízda
zručnosti, pomalosti a na čas) PRO DĚTI OD 3 DO 15 LET. Místo konání
- bývalá vojenská střelnice v Moravských Knínicích.
Datum konání – sobota 28.9.2019. Prezentace závodníků v 13:30 hodin. Start soutěží 14:00 hodin. Povinná výstroj – HELMA. Občerstvení zajištěno v místě konání víceboje.

8. říjen PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Jako památný den sokolstva mohl být,
samozřejmě vybrán i některý další den,
který nějakým způsobem ovlivnil sokolskou
činnost. 8. říjen byl vybrán proto, že právě v
tento den, v nejtěžších chvílích národa
sokolové dokazovali svou věrnost myšlence
i republice a dokazovali to obětí nejvyšší –
svým životem.
Nebylo to nic nového. Už v době první
světové války to byli sokolové, kteří tvořili
páteř tehdejšího odboje domácího i
zahraničního. Tehdejší starosta ČOS JUDr.
Josef Scheiner poskytl peníze ze sokolské
pokladny pro práci zahraničního odboje – a
jak je známo, sokolové tvořili naprostou
většinu v československých legiích na
frontách ve Francii, Itálii a především v
Rusku. Někteří z nich po návratu znovu
dobrovolně narukovali, aby pomohli ubránit
a vytvořit státní hranici s Maďarskem na
jižním Slovensku.
Netrvalo to dlouho – pouhých 20 let a byli to
znovu sokolové, kteří se zapojili do obrany
republiky, demokracie a svobody.
Karl Herman Frank se vyjádřil docela
lapidárně: „Ve spolku Sokol a jeho složkách
nabývají stále více vrchu ony živly, které
zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech
oborů.
Zdroj: https://www.sokol.eu

Sokolská
organizace
se
stala
shromaždištěm otevřeného i tajného odporu
proti Říši!“
Říšský protektor Konstantin von Neurath
prohlásil v Norimberku při procesu s
válečnými zločinci doslovně: „Sokol byl
nejnebezpečnější protistátní organizací. To
jsem nemohl trpět, to by byla zrada!“
Oba měli pravdu – sokolové bez ohledu na
politickou
příslušnost
se
energicky
zapojovali
do
odboje.
K
prvnímu
rozsáhlému
zatýkání
sokolů
došlo
bezprostředně po 15. březnu, další po
vypuknutí války 1. září 1939, k nejhoršímu
došlo po nastoupení nového říšského
protektora Reinharda Heydricha. 28. září
1941 bylo vyhlášeno stanné právo a
popraveni představitelé Obrany národa,
mezi nimi i vůdce sokolského odboje
Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října
téhož roku došlo k velké razii, při které byla
pozatýkána většina sokolských činovníků
jak v ústředí ČOS, tak i v župách.
Následující den, 8. října byla Heydrichem
oficiálně rozpuštěna ČOS a konfiskován
majetek. K dalším obětem z řad členů
Sokola došlo po úspěšném atentátu na
Heydricha, i na válečných frontách
Jana Kosíková

V úterý 8. října 2019 zveme všechny členy TJ SOKOL i ostatní spoluobčany na uctění
PAMÁTNÉHO DNE SOKOLSTVA. Pietní akce se uskuteční u památníku padlým v I. a
v II. světové válce.
Poté bude odhalena pamětní deska u sokolské lípy v Mezihoří.
Významný den bude zakončen v sokolovně, kde od 18:30 proběhne zajímavá přednáška

lektorky a spisovatelky Bc. Dany Šimkové s názvem „ Příběh Titaniku“.
Vyprávění paní Šimkové Vás přenese do roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a
členy posádky nastoupíte na největší loď ve své době. Vyslechnete skutečný příběh
postavený na výpovědích a životopisech přeživších podpořený novými objevy, ukázkami z
filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.

ŠVAGŘIČKY V DEBLÍNĚ
Divadelní soubor TJ SOKOL Moravské Knínice sehraje ve čtvrtek 17. října konverzační
komedii Švagřičky tentokrát v Deblíně od 19:00.

DIVADLO V SOKOLOVNĚ v Knínicích
V neděli 3. listopadu 2019 připravuje TJ SOKOL Moravské Knínice v místní sokolovně
divadelní představení divadelního spolku ze Slavkova u Brna.

ŠVAGŘIČKY v Kuřimi
Divadelní soubor TJ SOKOL Moravské Knínice sehraje ve čtvrtek 21. listopadu konverzační
komedii Švagřičky v Kuřimi v kulturním domě od 19:00.

Letecký snímek tábořiště Jamboree 2019 v místě rekultivovaného uhelného dolu
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