SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
vítám vás v novém roce 2021, při čtení prvního letošního vydání
Zpravodaje Obce Moravské Knínice.
V minulém čísle jsem vám slíbil informovat vás podrobněji o akcích, které jsme
uskutečnili a které připravujeme. Jak jsem již zmínil v posledním čísle
zpravodaje, koncem loňského roku jsme se dostali do poloviny funkčního období
zastupitelstva obce. První rok ve funkci, rok 2019 byl ve znamení rozjezdu a
rozkoukávání se. Ale i tak se nám podařilo pár akcí na zvelebení obce uskutečnit.
Jako vůbec první počin bylo zadláždění ekodvorku u školy a výstavba oplocení.
Další akcí bylo kácení nebezpečných stromů u silnice II/386 za hřbitovem,
směrem na Kuřim. Následovala přestavba části hlavní budovy bývalé vojenské
střelnice na obecní sklad. Byl zakoupen rodinný dům č.p. 166. Byla opravena
terasa u mateřské školy a na ní vybudováno nové dětské hřiště. Opraven byl
povrch komunikace v ulici Vinohradské i povrch některých asfaltových polních
cest. Další akce byly spíš drobnější, ať již opravy částí chodníků, snížení jejich
nájezdů v kritických místech, vybudování rampy místo schodů u pomníku
z I. světové války, nové oplocení dětského hřiště u mateřské školky, nový
ekodvorek tamtéž. Také byla pořízena mulčovací sekačka, na údržbu travnatých
ploch v obci, a především v extravilánu obce. V roce 2019 již probíhaly také
přípravy na nové projekty. Některé byly předpřipravené od minulého
zastupitelstva, některé se v tomto roce teprve začaly projednávat.
Rok 2020 byl specifický celkovou situací ve světě i v naší republice, ale přesto
se podařilo některé akce uskutečnit – demolici RD č. p. 166, statické zajištění
budovy obecního úřadu, instalaci zvukových izolací v budově mateřské školy,
rozšíření ekodvorku v Dolní brance, pořízení nových vrat v budově obecního
úřadu, oprava povrchů
silnic
v lokalitě
Na Vokřínku, výsadbu
stromořadí
kolem
polních cest, nákup
nové techniky – sypače
pro
zimní
údržbu
komunikací,
radaru
do Dolní
branky,
vybudování sousedské
knihovny v autobusové
zastávce. Pokračovali
jsme
i
v přípravách
dalších projektů. Více
k těmto
plánům
se
dozvíte
níže
ve zpravodaji.
Milí spoluobčané, ještě jednou vám přeji mnoho zdraví v roce 2021, pevné nervy
a osobní nadhled při řešení nepříjemných záležitostí.
Jiří Hanák – starosta obce

INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
PLÁNUJEME USKUTEČNIT NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY
V následujících řádcích přinášíme informace o aktuálním stavu přípravy či
realizace obecních projektů. Nutno podotknout, že se nejedná o úplný
výčet. Zmíněny jsou především projekty s vyšší finanční či organizační
náročností.
Rekonstrukce dětského hřiště v ulici U Sokolovny
Stavba je rozpracována, přes zimní období byly práce přerušeny a pokračovat
budou na jaře. Hřiště v současné podobě ještě není kompletní, budou dodány
další herní prvky (např. skluzavka přístupná pro menší děti), mobiliář a posilovací
stroje. Na straně přilehlé k silnici bude instalován 1 m vysoký plot ke zvýšení
bezpečnosti.
Výstavba dešťové kanalizace v ulici Úvoz
V ulici Úvoz byla vybudována dešťová kanalizace, která bude prozatím napojena
do běžné kanalizace v Horní brance. V současnosti je dílo před kolaudací. Cílem
je postupné zřízení a propojení dešťové kanalizace také v Horní brance a
svádění dešťových vod nejlépe do zakrytého rybníka pod kostelem a následně
přepadem přímo do potoka Kuřimky (v současnosti jsou dešťové vody spolu se
splašky čerpány do čistírny v Modřicích). Stavba tedy v budoucnu přispěje
k většímu zadržování vody v naší krajině a zároveň k dílčímu snížení nákladů
na stočné.
Rekonstrukce komunikace v ulici Úvoz
V rámci této investiční akce dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky, chodníků
a výstavbě parkovacích míst v ulici Úvoz. Obec čeká na finální verzi projektu,
jehož dodání je bohužel ve skluzu. Realizaci však přesto předpokládáme v roce
2021.
Výstava cyklostezky Kuřim – Veverská Bítýška
Dlouhé roky připravovaný projekt, který je administrován Mikroregionem
Kuřimka, se v letošním roce konečně dočká realizace. V současnosti je
uzavřena smlouva se zhotovitelem na etapy I a II. Etapa I představuje úsek
z Kuřimi do Moravských Knínic, etapa II pak úsek od konce ulice Mezihoří
po vodárenský objekt v katastru Čebína. Dle předloženého časového
harmonogramu má být etapa II hotova do konce června, etapa I pak do konce
září tohoto roku. U zbývajících úseků do Veverské Bítýšky se protahuje
projektová příprava.
Nová komunikace nebude ryzí cyklostezkou v celé své délce. Na ulici Na Hrázi
v současnosti navazuje provizorně zpevněná cesta, která se napojuje do silnice
směrem na Kuřim. Při výstavbě „cyklostezky“ bude toto propojení zachováno a
v úseku mezi ním a ulicí Na Hrázi bude povolen provoz motorových vozidel. Toto
opatření je nutné vzhledem k výstavbě za fotbalovým hřištěm a citelně vzrůstající
automobilové dopravě v obci, jež je vedena závlekem (Na Hrázi – U Sokolovny
– Dolní branka – Kuřimská). Nový stav, který umožní vyjet z ulice Na Hrázi přímo
na silnici směr Kuřim, přinese pro část obyvatel této ulice větší dopravní zátěž.

Úlevu však pocítí obyvatelé dalších ulic, kde ale i tak zůstane poměrně velká
intenzita dopravy.
Rozšíření ZŠ do budovy obecního úřadu
S ohledem na akutní nedostatek tříd v základní škole dojde zjara letošního roku
ke stavebnímu propojení školy a obecního úřadu. Stávající velká zasedací
místnost s knihovnou bude přestavěna na dvě školní třídy s přístupem z budovy
základní školy. Knihovna bude dočasně přemístěna do domu č. p. 2.
Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Na Staré trati a Pod Sadem
V případě ulice Pod Sadem obec čeká na dokončení projektové dokumentace,
v případě ulice Na Staré trati se již vyřizuje stavební povolení. Realizaci obou
akcí očekáváme v průběhu roku 2021.
Výstavba polyfunkčního domu
Studie polyfunkčního domu v ulici Kuřimské byla prezentována nedávno.
Připomeňme snad, že budova má obsahovat obecní byty různých velikostí,
komerční prostory a komunitní centrum (klubovny, společenskou místnost
apod.), včetně potřebného zázemí. V současnosti je tedy vytvořena studie, která
nám detailně ukázala možné využití prostoru a podobu stavby. Dalším
nezbytným krokem je prověření možností pro obec přijatelného způsobu
financování a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
pro provedení stavby.
Výstavba workoutového hřiště v Mezihoří
V jarních měsících vznikne pod Výletištěm tzv. workoutové hřiště (z anglického
workout – cvičení, trénink). Bude se jednat o sestavu pevných prvků, na nichž
se cvičí vahou vlastního těla. Dílo je realizováno díky dotaci pokrývající 70 %
investičních nákladů a vychází z návrhu podaného v roce 2019.
Oprava komunikace v ulici U Hřiště
Předmětem projektu je zřízení standardního asfaltového povrchu, dílčí změny
v prostorovém uspořádání ulice (zřízení výhyben) a výstavba řádných
parkovacích míst u multifunkčního hřiště a také u fotbalového hřiště (naproti
tenisovým kurtům). Vybudování řádné přístupové komunikace je vždy záležitostí
vlastníků pozemků v dané lokalitě. Obec se na tomto projektu bude finančně
podílet proto, že pozemky po levé straně cesty jsou v jejím vlastnictví a budou
tímto zhodnoceny. I v tomto případě bohužel čekáme na dokončení projektu,
k němuž jsme měli koncem roku připomínky. Realizaci očekáváme v průběhu
letošního roku.
Zřízení mokřadu Kněží
Jedním z projektů, který napomůže zadržování vody v krajině, je mokřad Kněží.
Ten bude zřízen v Mezihoří, ale až za obcí, poblíž místa, kde cyklostezka
překonává Kuřimku (vpravo na louce). Původně zde byl plánován rybník, ale
na základě doporučení Povodí Moravy byl tento záměr přehodnocen. Mokřad je
projekčně připraven, obec disponuje stavebním povolením a také, což je
neméně důležité, rozhodnutím o přidělení dotace pokrývající 100 % investičních
nákladů. Výstavbu předpokládáme v průběhu podzimu letošního roku. S dalšími
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projekty, které by napomohly udržení vody v krajině, bychom chtěli pokračovat
na Batelovském potoku.
Revitalizace parku v ulici Kout
Ulice Kout, vyznačující se relativním dopravním klidem, velkou travnatou
plochou a polohou v centru obce, je v rámci Moravských Knínic výjimečným
místem. V současné době je proto připravován projekt, jehož ambiciózním cílem
je plně využít potenciál, který tato lokalita nabízí pro setkávání obyvatel napříč
generacemi. Byla podána žádost o dotaci u Nadace Via a vlastní postup
realizace bude záležet na úspěšnosti žádosti.
Revitalizace rybníku Pod kaplí
V loňském roce byl od soukromého vlastníka odkoupen pozemek, který se
nachází pod částí rybníka. Rybník je tedy nyní plně v majetku obce. Bylo
provedeno geodetické zaměření a připravuje se zadání projektu, který bude řešit
jeho revitalizaci, zejména odbahnění, opravu protékající hráze, případně úpravy
břehů apod. Termín realizace nyní nelze stanovit.
Rekonstrukce márnice a úpravy hřbitova
Budova márnice vykazuje poruchy a její oprava je nezbytná. Nabízí se tím ale i
možnost provést výraznější zásah a nynější stavbu, která plní funkci spíše
technického zázemí, architektonicky upravit a doplnit např. o úložiště urnových
schránek. V současnosti Ing. arch. Knopp zpracovává architektonický návrh,
na který by následně navázala standardní projektová dokumentace. S případnou
realizací by bylo možné uvažovat v roce 2022.
Rekonstrukce přístřešku autobusové zastávky
Stávající přístřešek autobusové zastávky svému účelu zatím dobře slouží,
pomalu však nastává čas posunout zázemí pro uživatele veřejné dopravy
na vyšší úroveň a přispět také ke zlepšení vizuálního dojmu z centra obce.
V současnosti však ještě není vyjasněna koncepce. Můžeme se totiž buď vydat
cestou „prosté“ rekonstrukce, tzn. nechat navrhnout nový vkusný a účelný
přístřešek a zajistit úpravu přilehlého okolí nebo rozvíjet velice zajímavý, avšak
organizačně a finančně náročnější nápad, spočívající v propojení autobusové
zastávky s novou obecní knihovnou. Jednalo by se o nízkou budovu zapuštěnou
do tamního mírně svažitého terénu, s tzv. zelenou střechou, která by tudíž
nerušila ráz této části obce ani výhled z domů v bezprostředním okolí. Vstupní
prostor by zároveň plnil funkci přístřešku (čekárny) pro cestující. Možnost
realizace takového projektu však musí být nejprve ověřena příslušnou studií.
Výstavba turistického odpočívadla v Mezihoří
V souvislosti s výstavou cyklostezky z Kuřimi do Veverské Bítýšky považujeme
za vhodné zřídit v Mezihoří, v blízkosti Výletiště, turistické odpočívadlo, které by
mohli využívat nejen návštěvníci našeho mikroregionu, ale i občané při svých
procházkách. Protože cyklostezka povede z velké části po tělese bývalé
železniční trati zrušené v roce 1936, nabízí se realizovat odpočívadlo tak, aby
zároveň připomínalo původní význam této trasy. Bližší informace uvedeme
v některém z dalších vydání.
5

Ekodvůr
Co se zatím nedaří, je vytvoření tzv. ekodvora, tedy sběrného střediska odpadu.
Místa, která se jeví jako vhodná pro toto zařízení, jsou na pozemcích
soukromých vlastníků a obec zatím se žádným návrhem na odkup neuspěla.
Stav obecních projektů budeme ve Zpravodaji pravidelně aktualizovat, případně
výčet doplňovat.
Územní plán obce
Příprava nového územního plánu je dlouhodobou záležitostí a nezbytné kroky
pro jeho pořízení podniklo již přechozí zastupitelstvo. V současnosti se již
urbanistické práce blíží ke svému závěru. Dne 31. srpna 2020 proběhla
v sokolovně beseda s občany, na jejímž základě byly do návrhu územního plánu
zapracovány některé změny. V letošním roce nás čeká již oficiální projednání
návrhu a úřední vypořádání připomínek.
Jak dále se silničním průtahem naší obcí?
Silnice II/386, která na území obce tvoří ulici Kuřimskou a Horní branku, je
ve vlastnictví Jihomoravského kraje a hospodaření s tímto majetkem má
v referátu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). Technický
stav komunikace je špatný, a to především v Horní brance. Po létech úsilí, které
vyvíjelo již předchozí vedení obce (kdy SÚS JMK nijak nereagovala
na opakované písemné podněty starosty, který byl následně nucen obrátit se
přímo na hejtmana), se podařilo alespoň zahájit vzájemný dialog, v rámci něhož
obec žádá provedení poctivé rekonstrukce silnice v celém intravilánu. Od SÚS
JMK tak máme pro letošní rok příslib provedení prvního nutného kroku, tj.
zpracování studie, která mj. popíše rozsah prací a předpokládanou finanční
náročnost. V rámci rekonstrukce silnice (resp. těsně před ní) proběhne výstavba
dešťové kanalizace, kterou bude z velké části financovat obec. Celá záležitost
tedy bude finančně velice náročná a na její faktickou realizaci si budeme muset
ještě několik let počkat. Doufáme však, že již začínáme spatřovat příslovečné
světlo na konci velice dlouhého tunelu.
Stanislav Krčma – člen zastupitelstva obce

JAK ZÍSKAT INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU OBCE
Nepochybně jste již zaznamenali, že naše obec v rámci Pravidel pro poskytování
dotací finančně podporuje různorodé aktivity, které rozvíjejí život v obci. Díky nim
se občané mohou realizovat ve sportovních a společenských aktivitách v rámci
činnosti svých spolků a sdružení. Poskytovaný finanční příspěvek je jedním
z nástrojů, jak udržet na vesnici tradice a také další tradice zavádět.
Pokud uvažujete o nové aktivitě či projektu pro občany Moravských Knínic a
chtěli byste zažádat obec o podporu, využijte následující řádky jako návod, jak
postupovat.
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Příjemci dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby (tj. např. spolky,
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, hospice).
Projekt musí být realizován na území obce, pro občany obce nebo musí mít
s obcí souvislost. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít
dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně na realizaci dotovaného
projektu.
Žadatel o dotaci vyplní formulář žádosti, který odešle nebo předá na obecním
úřadě.
Podklady
jsou
zveřejněny
na
adrese:
https://www.moravskekninice.cz/dotace-poskytovan-obc nebo je dokument
k vyzvednutí v kanceláři úřadu. V případě nejasností se obraťte na pracovníky
kanceláře, kde vám s vyplněním rádi pomohou.
Jednotlivé žádosti o dotaci posoudí finanční výbor a předloží doporučující
stanovisko zastupitelstvu. O poskytnutí dotace a její výši rozhodne zastupitelstvo
obce.
Schválená dotace bude příjemci poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice do 20 dnů ode
dne uzavření smlouvy.
Pavel Kaláb – člen zastupitelstva obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU MORAVSKÉ KNÍNICE
Výpis usnesení z 27. zasedání ZO dne 14.12.2020 – hlavní body jednání
č. 321/27/20 – ZO schvaluje smlouvu č. 1030057102/004 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., IČ. 28085400,
(viz příloha č. 1 – návrh smlouvy k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 322/27/20 – ZO bere na vědomí informace o výběrovém řízení na zhotovitele
PD na stavbu Polyfunkčního domu v k. ú. Moravské Knínice p. č. 380 (zakázka
malého rozsahu č. 00000067 k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 323/27/20 – ZO schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva obce a
členům komisí starosty obce, kteří nejsou neuvolněnými členy Zastupitelstva
obce Moravské Knínice. Odměny budou vyplaceny v následující výši: kontrolní
výbor 2.000 Kč, finanční výbor 2.000 Kč, komise ŽP 1.268 Kč, komise pro sport
a kulturu 2.000 Kč, stavební komise 2.000 Kč.
č. 324/27/20 – ZO schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 2.000 Kč neuvolněné
člence Zastupitelstva obce Moravské Knínice za vykonaní mimořádných prací
z pověření starosty obce.
č. 325/27/20 – ZO schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
č. 00000068, „Změna užívání zasedacího sálu OÚ Moravské Knínice“ firmu
KLIP STAV, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 BRNO IČ: 04066669 za nabídkovou
cenu 701.932,40 Kč s DPH a pověřuje starostu obce objednáním díla (smlouva
vyvěšena na www.vhodne-uverejneni.cz )
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č. 326/27/20 – ZO schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Moravské Knínice na rok 2021 a schvaluje příspěvek na činnost příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2021 ve výši 1.638.000 Kč
(viz příloha č. 2 – návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské
Knínice na rok 2021 vyvěšen na www.zs-kninice.cz)
č. 327/27/20 – ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské
Knínice 2022-2023 (viz příloha č. 3 – střednědobý výhled ZŠ a MŠ M. Knínice
vyvěšen na www.zs-kninice.cz)
č. 328/27/20 – ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské
Knínice (viz příloha č. 4 – seznam vyřazeného inventáře k nahlédnutí
na obecním úřadě)
č. 329/27/20 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro Diecézní charitu
Brno, Oblastní charitu Tišnov, ve výši 11.000 Kč (k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 330/27/20 – ZO schvaluje ke smlouvě s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČ: 49356089 přílohu č. 1 Specifikační list – navýšení počtu
nádob na separovaný odpad a přílohu č. 2 Cenová příloha – navýšení ceny
za odstranění odpadu o 400 Kč za tunu bez DPH a navýšení ceny za výklop
separovaného odpadu o 20 Kč za nádobu bez DPH, s účinností od 01.01.2021
(viz příloha č. 5 – přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě s AVE k nahlédnutí na obecním
úřadě)
č. 331/27/20 – ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou Hřiště 8D s.r.o.,
Rybkova 948/23, obj. 30, 602 00 Brno, IČ: 04436857, na změnu termínu
dokončení díla. Viz příloha č. 6 – dodatek smlouvy o dílo vyvěšen
na www.vhodne-uverejneni.cz)
č. 332/27/20 – ZO bere na vědomí zakázku malého rozsahu č. 00000064 Oprava
části povrchu komunikace ulice Úvoz. Zakázka je realizována dle vnitřní
směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
bodu ,,D“ (k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 333/27/20 –– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Změna užívání
zasedací místnosti sálu OÚ Moravské Knínice“ do dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Program obnovy a rozvoje venkova pro rok
2021 – dotační titul „E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ (žádost
k nahlédnutí na obecním úřadě)
č. 334/27/20 – ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria potřebná
k zajištění plynulosti hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření obce
Moravské Knínice s účinností od 01.01.2021 (viz příloha č. 7 – rozpočtové
provizorium vyvěšeno na elektronické úřední desce www.moravskekninice.cz)
č. 335/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2020, (viz příloha č. 8 – RO 8/2020, vyvěšeno na elektronické
úřední desce www.moravskekninice.cz)
č. 336/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí finanční
situaci obce a další aktuální informace.
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MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ OBECNÍM ÚŘADEM
Od 25. ledna roku 2021 je zahájen výběr poplatků pro nadcházející rok.
Poplatek za svoz odpadů……………………..... 600 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 lze platit v hotovosti na obecním úřadě.
Poplatník obdrží po uhrazení celé platby nálepku na popelnici. Vydávají se
na obecním úřadě.
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, čl. 2, poplatník:
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, přihlášená v obci;
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba.
Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.
Poplatek ze psa ………………………………….. 150 Kč/1 pes/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 – poplatek ze psa + příjmení plátce
+ počet psů, za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na obecním úřadě.
Osoby osaměle žijící, starší 65 let, jsou od poplatku osvobozeny.
Upozorňujeme, že veškeré výše uvedené místní poplatky musí být
zaplaceny do 31. března 2021, popř. do 30. černa 2021 (při rozdělení platby).
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ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZPRÁV NA E-MAIL A SMS NEBO
POMOCÍ APLIKACE
Na webových stránkách obce Moravské Knínice jsou v sekci Hlášení rozhlasu
pravidelně zveřejňovány nové informace, aktuality, upozornění, pozvánky a
zprávy o dění v obci. Na webové adrese http://moravskekninice.hlaseni
rozhlasu.cz/ se může kdokoliv zaregistrovat k odebírání zpráv obecního úřadu.
Kancelář obecního úřadu rozesílá zprávy podle důležitosti buď pouze na e-mail
odběratele nebo, je-li zpráva hodně důležitá, i na telefonní čísla odběratelů
formou SMS. Tato služba (hlášení rozhlasu) podporuje také aplikaci pro chytré
telefony. Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu tuto
aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe. Kdo se bude registrovat
k odebírání zpráv formou SMS, je nutné registrovat také odebírání zpráv emailem. Některé zprávy jsou zasílány pouze na e-mail odběratelů.

STATISTIKA OBYVATELSTVA V OBCI MORAVSKÉ KNÍNICE ZA ROK 2020
K 1.1.2020 byl stav obyvatel v obci 1 034. V průběhu roku 2020 se v naší
obci narodilo 14 dětí – 5 děvčat a 9 chlapců. Do obce se přihlásilo 58
občanů ČR k trvalému pobytu – 32 žen a 26 mužů. Přímo v obci z domu
do domu se přehlásilo 9 občanů – 6 žen a 3 muži. Odstěhovalo se 19 osob
– 10 žen a 9 mužů. V roce 2020 v naší obci zemřelo 8 spoluobčanů – 3 ženy
a 5 mužů.
Stav obyvatelstva k 31.12.2020 je 1.079 trvale bydlících obyvatel.
Věkové složení obyvatel k 31.12.2020: 0-5 let – 48
žen, 62 mužů, 6-17 let – 68 žen, 88 mužů, 18–29 let
– 66 žen, 55 mužů, 30–39 let – 82 žen, 75 mužů, 40–
49 let – 92 žen, 84 mužů, 50–59 let – 50 žen, 57
mužů, 60–69 let – 61 žen, 63 mužů, 70–79 let - 44
žen, 45 mužů, 80–89 let – 16 žen, 14 mužů, 90–99
let – 6 žen a 3 muži.
Průměrný věk v obci je 42,73 let (k 31.12.2020).
V roce 2019 byl průměrný věk obyvatele obce 40,06
roků. Populace v obci stárne.
Nejstarší muž se dožil v roce 2020 96 let a nejstarší žena 94 let.
Pro zajímavost:
Celkem devět osob, které žijí v naší obci se narodilo 20. března. Také
20. července se narodilo 9 spoluobčanů. Osm občanů z obce slaví své
narozeniny 13.2., 13.5., 11.8. Ve dnech 29.1., 3.2., 8.3., 27.7., 22.8., 11.9., 2.10.
se narodilo vždy 7 osob z obce.
V obci je celkem 22 ulic – Dolní branka 36 domů (92 obyvatel 69 dospělých, 23
dětí), Horní branka 31 domů (83, 69 dosp., 14 dětí), Kout 15 domů (49, 40 dosp.,
9 dětí), Kuřimská 62 domů (185, 157 dosp. 28 dětí), Mezihoří 32 domů (114, 102
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dosp., 12 dětí), Na Hrázi 33 domů (113, 80 dosp., 33 dětí), Na Okřínku 11 domů
(42, 32 dosp., 10 dětí), Na Staré trati 1 dům (4, 2 dosp., 2 děti), Pod Sadem
4 domy (7, 4 dosp., 3 děti), Pod Strážnou 7 domů (13, 8 dosp., 5 dětí),
Pod Školou 5 domů (17, 11 dosp., 6 dětí), Podhájí 1 dům (4, 3 dosp., 1 dítě),
Polní 11 domů (25, 13 dosp., 12 dětí), U Hájenky 14 domů (41, 31 dosp., 10 dětí),
U Hřiště 9 domů (26, 16 dosp., 10 dětí), U Jánečka 14 domů (26, 24 dosp.,
2 děti), U Sokolovny 15 domů (49, 39 dosp., 10 dětí), U Školky 9 domů (32,
21 dosp., 11 dětí), Ulička 4 domy (15, 9 dosp., 6 dětí), Úvoz 9 domů (27,
21 dosp., 6 dětí), Vinohradská 31 domů (110, 86 dosp., 24 dětí), Zahrady 2 domy
(5, 2 dosp., 3 děti).
Počet narozených v letech 2000-2020

Četnost příjmení v obci: Kučera 15x, Helan, Koláček, Večeřová 10x, Helán,
Helanová, Kučerová 9x, Malý, Pleskačová, Večeřa 8x, Bémová, Císař,
Hanáková, Vlček, Zemanová 7x, Kaláb, Kalábová, Němec, Veselá, Zeman 6x,
Bém, Císařová, Dvořák, Hanák, Koláčková, Lišková, Marečková, Němcová,
Nečas, Novotná, Pelikán, Pleskač, Svída, Svídová, Vlčková 5x, …atd.
Četnost jmen v obci: 29x Jana; 28x Jiří, Petr; 24x Jan, Marie; 23x Martin;
22x Tomáš; 21x Hana; 14x Anna, Lucie, Ondřej, Tereza; 13x David, Jakub,
Josef; 12x Kateřina, Lenka, Lukáš, Radek; 11x Eva, Petra, Veronika; 10x Adam,
Barbora, Dana, František, Jaroslav, Pavel, Václav, Vladimír, Zdeněk; 9x Karel,
Libuše, Ludmila, Miroslav, Stanislav; 8x Martina, Milan, Vojtěch; 7x Daniel, Filip,
Helena, Jitka, Marek, Markéta, Michal, Oldřich, Patrik, Pavla, Richard; 6x Aleš,
Dominik, Ivan, Jaromír, Kristýna, Marcela, Matěj, Michaela, Miroslava, Monika,
Vlasta; 5x Alena, Antonín, Eliška, Ivana, Iveta, Jarmila, Klára, Matyáš, Miloslav,
Pavlína, Radka, Roman, Vlastimil, Zdeňka, … atd.
V obci je celkem 401 objektů, z toho 356 rodinných domů s přiděleným číslem
popisným a 45 objektů s přiděleným číslem evidenčním (chaty, garáže,
hospodářské budovy apod.). V 59 objektech, které byly zkolaudovány k bydlení
jako rodinný dům, není k trvalému pobytu nahlášena žádná osoba.
Jana Kosíková – úřednice obecního úřadu
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Matematická olympiáda
V letošním roce jsme se opět zapojili do 70. ročníku Matematické olympiády
vyhlášené MŠMT. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali David Kaláb a Jakub
Ondra. Postupují do okresního kola, které se koná 27. ledna 2021. Zatím čekáme
na pokyny, zda se bude konat prezenčně či distančně. Tak držme klukům pěsti!
Mgr. Vladimíra Šípková, učitelka ZŠ a MŠ Moravské Knínice

UDÁLOSTI ZAZNAMENANÉ V KRONICE OBCE
TŘICET LET OD ZNOVUNABYTÍ SAMOSTATNOSTI OBCE
Rok 2002
Obecní úřad, firma Florcentr a základní škola pořádali 2. února Reprezentační
ples. Hrála skupina VELVET z Brna. Výtěžek plesu byl věnován základní škole
na zakoupení počítače. Vstupenky byly slosovány v tombole. Ples sponzorovali
místní podnikatelé.

Předtančení na plese – žáci základní školy

Zastupitelstvo obce schválilo 6. března vyrovnaný rozpočet ve výši
5.063.600 Kč. Celková hodnota obecního majetku je 102.236.000 Kč.
Rekonstrukce ulice Mezihoří byla dokončena v měsíci dubnu. Byla položena
zámková dlažba na komunikaci a parkově upravena plocha mezi komunikací a
domy. Rekonstrukce ulice Mezihoří si vyžádala částku cca 2 mil. Kč.
Budování dětského hřiště u sokolovny bylo zahájeno 27. května a dokončeno
v červnu. Bylo položeno 140 m2 zámkové dlažby a zabudovány stolky a lavice.
Z důvodu, že při ulici U Sokolovny je vybudováno i dětské hřiště mimo
fotbalového a tenisových kurtů, došlo v této ulici k většímu pohybu dětí.
Pro zvýšení bezpečnosti byly vybudovány zpomalovací příčné prahy. Toto
opatření bylo provedeno i v ulici Mezihoří. Úprava byla provedena v září.
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Nové dětské hřiště u sokolovny

Prvního května byl pořádán již XIV. ročník tradičního prvomájového turistického
pochodu „Jdeme na chrousty“. Letošní trasa vedla z Knínic podél bývalé
německé autostrády do Jinačovic, dále přes Velkou Babu do Medlánek
na sportovní letiště, kde byla umožněna prohlídka letadel. Zpáteční cesta vedla
s menší změnou přes Babu do Jinačovic a přes Doubravy k myslivecké chatě na
Píscích.
TJ Sokol uspořádal na fotbalovém hřišti 16. června sportovní odpoledne.
Soutěžilo se v běhu, skoku dalekém a vysokém a v hodu kriketovým míčkem.
Soutěžily děti předškolního a školního věku.
1. července vstoupil v platnost zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který ukládá
utvoření honebního společenstva. Obec, jako největší vlastník honebních
pozemků, vyzvala ostatní vlastníky půdy k založení honebního společenstva.
První pracovní schůze přípravného výboru se konala 21. června.
V červenci postihly Čechy velké povodně. V roce 1997, kdy povodněmi byla
postižena Morava, obec uspořádala veřejnou sbírku a povodní postižené obci
Nové Heřmínovy bylo poukázáno téměř 75 tisíc Kč. Také letos zastupitelstvo
obce schválilo uspořádání veřejné sbírky, která vynesla 107 tisíc Kč. Tato částka
byla převedena na konto obce Kájov u Českého Krumlova.
V rámci změny struktury vojsk ČR byla vojenská střelnice v Moravských
Knínicích vytypována jako nadbytečný majetek. Byla zahájena příprava
bezplatného převodu celého areálu z majetku Ministerstva obrany ČR
do majetku obce. Na získaném území hodlá zastupitelstvo obce vybudovat
lesopark a vytvořit podmínky pro rekreaci a sport.
Koncem letošního roku končí okresní úřady. Po utvoření krajů, kterých je v ČR
14, zanikla agenda okresních úřadů a byla přenesena na pověřené obce
III. stupně. V našem regionu bylo pověřenou obcí schváleno město Kuřim.
Do regionu jsou zahrnuty obce: Kuřim, Čebín, Česká, Lelekovice, Hvozdec,
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Chudčice, Jinačovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška.
Pod Město Kuřim spadá i agenda řidičských průkazů a evidence motorových
vozidel, která dosud spadala pod Okresní úřad Brno-venkov.
Základní školu ve školním roce 2001-2002 navštěvovalo 32 žáků. Z pátého
do šestého ročníku odešlo celkem 6 žáků, a to do Kuřimi 1 a do Veverské Bítýšky
5 žáků. Základní škola je dvoutřídní, ředitelkou je Mgr. Jana Halouzková, učitelka
je Eva Králíková, vychovatelkou ve školní družině je Jarmila Kopečná a školnicí
Dana Pleskačová.
Mateřskou školu ve školním roce 2001-2002 navštěvovalo 23 dětí. Do první třídy
ZŠ odešlo celkem 6 žáků. Do ZŠ v Moravských Knínicích však pouze 3.
Ředitelkou je Eva Brychtová, učitelkou Miroslava Vozdecká, vedoucí školní
jídelny je Zdeňka Pleskačová, kuchařkou Hana Kšicová a školnicí Vladimíra
Zemanová.

Zahájení školního roku v mateřské škole – září 2002

Tradiční Markétské hody se konaly 13. a 14. července. V sobotu zvali krojovaní
stárci na hody. Při večerní hodové zábavě hrála dechová hudba Rozmařilka.
V neděli při průvodu stárků vesnicí a odpoledním programu na návsi a při večerní
zábavě hrála Lácaranka z Kobylí.
V letošním roce bylo založeno fotbalové mužstvo přípravky. V přípravce je
registrováno 17 chlapců. Trenérem je Martin Kšica. Přípravka hrála v soutěži
ve skupině C a v podzimním kole skončila na 6. místě. Účastníků soutěže bylo 8.
28. října se přehnala vichřice a v obecních lesích napáchala mnoho škod.
Polomy byly zaznamenány: Bukovina cca 50 m3, Čebínka 20 m3, Batelov 100 m3,
U Zeleného stolu 50 m3. Mladý les na Píscích byl uchráněn.
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Komunální volby do zastupitelstva obce se konaly 1. a 2. listopadu. Kandidátní
listiny pro volbu do zastupitelstva se podávaly Městskému úřadu v Kuřimi.
Sdružení nezávislých kandidátů muselo svoji kandidátku doložit peticí s podpisy
54 voličů. Zastupitelstvo obce schválilo, že v Moravských Knínicích bude voleno
7 členů zastupitelstva. Pro volby do zastupitelstva obce bylo ve voličských
seznamech zapsáno 624 voličů, voleb se zúčastnilo 430 voličů.
Do zastupitelstva obce kandidovali a dostali hlasů: Sdružení nezávislých
kandidátů za zvelebení a rozvoj obce – získali celkem 2.230 hlasů, tj. 6 mandátů.
KDU-ČSL – získali 655 hlasů, tj. 1 mandát.

Zastupitelé obce zvolení v roce 2002

Na prvním zasedání nového zastupitelstva byl již počtvrté zvolen starostou obce
pan František Kšica, zástupcem starosty Ing. arch. Alfred Knopp.
V sobotu 16. listopadu pořádali kníničtí stárci a knínická chasa Martinské hody.
Po předání hodového práva starostou obce zvali stárci na hody. Na hodové
zábavě tancovali Moravskou besedu. Hrála opět Lácaranka z Kobylí. V neděli
17. listopadu pořádalo zastupitelstvo obce v rámci prvního výročí svěcení
praporu a znaku obce „Den obce“. Za celou obec a všechny rodáky byla
v kostele sv. Markéty sloužena mše. Odpoledne v sále sokolovny vystoupila
alternativní cimbálová muzika BAOBAD z Brna s knínickými stárky a knínickou
chasou.
V letošním roce si Sokol připomíná dvě výročí. 90 roků od založení a 80 let od
postavení sokolovny. U příležitosti těchto výročí uspořádal oddíl stolního tenisu
28. září Přebor Sokolské župy Pernštejnské. Přeboru se zúčastnilo 26 hráčů a
hráček ze 4 jednot Sokolské župy Pernštejnské, a to: Sokol Moravské Knínice,
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Sokol Kuřim, Rohozec a Bystřice nad Pernštejnem. Dále v rámci oslav byla ve
dnech 21. a 22. prosince uspořádána výstava fotografií týkající se historie a
činnosti Sokola Moravské Knínice.
V roce 2002 se narodil 1 chlapec a 1 děvče. Zemřeli 3 muži a 2 ženy.
Průměrná noční teplota + 5,6 °C, denní + 14,44 °C.
Vlaštovky přiletěly v 17. týdnu. 12. května velká bouřka s kroupami, ulice se
proměnily v řeky.
Do kroniky obce zapsal kronikář Josef Helán – opsala Yveta Cibulková

ZE SPOLKŮ
CHCEME UŽ KONEČNĚ CVIČIT
V zářijovém zpravodaji jsme vás informovali o pracích, které proběhly
v průběhu roku 2020 v sokolovně. Co všechno se zase opravilo a
vybudovalo. Naplánované opravy se chýlí téměř ke konci.
V příštích letech je v plánu opravit
ještě podlahu ve velkém sále, pomalu
nás čeká výměna plynových kotlů a
oprava ústředního vytápění. Kotle jsou
v sokolovně v provozu nepřetržitě
od roku 2000, kdy byla obec
plynofikována. Samozřejmě vydržely
dvacet let provozu pouze a jen díky
jemnému a pečlivému zacházení
kotelníka pana Miroslava Pleskače a
také díky pravidelným revizím a ne
zrovna levným opravám. V plánu je
oddělení
vytápění
prvního
nadzemního a druhého nadzemního
podlaží. Každé patro by mělo svůj
vlastní plynový kotel a ohřev vody.
Vytápění v jednotlivých místnostech
budovy půjde tak lépe regulovat.

v sokolovně
tradiční
soutěž
O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku pro region Brněnska a
„utrum“. O poloviny března byla
z důvodu vyhlášení nouzového stavu
a
přijatým
opatřením
vlády
v souvislosti
s onemocněním
COVID- 19 uzavřena všechna vnitřní
sportoviště. Také naše sokolovna
osiřela.
Aktivity probíhaly od jara pouze
na venkovních tenisových kurtech.
Mužská část tenisového oddílu
připravila antukové kurty na novou
sezónu. Z oddílových příspěvků byla
zakoupena antuka, nové lavičky, bylo
opraveno nářadí na úklid kurtů. I přes
deštivé letní počasí se odehrálo
několik tenisových turnajů. Také
tradiční pétanquový turnaj KNÍPEK
CUP se na kurtech, i když se
zpožděním, mohl uskutečnit. Tenisová
sezóna trvala až do konce října.
V současnosti jsou kurty zazimovány.
Netrpělivě očekáváme déletrvající
mrazy a možnost kurty zaledovat a
bruslit. Vzpomínáme na rok 2010, kdy
se, díky příznivým klimatickým

Od začátku léta loňského roku je
pronajímán sokolský byt v 1. patře
budovy. Pro ubytování nájemníků bylo
nutno místnosti vybavit nábytkem
(válendy a skříně) a domácími
spotřebiči (chladnička, pračka).
Od
ledna
2020
probíhal
v naší sokolovně pravidelný cvičební
rozvrh.
29.
února
proběhla
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podmínkám, na našem kluzišti za
sokolovnou bruslilo celých 54 dní.
Hned na jaře plánujeme položit na
zadní antukový kurt umělý travní
koberec a vybudovat zde streetballové
hřiště s volným vstupem.

necvičili. Díky jejich trvalé finanční
pomoci mohou cvičit všichni ti, kdo
nejsou členové a platí pouze
jednorázový vstup na sportoviště.
S nadějí očekáváme, že v roce 2021
se brzy budeme moci setkávat opět při
sportování nebo kulturních akcích, ať
již veřejných nebo soukromých, v naší
sokolovně.

Teprve po rozvolnění opatření,
v květnu 2020, zahájila některá vnitřní
cvičení svoje pravidelné hodiny.
Opravy a údržba však probíhaly stále.
Využili jsme toto období také pro
plánování nových možností cvičení.
Díky iniciativě našeho nového
spoluobčana byla zařízena posilovna.
Od října byl zahájen nový cvičební rok.
Některá cvičení pro veřejnost nestihla
svoje hodiny ani zahájit a došlo opět
k uzavření
vnitřních
sportovišť.
Koncem listopadu se opět na 3 týdny
vnitřní sportoviště mohla využívat.
V čtvrtém a pátém stupni „PES“ se
sokolovna opět uzavřela.

Na webových stránkách knínického
Sokola
www.moravskekninice.cz/
sokolmkninice
naleznete
Rozvrh
cvičebních hodin pro cvičební rok
2020-2021. V sekci Oddíly si pak
můžete
vybrat,
zda
chcete
navštěvovat oddíl sportu – badminton,
stolní tenis či tenis nebo oddíl
všestrannosti – Rarášky, gymnastiku,
kondiční cvičení, power jógu, body
form cvičení nebo posilovnu. Také si
můžete tělocvičnu pronajmout na
cvičení soukromé. V časech, kdy se
zrovna necvičí, v rozvrhu je volno, lze
si tělocvičnu pronajmout třeba na
badminton.

I když se výbor Sokola všemožně
snaží získat finanční prostředky pro
běžný chod budovy, jsme závislí
především na členských a oddílových
příspěvcích. Velice děkujeme všem
členům, kteří také v tomto složitém
loňském roce zaplatili svoje členské
příspěvky i přes to, že vlastně téměř

V případě, že budete mít po uvolnění
nouzového stavu a otevření vnitřních
sportovišť o cvičení zájem, ozvěte se
na e-mail sokolmkninice@volny.cz
Jana Kosíková – starostka jednoty

ZPRÁVY Z AKCÍ
JARMAŘENÍ NARUBY – VYHODNOCENÍ
Milí příznivci Jarmaření,
dovolte nám zhodnotit adventní akci „Jarmaření naruby“. Do výzvy „Tvořte pro
nás a my vás odměníme“ se zapojilo 32 účastníků. Porota složená
z organizátorek Jarmaření měla nelehký úkol vybrat v jednotlivých kategoriích
nejlepší dílko. Poprala se s tím ale statečně a tady je výsledek:
V kategorii 3–5 let se účastnilo 7 soutěžících – A. Drábíková, V. Dvořáková,
A. Kuznetsov, K. Lišková, E. Pokorná, B. Polášková, T. Vaškovičová. Jako
vítězný byl vybrán sněhulák v květináči od Katky Liškové (obr. 1).
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V původní kategorii 6–8 let se sešlo 14 výrobků, proto byla rozdělena na
2 podkategorie. Z šestiletých dětí se účastnili – K. Bravencová, V. Dvořáková,
M. Kurka, J. Nedoma, A. Plhoňová, J. Pokorná. Nejvíce hlasů získal svícen
Kubíka Nedomy (obr. 2).
V podkategorii 7–8 let byly hodnoceny výrobky J. Bořila, M. Bravencové,
E. Dvořákové, M. Dvořákové, H. Liškové, S. Nedomové, E. Ondrové a
M. Poláška. Jako vítězný byl vybrán výrobek Sabinky Nedomové (obr. 3).
A. Bořilová, E. Drábíková, J. Ondra a O. Vlček svedli souboj v kategorii 9–13 let.
Vítězství si odnesla korálová hvězdička Aličky Bořilové (obr. 4).
K naší velké lítosti reprezentanti kategorie 14–18 let nesebrali dostatek odvahy
a své výrobky do soutěže nepřihlásili. O to větší radost byla z výrobků
hodnocených v kategorii 18–100 let. Oceněny byly jak paní Trtílková
za sněhuláka (obr. 5), tak Andrea Malásková za svého skřítka (obr. 6).
Největší drama se odehrálo při vyhodnocování kategorie rodina, kde soutěžilo
malované posezení rodiny Helanovy (obr. 7), těstovinový stromeček rodiny
Cobring (obr. 8), betlém z obarvených těstovin vyrobený Ondrovými (obr. 9) a
svícen od Drábíků. Porota ocenila první 3 jmenované balíčky s netradičními
marmeládami a ořechovým likérem.
Velmi nás potěšil vánoční strom MŠ Moravské Knínice (obr. 10), kterému byla
vytvořena zvláštní kategorie – kolektiv. Ocenění v podobě velkého balení
gumových medvídků děti jistě potěšilo.
Rády bychom poděkovaly všem účastníkům za jejich nasazení a úsilí, které
tvoření věnovali, a všem organizátorkám Jarmaření, které věnovaly ceny
pro vítěze. I když akci hodnotíme jako vydařenou, doufáme, že příští ročník už
bude zase tradiční společenskou akcí, při které oslavíme 10. jubileum.
Hana Bravencová a Ivana Koláčková – organizátorky akce

KALENDÁŘ AKCÍ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL NEBUDE
V únoru 2021 měl proběhnou tradiční dětský maškarní karneval. Vzhledem
ke koronavirové situaci jsme se však rozhodli tento karneval zrušit. Velice nás
to mrzí, pevně však doufáme, že se všichni sejdeme na dětském karnevale
v roce 2022.
Lenka Polášková – organizátorka akce

Kyničan z. s. informuje o změnách v kulturním kalendáři 2021
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o zrušení termínu letošních
Vostatků. Tak snad za rok již v plné parádě a bez omezení!
Zároveň informujeme, že akce "Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku na Brněnsku" nemůže s ohledem na stávající situaci proběhnout
v původním termínu 6. března 2021. V tuto chvíli domlouváme vhodný termín
na květen-červen.
Ondřej Lidmila – předseda spolku Kyničan z. s.
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↑ Obr. 9

← Obr. 10
ZPRAVODAJ OBCE
MORAVSKÉ KNÍNICE
LEDEN 2021
– periodický tisk územního
samosprávného celku * Ev. č. MK
ČR E 23928 * ročník 29 * vychází 1x
měsíčně * vydává Obec Moravské
Knínice* cena ZDARMA * náklad
380 ks* Tisk: Tiskárna Brázda,
Hodonín * Zasílání 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 příspěvků na ÚNOR
je 15.02.2021 08:00
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