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MĚSTYS KNÍNICE VÁS ZVE NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

MEDICUS muzikál 
podle bestselleru RANHOJIČ Noaha Gordona, česká premiéra

NEDĚLE 30. ŘÍJNA 2022
14.00 HOD.

Titulní postavou tohoto výjimečného příbě-
hu je Rob Cole, anglický křesťanský chla-
pec, který se dokáže v těžkých podmínkách 
11. století vydat na cestu přes celou Evropu 
až na dálný východ do města Isfahánu, aby 
se zde naučil umění lékařství. Motivací pro 

toto neobvyklé rozhodnutí jsou pro něj zkušenosti z raného dětství, kdy 
kvůli nedostatečným znalostem o lidském těle přijde jak o matku, tak o 
další blízké. Setkává se nejprve s bradýřem, který ho zasvětí do primi-
tivního způsobu léčení, díky němuž ale brzy pochopí, že důležitější než 
vydělat víc peněz, je naučit se skutečnému lékařskému řemeslu. Na své 
dlouhé a nebezpečné pouti za poznáním, na níž se musí v nepřátelském 
vydávat za Žida, najde nejen požadované učení, ale i životní lásku.

Odjezd do Brna: 12:30 hod zastávka Městečko Knínice 

Příjezd Knínice: 17:00 hod

Cena: 500 Kč, senior/student/dítě 400 Kč

Dopravu a část vstupného hradí Městys Knínice.
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Vážení spoluobčané, čtenáři,  
čas prázdnin a dovolených utekl jako voda, stejně tak i čtyřleté volební období. Dostal jsem od 
Vás mandát a důvěru od zastupitelů zastávat funkci starosty, za kterou upřímně děkuji. Na tohle 
období je několik úhlů pohledu. Přišly věci, které minulá zastupitelstva řešit nemusela. Všechny 
nás postihla pandemie Covidu 19, kůrovcová kalamita nám sebrala lesy, následovalo zdražování 
materiálů i jejich nedostatek, válka na Ukrajině a další negativní věci. Všechny tyhle věci postihly  
i činnosti nejen našeho úřadu. Naopak mám radost, že se povedlo i přes všechna uvedená negativa  
a omezení rozjet a dokončit spoustu projektů, které zase posunuly Knínice dál. Zmíním rekonstruk-
ci odborných učeben Základní a mateřské školy, na kterou jsme po předchozím vedení „zdědili“ 
dotaci, kompletní opravy střechy této budovy, tělocvičny, vzduchotechniky. Dále opravy chodníků, 
výstavba kolumbária s rozšířením hřbitova, oprav komunikací, výstavba infrastruktury u nádraží, 
podařil se rozjet nový systém nakládání s odpady. Byla zakoupena kompletní výbava pro údržbu 
obce a přijati dva noví obecní zaměstnanci, osázena část lesa. Všechny tyto i další akce by se ne-
podařily udělat bez zaměstnanců úřadu, zastupitelů a týmu lidí, kteří mi byli nápomocni. Nikdy 
jsem si nehrál na politiku a jsem rád, že ač je devět zastupitelů ze šesti kandidátních listin, vždy 
jsme dokázali najít v různých názorech společnou cestu. Projekty by se ale nedaly udělat ani bez 
dotačních prostředků, které jsme čerpali během čtyř let. Za uplynulé období se podařilo kvalitními 
projekty čerpat téměř 24 mil. Kč. Bez těchto financí by se dala realizovat sotva polovina akcí. Další 
projekty jsou do nového volebního období přichystány, spoustu financí se nám v současné době 
vrací z dotací na obecní účty. Městys Knínice bude tedy dalšímu zastupitelstvu předán v dobré 
finanční kondici.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se aktivně v uplynulém období podíleli na fungování obce, 
všem spolkům, stavební a kulturní komisi a dalším, díky kterým se mohlo konat spoustu krásných 
akcí pro všechny knínické i přespolní občany všech věkových kategorií.  
        Petr Grénar
           starosta 

InforMaCE  z  raDnICE

PODĚKOváNÍ

Vážení spoluobčané,
na budově základní školy byla přes prázdniny dokončena rekonstrukce střechy. Umístěny byly  
i nové hromosvody včetně patřičných revizí dle současné legislativy, upraveny vysílače internetu. 
Dokončuje se i rekonstrukce tělocvičny, kde byl problém s pomalým vysycháním podlahy. V září 
budou namontovány nové cvičební prvky jako šplhací tyče, lana, žebřiny a hrazda, které budou 
odpovídat dnešním normám. Na tyhle se dotace bohužel nevztahovala, tudíž byly zakoupeny v plné 
výši v ceně cca 160 tis. Kč. Přes prázdniny jsme též řešili problémy s odpady školy, které se uply-
nulý školní rok vyskytly. Oprava byla zdlouhavá a složitá. Od budovy nejsou žádné plány odpadů 
a kanálů, vše se dělalo postupně, i za pomoci kamerových zkoušek. V budově jsou v suterénech již 
nové odpady, včetně čistících otvorů, část je nová i venku. Nejvíce dostaly odpady „zabrat“ spla-
chováním vlhčených ubrousků, které zacpaly opakovaně roury na více místech.  
V současné době máme nachystané téměř všechny podklady pro podání žádosti z IROPu na vy-
budování dvou moderních odborných učeben v budově školy, v prostorách bytu školníka. Ihned 
po podání žádosti bude vysoutěžena firma a začneme s realizací. Žádost o dotaci bude v řádech 
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několika milionů, dotace je 90 procent. Alokovaná částka je přes 15 miliard korun, tak snad se nám 
zadaří na dotaci sáhnout. 
O prázdninách obecní zaměstnanci dovezli párty stan a pět pivních setů, na které jsme čerpali dotaci 
v rámci svazku Boskovicko. Jedná se o kvalitní hliníkový nůžkový stan rozměru 3 x 6 m, 5 stolů  
a 10 lavic. Dotace činila 16 tis. Kč, celková cena necelých 40 tis. Kč. 
V červenci jsme obdrželi kladné stanovisko ze Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze, že 
jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na výstavbu autobusových zálivů u vlakového nádraží. Bude 
nám poskytnuta dotace 85 procent, ve výši přes dva mil. Kč. V současné době probíhá soutěžení 
stavební firmy a od dubna 2023 začne samotná výstavba, která se opět neobejde bez dopravních 
omezení.Výsledkem budou autobusové zálivy po obou stranách silnice a úprava okolí. Autobusy 
nebudou již nebezpečně zastavovat na silnici, jak je tomu doposud. Čeká mě ještě jednání ohledně 
nového povrchu hlavní silnice, který by se realizoval po výstavbě zálivů v úseku od žel. přejezdu 
směrem do centra. Tahle jednání probíhala od loňska i při výstavbě chodníku ke KD. Zde došlo  
v polovině srpna ke kompletní rekonstrukci asfaltové vrstvy od opraveného mostu u prodejny Jed-
nota směrem k horní autobusové zastávce. Původní plán byl totiž pouze na opravu 62 metrů komu-
nikace. Pracovníky SÚS Blansko bylo v srpnu na moji žádost opraveno a natřeno zábradlí u Brudně 
a také svodidla v zatáčce pod kostelem. 
Na městečku u pomníku padlých byl instalován požární nadzemní hydrant. Místo bylo vybráno  
s místními hasiči jako nejvhodnější z několika důvodů. Nachází se u hlavní silnice, je zde dostatek 
místa pro otáčení hasičských cisteren, místo je nasvětleno veřejným osvětlením a navíc u kanalizač-
ní vpusti. Další nadzemní hydranty by měly být umístěny u školy a u kulturního domu.
Během července proběhla revitalizace místní skládky tak, jak nám nařizuje legislativa. Její provoz 
byl omezen, v současné době je opět otevřena a v provozu.  
Na posledním zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v září, bude projednána změna řádu po-
hřebiště, aby se mohlo začít užívat nově postavené kolumbárium. Bude stanovena i cena nájmu za 
skříňku na období.
Začátkem velkých prázdnin nám dosud neznámý pachatel postříkal fasádu kulturního domu a při-
lehlého pódia. Věc byla ohlášena na Policii. Pódium bylo před závody horských kol opraveno, po-
škozená fasáda dostala nový nátěr. Současně s ní i přilehlá budova kiosku. Brigádníky byly natřeny 
i dřevěné konstrukce.  
Na první polovinu září, před komunálními volbami, jsem naplánoval a objednal audit obce. Audit 
nebude tentokráte jednodenní ale dvoudenní. Chci předat Knínice po volbách novému zastupitel-
stvu finančně zdravé a bez žádné nesrovnalosti. 
V současné době řešíme nákupy energií. Městys Knínice má vysoutěženou a zafixovanou cenu na 
roky 2021 a 2022. Při dnešních cenách energií ale musíme počítat do nového roku zdražení elektřiny 
přibližně čtyřikrát a u plynu přibližně šestkrát. Nejedná se o zanedbatelné částky, ceny jsou ve statisí-
cích u zafixovaných cen, po ukončení fixace vyskočí na částky v řádech milionů. Když navíc uvážíme, 
že „národní“  dotace byly většinou stopnuty kvůli špatnému státnímu rozpočtu, bude v obcích díky 
těmto faktorům rozvoj značně omezen.
Na závěr mi dovolte popřát dětem šťastný vstup do nového školního roku, do nových, zrekonstruo-
vaných prostor naší školy. Doufejme, že bude následující rok již bez omezení a děti si ho užijí.  

Petr Grénar
starosta
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Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme, že do 30. 9. 2022 je splatnost místního poplatku za odvoz domovního 
odpadu. Poplatek činí 500 Kč/osoba/rok. 
Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na číslo účtu u ČSOB, a. s.,  
č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč za rok, za druhého 
a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu 
je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení 
majitele. 
Současně žádáme občany, kteří mají pronajatý obecní pozemek, aby nájemné uhradili také nejpoz-
ději 30. 9. 2022.
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí   7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.
Úterý   7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h. 
Děkujeme.

Prohlídky komínů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, na možnost zajištění této 
služby. Případní zájemci se mohou nahlásit do středy 20. 9. 2022 do 17 hodin na úřadu městyse, 
nebo na telefonním čísle 516 465 423 a 774 654 232. Cena za revizi jednoho komínu je 500 Kč. 
Každý další komín za 100 Kč. Prohlídky budou provedeny panem Vyšehradem z Knínic ve dnech 
22.–23. 9. 2022.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 12. 9. 2022 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné 
zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách 
městyse. 

Sběrný dvůr
Informujeme občany, kteří vyklízejí svojí nemovitost (rodinný dům, chatu…) např. z důvodu jejího 
prodeje, aby toto větší množství materiálu neukládali do sběrného dvora. Likvidaci si musí v tomto 
případě provést vlastník nemovitosti na svoje náklady. 
Přistavení velkoobjemného kontejneru a likvidaci nabízí např. firma Ing. Josef Musil, Blansko – 
mob. 731 180 285. 
Děkujeme za pochopení. 

U S N E S E N Í
č. 28 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 27. 6. 2022
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.
5.2.  Rozpočtové opatření č. 3/2022 a 4/2022.
 Informace uvedené v diskusi.
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Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 118 a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2021.
3.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2021.
4.2.  Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2021 bez výhrad.
7.2.  Koupi pozemku p.č. 4589/2 – orná půda o výměře 31 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 3 100 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající V. Z.
8.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 1941/4 o výměře cca 40 m2 a části pozemku p.č. 3658/5 
 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
9.2.  Prodej pozemku p.č. 2757/14 – ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 7 500 Kč bez DPH. Kupující EG.D. a. s., Lidická 36, Brno.
9.3.  Prodej pozemku p.č. 4883/2 – ostatní plocha o výměře 405 m2  v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 40 500 Kč bez DPH. Kupující V. F.
10.2.  Rozšíření kapacity V. ročníku ZŠ Knínice do počtu 34 žáků na třídu.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
7.3.  Uzavřít kupní smlouvu s prodávající V. Z. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2022.
8.3.  Zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemků na úředních deskách Úřadu městyse Knínice.
9.4.  Uzavřít kupní smlouvy na prodej pozemků s kupujícími EG.D. a.s., Lidická 36, Brno a V. F.
 Zodpovídá: starosta. Termín: do 31. 8. 2022

Zastupitelstvo městyse vydává:
6.2.  Po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy 
 „Změna č. 1 územního plánu Knínice“.

Miroslav Přikryl 118, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

oDpaDy
TDO: úterý 27. 9.
BIO: úterý 6. 9., 20. 9.
PLASTY + PAPÍR: úterý 13. 9.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz může probíhat již od 6.00 hodin 
ráno. Upozorňujeme, že nebudou sváženy při-
stavené pytle. Reklamace svozu p. Hejlová,  
tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (17. 9.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
10. 9., 24. 9. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

KNIHOvNA
Provozní doba: středa 16.00–19.00 hodin.
P O Z O R – 21. 9. zavřeno, namísto toho otevřeno 
ve čtvrtek 22. 9. (16–19 hodin).
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vOLBY DO ZASTUPITELSTEv OBCÍ
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. 

Voličem je
–  státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
–  občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý 
 nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. v takovém případě je v zápatí uveden text 
„Pokračování na druhé straně“.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlaso-
vacím lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. 
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací 
lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední 
obálky pro volby do Senátu jsou barvy žluté. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební 
místnosti.
  
Informace o vzdání se a odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání 
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjiš-
ťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
  
Prokázání totožnosti
volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
–  platným občanským průkazem,
–  platným cestovním pasem České republiky,
–  jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu 
 (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci)
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Počet členů Zastupitelstva městyse Knínice je 9. Počet je také uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební 
 stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,  
 kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

vOLBY  2022
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2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje,  
 a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva  
 obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem  
 kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. v tomto případě je dán hlas  
 jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím  
 lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
 
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidá-
ty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.
  
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku. Okrskovou volební komisi městyse Knínice kontaktujte na 
tel. č. 516 465 423 a 774 654 232.

vOLBY DO SENáTU
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu 24. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Volič může hlasovat pouze v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz. 

Voličem je
– občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
–  ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.
  
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována. Pro volby do Senátu 
jsou hlasovací lístky a úřední obálka žlutá. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou 
zveřejněny ve volební místnosti.
 
Prokázání totožnosti
volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
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–  platným občanským průkazem,
–  platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
 průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství nebude mu hlasování umožněno. 
 
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požá-
dání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.Volič hlasuje tak, že úřední 
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popří-
padě i úřední obálku vložit do volební schránky.
  
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle 
místa trvalého pobytu.
Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu. Volič 
zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli 
z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby. Voliči lze vydat pouze jeden volič-
ský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu 
voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně poža-
dovaný způsob doručení voličského průkazu.Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský 
průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé 
kolo voleb.Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 16. září 2022
– na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
– v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad  
o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (8. září 2022). Předá jej osobně voliči 
nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může 
vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.
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Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise 
mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž ode-
vzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat 
druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  
1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo 
zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím 
místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu (barvy šedé) již voliči nebudou dodány předem, 
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední 
obálku (barvy šedé).

vOLEBNÍ  USKUPENÍ  KNÍNICE  2022

Vážení kníničtí spoluobčané,
dovolte nám představit kandidáty a volební program našeho hnutí Nestraníci (č. 1) do nadcházejících 
komunálních voleb. Naším cílem je v nadcházejícím volebním období navázat na práci nynějšího 
vedení městyse, dokončit rozpracované projekty a pokračovat v práci na nových, které doba vyžaduje  
a městys Knínice potřebuje. Naším cílem je Knínice dále rozvíjet, čerpat dotace a mít finančně zdra-
vou obec, ve které je radost žít. Každý Váš hlas celé naší kandidátce tenhle cíl přiblíží. 

Petr Grénar, 44 let, ženatý, 3 děti, starosta městyse Knínice, zkušební komisař řidičů Městského 
úřadu Boskovice, v zastupitelstvu městyse Knínice od roku 2002, člen stavební komise městyse

Bc. Miroslav Hartl, 39 let, ženatý, 6 dětí, zaměstnán jako tajemník Městského úřadu Velké Opatovice,  
4 roky místostarosta a 4 roky starosta obce Uhřice, člen kontrolního výboru a stavební komise městyse, 

Mgr. Petr Ošlejšek, 54 let, ženatý, 5 dětí, učitel, jednatel včelařského spolku Knínice, člen finanč-
ního výboru a stavební komise městyse

Ing. Michal Štolfa, 43 let, ženatý, 2 děti, procesní inženýr ve firmě JULI Motorenwerk s. r. o., 
Moravany u Brna, člen stavební komise městyse Knínice, 

Miroslav Dvořák, 54 let, ženatý, 2 děti, elektrikář ve firmě Novibra Boskovice s. r. o., do zastupi-
telstva městyse již dříve kandidoval,

František Dračka, 58 let, elektrikář ve firmě P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice, v zastupi-
telstvu městyse již jedno volební období působil, další volební období kandidoval,

Radovan Jedlička, 51 let, ženatý, 3 děti, OSVČ ve stavebnictví, v předchozích volebních období 
kandidoval do zastupitelstva městyse,

Anežka Přikrylová, 52 let, vdaná, 4 děti, technický pracovník ve firmě Minerva Boskovice a. s.,  
v zastupitelstvu městyse již jedno volební období působila,

Daniela valentová, 42 let, vdaná, 2 děti, prodavačka v místní prodejně potravin, kandidovala  
v předchozích volebních období do zastupitelstva městyse Knínice, členka kulturní komise městyse
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Čeho chceme dosáhnout a v čem chceme pokračovat? 
Především pokračovat ve zdravém finančním vedení městyse, hospodárně nakládat s obecním ma-
jetkem. Občany nadále informovat o dění v obci, sdílet informace, i nadále dělat v roce více zasedá-
ní zastupitelstva než jen legislativní čtyři. Neméně důležitá je i komunikace s okolními obcemi, se 
kterými řešíme různé věci o dost více než v minulosti. Starostové z okolí nás vnímají jako partnera. 
Důležitá je ale i pravidelná účast na schůzích různých svazků a mikroregionu, které jsou zdrojem 
informací a spolupráce. Nadále jsou naší prioritou občané a spokojený život nás všech v obci. Nut-
ností je i sledování dotačních příležitostí a využívání těchto financí.

Z některých oblastí konkrétně: 
Podpora bydlení a stavební pozemky:
Za poslední volební období bylo prodáno několik stavebních míst, byla dokončena lokalita U ná-
draží, kde se již staví rodinné domy. Další lokality, na kterých je třeba pracovat, jsou lokalita k Še-
betovu a lokalita Padělky II. V lokalitě k Šebetovu nás čeká od podzimu výstavba nové trafostanice 
pro posílení napětí. V této lokalitě chceme dodělat sítě nejen pro další obecní pozemky. K lokalitě 
Padělky II. chceme vysoutěžit projektanta a následně vyřídit stavební povolení na novou ulici.  
V žádostech o pozemky byl vytvořen spravedlivý systém, ve kterém chceme pokračovat. Upřed-
nostňuje místní žadatele o koupi pozemku. 

Podpora rodin:
Budeme nadále podporovat rodiče formou příspěvku na narození dítěte, seniory příspěvkem na 
obědy, děti příspěvkem na Mikulášskou nadílku. Zachovámepříspěvek na zřízení domovní čistírny 
odpadních vod.

Opravy chodníků a komunikací a mostů:
V uplynulém období se výrazně začalo investovat do oprav chodníků s pomocí dotací. Chceme 
nadále pokračovat v tomto trendu, aby došlo k rekonstrukci všech chodníků v obci. Na jaře dojde 
ke stavbě autobusových zálivů u železničního přejezdu. Chceme pokračovat ve stavební úpravě 
hlavní silnice tak, aby byly vytvořeny i autobusové zálivy na horní zastávce a upravit i zastávky 
na městečku. Neustálým jednáním se Správou a údržbou silnic zajistit rekonstrukci hlavní silnice 
přes celou obec. Zbývají nám i další úseky místních komunikací k opravám, ať už drobným nebo 
celkovým. Od minulého roku jsou zpracovány projekty na opravy všech mostů v obci, které je třeba 
začít opravovat co nejdříve.

Sport a jiné aktivity:
Sportovní aktivity nejen mládeže budeme podporovat maximálně, tak jako jsme je podporovali i to-
hle volební období. Do sportu dáváme více financí než okolní obce. Zvláště v dnešní době internetu 
a sociálních sítí, kde mládež tráví spoustu času, je třeba téhle podpory. Čekáme na dotaci na pří-
stavbu kabin u hřiště, na kterou je vypracovaná projektová dokumentace se stavebním povolením  
a tuhle podpoříme.Chceme vyřešit otázku požární zbrojnice a podpořit požární sport. Čekají nás 
ale i rekonstrukce dětských hřišť a venkovních cvičících prvků. Připravuje se též projekt na vy-
budování asfaltové silnice Vážany – Knínice – Šebetov, kde chceme mít cyklostezku. Podpoříme  
i výstavbu nových prvků ve školní zahradě, na kterou lze čerpat dotaci. 

Podpora zájmových organizací a jejich činnosti:
Podpora činnosti zájmových organizací (TJ Malá Haná, SDH, Divadelní spolek, farnost, včelaři, 
rybáři, myslivci, cvičení, apod.) a to formou nastaveného grantového systému. Samozřejmostí je 
podpora společenských akcí, jako jsou plesy, zájezdy nejen pro děti, divadla apod. V uplynulém 
období jsme zde byli značně kvůli pandemii omezeni, některé akce byly opakovaně rušeny. 
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Škola a školka:
V uplynulém volebním období bylo do budovy školy investováno snad nejvíce v historii. Podařilo 
se to i díky dotacím, které se získaly na opravu střechy a tělocvičny. Jen letošní rok je do školy 
investována částka přes 10 mil. Kč, další dotační projekty jsou nachystány. Škola je základ pro 
děti, ovlivní je po celý jejich život. Proto podpoříme vybudování dalších nových učeben a neustálé 
doplňování stávajících tříd učebními pomůckami. Do budovy školy je třeba ale investovat i nadále, 
např. do vybavení kuchyně, fotovoltaické elektrárny, rekonstrukce systému odpadních vod.  

Budova Agrospolu:
K budově bývalého Agrospolu bylo vedeno již mnoho diskuzí. V současné době je zpracována 
studie využití budovy a budova bude zanedlouho schválena změnou územního plánu na bydlení. 
Tudíž v ní bude možné vytvořit byty. Podpoříme vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a žádost o dotaci. S objektem je třeba co nejrychleji pracovat, nachází se v centru obce  
a bez stavebního zásahu začne chátrat. 

Dotační tituly:
Budeme maximálně využívat smysluplných dotačních titulů pro rozvoj obce. Máme zkušenosti  
s dotacemi z EU pro státní správu, za uplynulé volební období jsme obdrželi částku kolem 20 mil. 
Kč. Následující volební období v tomto bude těžší, vláda podporuje dotační projekty jen částečně 
z důvodu úspor státního rozpočtu. I přes tuhle prognózu se budeme snažit čerpat dotace. Jsou to 
nemalé finanční prostředky, které pomáhají rozvoji obce. Některé byly zamítnuty, podpoříme opa-
kované podání žádostí, zejména na opravy střechy úřadu a opravy mostů. 

Odpadové hospodářství:
Odpadové hospodářství a ekologie obecně, a to nejen na úrovni samosprávy, je čím dál větším 
tématem. V tomto volebním období došlo ke změně společnosti, která zajišťuje odvoz a likvidaci 
odpadů. Jako obec máme v téhle společnosti podíl, tudíž budeme podporovat její rozvoj. Podpora 
bude též v udržitelné hladině poplatku za odpady, které občané platí. Chceme dále provozovat 
obecní skládku i za cenu čím dál větší administrativy pro její provoz.  

vodní hospodářství:
Chceme udržovat nižší cenu vody než je cena vody ve Svazku vodovodů a kanalizací okr. Blansko 
a podporovat lokální nebo domovní čistírny odpadních vod finančním příspěvkem městyse. 

Lesní hospodářství:
Dokončíme osázení všech vykácených parcel v lese. Potkala nás kůrovcová kalamita, je třeba le-
sům vrátit jejich původní stav pro další generace.

Bezpečnost občanů:
Chceme zvýšit bezpečnost chodců v blízkosti hlavní silnice č. 374, zejména v okolí školy (úprava 
autobusových zastávek, umístění radarů do obce, úprava dopravního značení). Nedílnou součástí 
je i obnova současného veřejného osvětlení, vzhledem k narůstajícím cenám je třeba přejít na nová 
úsporná světla.

JSME TU PRO váS, PODPOŘTE NáS!
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volte č. 2                 

SNK za rozvoj městyse Knínice
Odbornost, zkušenosti a zodpovědnost pro rozvoj Knínic

Vážení spoluobčané,
vyzýváme Vás k účasti v nadcházejících komunálních volbách do Zastupitelstva městyse Knínice, 
kdy se ucházíme o Vaši důvěru z pozice zkušeného a korektního partnera, který nabízí promyšlený 
a realistický plán dalšího rozvoje Knínic.
Předstupujeme před Vás jako kompaktní tým, který již v minulosti pro obec a místní obyvatele 
odvedl spoustu práce s viditelnými výsledky. Navážeme na pozitivní aktivity z předešlých voleb-
ních období, kdy jsme měli možnost díky Vaší důvěře započít a realizovat spoustu záměrů a cílů. 
Za poslední léta se hodně změnilo, mnohé se vybudovalo, zrekonstruovalo, opravilo. Na dosažené 
výsledky jsme právem hrdí a hodláme v daném trendu pokračovat. Máme jasnou koncepci a vizi 
dalšího zvelebování a rozvoje naší obce.
V nadcházejících komunálních volbách opět žádáme o Vaši důvěru. Nabízíme odbornost, letitou 
zkušenost, jistotu a ochotu naslouchat Vašim názorům a potřebám.
Jsme připraveni spolupracovat na všech seriozních návrzích místních uskupení v rámci zastupitel-
stva městyse i jednotlivců z řad spoluobčanů.

SNK za rozvoj městyse Knínice u Boskovic 

Seznam kandidátů SNK za rozvoj městyse Knínice

1. Pavel Lajšner, technik, místostarosta městyse Knínice, 47 let

2. Petr Ševčík, živnostník, 47 let

3. Tomáš Trmač st., Lesy ČR, sp. 47 let

4. Kateřina Pokorná, učitelka MŠ, 45 let

5. Daneš Pulec, školník, 58 let

6. Miroslava Pitnerová, pracovník v sociálních službách, 56 let

7. Michal Oliva, elektromontér, 50 let

8. Ing. František Pitner, důchodce, 69 let

9. Jana Petrová, účetní, 52 let

Budoucnost městyse nám není lhostejná, proto i nadále budeme, za Vaší podpory, intenzivně praco-
vat na všech aktuálních otázkách a problémech pro zlepšení životní úrovně a další rozvoj Knínic.

Zveme vás ke komunálním volbám 23.–24.září 2022.
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Vážení spoluobčané,
jako nováčci v brzkých volbách do obecního zastupitelstva Vás žádáme o účast a podporu našich 
kandidátů.

Za stranu Mladí Knínice (č. 4) Vám představujeme naše kandidáty:

Tomáš Trmač, 24 let, operátor vyvážecí soupravy

Bc. Michal Zemánek, 25 let, student

Matěj Lajšner, 22 let, elektromontér

Martin Oliva, 20 let, student

Pavel Trmač, 21 let, PČR

Ing. Aneta Bílková, 25 let, nutriční terapeut

Zdeněk David, 18 let, student

Mgr. Adéla Pokorná, 24 let, učitelka

Štěpán Ambrož, 24 let, seřizovač CNC

Volební program:
Bydlení
– Stávající a budoucí stavební pozemky ponechat především pro místní občany
– Zřízení startovacích bytů pro mladé občany
– Obnovit příspěvek na výstavbu RD v daném časovém období
– Poskytování příspěvku na čističku odpadních vod a vsakovacích zařízení

Zařízení obce
– Zřízení prostoru pro koloniál a drogerii
– Umístění digitální tabule na autobusové zastávce u OÚ
– Vybudování cyklostezky po domluvě s okolními obcemi

Služby
– Sjednání kadeřnice na vybrané dny a příspěvky pro děti do 10 let na kadeřnické služby
– Zajištění komunitní péče pro nemohoucí občany, kteří potřebují zdravotní dohled
– Sjednání veterinárních služeb pro určité dny v týdnu

Sport, kultura a jiné zájmové aktivity
– Nadále finančně podporovat místní spolky 
– Organizace srazů seniorů a zajištění dopravy na tyto akce
– Animační programy pro děti
– Pořízení projekčního plátna k venkovnímu promítání pohádek a filmů

Infrastruktura
– Vybudování parkovacích míst u školy a školky
– Postupná rekonstrukce kanalizace a vodovodního potrubí
– Vyvýšení nástupiště zastávky u OÚ směrem na Šebetov pro snadnější nastupování 
– Výstavba nové hasičské zbrojnice v bývalé budově Agrospolu
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Proměna Knínic v uplynulém volebním období

Rekonstrukce celé střechy základní školy
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Rozšíření hřbitova a výstavba kolumbária
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Probíhající kompletní oprava tělocvičny školy



16

Výstavba ifrastruktury u nádraží
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Rekonstrukce kaple sv. Floriána
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Osazování obecních lesů po kůrovcové kalamitě
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Výstavba nového veřejného LED osvětlení včetně opravy komunikace
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Rekonstrukce chodníku včetně hlavní silnice
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Stavba skladu a pergoly u fotbalového hřiště

Nová komunální technika včetně všech nástaveb a nářadí, vybavení zázemí pro obecní zaměstnance...
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Výstavba opěrné zdi s rozšířením chodníku a hlavní silnice
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Nová LED osvětlení

Nová dlažba, výmalby
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Nové vybavení kuchyně

Nová vzduchotechnika kuchyně školy



25

Opravy místních komunikací
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Rekonstrukce chodníků
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Opravy místních komunikací
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Rekonstrukce chodníků
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vážení spoluobčané, kamarádi,
chceme Vám všem představit naše myšlenky a záměry, které budeme chtít dotáhnout do zdárného konce. 
Máme spoustu nápadů i těch nezrealizovaných z předešlých let.  Doba není zrovna veselá a růžová. Nynější 
zastupitelstvo toho zvládlo hodně, a nebýt pandemie věřím, že by toho udělalo daleko víc. Vše se díky tomu 
pozdrželo a zpozdilo. Ale kdo se trošku zajímá o dění v obci tak sám musí vidět, že se toho zvládlo i tak dost 
a byly proinvestovány obrovské peníze.  A z tohoto důvodu chceme pokračovat v rozjeté práci a snažit se 
navázat na práci nynějšího zastupitelstva. Doba nebude pro velké investice tak příhodná jak v předešlých 
letech. Dotačních titulů nebude tolik a rozpočet obce zatíží přinejmenším zvýšení energií. Budeme tedy 
chtít rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový v žádném případě ztrátový. Naší prioritou bude bezpečnost 
občanů a hlavně dětí.

Nyní si Vám dovolujeme představit naše kandidáty za sdružení nezávislých kandidátů 
SDH MĚSTYSE KNÍNICE (č.: 3).

1. Miroslav Přikryl, 37 let, 2 děti, strážník městské policie Blansko, velitel SDH a zásahové 
 jednotky SDH Knínice, 2014-2018 předseda komise pro lesní a vodní hospodářství, člen 
 stavební komise, toto období zastupitel a předseda finančního výboru městyse Knínice.  

2. Pavel Přikryl, 44 let, 2 děti, stavební mistr ve firmě Deas

3. Petr Grulich, 42 let, 1 dítě, voják z povolání, člen SDH a zásahové jednotky SDH Knínice

4. Lubomír Koutný, 52 let, 2 děti, klempíř u firmy střechy Pospíšil, člen SDH a velitel družstva 

 zásahové jednotky SDH Knínice

5. Jiří Barva, 35 let, 1 dítě, software konzultant

6. Stanislav Šaršon, 38 let, 2 děti, konstruktér

7. Jiří Petr, 54 let, 2 děti, technik městyse Knínice, člen SDH Knínice

8. Josef Přikryl, 36 let, zedník, člen SDH a zásahové jednotky SDH Knínice

9. Lukáš Soška, 36 let, OSVČ – klempíř, člen SDH Knínice a zásahové jednotky SDH Knínice

Školství
– Nadále podporovat zvýšení úrovně a modernizaci základní a mateřské školy
– Prioritně provést rekonstrukci předního oplocení školy z následným posunutím plotu směrem 
 ke škole, kdy dojde k zvětšení prostoru. Lépe si budou auta vyhýbat. Nyní je to nepřehledné 
 a nebezpečné jak pro řidiče tak hlavně pro děti. V prostoru mezi brány hlavního a bočního vstupu 
 zakázat parkování (nebudou moct vyběhnout děti z poza auta, v případě mimořádné události 
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 zde bude moci zasahovat technika hasičů či lékařská služba). Pro tyto účely vybudovat parkoviště 
 vzadu podél plotu školy a z části před bytovým domem.
–  Škola má nedostatek míst k výuce a nedostačující kapacitu sálu. Navrhnout a v případě dotačního 
 programu vybudovat aulu v zahradě areálu školy. Zde by probíhala výuka, přednášky, schůzky 
 s rodiči či vystoupení aj. Tato budova by měla být vzdušná. Představa je co nejvíce prosklená, 
 vybudovaná z přírodních materiálů kámen, dřevo. V dnešní době i energeticky soběstačná. Tak  
 aby byla co nejvíce prospěšná pro potřeby školy.
– Vybudování solární elektrárny na střeše a tím snížení výdajů za energie

Technická infastruktura
–  Provádět dílčí opravy komunikací, aby nedocházelo poté k opravám větším a také nákladnějším
–  Pokračovat v rekonstrukcích chodníků a komunikací dle harmonogramu stávajícího vedení městyse, 
 které se nestihlo za toto období (autobusové zálivy, chodníky na městečku, komunikace nad 
 kulturním domem u nové zástavby, k vodárně aj.)
– Nadále provádět modernizaci veřejného osvětlení (bezpečnost v nočních hodinách, úspora energií)

Životní prostředí, zdraví, vodní a lesní hospodářství
–  Podpořit realizaci vybudování prostor pro lékaře
– Podpořit zrealizování nákupu automatického externího defibrilátoru AED (volně přístupný 
 např. hlavní vchod školy kde je velká koncentrace osob, každoroční školení)
– Za SDH uspořádat přednášku ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, 
 Zdravotní záchrannou službou (první pomoc, řešení různých situací jak mimořádných či 
 krizových či jak se bránit podomním prodejcům)
– Snaha o vytvoření remízků a biotopů pro volně žijící faunu a floru
–  Zasadit se o revitalizaci místní skládky – formou brigád, spolků provést výsadbu zeleně
–  Požadovat na pronajatých pozemcích městyse sousedících ze zástavbou hlubokou orbu 
 k zabránění eroze půdy a následným záplavám
– Provést revitalizaci stráně hradisko (opět formou brigád, tak aby lokalita byla co nejméně 
 bezúdržbová) 
– Oprava pilířů mostů 
– Ponechání příspěvku na narození dítěte
– Ponechání příspěvku na čističku odpadních vod
– Nenavyšovat vodné ani stočné
– Monitoring koryta Semíč (při čištění toku bylo nejprve odbahněna spodní část a v další etapě 
 při pozdější fázi čištění od hřiště došlo k opětovnému zanesení již vyčištěného koryta.) V případě 
 potřeby požádat o opětovné odbahnění, kdy při přívalových deštích by mohlo dojít k vylití koryta.
– Aktivní snaha o získání dotací na vybudování rybníka pro záchyt dešťových vod v lokalitě 
 za hřištěm (voda pro zvěř, využití místními rybáři, klidová zóna)
– Výsadba hasičské aleje stromů v lokalitě Padělky a Dolní Trávníky. (150 let založení SDH)
– Obec by při stavebních akcí měla budovat i vsakovací rýhy, tunely a ne jen po komunikaci poslat 
 pryč. Snažit se vodu zasakovat, abychom podzemní vody po té měli dostatek

Podpora bydlení, prodej pozemků
– Vybudování startovacích bytů z bývalé budovy Agrospolu. Nyní je vypracována prvotní studie 
 k využití celých prostor této budovy. Nechceme bránit žádným spolkům, aby měly své zázemí 
 pro svoji činnost. Ale budeme požadovat úpravy v této studii, tak aby tato budova byla na sobě 



31

 do budoucna ekonomicky zcela soběstačná a v pozdějších letech nemuselo do ní být stále 
 investováno na provoz. Také za nás by tyto prostory pro bydlení neměly být v přímém kontaktu 
 s prostory pro cvičení či spolkem, kdy může docházet k rušení bytových prostor s nájemníky. 
 To povede jen ke stížnostem a následným naschválům. Budeme požadovat, aby komplexně 
 prostor budovy zastupitelstvo řádně zvážilo a třeba se našlo i jiné řešení pro požadované aktivity 
 (využití kulturního domu, bývalé budovy školky, nové tělocvičny v ZŠ,..)
– Obecní pozemky se snažit vždy prodat pro místní občany a snažit se je pro ně prodat vždy za nižší cenu 
– Ponechat v lokalitě Kalibarda ovocný sad – nerozparcelovat na stavební místa
– V žádném případě neumožnit prodej pozemků developerům
– Pokud zrovna nebude o pozemky zájem z řad místních nesnažit se je prodat za každou cenu, 
 jelikož stavební místanemáme a tyto pozemky držet v zásobě pro další generace. 
– Nyní lokalita Padělky od rybníka Pod Jankem není řádně odkanalizována a odvodněna. Díky 
 tomu dochází k průniku vody do pozemků ve spodní části ulice Padělky 1, v jednom případě i 
 do nemovitosti, a spodní části u koryta Semíč. Budeme požadovat komplexní řešení jak naložit 
 se srážkovou vodou, která teče z celého kopce knínického chlumu, který nezadržuje vodu v lese 
 z důvodu vykácení porostu v důsledku kůrovcové kalamity. V opačném případě nepodpoříme 
 výstavbu nové ulice Padělky 2 pro novou výstavbu RD. 
– Navrhnout aby při prodeji pozemků se zastupitelé sešli na jeho místě a nerozhodovali od stolu, 
 kdy přesně mohou posoudit případné další využití a přínos pro obec

Senioři
– Zvýšení příspěvku na obědy
– Ocenění při významných jubileí
– Realizovat a organizovat setkávání seniorů
– Navrhnou snížení či zrušení poplatku za odpady při dosažení určitého věku

Podnikání
– Ve výběrových řízení na stavební zakázky oslovovat místní firmy a živnostníky

Kultura, sport, Požární ochrana, bezpečnost
– Podpora místních spolků a organizací v aktivitách, které povedou k lepšímu soužití všech skupin 
 obyvatel. Tímto bychom chtěli prolamovat bariéry mezi staro a novousedlíky, mladšími 
 a staršími, dětmi a dospělými. Je smutné se potkat a nevědět ani o koho jde a pořádně kde bydlí. 
– Podpora a pokračování kulturních akcií (ples městyse, košt vín, novoroční polévka, organizace 
 zájezdů do zoo či divadel a aj...)
– Za SDH můžeme slíbit jako každý rok různé kulturní akce s prvotřídním občerstvením, zdobení 
 vánočního stromu, rozsvěcení vánočního stromu (zkusit zorganizovat vystoupení i s živým 
 betlémem). Mikulášskou nadílku, noční soutěž, dětský den či zábavu.
– Provést hasiči v zimních měsících napuštění kluziště 
– Získat dotace na pořízení hasičské cisterny pro SDH (zásahů v naší obci přibývá – elektro kola, 
 auta, koloběžky či solární elektrárny)
– Oprava či výstavba hasičské zbrojnice 
– Dostat se na kapacitu minimálně 3 nadzemních hydrantů pro pokrytí co největší časti obce
– V případě většího zájmu vybudování cvičiště pro psy
– Snaha o vybudování přechodu pro chodce na hlavní silnici pod školou,u sjezdu na Dolní Trávníky 
 (tím související i případné snížení rychlosti na 30 km/h)
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– U nového chodníku pod kaplí sv. Floriána nechat instalovat k tomuto chodníku k hlavní silnici 
 bezpečnostní zábradlí (z vrchu od školy hrozí vjetí dětí na odrážedlech, či vběhnutí s kopce přímo 
 do komunikace.) 
– Instalovat radary na měření rychlostiz obou směrů
– Nepřehledné křižovatky či výjezdy (osázeno stromy, keři) provést jejich odstranění či řez 
 z důvodu bezpečnosti pro provoz a hlavně pro děti
– Z důvodů krádeží zvážit možnost instalaci dvou kamer na začátek a konec obce, kdy v případě 
 potřeby mohou být poskytnuty záznamy pro Policii ČR (hlavně v nočních hodinách)
– V případě zájmu možnost založení jezdeckého oddílu a jeho podpora (to vše v případě možností 
 a domluvy s osobou, která by se o tento oddíl starala)
– V případě dotací výstavba koupaliště
– Opravy dětských hřišť a jejich modernizace
– Oprava cesty z Horních Podsedků k rybníku Pod Jankem. 

Farnost
– Zřízení chodníčků na místním hřbitově
– Oprava hřbitovní zdi
– Ze zadní části od Šebetova realizovat novou přístupovou cestu před bránou a vybudovat 
 parkovací místa (částečným vytěžením svahu)

Řízení, hospodaření, informovanost
– Realizovat nákup nové komunální techniky (svahová sekačka – sečení Kalibardy, sadů, Hájku, 
 potoka, komunální elektromobil – VARI systém již dosluhuje)
– V případě dotací zvážit nákup většího traktoru (odklízení sněhu, kontejner dovoz, odvoz, vývoz 
 bio, čelní nakladač…).  Vše toto stojí nemalé peníze, kdy to pro nás vykonávají externě firmy.
– Spolupráce s okolními obcemi (vytvoření cyklostezek v dnešní době jde o život jet na kole po 
 hlavní komunikaci)
– V dnešní moderní době založit interaktivní komunikaci na Facebooku, kdy pro mnoho z nás tento 
 způsob bude rychlejší a možnost sdílení fota z oprav, či výstaveb, hlášení rozhlasu aj..
– Při závažných rozhodnutí snaha o konzultaci s občany - referendum 
– Navrhnout založení participativního rozpočtu (50 tis. Kč např.) kdy by občané mohli rozhodnout 
 co by bylo pro obec přínosem a z těchto peněz vybudovat. 

To co uděláme, děláme pro sebe a naše děti, my v tom budeme žít. 

Za projevenou důvěru a podporu předem děkujeme!

SNK SDH MĚSTYSE KNÍNICE
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volební program Nezávislí – Pro Knínice (č. 5)
Naším cílem je především zodpovědná práce pro obec a naše občany, kvalitní správa obecního 
majetku a zlepšování životních podmínek v naší obci.

Podpora stávajících a plánovaných projektů obce.

Maximální využití dotačních titulů při nových projektech obce.

Rekonstrukce, opravy a údržba obecního majetku.

Kvalitní obnova obecních lesů, péče o zeleň a životní prostředí v obci.

Podpora společenských akcí a podpora aktivních spolků v obci.

Podpora a rozšíření moderního vybavení sboru dobrovolných hasičů + řešení nového zázemí 
za podpory dotačního titulu.

Vybudování kvalitního technického zázemí pro pracovníky údržby obce.

Udržení dobré dopravní obslužnosti obce, opravy komunikací a chodníků.

Podpora bydlení v obci + vybudování obecních bytů v bývalé budově Agrospolu.

Nadále budeme maximálně podporovat naši základní a mateřskou školu. Modernizaci vybavení 
a zlepšení prostředí, aby měly co největší úroveň pro výuku dětí.

Tomáš Bohatec  – jednatel společnosti

Miroslav Přikryl  – jednatel společnosti

vlastimil Blaha  – obchodní zástupce

Adam Jedlička  – projektant

Lenka Ožvoldíková – mzdová účetní

Lucie Görlichová  – sekretářka

Roman Ožvoldík  – technik

Miroslav Tomášek  – technik

veronika Blahová  – produktový manažer
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Vážení rodiče, milí kolegové, žáci a přátelé školy,
skončily prázdniny a s nimi i doba odpočinku a dovolených. Vracíme se do lavic! Chtěla bych všem 
popřát úspěšné zahájení školního roku a pohodu během celého desetiměsíčního období. Nejmenším 
dětem přeji školu a školku plnou radostí, zábavného učení, hodně kamarádů. Deváťákům přeji do po-
sledního roku jejich docházky klid, pevné nervy a spoustu zážitků, na které budou vzpomínat po celý 
život. Ať je škola pro nás všechny místem přátelské atmosféry, kam rádi chodíme učit se a pracovat. 

Ve škole přivítáme celkem 234 žáků, ve školce 62 dětí. Kapacita je nyní zcela naplněna. Od září budete 
ve škole potkávat nové tváře. Na školu nastoupí na I. stupeň paní učitelka Mgr. Pavla Rosenbergová, 
informatiku na II. stupni bude učit Ing. Petr Vaněk. Po rodičovské dovolené se vrací Mgr. Eva Vlachová 
jako třídní učitelka 1. ročníku. Na mateřskou dovolenou odešla paní vychovatelka Kristýna Pulcová. 

Letošní prázdniny se ve škole hodně pracovalo a opravovalo. Byla dokončena rekonstrukce tělo-
cvičny, střechy, kabinetu fyziky, opravovaly se odpady. Vymalovali jsme 2 třídy, dovybavili jsme 
zahradu, natřeli plot. Na děti čekají nové pomůcky, výzdoba, u prvňáčků nový koberec. 

Budu ráda, když se ve škole budete cítit příjemně. Usilujeme o to, aby škola měla blízko nejen  
k dětem, ale také k rodičům, bývalým žákům a široké veřejnosti. Věřím, že i vy k nám zavítáte  
a rádi zavzpomínáte na svá školní léta. 

Závěrem mi dovolte poděkovat zřizovateli za jeho vstřícný postoj i finanční podporu, všem pedagogům 
za obětavou práci, dále provozním zaměstnancům, kteří zvládli úklid v nelehkých podmínkách i zaměst-
nancům městyse a brigádníkům za pomoc. Poděkování patří vám všem, kteří nám fandíte a pomáháte. 

Pohodový školní rok 2022/2023 a pevné zdraví. 
Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Organizace školního
Zahájení: čtvrtek 1. září 2022 v 7.40 hodin.
První pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Druhé pololetí ukončeno v pátek 30. června 2023.
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022–pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny: pondělí 13. března 2023–neděle 19. března 2023  
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023. Pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Třídní schůzky
Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 8. září 2022 (1.–4. ročník v 15.00, 5.–9. ročník v 16.00).   
V době konání třídních schůzek budou ve sborovně školy probíhat doplňovací volby do školské 
rady za zákonné zástupce žáků. Bližší informace najdete na webu školy. 

Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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SporT

ODDÍL TJ 
MALá HANá 
KNÍNICE

Rozpis utkání

                  TJ Malá Haná Knínice
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Rozpis utkání

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA
5. Lipovec Knínice 04.09. v 16:30
6. Knínice Drnovice 11.09. v 16:30
7. Doubravice Knínice 18.09. v 16:00
8. Knínice Černá Hora 25.09. v 16:00
14. Knínice Skalice 28.09. v 16:00
9. Šošůvka/Vysočany Knínice 02.10. v 15:30

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ DOROST
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA
3. Lipovec/Ostrov Knínice 01.09. v 14:45
5. Velké Opatovice Knínice 03.09. v 14:00 Sobota
6. Knínice FSA Kras 10.09. v 16:30
8. Knínice Černá Hora 24.09. v 16:00 Sobota
9. Vysočany/Sloup Knínice 02.10. v 10:15

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA
3. Blansko "B" Knínice 03.09. v 13:00 Sobota
6. Knínice Bořitov/Žijeme Hrou 11.09. v 13:45
2. Knínice Lipovec/Ostrov 14.09. v 17:00
7. Bukovinka "B" Knínice 18.09. v 10:00
15. Knínice RDR Akademie "A" 21.09. v 17:00
8. Knínice Olomučany 25.09. v 13:15
1. Boskovice "C" Knínice 28.09. v 12:30
9. FSA Kras Knínice 02.10. v 10:00

                  TJ Malá Haná Knínice
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1. Boskovice "C" Knínice 28.09. v 12:30
9. FSA Kras Knínice 02.10. v 10:00

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA
2. Knínice Žijeme Hrou/Kuntát 03.09. v 10:00 Sobota
2. Knínice Bořitov/Žijeme hrou "B" 03.09. v 11:15 Sobota
3. Boskovice "B" Knínice 08.09. v 17:00
3. Boskovice "A" Knínice 08.09. v 18:15
4. Cetkovice Knínice 13.09. v 17:00 Úterý
5. Knínice FSA Kras "B" 17:09. v 09:00 Sobota
5. Knínice FSA Kras "A" 17:09. v 10:15 Sobota
6. Letovice "A" Knínice 24.09. v 09:30 Sobota
6. Letovice "B" Knínice 24.09. v 10:30 Sobota
7. Knínice Ostrov "B"/Lipovec 28.09. v 10:00
7. Knínice ostrov "A"/Vilémovice 28.09. v 11:15
8. Olomučany "B" Knínice 06.10. v 16:30
8. Olomučany "A" Knínice 06.10. v 17:30

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA
1. FC Boskovice "B" Knínice 03.09. v 09:00 Sobota
1. FC Boskovice "A" Knínice 03.09. v 10:15 Sobota
2. Knínice FSA Kras "B" 11.09. v 10:00
2. Knínice FSA Kras "A" 11.09. v 11:00
3. Letovice "B" Knínice 14.09. v 16:30
3. Letovice "A" Knínice 14.09. v 17:30
5. Knínice Ostrov/Vilémovice 25.09. v 10:00
5. Knínice Lipovec 25.09. v 11:15
6. Adamov Knínice 28.09. v 10:00
6. Olomučany Knínice 28.09. v 11:00

Odehrané zápasy

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

2. Knínice Adamov 3:1 3:0 2xLetfus Mi., Mucha V.

3. Jedovnice Knínice 4:0 1:0

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

3. FSA Kras "A" Knínice 9:1 5:0

Pavel Lajšner
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Odehrané zápasy

Pavel Lajšner
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Šipkařský tým Mustang Knínice
Historie a úspěchy
Tým Mustang Knínice existuje na poli klasických šipek od roku 2017, kdy se po dlouhých deseti le-
tech znovu obnovila steelová liga družstev na Jižní Moravě. Od samého začátku tým Mustang ovlá-
dl všechny ligové sezóny v regionu (mimo sezónu 2020/21, která se nekonala z důvodu pandemie) 
a zajistil si tak účasti na mistrovství České republiky, kde zaznamenal taktéž skvělé výsledky:
• Mistrovství ČR 2018 – Praha:  3. místo
• Mistrovství ČR 2019 – Praha: 2. místo

Druhým nejvýznamnějším turnajem družstev v šipkovém kalendářním roce je pak Gamlin Cup, 
který se tradičně koná v Chocni a často i s mezinárodní účastí týmů z okolních států.
• Gamlin Cup 2018 – Choceň: 3. místo
• Gamlin Cup 2019 – Choceň: 1. místo
• Gamlin Cup 2021 – Choceň: 2. místo

Představení hráčů
Na výborných výsledcích týmu se v současnosti spolupodílí celkem 12 hráčů, mezi nimiž jsou nejlep-
ší šipkaři z celé ČR s nespočtem individuálních úspěchů. V týmu tak můžeme najít například aktuálně 
jediného českého profesionálního hráče světové organizace PDC, dvojnásobného juniorského vice-
mistra světa, několikanásobné mistry republiky i mistry Evropy a členy reprezentačního týmu ČR:
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• Roman Klement (Boskovice) – hlavní mentor týmu a provozovatel hracího místa v Knínicích
• Vlastislav Chladil (Rozhraní) – kapitán týmu
• David Písek (Úsobrno)
• Adam Gawlas (Návsí)
• Vítězslav sedlák (Uničov)
• Daniel Barbořák (Fulnek)
• David Bašný (Boskovice)
• Filip Maňák (Brno)
• Michal Kočík (Brno)
• Michal Procházka (Kyjov)
• Pavel Ščudla (Úsobrno)
• Vladimír Nárožný (Boskovice)

Ohlédnutí se za loňskou sezónou 2021/22
Pro sezónu 2021/22 si tým Mustang Knínice po těsných pokusech z minulost kladl za cíl získat 
svůj kýžený premiérový titul absolutních mistrů ČR. Na začátku sezóny jsme tak začlenili do svého 
kolektivu dva nové spoluhráče, kteří pro tým znamenali obrovskou posilu.
Od roku 2017 s každou další sezónou roste na Jižní Moravěpočet přihlášených družstev a pro sezónu 
2021/22 jich bylo celkem 17. Poprvé tak došlo na to, že liga byla rozdělena do dvou skupin a o postu-
pu týmů na mistrovství ČR tak musela rozhodnout až baráž nejlepších týmů z obou skupin.
Jako již tradičně bylo pro nás samozřejmostí ovládnout ligovou sezónu na Jižní Moravě, kde si 
dokonce držíme jedinečnou neporazitelnost, přičemž jsme zapsali jen dva remízové zápasy, od 
založení týmu.
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Mistrovství ČR družstev 2021/22 se konalo 28. a 29. května 2022 v Dobříkově a zúčastnilo se jej 
celkem 32 družstev kvalifikovaných z oblastních ligových soutěží. Hrálo se v osmi čtyřčlenných 
skupinách, z nichž první dvě družstva postupovala do Play-off.
Svoji skupinu jsme hravě zvládli a nic nám tak nebránilo utkat se s nejlepšími týmy ve vyřazovací 
fázi turnaje. I v této části jsme dokázali zúročit kvalitu našeho týmu a bez výrazných potíží jsme si 
dokráčeli až pro titul mistrů České republiky po jednoznačných výsledcích 10:1 v osmifinále, 10:3 
ve čtvrtfinále, 10:0 v semifinále a 10:5 v samotném finále.
Pohár určený pro Mistry České republikytak poprvé nese štítek s názvem týmu „Mustang Kníni-
ce“
Asi po dvou měsících jsme měli možnost naši neporazitelnou formu potvrdit na Gamlin Cupu druž-
stev a povedlo se.Již 13. ročník Gamlin Cupu proběhl tradičně v Chocni ve dnech 23. a 24. července 
2022 a za rekordní účasti 59 družstev se jeho vítězem stává opět tým Mustang Knínice.
Naše cíle do budoucna
I nadále bychom samozřejmě chtěli pokračovat ve skvělých výsledcích našeho týmu. Proto se v ná-
sledujících sezónách chceme zaměřit na vytvoření lepších podmínek a zázemí v podobě nákupu no-
vých terčů a dalšího nutného vybavení.Nadále budeme v Knínicích ve spolupráci s Českou šipkovou 
organizací pořádat regionální turnaje, kde bychom také rádi přivítali nové hráče, třeba i z řad místních 
občanů. Věříme že lidé si rádi zahrají s hráči, kteří jsou úspěšní i v mezinárodním měřítku.
Protože bychom také chtěli v Knínicích jakýmkoli způsobem zviditelnit naši činnost a úspěchy, rádi 
budeme poskytovat průběžné informace do místního zpravodaje či obecní vývěsky apod.
Věříme, že městys Knínice dobře reprezentujeme a za veškerou jeho podporu děkujeme.

David Písek
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PLáNOvANé  AKCE

POCHOD PO DáLNIČNÍM TĚLESE
Sobota 3. září 2022

Start Městečko Trnávka 9.00 hodin, Start Chornice 10.30 hodin. 
Odjezd autobusu z parkoviště Zlatá růže Boskovice v 8.30 a 10.00 hodin. 

Cíl Moravské kartografické centrum Velké Opatovice. 
www.ktcboskovice.cz

Xv. Dožínková slavnost 
se koná v neděli 4. září 2022 od 13 hodin 

v agroturistickém centru OHRADA ve Vískách. 
Je připraven bohatý program, stánkový prodej a občerstvení. 

Vstupné zdarma. 

vODA KOŇKÓ PŘES TŘE KRAJE
Úsobrno – sobota 10. září 2022 od 13.00 hodin. 

Jedná se o dálkovou dopravu vody přes tři kraje 
Olomoucký – Jihomoravský – Pardubický, 

za pomoci historických, ručních vahadlových hasičských stříkaček.

Sociální služby Šebetov

DEN OTEvŘENÝCH DvEŘÍ 
se bude konat 

v sobotu dne 17. září 2022. 
Připravuje se bohatý program včetně prodejního jarmarku. 
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UPLYNULé  AKCE
Mezinárodní cyklistický závod Sazka tour
projel ve čtvrtek 4. 8. 2022 ve 13.15 hodin Knínicemi.
Historie cyklistické SAZKA Tour se začala psát v roce 2009 pod názvem Czech Cycling Tour. Zá-
vod rychle prošel kvalitativním vývojem a stal se součástí 1. kategorie evropské tour Mezinárodní 
cyklistické unie. Od té doby se stal závod nejvýznamnějším, největším a tradičně nejkvalitněji 
obsazeným mezinárodním silničním podnikem v Česku.

ÚM



InzErCE

TAK UŽ I MYŠPULÍN HRAJE FOTBAL!!   A CO TY??  PŘIJĎ MEZI NáS !!

NAJDEŠ NÁS KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD PĚTI ODPOLEDNE  
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V KNÍNICÍCH

HLEDÁME HLAVNĚ KLUKY A HOLKY PRO DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK 
(ROČNÍKY 2012–2017)

Více informací na telefonních číslech: Petr Palán 733 168 444 nebo Jan Dvořák 739 550 927

… AKORáT BOBÍK S NáMI NECHODÍ, TEN SEDÍ DOMA  
A HRAJE HRY NA MOBILU…

MUDr. Rula Machačová - DOvOLENá
9. 9.–16. 9. 2022
27. 9.–5. 10. 2022
Sestra v ordinaci přítomna: pondělí, úterý, čtvrtek: Boskovice, Lidická 10 od 8.00–10.00 h.
   středa: Šebetov od 8.00–10.00 h.

Zástup: MUDr. Pavel Doležel – Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost – Nemocnice Boskovice po–pá: 17.00–22.00 h. so, ne: 8.00–18.00 h.

Restaurace na Holbě zve občany na 2. Pivní slavnost
v pátek 16. 9. 2022 od 18.00 hity nejen 90. let, v sobotu 17. 9. 2022 od 17.00 country, trampská píseň, pop
Těšit se můžete na vybrané druhy piv a pivních speciálů, maso a makrely z udírny.
Těší se na Vás Holba team.

LICEA Prostějov oznamuje výkup padaných jablek, který začne 8. 9. 2022  a dále bude prová-
děn každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin u Restaurace Na Holbě.

Restaurace Na Holbě si Vás dovoluje pozvat na makrely a další speciality z udírny v pátek 2. 9. 2022. 
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Městys Knínice srdečně zve všechny naše občany na

SPOLEČENSKé SETKáNÍ 
SE SEnIory

v sobotu 8. října 2022
od 15.00 hodin v kulturním domě v Knínicích.

VYSTAVENY BUDOU FOTOGRAFIE A KRONIKY MĚSTYSE KNÍNICE.
výstava obrazů knínických malířů

Zveme všechny bez rozdílu věku také na kulturní program 
od 16:00 hodin, ve kterém vystoupí

Děti ze Základní a mateřské školy Knínice
Aerobic – děti ze Sebranic

Lady tep Dance – stepařky seniorky
Imitátor Zdeněk Barnett

Divadelní scénka v podání knínických ochotníků
Tombola

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku. Pro naše seniory bude připraveno pohoštění zdarma.
Pro zájemce z Knínic zajistíme odvoz tam i zpět (dohoda na tel. č.: 774 654 232).

Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši účast.


