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Oddíl TJ Malá Haná Knínice Vás srdečně zve na

X. PLES FOTBALISTŮ
který se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019

v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích.

Zahájení ve 20 hod.
Hraje skupina MIX Boskovice pana Kolčavy.

Tradiční půlnoční dámská soutěž o ceny  
v kopu míčem na minibranku.
Bohatá tombola a občerstvení.

Výběr jakostních a přívlastkových vín.
Ochutnávka karibských rumů

Vstupné s místenkou 100 Kč.
Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.
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informace  z  radnice

Úřad městyse Knínice – provozní doba
Pondělí – úřední den: 7–17 h. 
Úterý – úřední den: 7–17 h. 
Úterý: 15–17 h. úřední hodiny starosty a místostarosty na úřadě.  
Jiný termín po domluvě se starostou (telefonicky, e-mailem).
Středa: 7–15.30 h.
Čtvrtek: 7–15.30 h. (uzavřeno pro veřejnost)
Pátek: 7–12 h.
Polední přestávka:  12–12.30 h.
Kontakt: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, mobil: 774 654 232, tel.: 516 465 423 
e-mail: um@mestyskninice.cz 

Starosta pan Petr Grénar – mobil: 774 687 332 
e-mail: starosta@mestyskninice.cz 
 

Dotace a dary poskytované občanům z rozpočtu městyse Knínice
Při narození dítěte – maximálně 3 000 Kč/dítě v roce jeho narození, popřípadě v roce následujícím. 
Na obědy pro seniory (starobní a invalidní důchodce) – maximálně 20 Kč/osobu/pracovní den,  
na obědové polední menu.
Na novou bytovou jednotku nástavbou, nebo rekonstrukcí stávající nemovitosti v k.ú. Knínice  
u Boskovic – maximálně 30 000 Kč/BJ/žadatel.
Na novostavbu rodinného domu v k.ú. Knínice u Boskovic – maximálně 50 000 Kč/RD/žadatel.
Na nově vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) v k.ú. Knínice u Boskovic – maxi-
málně 35 000 Kč/ČOV/žadatel.
Na nákup dárkového balíčku pro dítě při mikulášské nadílce v Knínicích – maximálně 100 Kč/dítě/rok.

Finanční úřad Boskovice – daň z nemovitých věcí 
Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. 1. 2019. 
Místo podání – Finanční úřad v Boskovicích, ul. 17. listopadu 6, v úředních dny: pondělí a středa 
8.00–17.00 hod. V druhé polovině měsíce ledna bude mít finanční úřad v této souvislosti rozšířené 
úřední hodiny. Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud se změnily parametry, které ovlivňu-
jí výpočet daně, tedy například jste v roce 2018 kolaudovali stavbu, přistavovali, měnili rozlohu 
pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Daňové přiznání musíte odevzdat také v případě, že 
v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí a některou z nich jste v roce 2018 prodali. Pokud jste na 
území jednoho kraje vlastnili jedinou nemovitost, kterou jste v roce 2018 prodali, nemusíte v roce 
2019 podávat daňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu do konce ledna prodej nemovitosti 
písemně oznámit. 
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky. Vlastníci dato-
vých schránek podávají přiznání (stejně jako oznámení o prodeji nemovitosti) povinně elektronic-
kou cestou. Aplikace pro elektronické podání je k dispozici na portálu www.daneelektronicky.cz. 
Pokud u vás v roce 2018 k žádné zásadní změně nedošlo, daňové přiznání za nemovitosti přiznané 
v minulosti znovu nepodáváte
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Knihovna po rekonstrukci podlahové krytiny

U S n e S e n Í
č. 3 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
17. 12. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Tomáše Bohatce a Miroslava Přikryla č. 133.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
4.2.  Návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
 zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, na rozšíření plynovodu v lokalitě U Nádraží, 
 s GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
5.2.  Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 1. 2019.  
6.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2019. 
6.3.  Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2020-2022.
7.2.  Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2018.
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7.3.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2019.
8.2.  Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice pro rok 2019.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.3.  Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2018.
3.4.  Úřadu městyse předložit členům zastupitelstva vyúčtování za pronájem plynárenského 
 zařízení za rok 2018.  
4.3.  Uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
        plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s GasNet, s.r.o., se sídlem 
        Klíšská 940, Ústí nad Labem.
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2019.

Tomáš Bohatec, Miroslav Přikryl č. 133
Petr Grénar, starosta

 

odpady
Odvoz domovního odpadu: 3. 1., 17. 1., 31. 1.

Provozní doba skládky:  
12. 1., 26. 1. 8.00–14.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KniHoVna
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

šKola  a  šKolKa

PŘÁNÍ DO ROKU 2019
Vážení rodiče, učitelé, žáci a příznivci naší školy. 
Dovolte mi, abych Vám popřála pohodový rok 2019, pevné zdraví, spokojenost, 
úspěchy osobní i pracovní. Všem přeji životní optimismus, dobrou náladu, 
trpělivost. Ať Vás po celý rok provází štěstí, láska a úsměv.
Byla bych ráda, aby pro Vás škola byla místem klidu, radosti, osobního 
bezpečí, místem, kam rádi přicházíte a kde se cítíte dobře. 
Děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce a zároveň ještě jednou přeji 
úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2019. 
        Mgr. Jitka Vaňková
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Bruslení na 1. stupni zš
Stejně jako v loňském roce žáci prvního stupně naší školy absolvovali výuku bruslení na ZS stadi-
onu v Boskovicích pod vedením trenéra Petra Šebka. Třeťáci si upevňovali pohybové dovednosti, 
které získali již minulý rok, druháci stáli na bruslích poprvé. Všichni se moc snažili a při závěrečné 
hodině už kroužili, brzdili a otáčeli se jako zkušení krasobruslaři. V lednu se zapojí do výuky brus-
lení i ostatní třídy prvního stupně.

Mgr. Iva Paráková

Divadelní představení „Louskáček“ – Janáčkovo divadlo v Brně
Vánoční svátky jsou pro nás všechny spojeny s atmosférou pohody, přítomností blízkých a teplem 
domova. Kouzlo vánočního stromečku a rozzářené oči dětí v nás probouzejí nostalgii, vzpomínky 
na dětství a na svět pohádek, do kterého se rádi vracíme.
Děti prvního stupně shlédly baletní pohádku Louskáček v podání Baletu Národního divadla Brno, 
která okouzluje děti po celém světě už více než sto let. Ožívá v ní tajemství vánočního stromečku, 
dětský svět plný radosti a nekonečné fantazie.

Mgr. Iva Paráková
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 30.11.2018 proběhlo pasování prvňáčků. Královskou družinu v čele s králem, královnou 
a několika poddanými přivítalo 24 statečných prvňáčků. Chrabrý rytíř přečetl pověřovací listinu  
a poté skutečným mečem pasoval děti na čtenáře. A jako správný čtenář obdržel každý z účastníků 
vlastní slabikář.

Zuzana Richterová
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Vánoční dílničky a jarmark
Zažít třpytivě krásnou předvánoční atmosféru, vyrobit si společně s dětmi drobné vánoční dárečky, 
vybrat si již vyrobené menší či větší dárečky a dekorace nebo si jen tak posedět a popovídat s přáteli 
a známými u šálku čaje měli možnost všichni, kteří navštívili v úterý 4. prosince naši školu. Děku-
jeme všem, kteří zakoupením výrobků na jarmarku přispěli na sportovní hry do ŠD. 

Mgr. Iva Paráková

Úspěch ve výtvarné soutěži
V září poslali naši žáci svoje výtvory do výtvarné soutěže "Pruhy, proužky", kterou pořádaly Sociální 
služby Šebetov. Porota hodnotila 140 výtvarných prací, z nichž některé byly kolektivní. Nyní jsme 
dostali výsledky soutěže a můžeme se pochlubit fantastickým umístěním. Natálie Říhová z 9. třídy  
ve své kategorii zvítězila, Matyáš Ambroz (také 9. třída) obsadil 3. místo.
Gratulujeme všem ke skvělým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výstava zasla-
ných prací bude v prostorách Sociálních služeb Šebetov k vidění denně od 14. 12. 2018 do 31. 1. 2019 
od 9.00 do 18.00 hodin.

Mgr. Helena Paroulková
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Prosinec v mateřské škole
Adventní čas jsme zahájili slavnostním rozsvícením vánočního stromku, kterému předcházelo jeho 
zdobení a také společně prožité chvíle při adventním tvoření. Pak už jsme se všichni těšili na Mi-
kuláše. Nejdřív přišel k nám do školky, pak jsme ho byli přivítat básničkami a písničkami na obci. 
Tímto děkujeme sponzorům – Agrospolu Knínice a Jednotě Boskovice – za odměny pro děti. 
V tomto měsíci také skončilo bruslení, a děti, které se ho zúčastnily, dostaly vysvědčení s velkou 
jedničkou. K předvánoční atmosféře patří i pohádky, tak jsme se byli na jednu takovou podívat 
v zámeckém skleníku v Boskovicích. Jak již je zvykem, nacvičili ji pro nás studenti Střední peda-
gogické školy a VOŠ a Střední školy v Boskovicích, ubytovaní v Domově mládeže, pod vedením 
své vychovatelky. Měla název Mrazík a moc se jim povedla. Hned jsme jim namalovali a předali 
obrázky z tohoto představení. Do školky nám pak přijeli zahrát, zazpívat a povyprávět vánoční 
příběh učitelé ze ZUŠ Velké Opatovice.
Dne 14. 12. 2018 se konalo slavnostní předání cen výtvarné soutěže Sociálních služeb Šebetov VY 
a MY s názvem Pruhy, proužky, pruhovaný svět. V mateřské škole máme tak šikovné děti, že třída 
Berušek se umístila na 1. místě se svými Ježečky a třída Žabek se svou kolektivní prací V rybníce 
na 2. místě. I přes velkou nemocnost se našli zástupci dětí z těchto tříd a přijeli si osobně ceny pře-
vzít. Hodnoceno bylo více než 140 výtvarných prací, tak to považujeme za obrovský úspěch. 
Za peníze ze sběru papíru jsme pořídili helmy pro děti a odrážedla. Ve školce také probíhá sbírka již 
nepotřebných odrážedel. Děkujeme tímto všem dětem, které neváhají obdarovat jiné děti!
Kolektiv učitelek MŠ přeje všem lidem v obci klidné prožití zbylých vánočních dnů a láskyplný  
a požehnaný nový rok 2019!

Mgr. Daniela Ošlejšková



8

UplynUlé  aKce

Divadelní přestavení
Divadelní spolek VOKO z Okrouhlé sehrál v sobotu 1. 12. 2018 v kulturním domě známou Cimr-
manovu hru Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Přítomné obecenstvo se bavilo při 
skvěle sehraném představení, mnohdy lépe než je originál. Děkujeme občanům za účast a za dob-
rovolné příspěvky vstupného.

ÚM
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Mikulášská nadílka
V sobotu 8. 12. 2018 přijel do Knínic nadělovat Mikuláš. Tradiční akci uspořádal před Restaurací 
Pod Lípou Sbor dobrovolných hasičů Knínice ve spolupráci s Městysem Knínice. Nejdříve se před-
stavily děti s pásmem mikulášských básniček, písniček a tanečků. Poté za doprovodu hudby ozá-
řil oblohu nad Knínicemi ohňostroj. Dárkové balíčky pro děti připravila prodejna COOP Jednota 
Knínice. Poděkování patří všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli, zejména pak Martinovi 
Strakovi a Jirkovi Petrovi za přípravu krásného ohňostroje.

ÚM

poHled
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Pro ty z Vás, kteří se zajímáte o historii vlastního domu, případně pátráte po svých předcích, jsem po delší době opět 
připravila soupis obyvatel městečka Knínice.  Je psán k r. 1869 a jako podklad mi posloužil seznam „duší“ zdejšího 
farního úřadu. Vysvětlivky jsou uvedeny v závěru textu.

Seznam domů a obyvatel městečka Knínice k r. 1869
(II. část)

81. ¼ lán
Josef SyneK (32) + m. Františka (23), děti František (4), Františka (1). Děvečky Anna (20) a Veronika (14).

81. ½ lán
František VAŠÍČEK (53) + m.  Veronika (49), syn František (24). Děvečka Anna (21). Podruhkyně Anna Kührová 
(41) a její syn David (18). Podruh Jakub Machát (31) + m. Marie (30) a jejich syn František (2).

HiStorie
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82. ½ lán
Marie VAŠÍČKOVÁ (výměnkářka, 51), její synové František (20) a Josef (14). František NECHUTA + m. Aloisie. 
Děvečka Františka (21).

83. ¼ lán
Martin KaVan (55) + m. Anna (50), dcera Anna (18). Viktorie Kavanová (výměnkářka, 83). Děvečka Kateřina (25).

84. ¼ lán
Josefa KOPALOVÁ (vdova, 38), děti Josef (9). Antonín (6), František (4), Kateřina (14). Děvečky Kateřina (14)  
a Anna (21). František Kopal (výměnkář, 64) + m. Kateřina (60).

85. ¼ lán
Anna ODEHNALOVÁ (vdova, 59), děti František (29), Vincenc (21), Františka (34). Barbora Krajíčková (56)  
a její dcera Magdaléna (13).

86. ¼ lán
Františka NOVOTNÁ (vdova, 28), děti Tomáš (6), František (3). Děvečka Josefa (27) a její dcera Františka (8).

87. podsedek
Veronika POSPÍŠILOVÁ (vdova, 58). Děvečka Josefa (36).

88. ¼ lán
František JaKUBec (40) + m. Anna (40). Děti Františka (18), Anna (4). Synovec Prokop (12).

89. hostinec
JelÍneK (pachtýř, Žid) + m. Anna. Děti Anna a Karolína. Rozálie (matka, výměnkářka). Děvečka Anna (19). 
Tomáš Prchal (pomocník, 39) + m. Františka (32). Děti Tomáš (6), Františka (2).

90. domek
Antonín pUlec (72) + m. Anna (61). Synovec František (26). Anna Tesařová (podruhkyně, 31) a její syn Ignác 
(2). Veronika Krajíčková (podruhkyně, 32) a její dcera Anna (16) a Veronika (1). Kateřina (sestra, 29). Bartoloměj 
Tatírek (26).

91. ¼  lán
Josef prcHal (49) + m. Anna (49), dcera Františka (11). Děvečka Františka (24). František Vojtěch (výměnkář, 
69) + m. Josefa (58).

92. ¼ lán
František pUlec (49) + m. Veronika (46), děti Josef (20), Anna (15), Josefa (17), Marie (13), Veronika (9), Kateřina (6).

93. ½ lán
Josef prcHal (53) + Josefa (52), syn Josef (23). Anna Prchalová (výměnkářka, 58) a její děti František (28),  
Florian (25) Antonín (18), Veronika (24) a její syn František (1), Josefa (21).

94. podsedek
Veronika BEDNÁŘOVÁ (vdova, 33). Děvečka Anna (40).
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95. ½ lán
František SyneK (39) + m. Františka (28), děti František (1), Františka (6). Děvečky Františka (19) a Anna (20), 
pacholek Matěj.  Tomáš Vašíček (podruh, 28) a m. Františka (26), jejich dcera Františka (1). Jan Zemánek (výměn-
kář, 60) + m. Apolena (60).

96. ¼ lán
František KRAJÍČEK (46) + m. Anna (36), děti Josef (6), František (13), Anna (18), Františka (3). Josef Zemánek 
(podruh, 39) + m. Barbora (38).

97.
František HerziG (panský hajný, 49) + m. Anna (41), děti Ludvík (26), Emanuel (16), Julie (22), Albína (14), 
Antonie (12), Amálie (8), Anna (6).

98. domek
Josef STŘÍŽ (28) + m. Františka (28). Josef Stříž (výměnkář, 69), syn František (18), dcera Marie (22).

99. domek
Josef STŘÍŽ (36) + m. Josefa (29), děti Josef (5), Antonín (2). Antonín Stříž (bratr, 26).

100. domek
Josef KoUtnÝ (39) + m. Františka (37). Děti Jan (14), Josef (10). Marie Krajíčková (švagrová, 30).

101. ¼ lán
Tomáš ŠEVČÍK (43) + m. Josefa (42), děti Vincenc (4), Tomáš (1), Františka (15), Anna (12), Marie (9). Josef  
Ševčík (podruh, 30) + m. Antonie (26), syn Josef (1).

102. ¼ lán
Josef KRAJÍČEK (vdovec, 61), synové Florian (33) a Vincenc (28).

103.
Antonín KalaBUS (podruh, 62) + m. Františka (56), dcera Františka (22). Anna Ševčíková (vdova, 56) a její sy-
nové František (22) as Antonín (17).

104. ¼ lán
Fabian KalaBUS + m. Josefa. Děti Josef a František. Fabian Konečný (výměnkář) + m. Josefa, dcera Anna.

105. domek
Florian Janda (49) + m. Františka, děti František (15), Františka (20), Josefa (18), Anna (13), Marie (8), Veronika 
(6).  Anna Jandová (výměnkářka, 73).

106. hostinec
GottlieB (pachtýř, Žid) + m. Anna, děti Florentina, Mořic, František. Róza (sestra). Děvečka Anna.

107. radnice, kupecký krám
Adalbert zezUla (kupec, 60) + m. Josefa (55). Josef (bratr, 66). František Ševčík (kupec, 59) + m. Veronika (59).

108.
Josef Kaplan (perníkář, vdovec), děti Rudolf, Emanuel, Konstantin, Wilhelm, Reinhold, Florentina, Emílie, Julie.  
Antonín STŘÍŽ (podruh, 32) + m. Veronika (30), děti Antonín (1), Anna (4). František HrdÝ (podruh, 40) + m. 
Josefa (32), děti František (7), Josefa (11). František PŘIKRYL (podruh, 43) + m. Cecílie (39), děti František (18), 
Josef (16), Alois (10).
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109. ½ lán
František VarHa (45) + m. Marie (44), děti František (13), Josefa (18), Františka (15).

110. ¼ lán
Josef prcHal (62) + mn. Veronika (43). Děvečka Františka (25), pacholek Jiří (19).

111. ¼ lán
Florian adam (32) + m. Františka (31), neteře Františka (15) + Johana (13). Josefa (děvečka, 21).

112. ¼ lán
Josef pUlec (58) + M. Františka (42), děti Tomáš (19), Josef (15), František (13), Florian (7), Antonín (1), Františka 
(21), Marie (9). Josef UHLÍŘ (podruh, 40) + m. Josefa (35), děti Tomáš (9), Marek (5), František (2), Barbora (12).

113. ¼ lán
František DVOŘÁČEK + m. Josefa, děti Johan a Františka. Děvečka Marie.

114. ½ lán
Marie KOUTNÁ (vdova, 40), děti Tomáš (16), Josef (13), Anna (10). Pacholek Josef (31). Josefa Koutná (švagrová, 
31), Marie Koutná (švagrová, 29), Anna Koutná (švagrová, 27).  František Koutný (výměnkář, 68), jeho děti Franti-
šek (36), Marie (29), Josefa (26).

115. ¼ lán
František OKÁČ (58) + m. Viktorie (53), děti Florian (23), Kateřina (12). Tomáš David (výměnkář, 76) + m. Vero-
nika (56).

116. ¼ lán
Tomáš PROCHÁZKA (45) + m. Anna (41), děti Josef (19), Tomáš (14), František (8).  Františka Procházková (36).

117. ¼ lán
Josef UHLÍŘ (38) + m. Veronika (34), děti Florian (14), Josefa (12), Barbora (10), Veronika (3). Anna Uhlířová 
(výměnkářka, 67). Josef Andrlík (podruh, 41) + m. Anna (37), děti František (9), Marie (7), Anna (3).

118. ½ lán
František odeHnal (54) + m. Marie (39), děti Josef (10), František (7), Tomáš (2). Děvečka Veronika (21).

119. ¼ lán
Martin Krenar (40) + m. Terezie (31), děti Martin (2), Josef (1), Veronika (4). Děvečka Johana (37). Vincenc 
Procházka (výměnkář, 63) + m. Anna (61).

120. ¼ lán
Jan BÍleK (podruh, 39) + m. Františka (35), děti Františka (8), Tekla (5), Aloisie (1).  Josef Geršl (podruh, 60) + 
m. Marie (47), syn Matěj (13).

121. domek
František HRUŠÁK (39) + m. Josefa (43), děti Josef (12), František (9), Josefa (14), Kateřina (7).

122. domek
Tomáš andrlÍK (43) + m. Františka (27), syn František (1). Veronika Zemánková (podruhkyně, 40). Mariana 
Andrlíková (výměnkářka, 62), dcera Josefa (21).
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123. domek
Josef HocH (34) + m. Veronika (28). Matka Josefa (62).

124. domek
František KrKaVec (56) + m. Anna (42), děti Florian (14), Antonín (8), Kateřina (28), Anna (21), Josefa (11).

125. domek
Antonín MACHÁT (45) + m. Anna (42), děti Josef (23), František (7), Františka (18), Marie (9).

126. domek
Antonín ŠPAČEK (vdovec, 61), syn Josef (28), dcera Kateřina (29). Florian Andrlík (podruh, 28) + m. Veronika 
(23), dcera Františka (1). Antonín Špaček (podruh, 37) + m. Josefa (29), děti Josef (1), Františka (13), Kateřina (10), 
Veronika (8).

127. domek
František KoUtnÝ (34) + m. Františka (23). Jan Koutný (výměnkář, 61), synové Josef (28), Tomáš (26), Florian (24).

128. domek
František KoUtnÝ (36) + m. Anna (31), dcera Veronika (2).  Mariana (sestra, 29) a její syn František (8).

129. domek
František OKÁČ (37) + m. Marie (26), dcery Františka (6) a Anna (4).

130. domek
Jan ŠEVČÍK (30) + m. Anna (28), děti Tomáš (6), Josefa (9).

131. domek
Františka OKÁČOVÁ (vdova, 44), dcera Veronika (23).

132. domek
František KONEČNÝ (60) + m. Veronika (57), děti František (37), Josef (34), Františka (30), Anna (22). Johana 
Krajíčková (46) a syn Karel (10). Tomáš Konečný (27) + m. Veronika (21), dcera Anna (1).

133. domek
Josef VAŠÍČEK (37) + m. Marie (36), děti Pelegrin (12), František (3), Marie (15). František Vašíček (bratr, 31), 
Františka (sestra, 15).

134. domek
Tomáš JaKUBec (34) + m. Františka (23), syn Tomáš (1). Veronika Dosedlová (podruhkyně, 50), dcera Josefa (23) 
a její dcera Aloisie (1).

135. domek
Matěj (příjmení neudáno, podruh, 54) + m. Anna (44), dcera Marie (16).

136. domek
František HRUŠÁK (44) + m. Anna (37). Veronika (matka, 73).

137. domek
Josefa VÁVROVÁ (podruhkyně, 49), syn Josef (23), dcera Veronika (18). Veronika (matka, 72). Josefa KOUTNÁ 
(podruhkyně, 49), syn Josef, 24), dcera Antonie (26) a Marie (21), její dcera Magdaléna (1).
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138. domek
Josefa KOPALOVÁ (podruhkyně, 56), dcera Anna (30). Františka KOPALOVÁ (podruhkyně, 45), syn František 
(20) a dcera Ludmila (25).

139. domek
Josef STŘÍŽ (44) + m. Marie (40), děti František (10), Josef (7), Františka (17), Marie (15), Josefa (8).

140. domek
Barbora DAVIDOVÁ (výměnkářka, 36), dcera Marie (5). Děvečka Anna (16).

141. domek
Ondřej filip (podruh, 34) + m. Anna (35), dcera Josefa (4). Matka Veronika (64).

142. domek
Matěj STŘÍŽ (vdovec, 62), děti Josef (24), František (18), Františka (32), Marie (21).

143. domek
František štrofeK (41) + m. Veronika (30), děti František (12), Martin (6), Vincencie (9), Anna (3). Veronika 
(sestra, 30), její syn Josef (6). Vincencie (sestra, 27).

144. domek
Antonín zaVadil (36) + m. Viktorie (34). Markéta (matka, 77).

145. domek
Tomáš HradSKÝ (32) + m. Františka (32), syn Josef (4). Martin PRCHAL (výměnkář, 68) + m. Mariana (67), 
neteř Anna (18).

146. domek
Josef KaVan (62) + m. Josefa (56), syn Tomáš (24) a Jan (15).

147. 
Jan KrUšina (učitel, 54) + m. Marie (28), děti Hugo (19), Karel (15), Josefa (2), Antonie (1).

148. domek
Josef BÍleK (32) + m. Anna (23), dcera Františka (1).  Kateřina Uhlířová (výměnkářka, 53). Děvečka Marie (16).

149. domek
Tomáš ŠPAČEK (53) + m. Kateřina (37), děti František (13), Tomáš (7), Marie (4).

150. domek
František ZEMÁNEK (29) + m. Josefa (27), děti Martin (8), František (6), Anna (3), Josef (1).

151. domek
Jan KaVKa (45) + m. Cecílie (41), děti Františka (16), Anna (10).

152. hostinec
HirScH (pachtýř, Žid) + m. Rosálie, děti Josef, Mojzes. Děvečka Anna (20). Terezie Střížová (výměnkářka, 58), 
syn František (22).
153. domek
Tomáš prcHal (29) + m. Anna (31), děti Jiří (1), Marie (9), Helena (7). Josef Monhort (výměnkář, 61) + m. Ro-
zálie (40), syn Tomáš (23), dcera Anna (11) a Marie (28), její dcera Markéta (2).
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154. domek
Josef ŠEVČÍK (38) + m. Františka (34), dcery Františka (8) a Kateřina (6).  Libor Ševčík (výměnkář, 65) + m. Ka-
teřina (58), synové Josef (35) a Antonín (20), dcera Johana (23).

155. domek
Florian KAŠTÁNEK (51) + m. Josefa (49), dcera Kateřina (26) a její dcera Františka (6), dcery Josefa (23), Veronika 
(19).

156. domek
Josef Kopal (50) + m. Mariana (47). Matka Františka (61).

157.
František KaVan (28) + m. Kateřina (26).

158. domek
František PROCHÁZKA (36) + m. Františka (37), dcery Filoména (4) a Františka (1).

159. domek
Josef mÜller (31) + m. Františka (26), děti Josef (7), Alois (2), Terezie (5). Děvečka Anna (18).

160. domek
Florian Valenta (29) + m. Františka (27), syn Alois (2).

Obecní pastouška, bez čísla
Ondřej VÁVRA (podruh, 55) + m. Anna (45), děti František (19), Tomáš (16), Anna (14), Marie (10). Eduard ŠEVČÍK 
(podruh, 41) + m. Františka (36), děti Josef (4), Eduard (2), Františka (9), Marie (7), Anna (5).

K r. 1869 žilo v Knínicích celkem 1030 obyvatel, z nichž bylo 979 katolíků, 30 evangelíků 
a 21 židovského vyznání.

Vysvětlivky: 
1, 2, 3 … – číslo popisné
¼ lán – grunt s rozlohou pozemku do 8,6 ha
½ lán – grunt s rozlohou pozemku kolem 17 ha
podsedek – chalupník, kterému přenechal za stanovený plat půdu jiný poddaný, nejčastěji sedlák
domek – domkař vlastnil domek a k němu malý pozemek (kolem 2,5 ha)
podruh – bydlel v nájmu u sedláka a pracoval na jeho poli
Josef JAKUBEC – jméno hospodáře (nemusí být majitelem hospodářství)
(64) – věk (nemusí odpovídat skutečnosti – rozdíl až pěti let)
m. – manželka
pacholek, děvečka – seznam neuvádí příjmení

Příště – v únorovém čísle Zpravodaje si povíme o požárech, které postihly Knínice.

K fotografii: pokud někoho na fotografii poznáte, prosím, ozvěte se.  Předem děkuji.

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz
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Sbor dobrovolných hasičů, 
Divadelní spolek Knínice

zvou všechny děti na

KARNEVAL
V sobotu dne 12. ledna 2019 

ve 14.00 hodin

v sále KULTURNÍHO DOMU 
v Knínicích

Občerstvení zajištěno.

Těší se na Vás pořadatelé.
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