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informace  z  radnice

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych se s Vámi v tomto článku podělil o chystané změně ve svozu odpadů v Knínicích. 
Jelikož slyším různé informace, které se ne vždy zakládají na pravdě, tak chci věci uvést na pravou 
míru a informovat Vás o dění kolem svozu odpadů.  Městys Knínice byl v r. 2017 spoluzakladate-
lem projektu Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, založení svazku podpořilo 
minulé zastupitelstvo. Cílem svazku a pod heslem „Naše odpady“ je zajistit v obcích našeho re-
gionu větší třídění odpadu a jít pomalu naproti chystané změně legislativy, která by měla vstoupit 
v r. 2030 (původně rok 2024) a kdy bude mimo jiné zakázáno skládkování odpadu. Změna zákona 
přinese dle mého názoru určitě zdražení poplatku za odpad, který v současné době činí v Knínicích 
500 Kč na osobu. Náklady za odvoz komunálního odpadu se ale každoročně zvyšují, poslední 
zdražení přišlo letos o 5,5 procenta. Jediným řešením, jak snížit množství odpadů na skládkách, je 
poctivé třídění využitelných složek odpadu, které lze znovu využít jako surovinu. Recyklací se rov-
něž šetří i velké množství energie, která je potřeba při výrobě nových výrobků z přírodních surovin. 
Přesto ani recyklace není dokonalým řešením, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 
Do roku 2029 budeme muset snížit tříděním směsný komunální odpad o 75 procent.  V současné 
době má svazek již 43 obcí (zakládalo jej necelých 20 obcí), převážně jihomoravského kraje, ale je 
rozšířen i do kraje pardubického (např. Městečko Trnávka) a olomouckého (Protivanov). Dalším 
cílem svazku bylo dosáhnout toho, abychom si o odpadech rozhodovali sami a peníze z odpadů 
zůstaly v regionu, případně se vraceli do obcí a ne jak je tomu teď, že část našich peněz odchází 
do zahraničí. Svazek obcí založil loni v březnu svoji společnost Technické služby Malá Haná,  
s. r. o. (www.tsmh.cz), která zakoupila nová svozová vozidla a od letošního roku již provádí svozy 
odpadů, přepravu, třídění. Vozidla můžete již spatřit např. v sousedních Vážanech nebo v Šebetově. 
Systém, který se rozběhl je nazýván sběr odpadu od dveří, tzv. DOOR TO DOOR. Městys Knínice 
po zvážení nabídky služeb a prokonzultování mezi zastupiteli dal dosavadní firmě SUEZ, a. s. 
výpověď, kdy od ledna 2020 začne odpad svážet nová firma, tedy Technické služby Malá Haná. 
Chceme tím pomoci ještě většímu třídění, nemusíte zbytečně chodit ke kontejnerům, které jsou 
občas přeplněné tak, že do nich již nelze odpad umístit. Třídění tak probíhá přímo v domácnosti, 
vzdálenost k nádobám je co nejkratší. V současné době se již připravují podklady pro zažádání  
o dotaci na nové nádoby. Výzva je otevřená do února 2020, poté bude probíhat administrativa jako 
výběrové řízení apod.  Každá domácnost obdrží tři barevné nádoby z dotace, žlutou na plast, mod-
rou na papír a hnědou na bioodpad. Tyhle nádoby budou Knínicím doručeny v první polovině roku 
2021 a ihned poté doručovány do domácností. Do téhle doby bude probíhat svoz tak jak doposud. 
K těmto nádobám – plastovým popelnicím (u bytovek velkoobjemové nádoby), zakoupí městys  
i nádoby černé na zbytkový směsný komunální odpad. Tyhle nádoby nelze pořídit z dotačního 
titulu, nákup pořídí městys z vlastních zdrojů. Cena nádoby je v porovnání s cenou v obchodě jiná, 
levnější, jelikož se bude na dotaci s ostatními obcemi objednávat cca 11 tis. nádob. Každá domác-
nost tedy obdrží čtyři nádoby na odpad. Nádoby byly vysoutěženy v prvních kolech dotace pro 
okolní obce za cenu cca 700 Kč, dotace na nádobu činí 85 procent. Po obdržení nádob domácnost-
mi Vám všem předáme i svozový kalendář, kde budou vyznačeny dny svozů jednotlivých nádob. 
Každá nádoba na odpad je opatřena čipem a při svozu je nádoba automaticky „načtena“ a zvážena, 
jelikož nová svozová vozidla mají zabudované váhy. Tyhle váhy fungují přesně, odchylka na plném 
svozovém autě je cca 20 kg. Podklady o váze odpadu pak dostane městys pro kontrolu při platbách 
za odpad. Dostal jsem již tabulku s výsledky, jak jsou na tom s odpadem okolní obce a musím 
konstatovat, že se třídění lidé ujmuli zodpovědně. Komunální směsný odpad klesl na polovinu, to 
znamená, že lidé třídí a chovají se k životnímu prostředí zodpovědně. Na závěr článku o odpadech 
Vám sděluji, že o průběhu a vývoji otázky odpadů Vás budu informovat. Určitě, jak přijde pravý 
čas, tak uspořádám v kulturním domě besedu se zástupci Technických služeb Malá Haná, kde bude 
představena společnost, výsledky třídění odpadu a bude prostor na Vaše dotazy.
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Nová legislativa obcím ukládá od 1. 1. 2020 zajištění sběru přepálených olejů z domácností. Likvi-
dace je již zajištěna a od nového roku budou umístěny nádoby na přepálený olej u restaurace Pod 
Lípou a u základní školy. Nádoby nám dodá zdarma firma Černohlávek Oil z Církvic, pravidelný 
odvoz zdarma a evidenci povede firma též.  
Abychom nebyli jen u odpadů, které současně s vodou budou problémem budoucnosti, tak Vám 
sdělím ještě pár informací z radnice. Během měsíce října, patrně od 15. 10. 2019, začne firma 
Povodí Moravy s čištěním koryta Semíče. Čištění je naplánováno na dvě etapy. První podzimní 
etapa je čistění a úprava břehů ve směru od Vážan až po most krajské silnice (vedle prodejny Jed-
nota). Tímto bych poprosil všechny, kdo máte jakékoliv vyústění odpadu do Semíče, abyste jej do  
15. 10. 2019 viditelně označili, ať nedojde k poškození Vašeho kanálu technikou. Druhá etapa, kte-
rá proběhne na jaře r. 2020, bude spočívat v pročištění koryta (dle dohody s Povodím Moravy) od 
silničního mostu u Jednoty směrem k fotbalovému hřišti. Tam už ale patrně nebude tak velký zásah 
jako na dolním konci, který je zarostlý rákosem a s tím spojena nefunkčnost odpadů z domácností. 
Během září se podařilo také vybavit prostor v bývalé budově Agrospolu kvalitními posilovacími 
stroji. Od října bude tedy fungovat v obci zcela nová posilovna, která vznikla nákladem necelých 
500 tis. Kč. Více informací o provozu je uvedeno v tomto čísle zpravodaje. Do kulturního domu 
již byla instalována nová ozvučovací aparatura, zvažuji ještě pořízení projektoru a plátna pro pří-
padné prezentace, promítání např. při dětském karnevalu apod. Výstavba lokality u nádraží pro  
8 rodinných domů probíhá dle plánu, pomalu se blíží ke konci. Během září též proběhla revitaliza-
ce skládky u autostrády dle legislativy, skládka je již opět otevřena. Dne 22. září jsme přivítali na 
radnici mezi nás celkem 7 nových občánků, proběhl krásný závod horských kol Pohár Drahanské 
vrchoviny, který čítal 191 registrovaných závodníků nejen z okolí. V říjnu nás čeká zájezd do 
termálních lázní, který byl hned vyprodán a který určitě zopakujeme, tradiční posezení se seniory 
v kulturním domě a jelikož máme podzim, tak i drakiáda nejen pro nejmenší.  

Petr Grénar 
starosta městyse   

Společenské setkání se seniory
Zveme srdečně všechny naše občany na Společenské setkání se seniory, které se uskuteční v kultur-
ním domě v Knínicích v sobotu 5. 10. 2019 od 14.30 hodin. Akce je určena pro všechny bez rozdílu 
věku. Při této příležitosti budou vystaveny fotografie a kroniky městyse Knínice a fotografie obce 
Šebetov. Dále proběhne výstavka výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Knínice a reborn panenek. Od  
16 hodin se v kulturním programu představí děti ze ZŠ a MŠ Knínice, soubor Kořeňák, břišní taneč-
nice, stepařská skupina Tap Dance Studio Blansko a zahraje harmonikář pan František Kotouček. 
Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši účast. 

Prohlídky komínů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, na možnost zajištění této 
služby. Případní zájemci se mohou nahlásit do středy 16. 10. 2019 do 15 hodin v kanceláři úřadu 
městyse. Cena za revizi jednoho komínu je 400 Kč. Každý další komín za 100 Kč. Prohlídky budou 
provedeny panem Vyšehradem z Knínic ve dnech 17.–18. 10. 2019.

Pochůzkový a podomní prodej zboží a poskytování služeb
V městysi Knínice platí od 30. 5. 2019 zákaz pochůzkového a podomního prodeje zboží a poskyto-
vání služeb. Žádáme občany, aby v případě, že je v domácnosti navštíví prodejce zboží, nebo osoby 
s nabídkou služeb a jejich služby si neobjednali, aby se obrátili na Policii ČR na tel. č. 725 292 385, 
nebo událost ohlásili na lince 158.
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Můžete dotyčné osoby před přivoláním Policie ČR informovat, že je nabídka zboží a služeb touto 
formou v městysi zakázaná. Na tuto skutečnost je také informuje tabulka umístěná při vjezdu do 
městyse. Děkujeme. 

Vítání občánků
Letošní druhé vítání nejmenších občánků proběhlo v neděli 22. září 2019. Společně jsme přivítali 
v obřadní síni úřadu městyse sedm nejmenších občánků narozených v průběhu roku 2019.
Slavnostního přivítání se zúčastnili se svými rodiči i příbuznými tyto děti:
Hynek Vybíhal, Rozálie Čermáková, Adéla Hašková, Adam Veselý, Petr Lujka, Daniel Armas  
a Lilien Foerster. 
Všem dětem i jejich rodičům přejeme do života vše nejlepší, zejména  zdraví a rodinnou pohodu. 
Děkujeme také účinkujícím dětem z místní ZŠ a MŠ, jejich učitelkám paní Bohatcové a Havířové 
za přípravu vydařeného vystoupení a dále paní učitelce Galbové. 
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U S n e S e n Í
č. 9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 16. 9. 2019 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 Miroslava Přikryla, 133 a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.
4.2.  ZM bere na vědomí výsledek hospodářské činnosti městyse k 30. 6. 2019.
5.2.  ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku 
 p.č.  4802 a 4819/1 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
6.2.  ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 387/3 – trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 
 a pozemku p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic.
7.2.  ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 5142/3 – orná půda o výměře 12 m2, v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za kupní cenu 600 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. 
 Prodávající manželé F.
7.3.  ZM schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5142/3 – orná půda o výměře 
 12 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícími manželi F. 

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3.  ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001 
 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 10. 2019.
6.3.  ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemků p.č. 387/3 a 387/16.
7.4.  ZM ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi F., dle předloženého návrhu. 
        Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2019.

Miroslav Přikryl, 133, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta
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Posilovna
Zveme Vás do nové posilovny, která se nachází v budově bývalého Agrospolu v Knínicích č. 106 
(vedle Úřadu městyse Knínice). 
V posilovně se nachází 7 strojů na posilování různých částí těla a běžecký pás. 
Správcem posilovny je pan Petr Ševčík, Knínice č. 14, tel. č.: 728 675 715. Provozní doba posilovny 
na základě dohody se správcem posilovny. 

ŘÁD POSILOVNY
Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato 
základní pravidla:
1. Návštěvník posilovny si domluví klíče od posilovny u správce, který má chod posilovny na starosti. 

2.  Každý návštěvník se zapíše do knihy příchodů a odchodů, kde stvrzuje svým podpisem, že byl  
 seznámen a porozuměl znění Řádu posilovny a zavazuje se ho dodržovat. Zapíše do knihy  
 datum, jméno a příjmení, čas příchodu a odchodu a podepíše se. Bez zapsání do knihy příchodů  
 a odchodů není možné, aby návštěvník začal cvičit. 

3.  Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7–14 let), je mu vstup do 
 posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci apod.). Tato osoba  
 potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka, je povinna se mu neustále  
 věnovat a nenechat jej bez dozoru. 

4.  Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné. Přivede-li  
 však návštěvník do posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo  
 v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje. 

5.  Vstup do posilovny je povolen v minimálním počtu 2 osob, s ohledem na bezpečnost a přivolání  
 pomoci v případě úrazu apod. 

6.  Za svoji bezpečnost zodpovídá každý návštěvník sám. 

7.  Před vstupem do posilovny je každý návštěvník povinen se přezout. 

8.  Za boty a jiné odložené osobní věci v posilovně provozovatel nezodpovídá. 

9.  Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou  
 sportovní obuv. Není dovoleno, aby se jakákoliv část holé pokožky dotýkala kožených částí  
 posilovacích strojů, proto každý návštěvník musí mít u sebe ručník. 

10.  Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou  
 vyrobeny. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou  
 škodu uhradit. Vznik nebo zjištění poškození nahlásí neprodleně správci posilovny. 

11.  Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené. 
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12.  Po skončení cvičení je každý povinen po sobě uklidit. 

13.  Pokud si návštěvník donese svoje osobní věci na cvičení, je povinen si je okamžitě po cvičení odnést. 

14.  Po ukončení cvičení předá návštěvník klíč od posilovny správci, zkontroluje, zda v prostoru  
 celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny  
 žádnou odpovědnost).

15.  Ve všech prostorách je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. 

16.  Do objektu je zákaz vodění psů a ostatních zvířat.

CENÍK
POSILOVNA – Knínice 106, 679 34

Ceny:
Jednorázový vstup:  20 Kč

Permanentky:
Permanentka měsíční: 200 Kč

Vratná záloha za zapůjčení klíče: 100 Kč

Permanentky lze zakoupit i v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Správce posilovny:
Petr Ševčík, Knínice 14, tel.: 728 675 715

Provozní doba na základě dohody se správcem posilovny. 

Platnost ceníku od 1. 10. 2019.

Skládka Knínice
Oznamujeme občanům, že provozní doba skládky je vždy v sobotu ve stanoveném termínu, uve-
deném ve zpravodaji. V jiném termínu jen po předchozí domluvě se správcem skládky, v pracovní 
dny v odpoledních hodinách. 
Na skládku lze ukládat tyto odpady: BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD, ODPAD ROST-
LINNÝCH PLETIV, SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK, KERA-
MICKÝCH VÝROBKŮ NEOBSAHUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ve frakci do 125 mm/ks. 
Ve frakci nad 125 mm/ks je nutné vytřídit a umístit zvlášť na místo určené správcem skládky. Dále 
se ukládá ZEMINA A KAMENÍ, která nesmí obsahovat nebezpečné látky. 
Na skládce se nesmí umístit nic, co není výše uvedeno. Např. dřevo, pražce, igelity, PET lahve, 
železo, dráty, kartony, papír a veškerý další odpad. V opačném případě nebude uložení povoleno  
a celý náklad bude odmítnut. Děkujeme za pochopení.
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ODPaDY
Odvoz domovního odpadu: 10. 10., 24. 10. 

Provozní doba skládky:  
5. 10., 26. 10.   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 (19. 10.) 
8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNa
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Knihovna
Celé prázdniny jsme půjčovali bez přerušení a tak pokračujeme i nadále. Nabídnout můžeme hod-
ně,  knihovna má ve vlastnictví 3904 knih. Dále lze zapůjčit časopisy pro rukodělnou výrobu, ku-
chyni i domov. Každého půl roku máme vypůjčeno z Boskovic na 200 titulů. Kromě toho kupujeme 
i knihy vlastní a vyřazujeme ty, které jsou opotřebované nebo staré.
Dětem nabízíme pohádky, příběhy i naučnou literaturu, kterou máme ve velkém množství i pro 
dospělé. Před prázdninami jsme přešli na nový systém „TRITUS“. Zaškolení pro práci s ním není 
ještě dokončené. Pro veřejnost zůstává vše stejné.
V letošním roce nás čeká velká inventura, která se provádí každých 5 let. Máme velmi dobrou spo-
lupráci s regionálním oddělením Boskovice a samozřejmě s naším úřadem.

Malá ukázka z nových knih:
Robin Cook: Šarlatáni – lékařský thriller
Michal Viewegh: Biomanželka
Eric O´Grey: Procházky s Peetym – záchrana života

Závěrem prosím čtenáře o vrácení knih, které mají už dlouhou dobu půjčené. Je to zvlášť problém, 
pokud jsou to knihy z Boskovic. Děkuji.  

Jana Fialová
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adaptační pobyt
Konec druhého zářijového týdne tradičně patří adaptačnímu pobytu šesťáků. Přibyli noví spolužáci 
a je potřeba se lépe poznat a skamarádit. 
I letos jsme vyrazili do Penzionu Eden u Jevíčka. Počasí jsme si snad ani nemohli přát lepší, prostředí 
nás také příjemně překvapilo. Všichni jsme zvládli s batohem na zádech dojít až do cíle, i když někteří 
si úplně nevěřili. Po ubytování už nás čekala spousta aktivit seznamovacích, sportovních, kooperativ-
ních i jen zábavných. Všichni se do úkolů a her pustili s maximálním nasazením.
Dokázali spolupracovat v menších i větších skupinách na různých typech činností. Snažili se překo-
návat a z „to nejde“ se stalo „to dám“.  I když se jim někdy výběr parťáků nejdřív nelíbil, nakonec 
společnými silami zadání splnili. Velmi rádi jsme si společně povídali. 
Mobily, které musely zůstat doma, nám ani nechyběly. První noc se ještě někde objevily slzičky, ale 
druhou už všichni spali spokojeně jako broučci. 
Na zpáteční cestu jsme vyrazili hned po obědě, jako cílová prémie na nás na náměstí v Jevíčku 
čekala skvělá zmrzlina. Domů jsme dojeli unavení, ale plní dojmů.

Helena Paroulková

ŠKOLa  a  ŠKOLKa

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 19. září zůstaly všechny dveře ve škole otevřené. Čekali jsme hosty: rodiče, prarodiče či 
jen známé, kteří chtěli vidět, jak se škola změnila. Letošní prázdniny byly totiž ve znamení velké 
přestavby. Díky projektu zřizovatele se podařilo zrekonstruovat a nově vybavit dílny, cvičnou ku-
chyňku a učebnu informatiky. Také jsme získali grant z kraje a mohli instalovat do zahrady zábavné 
panely pro děti, uspořádat odpoledne pokusů a představení Úžasného divadla fyziky na téma voda. 
Náš podzimní den otevřených dveří byl tedy plný novinek a zábavy. A dveře školy zůstávají otevře-
né i nadále, rádi vás uvidíme ve výuce i na dalších akcích školy.   

Jitka Vaňková
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Evropský den psychomotoriky
Dne 19. 9. se žáci 4. třídy zúčastnili Evropského dne psychomotoriky na Masarykově univerzitě 
v Brně. Psychomotorická cvičení a hry jsou zaměřeny na rozvoj pohybových, psychických i so-
ciálních dovedností a jejich místo v rámci pohybových aktivit je nezastupitelné. Děti si upevnily 
pohybová cvičení, která znají z hodin Tv, ale také si vyzkoušely mnoho nového. Děkujeme Daniele 
Jonášové a Pavle Andrlíkové, které celou akci připravily.

Iva Paráková

Družina v domě přírody
Ve středu 18.9. zamířila školní družina na celodenní výlet. Pro děti byl připraven program Tajný 
život zvířat v Moravském krasu. Vybaveni lapačem na pavouky a zkumavkami, jsme si zahráli na 
lovce, ale vše, co jsme chytili, jsme také pustili. Poznávali jsme zpěv ptáků. Zjistili jsme, jak fun-
gují fotopasti, ale hlavně jsme se dobře bavili.

Vychovatelky ŠD
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Prázdniny uběhly jako voda, je tady měsíc září a s ním nový školní rok.
Září je ve školce čas nových začátků, nově příchozích dětí a rodičů. Tvoří se nové vztahy a pravidla 
s novou skupinou dětí.
Začátkem měsíce se děti a rodiče ze všech tříd sešli na zahradě MŠ k malé seznamovací zahradní 
slavnosti. Děti i rodiče se dobře bavili při pohybových hrách s bramborami, tiskání bramborovými 
tiskátky a chůzi po laně. Příjemné bylo slunné počasí i posezení u ohně.
A jak začal nový školní rok v jednotlivých třídách?
Berušky
Malé Berušky se pomalu rozkoukávají, hledají si nové kamarády a poznávají svoje paní učitelky. 
Počasí nám přeje, a proto trávíme hodně času venku. Chodíme běhat na hřiště, sklízíme ostružiny  
a jahody na zahradě. Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a práci traktorů na poli. Učíme 
se podzimní básničky a písničky.
Sluníčka
Děti ve třídě Sluníček se seznamují s novými kamarády, bezpečností ve školce i venku. Tvoří si 
pravidla třídy a stolování. Naučily se úklidovou říkanku a básničku o měsíci Září. Oblíbené jsou 
pohybové hry Paleček a obr, Rybáři.
Díky teplému počasí trávíme hodně času na zahradě a hřišti.
Žabky
Žabky se v novém školním roce sešly v téměř původní sestavě. Přivítali jsme dva nové členy, paní 
učitelku Simonu Stloukalovou a předškolačku Josefínku.  Připomněli jsme si naučená pravidla 
třídy, opakovali pravidla bezpečnosti při pohybu okolo silnice, rybníka a v lese. Předškoláci si při-
pravili a dotvořili svoji složku na pracovní listy. Na Elipse jsme sdíleli zážitky z prázdnin, výletů  
a cestování. Čas jsme věnovali také uspořádání hraček v nové třídě.
Venku jsme pozorovali úrodu na polích, zahradách a v ovocných alejích. Nejvíce se urodilo jablí-
ček, švestky jsme nenašli žádné. A tak si o nich alespoň zpíváme v písničce Září od Svěráka  
a Uhlíře. Příroda kolem nás nám dává vědět, že na Slunce jde stáří a zlaté Slunce září malátně  
a s únavou... Přichází podzim.
Předškoláci se koncem září setkali na besedě se spisovatelkou. Radost a legraci dětem přivezlo 
divadlo s pohádkou Do pohádky za zvířátky.

kolektiv učitelek MŠ
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Rozpis utkání
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Pavel Lajšner
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POHÁR DRaHaNSKÉ VRCHOVINY
Přátelé rovných řidítek a tlustých pneumatik...
Za ideálního počasí (slunečno, teplo, ale ne horko) a pod dohledem dvou VIP hostů – patronky seriálu, 
senátorky Jaromíry Vítkové a bývalého výborného Československého cyklisty – silničáře – Jozefa 
Regece se v naší obci konal dne 14. 9. 2019 již 3. ročník cyklistického závodu v CROSS COUNTRY 
v rámci seriálu SUPERIOR COLORPROFI POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY.
Naše zavedená MTB „štace“ získala přezdívku „Val di Sole“… A 14. 9. 2019 oficiální status „Grand 
Slam Race“!  A ještě v jedné věci byly letošní Knínice výjimečné: určily dalších celkem jistých  
7 vítězů v celkovém pořadí! 
Všem kdo se na vydařených závodech podíleli, děkuji. Především knínickým  dobrovolným hasi-
čům za pomoc a občerstvení, dále všem čtyřem traťovým komisařkám v čele s Martou Korčákovou, 
Michalu Štolfovi, za skvěle odvedenou práci při přípravě tratí a mojí manželce Lence za trpělivost 
a fantazii při zajištění věcných cen pro nejlepší účastníky.
JEN KOLA ZDOLAJ VÝMOLY!

Vladimír Janovský
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Foto z Mistrovství ČR 2018/2019, kde tým Mustang Knínice získal titul Vicemistra České republiky 
(2. místo).

Na fotce:
horní řada z leva – Vlastislav Chladil, David Písek, Michal Kočík, David Bašný, Filip Maňák 
dolní řada z leva – Hana Ženatová, Roman Klement, Pavel Ščudla, Michal Procházka

Neděle 6. 10. 2019 v Restauraci Pod Lípou

Prezence 9.30–10.15, zahájení 10.30 hod.

Startovné 160 Kč, včetně oběda 
(mládež do 18 let sleva 50 %)
Podrobnosti na www.boskosachy.cz

Otevřený turnaj v rapid šachu KNÍNICE OPEN

Šipky
Již několik let se v Knínicích hrají závodně šipky. Většina občanů o tom možná ani neví. V sou-
časné době má osmičlenné družstvo pod názvem MUSTANG KNÍNICE výbornou úroveň. Svědčí  
o tom množství pohárů, které jsou umístěny v restauraci Na Terase, kde se členové scházejí a tré-
nují. Hrají se klasické ostré šipky. 
O velmi dobré úrovni svědčí výsledky z nedávných soutěží. 
Mistrovství republiky PRAHA, sezóna 2017/18 – 3. místo, sezóna 2018/19 – 2. místo. 
Největším úspěchem je jistě mistrovství Evropy v družstvech, které se konalo v Itálii – Caorle. 
Odtud si družstvo odvezlo krásné 2. místo a spoustu zážitků. 
Sezonu 2019/20 zahájili členové zápasem 20. 9. 2019 v Knínicích. Všem přejeme hodně úspěchů  
a samozřejmě dobré zdraví a fyzičku, bez kterých by to nešlo. 

Jana Fialová
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PLÁNOVaNÉ  aKCE
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zdravÍ
MUDr. Rula Machačová

DOVOLENÁ
30. 9.–11. 10. 2019

Sestra v ordinaci přítomna:
Boskovice, Lidická 10 – 7.30–10.00 hod.

Zástup: MUDr. Pavel Doležel – Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost – nemocnice Boskovice

po–pá: 17.00–22.00 hod.
so, ne: 8.00–18.00 hod.

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDaRMa
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré 
o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemoc-
nění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům 
starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbu-
su je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u které-
koli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory 
vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Speci-
alizované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje 
komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, 
v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu 
dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů 
ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného záka-
lu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční one-
mocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocné-
ho ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či 
onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit. 
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně do-
pravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených kli-
entů, kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační 
fond Josefa Hycla – projekt medbus. 

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz
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HISTORIE

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

3x ze školy
(díl druhý: platy)

Dnes si povíme něco málo o odměnách učitelů v průběhu 19. st. a v návaznosti na to se seznámíme s trampotami, které 
s vybíráním svého platu měl zdejší dlouholetý řídící učitel Jan Krušina. 

Platy učitelů v 19. století
V první polovině 19. století nebylo školství v Rakouském císařství podporováno státem. Finanční a materiální strán-
ku chodu školy zabezpečovali rodiče žáků. Ti museli za své potomky každý školní rok (42 týdnů) platit školné, které 
se pohybovalo mezi 1-2 krejcary týdně. Toto školné bylo hlavní složkou učitelova platu, jenž v souhrnu činil kolem 
150 zlatých ročně. Jak uvádí Jan Krušina ve staré školní kronice (kterou mimochodem založil), po r. 1856 se školné 
zvýšilo a to tak, že pololáníci a čtvrtláníci hradili za své školou povinné dítky 12 zl., podsedníci 8 zl. a domkaři 4 zl. 
měsíčně. Po odrážce všech výdajů si ročně přišel učitel na 307 zl. a k tomu ještě dostal od obce dříví na otop. 
Další složku učitelova platu tvořily naturálie a novoroční koleda.  Naturálie se odváděly ve formě obilí (podle velikosti hos-
podářství musel každý sedlák ročně odevzdat až deset snopů ječmene, ovsa či žita), chleba, brambor, vajec (sedláci po dvou 
kusech, podruzi jeden kus) či třeba posvícenských koláčů. Novoroční koleda činila kolem tří krejcarů a na prahu každého 
roku ji musel učiteli odevzdat každý z rodičů domkařem počínaje a sedlákem konče. Další přivýdělky učitele souvisely 
s jeho povinností být přítomen při mších a pomáhat při obřadech, jakými byl například pohřeb nebo zpěv na kůru.
Dne 14. května 1869 byl vyhlášen Hasnerův říšský školský zákon, který zavedl povinnou osmiletou školní docházku 
pro všechny děti od 6 do 14 let. V obcích byly zřízeny pětitřídní školy obecné a čtyřleté školy měšťanské a zavedeny 
nové předměty jako přírodopis, zeměpis, dějepis, měřictví, tělocvik a ruční práce. Omezen byl také nejvyšší počet žáků 
ve třídě na osmdesát. Učitelé se stali zaměstnanci státu, čímž se vedle práva na penzi dočkali i vyššího a především 
pravidelného vyplácení služného. Rovněž byl stanoven nejvyšší úvazek, který představoval 30 hodin týdně. (JUDr. 
Leopold Hasner von Artha *1818–†1891 pocházel z přední pražské právnické rodiny. Na pražské univerzitě vystudoval 
filozofii a právo. Později pracoval ve dvorní prokuratuře ve Vídni a přednášel na univerzitě v Praze. V r. 1861 byl za 
Staré Město pražské zvolen do českého zemského sněmu a současně se stal poslancem Říšské rady. Od r. 1867 byl mi-
nistrem vyučování a kultu, v r. 1870 byl nakrátko předsedou vlády.)
Jan Krušina reagoval na nový zákon ve školní kronice následujícími slovy: „Roku 1869 – 14. května stal se znameni-
tý převrat a školství a učitelstvo plesalo a radovalo se, že novými školními zákony z otroctví osvobozeno bude a jejich 
postavení v materiálním způsobu se znamenitě zlepší, což se také od roku 1870 do života přivedlo, kde nadučitel 
v druhé třídě v platě postavený dostal služného místo bývalé služby 307 zl. 6 kr. nyní 600 zl. služné, úřední příplatek 
200 zl. a 50 zl. příplatek stáří, vcelku 750 zl.  A to se stalo hned skutek zase 1870. Po pěti letech se dostal druhý pří-
platek stáří oněm učitelům, kteří pilně v školském oboru pracují a školní inspekci s dobrým prospěchem odbudou.“
Svůj plat pochopitelně dostával i učitelův pomocník, podučitel. Kolem r. 1850 činilo jeho služné 126 zl. ročně, od roku 
1870  začal služné vyplácet stát a podučitel si polepšil na 280 zl. ročně. 
A ještě pár čísel z počátku 20. století. Kolem r. 1905 se udával roční plat učitele ve výši nejméně 1 200 korun plus příplatky, 
ředitel školy mohl mít i přes 7 000 korun. Školník se musel spokojit s 1 000–1 500 korunami. Větší představu o výši těchto 
platů získáme, porovnáme-li je s ostatními profesemi. Tak kvalifikovaný dělník v té době pobíral 1 200 korun, nižší úředník 
6 000 korun, vyšší úředník i 12 000 korun ročně. Inženýři nebo technici brali ročně kolem 2 000 korun.

Trampoty řídícího učitele Jana Krušiny
Jan Krušina (*1815–†1896) pocházel z obce Trpín nedaleko Letovic. Řídícím učitelem na zdejší škole se stal v úno-
ru 1844 a už od samého začátku měl neshody s farářem Josefem Luňáčkem, který na jeho místo protěžoval svého 
oblíbence, učitele Karla Böhma. Jak se záhy dovíme, další drobné neshody měl Jan Krušina – tedy aspoň zpočátku – i se 
zástupci zdejší obce.
V r. 1883 oslavil Jan Krušina padesátileté výročí svého působení ve školní službě, k čemuž mu zdejší obyvatelé uspo-
řádali velkolepou oslavu. V r. 1884 udělil císař František Josef I. Janu Krušinovi stříbrný záslužný kříž s korunou.
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Jan Krušina byl dvakrát ženatý a z obou manželství měl celkem třináct dětí. Do výslužby odešel v r. 1888. (Podrobně 
o Janu Krušinovi viz Zpravodaj III/2017.)

Novoroční koleda
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, jednu ze složek učitelova platu tvořila „novoroční koleda“.  V Knínicích byla 
zavedena od r. 1807 a úhrnem činila kolem 12 zl. Podle všeho ji od rodičů školou povinných dětí nevybíral učitel, ale 
sama obec, která částku poté učiteli odevzdala. Jak jinak si totiž potom vysvětlit stížnost Jana Krušiny k C. k. podkraj-
skému úřadu v Boskovicích, že mu obec dluží koledu za roky 1848, 1849 a 1850 a „tyto dávky roční mu vydat nechce“.  
K projednání celé záležitosti si C. k. podkrajský úřad pozval na 8. 10. 1850 zástupce obce, jelikož se však nikdo nedo-
stavil, nezbývalo mu, než stížnost vyřídit úředním příkazem.  Ten je datován k 29. 12. 1850 a mimo jiné se v něm praví 
že „tato co koledou nazvaná dávka do fasy učitele založená jest a až do jinakého ustanovení učitelsky služby k jeho 
živnosti a vydržování patří, k tomu taky až doposavad ještě vyzvednutá nebyla, tak se Vám tímto nařizuje tuto dlužnou 
dávku panu učiteli Janu Krušinovi do Knihnic do 4. týdnů nejenom z těch nazpátek zůstalých roků – nýbrž také ještě tak 
dlouho odváděti, až k vyzdvihnutí těchto dávek a jiných platů učitelů zákonitý předpis svým časem vyjde.“ 
Jestli ve skutečnosti obec koledu vybrala a učiteli se ji z nějakého důvodu zdráhala vydat či v nastalých změnách po 
revolučním roce 1848 (Prozatímní obecní zákon ze 17. 3. 1849) koledu prostě vybírat přestala, zřejmé není.  Stejně 
tak se nedochovala zpráva, jak nakonec celá záležitost dopadla. 
Spory kolem vyplácení „novoroční koledy“ zřejmě pokračovaly i v následujících letech. Aspoň o tom svědčí další 
stížnost Jana Krušiny tentokrát z 21. září 1853, v níž se hovoří, že koledu se zdráhají zaplatit Fabian Konečný, Filip 
Konečný a František Dvořák (všichni helvétského vyznání), jejichž dítky k zdejší škole přináležejí. Náprava měla být 
učiněna do 14 dnů. Po uplynutí této lhůty měl zdejší Obecní úřad předložit C. k. podkrajskému úřadu v Boskovicích 
buď potvrzení od učitele o převzetí „koledy“ či oznámit jména těch rodičů, kteří se ji zdráhali zaplatit. Zpráva o tom, 
jak vše dopadlo, se i v tomto případě nedochovala.

Vybírání školního platu
Ono s vybíráním školního platu to obec zřejmě neměla vůbec lehké. U bohatých sedláků to ještě šlo, leč tam, kde se 
bída snoubila s nouzí, nastávaly vážné potíže, které musela nejednou řešit i ruka zákona.  Tak se stalo, že koncem 
července 1851 obdržel zdejší Obecní úřad od C. k. podkrajského úřadu v Boskovicích přípis, v jehož úvodu se dů-
razně připomínalo, že podle nařízení ze 17. 5. 1851 musí obec od rodičů žáků vybrat školní dávku a tuto „učitelům 
měsíčně aneb dle obecního obyčeje proti kvitanci odevzdati.“ 
Že se tak v Knínicích aspoň pro tu chvíli dělo nanejvýš laxně, dokládají následující řádku přípisu, v nichž se příslušný 
podkrajský úředník rozčiluje: „Došlo ale k mé vědomosti, že v obci Knihnické tyto nepořádky, který se mojím naří-
zením od 17. května 1851 číslo 2024 odstraniti mínil, až dosavad panují, poněvadž obecní představenstvo povinnosti 
jemu uložené za dost nečiní. Tuto okolostojičnost jen vlažnosti obecního představenstva připočítat musím a vidím se 
přinucen jemu vyplnění mého nařízení s tým doloženým k paměti udati, že bych v pádu nové žaloby proti představen-
stvu pokutami zakročiti musel.  Pan starosta tedy hned zpáteční školní platy v obci sbírati, panu učitelovy odevzdati 
a v 14 dnech se z kvitancem zde vykázati má.“ (Jméno „náměstka“ C. k. podkrajského úřad je nečitelné.)
V následujících měsících se zřejmě obec snažila školní poplatek od rodičů vybrat, zjevně se jí to však nedařilo (mož-
ná došlo i na nějakou tu slovní či fyzickou potyčku) a tak starostovi nezbylo, než počátkem listopadu požádat C. k. 
podkrajský úřad v Boskovicích o pomoc. Té se mu nakonec dostalo v podobě c. k. četnictva, jež mělo dohlédnout 
na hladký průběh vydobytí školního poplatku, případně zasáhnout tam, kde to bylo potřeba. V průvodním dopise se 
praví: „Na žádost p. přednosta: od 3. listopadu 1851 v udělení asistence k vydobrání školního platu jemu uznávám, 
že pod jedním c. k. četnictvo v Boskovicích požaduje, by panu starostovi při sbírání školního platu jakožto asistence 
nápomocni byli. Z tej příčiny se tedy c. k. četníci co nejspíš u pana starosty hlásiti budou. Kdyby jeden neb druhý 
vykázaných restantů se zdráhal školní plat zapraviti, tak pan starosta mě jich oznámí, abych proti nim s ostřejšími 
prostředky postupovati mohl. V Boskovicích 7. prosince 1851.“ (Podpis nečitelný.)
Jak byla celá akce úspěšná, o tom již archivní záznamy mlčí.
Patálie s vybíráním školního platu pokračovaly i v následujících letech. Několikaměsíční spor mezi řídícím učitelem 
Janem Krušinou a Obecním úřadem, do něhož musel opět zasáhnout C. k. podkrajský úřad, se například rozhořel 
v druhé polovině roku 1853. 
„Knínický pan učitel zde stížnost zadal, že tamější obec velmi nepořádně školní plat vybírá, tak že sotva on jest je 
schopen se uživiti.  Už mnohokráte písemně a ústně byli obecní ouřadé na jejich závazek školní plat jak patří vybírati 
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a panu učiteli proti potvrzení příjmů odevzdati, a přece se toto zřízení nezachovává.“ shrnul na úvod ve svém přípisu 
ze 14. 8. 1853 pověřený náměstek C. k. podkrajského úřadu v Boskovicích danou situaci přičemž dále pokračoval: 
„Já tedy dosti nepříjemně opět nahlidnouti musím jak málo se rodičové a představení obce starají, z čehož učitel živ 
býti má, když sami tu jemu bez toho dosti skrovnou mzdu v čas jak patří neodvádějí a ne nemožnost nýbrž jen velká 
nedbalost téhož vina jest, poněvadž předen každý rodičů, kteří k placení zavázáni jsou touto na ně vypadající malou 
částku odevzdati schopni jsou. Jak tedy obecní ouřad vtom způsobu patřiční pořádek zachovávati nebude, tak nejen 
ouřad, nýbrž také ti nedbalí rodiče k placení jejich povinnosti přidržeti museti bude.“
Obecní úřad se tentokrát proti výtce ohradil.  V dopise adresovaném C. k. podkrajskému úřadu ze dne 3. září zdůraz-
ňuje, že za neochotu rodičů hradit školní plat nese vinu sám učitel Jan Krušina. 
„Na dopis od 19. srpna b. r. čís. 8618 byl obecní ouřad Knihnický nařízen, by zdejšímu panu učiteli Janu Krušino-
vi  jeho školní plat patřičně vybíral a dle kvitance odváděl, což také obecní ouřad dle zákona z roku 1851 a 1852 
pořádně činil.  Když ale povinní rodiče k placení školního platu dle nařízení přidržené a k odvádění toho samého 
upomínáni byli, přišli mnohé rodiče, že oni nebudou panu učiteli platit, že oni sami po něm peníze k požadování mají, 
když se s nimi ale vypořádá, že oni také jemu platit budou. - Včas ale obecní ouřad toho p. učiteli oznámil a on dle 
toho na sebe sám vybírání školních platů dobrovolně přijal, tedy obecní ouřad to jemu ochotně povolil a odevzdal. 
Předešlého měsíce sobě pan učitel stížnost skrz nepořádné vyplácení školního platu  u obecního ouřadu vedl, bylo 
tedy jemu řízeno, by sobě na obecní ouřad výkaz zadal, že se lidé dle toho k placení přidrží aneb exekucí vymůže, 
když ale on žádný výkaz nezadal, až teprve 31. předešlého měsíce 5 jmen dle přílohy udal, která ale když obecní 
sluha žádal se vyjádřili, že se oni platit nezdráhají, ale že se s nimi p. učitel sám napřed vypořádat musí, jináč že 
oni k svymu pořádku přijít nemohou. - Pročež obecní ouřad poslušně poukazuje, že žádná vina se obecnímu ouřadu 
dávati nemůže, nýbrž samému p. učiteli skrze jeho nepořádek s lidmi a řemeslníky a slavný c. k. podkrajský ouřad 
s jeho zadávánim  nepotřebně obtěžuje. - V Knihnicích dne 3. září 1853.“  Podpis je nečitelný. Podle celkové úpravy 
dopisu lze soudit, že „obecní ouřad“ zadal jeho vyhotovení advokátní kanceláři. (Obecní úřad si podle potřeby nají-
mal advokáta z Boskovic, jemuž za jednotlivé úkony vyplácel předem stanovenou odměnu. V 2. pol. 19. st. se jednalo 
především o advokátní kanceláře JUDr. J. Kirchmanna či JUDr. Přemyslovského.)

a co na to Jan Krušina?
Na závěr dejme slovo řídícímu učiteli Janu Krušinovi, a to prostřednictvím dopisu z r. 1853 (přesné datum není uve-
deno), který zaslal nově zvolenému starostovi. V úvodu Jan Krušina ospravedlňuje svoji stížnost na C. k. podkrajský 
úřad v Boskovicích a dále si stěžuje, jaké má patálie s vybíráním školního platu. 
„Pane Představený! Já sem na Jejich zádání proti nepořádnému vybírání školního platu musel mé ospravedlnění dne 
5 t. m. na podkr. ouřad odeslat, přičemž sem teprve mnohé příčiny podkr. ouřadu oznámil, však ale sem hned jejich 
osobu vyjmul, poněvadž oni ještě neúřadovali když se mě školní plat tak nepořádně vybíral nejenom zde, nýbrž ve všech 
obcích, a já myslím, že žádný učitel nebude tak zpozdilý, když se jemu jeho patřičná mzda odvede, by sobě stěžoval. Já 
sem při tomto vyjádření udal a prosil, by se nařídilo, že když já sem rejstřík bývalému starostovi odvedl a až doposavade 
druhým obcím odvádím, že vždycky musím skoro celý měsíc čekat, než peníze obdržím, a to že ještě nejsou všecky, jak 
tedy můžu nejmenovat obec, když neobdržím všechny peníze. - Pročež sem prosil, by se nařídilo, v kolika dnech se mě 
mají peníze odvésti. Při tom sem ještě poznamenal, že sem po všechny léta vždy musel zato platit, a to sice kdo měl dítky 
ke škole, neplatil žádný školní plat, což se mě v mej  fasy na srážku nepřijalo a takový kdo to vybírá, ten sobě skutečně 
myslí, že jen musím za to platit. Já nechci být špiněný v tejto věci, ale aby sobě ten myslil kdo říká, že já musím platit  
ten se mejlí, protož sem to oznámil, což se ale za jejich ouřadování nedělo.  Dej bůh by v tom dobrý pořádek byl, ale až 
toho zkusijou, tak nahlídnou ty těžkosti, které učitel s rodičama měl, a já žádnýho našince žalovat nebudu, nýbrž jenom 
od obecního ouřadu můj plat požadovat budu.  Do další přízně se uctivě poroučí Jejich známý Krušina, učitel.“

Nelze vyloučit, že tahanice kolem vybírání školního platu mezi Obecním úřadem a řídícím učitelem Janem Krušinou 
probíhaly i v následujících letech, žádné zprávy o tom se však již nedochovaly. Každopádně konec všem sporům a nedoro-
zuměním učinil až zmiňovaný Hasnerův zákon z r. 1869, na jehož základě se učitelé stali státními zaměstnanci pod penzí.

Příště
V listopadové příloze se naposledy vydáme do školy.  Povíme o zdejších školních budovách, o jejich výstavbě  
a opravách.  
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Závěr výše citovaného dopisu Jana Krušiny s jeho podpisem. (… Do další přízně se uctivě poroučí Jejich známý Krušina, 
učitel. 1853)

Jan Krušina, řídící učitel (*1815–†1896)
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Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz

Parte Jana Krušiny

Školní budova na čp. 164 (Budova sloužila v l. 1876-1940, 1941-1945.)
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