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před RestauRací pod lípou.

Mikulášský balíček pro knínické děti je zdarma.
K objednání balíčku v hodnotě 100 Kč se prosím dostavte  
osobně do kanceláře Úřadu městyse Knínice od 4. 11. 2019  

do 4. 12. 2019, kde obdržíte poukázku k jeho odběru.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů  
a Městys Knínice  

si Vás dovoluje pozvat na tradiční  

Mikulášskou 
nadílKu, 

která se koná 

7. prosince 2019 
v 17.00 hod.
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inforMace  z  radnice

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi podělit se s Vámi opět o informace z radnice. Kalendářní rok se blíží ke konci, připra-
vujeme již akce, které by se měly realizovat následující rok. Mezi větší bych chtěl zařadit rozšíření 
hřbitova v prostoru u kostela a výstavbu kolumbária. Návrh je zpracován již od minulého zastupi-
telstva, nyní byl stavební komisí připomínkován, konzultován s farním úřadem. důvodem rozšíření 
je nedostatek hrobových míst, i o kolumbárium projevují pozůstalí zájem. Mezi další stavební práce 
určitě zařadíme opravy chodníků a komunikací. stavební komisí byla již také vybrána definitivní 
varianta chodníku od sběrného dvora ke kulturnímu domu. tahle varianta počítá s rozšířením chod-
níku na minimální šířku 175 cm a v úseku, kde je nyní opěrná zídka, vybudování nové opěrné zdi  
a osazením části chodníku zábradlím mezi silnicí a chodníkem. Na tenhle chodník bude vypraco-
vána projektová dokumentace a další náležitosti, aby bylo možné požádat o dotace. V rámci oprav 
nízkého napětí bude přeložen i sloup nízkého napětí, který se nachází v chodníku u domu č.p. 31  
a kolem něj není možné projet např. kočárkem. V čem vidím stále dluh, je nákup odpovídající tech-
niky pro údržbu městyse. Nepodařilo se nám již po několikáté dosáhnout na dotace, některé dotační 
tituly budou ještě vypsány, snad budeme úspěšní. V uplynulém měsíci říjnu, který nás chvílemi 
doprovázel téměř letními teplotami  a tyto nahrávaly stavebním pracem, se intenzivně pracovalo 
na lokalitě u nádraží. V současné době se ještě dodělává vyústění kanalizace do semíče. dne 7. 11. 
proběhne kolaudační prohlídka staveniště. Na zastupitelích nyní bude rozhodnutí o ceně pozemků 
a následně budou vypsány záměry prodeje stavebních pozemků. 
Městys jsem v říjnu prošel s certifikovaným arboristou, byly vybrány stromy na prořez i stromy ke 
kácení. Bude prořezána lípa u kulturního domu, stromy v okolí hřbitova a přijde na kácení v lokalitě 
Hradisko, podél silnice nad Brudní směrem k Šebetovu. Některé stromy budou ošetřeny a káceny 
ještě letos, další prořez bude proveden příští rok. Bude prořezána mj. i „třešňová alej“ směrem 
k agrospolu, ale tu i další méně náročné prořezy provedou zaměstnanci městyse. 
V následujících dnech by měla být provedena oprava vodní nádrže Brudně, která tratí vodu v jed-
nom místě u přepadu. doufám, že se nádrž poté naplní a bude se udržovat v lepším stavu, než jaký 
je v současné době. 
V měsíci říjnu byl proveden audit úřadu městyse, závěrečnou písemnou zprávu jsem ještě neobdržel, 
ale pevně věřím, že hospodaření je bezproblémové. tolik alespoň základní informace z radnice. 
chtěl bych v tomto článku poprosit všechny spoluobčany, aby do velkoobjemových nádob dávali 
jen odpady, pro které jsou určeny. Kontrolou při posledním svozu bylo zjištěno, že ze svezených 
185 kg odpadu v kontejnerech na plasty bylo plastů jen 39 kg. ostatní byl komunální nebo jiný 
odpad, který musíme doplácet. 
V říjnu proběhlo setkání se seniory s bohatým programem, kdy málem nestačila kapacita kulturního 
domu, vydařil se i zájezd do termálních lázní, kde nás provázelo nádherné počasí. Během listopadu 
Vás zvu na akce v městysi. Fotbalisté již tradičně organizují v kulturním domě taneční zábavu, jejíž 
návštěvnost je snad rok od roku větší a týden po taneční zábavě Vás zvu na přednášku o první pomoci, 
kdy nás lektor Bc. aleš Vosáhlo provede zábavnou formou novými trendy v přednemocniční péči.  

Petr Grénar 
starosta městyse   

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 11. 11. 2019 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné 
zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. program jednání bude zveřejněn na úředních deskách 
městyse. 
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E.On – upozornění vlastníkům pozemků na potřebu ořezu dřevin
Na základě energetického zákona a dle platných norem žádá e.oN vlastníky či uživatele pozemků 
o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. 
odstranění a ořez dřevin provádějte prosím průběžně. Vlastník, který neprovede ořez a odklizení 
dřevin, je povinen umožnit ořez provozovateli distribuční soustavy. 
podrobné informace naleznete na letáčku uveřejněném na úředních deskách městyse. pro případné 
další informace volejte e.oN Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte internetové stránky 
www.eon-distribuce.cz.

povinné čipování psů provede v naší obci MVdr. Jana Kubínová 

v úterý 19. 11. 2019 
od 15.00 do 16.00 hodin 

před Úřadem městyse Knínice č. 107.

poplatek za čipování psa činí 400 Kč. 
Každý majitel psa musí předložit očkovací průkaz pro zápis čipu.
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Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je napro-
gramováno číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Jeho životnost je udávána mini-
málně 25 let. Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své 
okolí i svého nositele je zcela neškodný. aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc 
je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. 
Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem. aplikátor je v podstatě 
silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží (podobně jako očkování).

Jak třídit odpady z domácností
třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. cílem je chránit přírodní zdroje, protože druhotné 
suroviny mohou být namísto primárních surovin znovu využity ve výrobě. tříděním odpadů snižu-
jeme výdaje obce na odstranění komunálního odpadu. 
PlaST – žlutý kontejner
sešlápnuté pet lahve (i s víčkem), nápojové kartony a obaly od mléka a nápojů, sáčky, tašky, 
folie, polystyren, kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin, plastové obaly od šampónů, mycích  
a pracích prostředků, cd/dVd.
PaPíR – modrý kontejner
Noviny, časopisy, školní sešity, brožury, reklamní letáky, katalogy, psací a balící papír, čisté papíro-
vé obaly, rozložené krabice a kartony, knihy. 
sklo BÍlÉ
Veškeré bílé obalové sklo, lahve bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby, tabulové 
sklo čiré. 
SKlO BaREVnÉ
Veškeré barevné obalové sklo, lahve bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby, tabu-
lové sklo zabarvené. 
BioodPad
Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový 
odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno, sláma, piliny, hobliny v menším množství, 
zahradní odpad. 

dĚKuJEME, ŽE TŘídíTE.

dotační projekt: Vybavení odborných učeben ZŠ Knínice
program 11703 – Integrovaný regionální operační program spolufinancovaný evropskou unií. 
podstatou projektu byla výměna starého nevyhovujícího vybavení odborných učeben – dílny va-
ření a dílny pracovních činností, odborných kabinetů, pořízení nových digitálních technologií  
a současně zajištění bezbariérovosti školy. Nové, moderní vybavení učeben umožní rozvíjet klíčové 
kompetence a zvýšit kvalitu vzdělávání a učení, podpoří aktivitu a tvořivost žáků. Bezbariérovostí 
chce škola pomoci snadnému pohybu invalidních osob po budově školy a docílit tak rovného pří-
stupu ke vzdělávání. 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technické a řemeslné obory a práce 
s digitálními technologiemi, a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
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Specifické cíle projektu:
• zajištění bezbariérovosti školy,
• pořízení nového vybavení do dílny vaření a dílny pracovních činností,
• pořízení nového vybavení odborných kabinetů,
• pořízení moderního digitálního vybavení do výuky pracovních činností a výpočetní techniky,
• posilování zájmu žáků o vyučované odborné předměty,
• zabezpečení vyšší úrovně vzdělanosti,
• zajištění praktické stránky výuky prostřednictvím využívání specifického zařízení a vybavení,
• zlepšení image školy jako moderní vzdělávací instituce.

Nové vybavení počítačové učebny ZŠ Knínice

odPady
Odvoz domovního odpadu: 7. 11., 21. 11. 

Provozní doba skládky:  
9. 11., 23. 11.   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 (16. 11.)
8.00–11.00 hodin.

KnIHOVna
provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Kalendář 2020
Městys Knínice připravuje pro rok 2020 stolní kalendář s fotografiemi městyse.
Kalendář Vám bude doručen v týdnu před vánočními svátky.  

POSIlOVna
provozní doba posilovny dle telefonické domluvy (petr Ševčík – 728 675 715). 
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škola  a  školka
Kulturní pásmo žáků ZŠ Knínice při Společenském setkání se seniory
dne 5. 10. 2019 proběhlo společenské setkání se seniory v kulturním domě v Knínicích. Kulturní 
odpoledne zpestřilo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Knínice.
dramatický kroužek dětí z MŠ vystoupil s hudební pohádkou Červená karkulka pod vedením paní 
učitelky lenky Jarůškové.
Žáci z I. stupně ZŠ zahráli na hudební nástroje. dominik Hartl zahrál na akordeon, Matyáš Mynář 
na zobcovou flétnu a Viktorie dvořáková na lesní roh.
děvčata z II. stupně ZŠ, alexandra pulcová a Kristýna Biberlová, potěšila posluchače recitací.
Vystoupení se všem vydařilo a účinkující sklidili od publika velké ovace. 

Mgr. Petra Galbová

družina v agrospolu
V pondělí 14. 10. se vydala školní družina do agrospolu v Knínicích. celým areálem nás provedl 
Ing. libor dvořák, který dětem ukázal chov prasat, dílny, silo, kombajny, traktory... děti si mohly 
pohladit prasátka, poznávaly obilí, viděly, jak se skládají balíky sena. dozvěděli jsme se, co se pěs-
tuje na polích v okolí Knínic i kolik kombajnů je potřeba na sklizeň. Návštěvu jsme si moc užili.

Vychovatelky ŠD
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Žabky
první říjnový den jsme rádi přijali pozvání od manželů Hauptových na výstavu „Krása Božího 
stvoření nejen na fotografiích“. Na snímcích byly zachyceny okamžiky, jejichž krása vyrážela dech  
(zapadající slunce, krajina v různých obdobích, lesní zvěř, hmyz,..) Člověk si uvědomí, jak nádher-
ná a dokonalá je naše planeta. děti nejvíce zaujaly snímky západu slunce a vystavené mušle. ale 
zpátky do školky.

Podzim v mateřské škole
přichází podzim v plné síle. Je čas těšit se z darů přírody. Zvířata si shánějí zásoby a úkryt na zimu, 
celá příroda se chystá k odpočinku. Na pláních se prohání vítr a hraje si s padajícím barevným 
listím...

Berušky
Měsíc říjen jsme začali tématem „Jablíčko se kutálelo“. pracujeme s obrázky, učíme se poznávat 
ovoce a zeleninu, na vycházkách do polí objevujeme řepu, brambory, kaštany, šípky, které navléká-
me na provázky. společně jsme ve třídě vytvořili podzimní koutek, kde si děti vystavují výpěstky, 
přírodniny a poklady z vycházek a zahrady.
Moc se nám povedla jablíčka z papíru, malovali jsme brambory a hráli pohádku „o řepě“. Rádi cvi-
číme jógu s lili, běháme a závodíme na hřišti. umíme nové básničky a písničky o podzimu. Každé 
pondělí navštěvujeme zázemí u lesa. Naše třída má také nové zvířátko – je to šnek Flandílek.

Sluníčka
Na začátku října jsme si povídali, co se sklízí na zahradě, na poli. Naučili jsme se nové písničky  
a básničky. Zahráli jsme si pohádku „o veliké řepě“. podnikli jsme vycházku k řepnému poli, sbíra-
li kaštany, kukuřici, šípky. po celý říjen děti nosily plodiny na výstavku ve třídě. užily si podzimní 
radovánky – tvoření z dýní, výroby draků i zvířátek z kaštanů. Na zahradě jsme cvičili s padákem, 
zopakovali pohybové hry. děti si nahrabaly z jehličí domeček pro ježka. Navštívili jsme v kultur-
ním domě výstavu miminek – reborn.
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pomalu se začíná krátit den a zkoušíme ztvárnit barvami a tuší unavené slunce. 
Fantazie dětí je úžasná. celý říjen se nese v duchu tvoření – třídní mandala, pozorování stavby 
domu (zedník) a konstrukce střechy (tesař), záhon z papíru a provázku, do kterého si každý zasadil, 
co uznal za vhodné (mrkev, dýni, řepu). pochutnali jsme si na darované mrkvi a kedlubně, z červené 
řepy a jablek jsme „uvařili“ výborný salát. 
Na drát jsme navlékali jeřabiny, listy, kytky a oblékli lesní zázemí do podzimních šatů. Na poli po 
sklizni kukuřice jsme nasbírali zapomenuté klasy a před Štědrým dnem je zaneseme do krmelce 
zvířátkům. Na vycházkách jsme pozorovali nejen první jinovatku, ale i domácí zvířata (koně, sle-
pice, ovce, husy). cestou se učíme novou písničku o datlovi (svěrák, uhlíř) a vyprávíme pohádky. 
tu „o veliké řepě“ jsme si i zahráli.  

Kolektiv učitelek MŠ
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oddíl tJ Malá Haná Knínice z. s. 
Vás co nejsrdečněji zve na

TanEČní 
ZÁBaVu

která se uskuteční  
v sobotu 23. listopadu 2019

v prostorách KulTuRníHO dOMu  
v Knínicích

Zahájení ve 20 hod.

Hraje skupina 

ARCUS
občerstvení zajištěno

vstupné 80 Kč
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šacHy
Open Knínice vyhrál Vrána, mládeži dominovali Vojtové
druhý ročník rapid turnaje ovládl František Vrána ze starého Města. V sedmi kolech ztratil pouze 
jednu remízu a vyhrál s bodovým náskokem na druhého lukáše slouku (asK Blansko) a třetího 
Rostislava Rotrekla (Moravská slavia Brno). podobně jednoznačný byl také boj v mládežnické 
kategorii. Jasně nejlepším hráčem do 18 let se stal celkově 11. Vojtěch ochmanský (slavia Bos-
kovice). druhé místo obsadil v mládežnické kategorii Vojtěch Radosta (slavia Boskovice) a třetí 
Vojtěch Gloser (ŠK Jevíčko). oba na ochmanského ztratili 1,5 bodu.

turnaj přilákal 39 hráčů ze všech koutů našeho kraje. Zájem zaskočil i samotné pořadatele, kte-
ří účast odhadovali na třicítku převážně okresních šachistů. Nakonec dorazili dokonce hráči  
z více než 110 kilometrů vzdáleného Znojma.
Vrána potvrdil své nasazení i jasnou ratingovou převahu nad zbytkem startovního pole. druhé a tře-
tí místo překvapilo více. slouka s Rotreklem však předvedli vyrovnaný výkon a medaile vybojovali 
zcela zaslouženě. slouka (asK Blansko) se stal současně nejlepším okresním hráčem.
Mezi zkušenými šachisty se neztratila ani mládež. ochmanský potvrdil pověst velké boskovické naděje  
a mohl před poslední kolem myslet i na medaili. Konečné 11. místo bylo také velkým úspěchem. připsal si 
i cenný skalp Jiřího Marka. překvapil také Radosta, další domácí zástupce. po čtyřech kolech měl jen bod 
za volný los, ale v posledních třech partiích své skóre výrazně vylepšil, až dostal se na konečné 28. místo.
Gloser zastupoval Jevíčko a bez potíží zužitkoval bohaté turnajové zkušenosti a bez potíží zužitko-
val bohaté turnajové zkušenosti.
Nejlepším domácím hráčem se stal ochmanský, protože celkově čtvrtý Milan Boháček patří oficiálně 
do prušánek. překvapil Vlado Matuška, který si rozdělil 13.–14. místo s leošem Ševčíkem. proti na-
sazení si polepšil o 12 míst a výkonem překonal hranici 1 700 bodů. Za ním skončil František Kulha-
vý, který naopak příliš spokojený být nemohl. Body uhrál převážně se slabšími soupeři. Jan Vaňhara 
obsadil solidní 18. místo, když se blýskl výhrou nad Ševčíkem.

Konečné pořadí: 
1. Vrána František (6,5), 2. slouka lukáš, 3. Rotrekl Rostislav (oba 5,5), 4. Boháček Milan, 
5. Moc Martin, 6. Moc Roman (všichni 5,0), 7. Čermák Jan, 8. senáši Martin, 9. Jireš Jiří, 
10. Marek Jiří, 11. ochmanský Vojtěch (všichni 4,5). celkem 39 hráčů.
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ZdRaVí

Městys Knínice Vás zve na seminář o poskytování první pomoci 

PRVní POMOC nEJSOu ŽÁdnÉ ČÁRY, 
ale uMÍ zázraky…

umíte pomoci svým nebližším v rodině? umíte pomoci svým kamarádům, spolupracovníkům? 
Máte jistotu, že Vám partner, partnerka, děti, kolegyně či kolega dovedou pomoci v případě, že 
bude Vaše zdraví ohroženo? dokážete jim to oplatit?
Čím dříve a účinněji první pomoc poskytneme, tím větší je naděje postiženého na přežití či úplné 
uzdravení. V regionech, vzdálenějších od výjezdových stanovišť záchranné služby, je správné po-
skytnutí první pomoci naprosto nezbytné.
Znáte nejnovější postupy při poskytování první pomoci? Pokud váháte, přijďte 

 

29. 11. 2019 v 18 hodin, do kulturního domu v Knínicích
  
Program semináře o poskytování první pomoci:
Záchranný řetězec – volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, spolupráce s operátorem tísňové 
linky při poskytování první pomoci, bezpečnost při poskytování laické první pomoci, použití mo-
bilní aplikace Záchranka.

Selhávání základních životních funkcí – zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám  
a co dělat do příjezdu Zs, oživování – uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdeční, dýchání  
z úst do úst, použití automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost.

První pomoc, co dělat do příjezdu záchranné služby – problematika úrazů, zástava krvácení, 
problematika dopravních nehod – vyproštění z vozidla, bezpečnost zachránce, úraz elektrickým 
proudem a popáleniny, cizí těleso v dýchacích cestách, nejzávažnější projevy civilizačních chorob 
– Infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, 
alergická reakce – anafylaxe, komplikace diabetu, otravy, poleptání a další.

Praktická část:
Nácvik oživování na figuríně se zpětnou vazbou vyhodnocenou počítačem.
Nácvik manévrů používaných při poskytování pp: Heimlichův manévr, Gordonův manévr (k dis-
pozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest). diskuse k jednotlivým 
tématům poskytování pp.
seminář je doprovázen krátkými výukovými filmy. u všech výše uvedených témat se účastníci se-
mináře dozvědí, jak poznat jednotlivé situace a jak poskytovat první pomoc do příjezdu záchranné 
služby. doba trvání 2,5–3 hodiny.

Seminář vede Bc. aleš Vosáhlo, lektor s více než dvacetiletou praxí ve výjezdových skupinách 
záchranné služby a s praxí z letecké záchranné služby.
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uPlynulÉ  akce
Zájezd pořádaný městysem Knínice do Městského divadla Brno na představení „děsnej pátek“ 
v neděli 29. 9. 2019. 

Společenské setkání se seniory
V sobotu 5. 10. 2019 se v kulturním domě uskutečnilo společenské setkání se seniory. připravili 
jsme pro vás bohatý program a společně strávili příjemné sobotní odpoledne. děkujeme za vaši 
velkou účast. poděkování také patří pořadatelům, učitelkám z místní MŠ a ZŠ za přípravu dětského 
vystoupení a Jiřímu petrovi za ozvučení celé akce. 
Fotografie naleznete na našich internetových stránkách www.mestyskninice.cz ve Fotogalerii – 
dění v obci. 

ÚM
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drakiáda Knínice
drakiádu, která se uskutečnila 13. října, už druhým rokem pořádali místní skauti. počasí nám 
velmi přálo, od rána svítilo slunce a po obědě začalo foukat. Možná proto se nás letos potka-
lo mnohem více než v minulých letech. Mezi příznivci pouštění draků nebyli jen děti z Knínic, 
ale například i z Vážan nebo širšího okolí. Na poli u rybníků se sešlo kolem 40 různých draků.  
Kdo už se nabažil pouštění draka nebo byl už unavený, mohl se jít občerstvit k rybníč-
kům. tak byl nachystaný čaj a ohniště, kde byla možnost opéct si párek nebo další potraviny.  
pokud měli mladší děti pořád dostatek energie, mohli si projít dobrodružnou cestu po stanovištích, 
kde měli za úkol zabít osmihlavou saň. Nebylo to ale tak jednoduché, protože každá hlava draka 
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musela být zničena jinak. děti se tak museli trefit do tlamy draka papírovou koulí, zastrašit ho hla-
sitým zvonkem, najít zahrabaného draka v písku a mnoho dalšího.
doufáme, že se dětem i rodičům akce líbila a těšíme se zase na příští rok. 

skauti Knínice
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SKlÁRnY MORaVIa a.s., výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí přijme zaměstnance do 
nepřetržitého provozu na pracovní pozici:
PROVOZní ZÁMEČníK – ÚdRŽBÁŘ
dĚlníK SKlÁŘSKÉ VÝROBY
STROJníK SKlÁŘSKÝCH STROJŮ
Bližší informace k nabízené práci poskytne při osobním setkání, nebo telefonicky a na dotazy Vám 
zodpoví p. stanislav Hadrava, tel: 731 657 169, email: stanislav.hadrava@sklomoravia.com
sKlÁRNY MoRaVIa a.s., Úsobrno 79, 679 39, www.sklomoravia.cz 

ŘÁdKOVÁ  InZERCE

HisTorie

PoHled
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

3x ze školy
(díl třetí: budovy)

Školní budova čp. 30
Zdejší nejstarší školní budova stávala (a vlastně stále ještě stojí) v sousedství hlavního kostelního schodiště. svému 
účelu sloužila do r. 1801, kdy se žáci přestěhovali do nové školy nad kostelem. starou školu poté koupila šebetovská 
vrchnost a nechala zde zřídit hájovnu. Ze soupisu „Duší knínické farnosti“ se tak například dovídáme, že kolem  
r. 1825 tu bydlela rodina hajného Františka Čiháčka původem od Nového Města na Moravě. Na počátku 40. let.  
19. st. je na čp. 30 zapsán stolař Jan dočkal, který rovněž pocházel z Vysočiny, přesněji z obce Moravec. Krátce 
po r. 1842 koupili bývalou školu, nyní panskou hájovnu manželé Františka a Václav Baťchovi, kteří zde poté žili 
s rodinou své dcery Františky, provdané v r. 1870 za hodináře Vojtěcha Ziky (též Zyka) z Křtin.  Václav Baťcha 
(též Baťa či Batta) byl vyučený bednář a tuto svoji živnost provozoval na čp. 30 až do své smrti v r. 1902. o pět let 
později v r. 1907 prodal v té době již vdovec Vojtěch Zika domek za 3000 Korun stolaři lambertu Bušinovi a jeho 
manželce Josefě.

Školní budova čp. 147
druhá školní budova byla postavena (a vlastně stále ještě stojí) v r. 1801 nad kostelem a to z iniciativy Náboženského 
fondu jakožto správce šebetovského panství. Hlavním důvodem byl zvyšující se počet žáků, kteří se do té chvíle 
tísnili v jedné nevelké a zřejmě i hodně tmavé třídě.  Nová školní budova – jak ve svých vzpomínkách uvádí nám 
již dobře známý řídící učitel Jan Krušina – „pozůstávala ze dvou vyučovacích světnic a z dvou malých světnic pro 
učitele a jedné pro podučitele.  Dále neměl učitel kromě bytu ani komory, ani sklepa, ani chléva pro dobytek, ani 
zahrádky.  Musel hůře než nějaký podruh sobě v zemi na venku dole pro domácí živobytí nechat dělat sklep, kde mu 
to zase ukradeno bylo.“
Vchod do budovy se nacházel uprostřed.  děti sedávaly v dlouhých lavicích, v posledních čtyřech děvčata. Na okraji 
v poslední chlapecké lavici seděl vždy nejlepší žák, který byl po vizitaci zapsán do zlaté knihy.  V poslední dívčí 
lavici seděla na okraji nejlepší žačka.
o stavbě školní budovy se žádné archivní záznamy nedochovaly. V souvislosti s opravami školní budovy se mi 
podařilo nalézt pouze jediný dokument a to z r. 1850.  Ještě dříve, než se s ním seznámíme, musím připomenout, že 
udržovat a opravovat školní budovy bylo již tenkrát povinností dané obce.
Jak jsme si řekli, listina je datována k 19. září 1850. c. k. podkrajský úřad v Boskovicích v ní přikazuje zdejšímu 
obecnímu představenstvu, aby prostřednictvím veřejné dražby zadalo opravu školní budovy.  své rozhodnutí zdů-
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vodňuje tím, že 23. 3. téhož roku byla na žádost učitele Jana Krušiny provedena příslušnou podkrajskou komisí pro-
hlídka školní budovy. tato „chatrnost stavení tamější školy vyšetřila“ a všechny potřebné opravy vyčíslila na 277 fr.  
ve stříbře 54 kr. termín, kdy se na zdejším úřadě sejde odborná komise a vybere jednu z nabídek (podmíněných 
složením 10% jistiny, tedy nějakými 27 fr.) ustanovil c. k. podkrajský úřad na 30. září v 10. hod. ráno.
Čeho se opravy týkaly, o tom se v dokumentu nehovoří. Zato s nejnižší nabídkou, tedy s 276 fr. ve stříbře známe 
nejúspěšnějšího „licitenta“, jímž byl zednický mistr Jakub starý z Boskovic. tuto skutečnost oznamuje c. k. pod-
krajský úřad ve svém dopise z 8. 12. 1850 zdejšímu obecnímu představenstvu a zároveň je pověřuje, aby dohlíželo 
na jednotlivá vydání a průběh oprav. (Jakub starý byl ve své době nejváženější zednický mistr v Boskovicích vůbec. 
Bydlel na dnešním Masarykově náměstí v čp. 5. dům měl původně velmi zdobnou fasádu a díky své poloze vedle 
radnice – dnes je tu průchod na tř. Kpt. Jaroše – býval dominantou celého náměstí.)
Vedle oprav školní budovy patřilo rovněž k povinnostem obce zabezpečit běžný chod školy, tj. mimo jiné například 
zajistit dříví na zimu. těžko můžeme posoudit, z jakého důvodu se k tomu zdejší obecní představenstvo v létě r. 1851 
nemělo a to až do té míry, že v celé věci musel opět zakročit c. k. podkrajský úřad. Zda stál někde v pozadí řídící 
učitel Jan Krušina, to se pro tentokrát můžeme pouze dohadovat.

„Od C. k. podkrajského úřadu.
Došlo k mé vědomosti, že pan podlesný v Pohoře již v měsíci lednu 1851 obcím bývalého panství Šebetovského ozná-
mil, by dříví k topení škol pro r. 1852 dělali. Všechny obce již tej povinnosti za dost činili, jen obec Knihnická až sama 
se k temu neměla. Poněvadž se čas k přivážení školního dříví blíží, tak p. představeného poukazuju hned občanům 
naříditi, by se skrze dělání k Knihnické škole patřícího dříví u pana podlesního hlásili a do 14ti dnů jejich povinnosti 
za dost učinili, sice bych přinucen byl, jich skrze vojenské exekuce k tomu nutiti.
Do 14 dní mě pan starosta oznámí, co se v tej záležitosti stalo.
V Boskovicích 25. července 1851. Náměstek C. k. podkrajský: podpis nečitelný.“

Věřme, že dříví bylo nakonec do školy dodáno včas a žákům nehrozilo, že by té zimy v lavicích umrzli.
s topením úzce souvisí i pravidelné čištění komínů. to prováděl – pochopitelně ne zadarmo – kominický mistr 
z Jevíčka. Na podzim r. 1857 se rozhořel mezi knínickou obcí a nadučitelem Janem Krušinou spor, kdo tuto službu 
uhradí.  Zastupitelstvo proti poplatku v zásadě nic nemělo, nelíbilo se mu však, že společně s výkazem kominických 
služeb vznesl rovněž Jan Krušina žádost o uhrazení „vybílení světnic“. obec byla toho názoru, že vymalování tříd by 
měl Krušina uhradit ze svých příjmů. Jak můžeme tušit, spor nakonec opět skončil u c. k. podkrajského úřadu, který 
ve svém přípisu z 25. 11. 1857 dal zapravdu zdejšímu obecnímu úřadu slovy: „… zapravení kominické služby při 
Knihnické škole k povinnostem patří, ličení vyučujících světnic jenom k čištění školy patří a taky od každýho učitele 
k obstarání jest.“
Jak se postupně zvyšovaly počty žáků, přestávala škola nad kostelem vyhovovat. proto bylo krátce po r. 1870 roz-
hodnuto vybudovat novou školní budovu. objekt bývalé školy čp. 147 koupila v r. 1879 jistá Barbora Komínková, 
od níž v r. 1882 získali na základě postupní smlouvy vlastnické právo manželé anna a František pulcovi. V r. 1900 
koupil nyní již obytný dům nejmladší syn Jana Krušiny, berní ředitel v Novém Městě nad Metují Josef ludvík Kru-
šina. Z pochopitelných důvodů zde však nebydlel a dům pronajímal. tak v r. 1910 v něm například bydlela učitelka 
aloisie Ševčíková. střechu nad hlavou zde našli i dvě ženy, pro něž již nezbylo místo v obecním chudobinci, totiž 
Veronika Krajíčková a anna crhová. podle sčítání obyvatel se v r. 1920 nacházely v bývalé škole tři byty. Vedle 
již zmíněné aloisie Ševčíkové zde žila sestra ludvíka Krušiny, vdova Josefa Kučerová a jeho nevlastní bratr Karel 
Krušina. Krejčovskou dílnu v jedné z místností provozoval vdovec Vincenc Kubín. po smrti ludvíka Krušiny (1954) 
a jeho ženy Marie (1952) přešel dům do vlastnictví jejich jediné dcery Marie sobolové, která žila v litomyšli. tato 
dům prodala.

Školní budova čp. 164
V historii Knínic již třetí školní budova stála (a vlastně stále ještě stojí) v horní části obce. slavnostně otevřena byla 
22. října 1876, přičemž hned následující den se zde začalo s výukou. pro tu byly určeny čtyři místnosti a tělocvič-
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na, umístěné v prvním poschodí. Mimo to zde byly ještě dvě malé místnosti, které sloužily jako školní knihovna  
a skladiště pomůcek.  V přízemí se nacházely dva byty sestávající ze dvou světnic, kuchyně, komory, sklepa, dřev-
níku a chléva. první byt byl určen pro nadučitele, druhý pro ženatého učitele. dále se zde nacházely ještě dvě malé 
světničky sloužící pro svobodné učitele.  stavba budovy si vyžádala částku 17 925 zl. 78 kr.  Velkým dobrodincem 
školy byl v té době majitel šebetovského velkostatku, vídeňský průmyslník a finančník baron Mořic Königswarter, 
který např. v r. 1880 věnoval 25 zl. na pomůcky. další peníze byly získávány pořádáním besídek, jejichž výnos byl 
určen pro knihovnu. V r. 1881 byla zřízena školní zahrada.
V r. 1895 byla díky iniciativě předsedy místní školní rady, jímž byl Josef Koutný z čp. 75, vyhloubena školní studna 
hluboká 13,2 metrů. práce provedl tesař František Ševčík z čp. 18. Náklady si vyžádaly částku 300 zl.
řekli jsme si, že škola nabízela hned dva byty. V jednom bydlel i se svou rodinou od samého počátku až někdy do 
r. 1912 učitel a později nadučitel František cupal, který přišel do Knínic v r. 1874. po r. 1895 obýval druhý z bytů 
ženatý učitel alois Fidler, který se později přestěhoval do podnájmu na čp. 54. V r. 1920 je znovu zapsán ve školním 
bytě. Kolem r. 1900 se na čp. 164 uvádí učitel František Jurník, jenž přišel do Knínic v r. 1892 a není bez zajímavosti, 
že v r. 1918 se stal prvním popřevratovým starostou. prázdné nezůstávaly ani dvě světničky pro svobodné učitele. 
tak např. v r. 1910 jsou tu zapsáni učitelé alois Kamenný a arnošt Švestka.
od 1. listopadu 1920 byla v prostorách školní budovy prozatímně umístěna i nově zřízená měšťanská škola. V červ-
nu 1940 se měšťanka přestěhovala do nově postavené budovy na opačném konci obce. o rok později však budovu 
zabrali Němci a žáci měšťanské školy byli nuceni vrátit se zpět do prostor národní školy. protože tato již nemohla 
pojmout všechny třídy, sloužila k vyučování i sokolovna, stojící naproti přes silnici.
V září 1945 se měšťanka vrátila do nové budovy. uvolněné prostory v národní škole však dlouho prázdné nezůstaly. 
V létě téhož roku totiž byla v Knínicích zřízena mateřská škola, pro jejíž provoz byla v budově národní školy uvolně-
na jedna místnost, která současně sloužila jako herna, učebna, umyvárna i jídelna.  Naproti třídě byla malá šatna. Ve 
školním roce 1953/54 se odstěhovaly dvě třídy národní školy do prostor měšťanské školy a mateřská škola tak získala 
další místnosti, které využívala až do r. 2007, kdy se přemístila do nynější ZŠ a MŠ Knínice.

Školní budova čp. 210
Výnosem Moravské zemské školní rady č. 30 159 z 2. 10. 1920 byla v Knínicích založena měšťanská škola. s vy-
učováním bylo započato 1. 11. 1920 a jak jsme si již řekli v předchozí kapitole, prozatímní místo našla měšťanka  
v prostorách zdejší obecné školy.
o stavbě budovy měšťanské školy se začalo uvažovat již krátce po r. 1921. Za tím účelem byl zřízen fond, který však 
nakonec Moravská zemská školní rada z důvodu protestu přiškolených obcí zrušila a obnos určený ke stavbě budovy 
rozdělila poměrným dílem mezi jednotlivé obce (tj. Knínice, Vážany a sudice). I přes zamítavé stanovisko nadříze-
ných orgánů však místní školní rada na svém zasedání konaném 3. října 1926 rozhodla, že od realizace svého záměru 
neustoupí, odkoupí od pana Ženatého část pole a postupně bude přikupovat i další pozemky. V r. 1931 schválila 
příslušná komise okresního úřadu místo pro stavbu nové školní budovy poblíž železniční zastávky.
o to, aby byly pro stavbu měšťanky opatřeny všechny plány a další potřebné doklady velmi pečlivě dbala školní rada. 
prohlédnutím stavebního místa a vypracováním stavebních plánů včetně sestavení rozpočtu byl pověřen prof. Ing. Milan 
laml z Brna. plány byly dodány v červnu 1936 a architekt za ně obdržel částku 24 000 K.
Rozpočet na stavbu nové školní budovy činil 1 730 000 K. 
Během dalších jednání se obec Knínice na žádost místní školní rady usnesla, že stavbu nové školy zajistí sama. Za 
tím účelem požádala o povolení potřebné půjčky a další jednání přenesla na půdu okresního školního výboru, kde 
bylo na základě zákona o zřízení újezdních měšťanských škol rozhodnuto utvořit z obcí Knínice, Vážany, sudi-
ce, pamětice, Šebetov a světlá školní újezd se střediskem v Knínicích. pamětice své začlenění do nového újezdu 
však odmítly s odůvodněním velké vzdálenosti a neschůdnosti cest, obce světlá a Šebetov předložily protinávrh na 
zřízení újezdní školy v Šebetově.  Z těchto důvodů se přenesla další jednání na půdu okresního školského výboru 
v Boskovicích, kde byly uznány důvody pamětických a obec byla pro velkou vzdálenost od Knínic z uvažovaného 
újezdu vyloučena. Šebetovu a světlé však vyhověno nebylo a jejich zařazení do plánovaného újezdu zůstalo zacho-
váno. Šebetovská obecní rada se však svého záměru nehodlala jen tak lehce vzdát a zaangažovala do celého sporu 
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šebetovský velkostatek.  ten vystoupil následující rok s námitkou, že Knínice počítají při stavbě školy s třetinovým 
příspěvkem okresu a země, avšak ten nebyl k tomuto účelu zemským úřadem schválen. Knínická obec proto snížila 
rozpočet z 1 730 000 K na 1 300 000 K tím, že ze stavby vyškrtla byt pro ředitele, tělocvičnu a úpravu okolí. I proti 
takto upravenému rozpočtu se však šebetovský starosta i velkostatek postavili, a proto i v r. 1937 zůstala stavba nové 
školní budovy nadále otevřená. Konečně v r. 1938 jednání pokročila natolik, že 30. dubna mohlo být vypsáno ofertní 
řízení. po uzávěrce všech došlých nabídek nakonec obecní zastupitelstvo zadalo 14. června 1938 všechny hrubé prá-
ce staviteli V. dvořákovi z Brna. Veškeré práce týkající se rozvodů elektřiny, vody, ústředního topení a hromosvodů 
zajišťovala firma J. chaloupka z Boskovic, stolařské práce byly zadány a. Juřinovi z Boskovic, klempířské práce  
B. Vrbickému z Boskovic, sklenářské práce a. Jelínkovi z Boskovic a J. Gattermayerovi z Brna, zámečnické práce  
J. Mazalovi z Boskovic, parketářské a čalounické práce F. Valentovi z Brna a třeba ještě natěračské a malířské práce  
o. Vodáčkovi z Boskovic.
Škola byla dostavěna v r. 1940. drobné dokončovací práce zde však probíhaly ještě i během prvních váleč-
ných let. týkaly se především úpravy prostranství před školou, jmenovitě vyrovnání okolního terénu včet-
ně vybudování dlážděného chodníku a cesty, na což v r. 1941 získal zdejší obecní úřad dotaci ve výši 
20 000 K. práce vykonávali místní občané za sjednanou mzdu s většími či menšími přestávkami od 9. září 
1941 až do 3. listopadu 1942. celkem se proinvestovalo 49 527,70 K. V této částce byly zahrnuty mzdy, 
dále materiál (písek, dlaždice, kámen, drť) včetně dovozu a také třeba zapůjčení a hlídání parního válu.  
V těžké době měl obecní úřad často problémy s proplacením některých faktur. tak například okresní hejtman-
ství v Boskovicích se pod pohrůžkou „politické exekuce“ domáhalo úhrady částky 13 664,70 K za ode-
braný štěrk z lomu nad Šebetovem. obdobný problém řešil i malíř a natěrač Jan cápal z Boskovic, kte-
rý v zimních měsících r. 1941 prováděl ve škole natěračské práce. I jemu obecní úřad dlužil jakousi částku  
a tak Janu cápalovi nezbývalo, než se důrazně ozvat: „Slavná obecní rado! Přesto, že jsem již několikrát žá-
dal a prosil o vyrovnání nedoplatku z účtu za natěračské práce na měšťanské škole v Knínicích, dále přes sliby  
a ujišťování p. starosty, že to bude v krátké době vyrovnáno, dosud se tak nestalo. Poněvadž peníze velmi nutně po-
třebuji do řemesla a sliby nemohu žádný účet zaplatit, žádám tímto zdvořile o vyrovnání nedoplatku do 8 dnů (osmi), 
jinak nastoupím cestu právní. Očekávaje kladné vyříjení Jan Cápal, malíř a natěrač, Boskovice.“
Ve škole se poprvé začalo vyučovat 6. června 1940. stěhování z budovy národní školy probíhalo po několik dnů  
a většinou se na něm podíleli jen žáci se svými vyučujícími. pouze těžké věci byly odvezeny koňským potahem pana 
Blažka. Neuplynul však ani rok, když měšťanskou školu zabrali Němci a žáci se museli vrátit zpět do stísněných 
prostor národní školy. Během války sídlila v měšťanské škole německá mládežnická organice Hitlerjugend, kterou 
z jara 1945 vystřídaly ustupující oddíly německé armády, po nichž zůstala rozbitá okna, otlučené omítky a poškozené 
podlahy. těsně před kapitulací byl ve škole zřízen německý vojenský polní lazaret. dílny pro chlapecké ruční práce 
sloužily až do 6. května jako operační sál. (Podrobněji o měšťanské škole za války viz Zpravodaj čs. 5/2016.) Válečné 
škody na školní budově byly natolik veliké, že výuka zde byla zahájena až 9. září 1945.
Z poválečných let si připomeňme r. 1947, kdy byla založena školní zahrada či r. 1948, kdy se dokončila výstavba 
hřiště a oplocení školního pozemku. V témže roce byla škola vybavena novým nábytkem.  V r. 1962 byla v zadní 
části budovy zahájena přístavba, čímž se získaly dvě dílny a v suterénu školní kuchyně s jídelnou. Rozpočet byl 
stanoven na 150 000 Kčs. Ve školním roce 1968/69 proběhla generální oprava kotelny.
Koncem 80. let se nashromáždily problémy, související se stářím budovy. Jako velmi nevyhovující se především 
ukázalo ústřední topení a rozvod elektřiny, dále bylo třeba vyřešit opěrnou zeď u bočního vchodu do budovy, hřiště 
a úpravu některých učeben. celková rekonstrukce ústředního topení byla zahájena 15. května 1987. Zajišťovali ji tři 
pracovníci osp Blansko pod vedením mistra pelíška. Všechny přípravné i odborné zednické práce však musel pro-
vozovatel zajišťovat vlastními silami. 3. listopadu bylo vše zdárně vyzkoušeno a 16. prosince 1987 byla provedena 
kolaudace. 1. července 1988 pak ještě osp Blansko zahájil generální opravu elektroinstalace.
V r. 1989, kdy si budova školy připomínala 50 let své existence, byl o ní v okresním týdeníku Nový život zveřejněn 
následující článek:
„Před padesáti lety byla v rekordním termínu – za pouhý jeden rok, postavena v obci Knínice u Boskovic nová budo-
va tehdejší měšťanské školy. Žel, čeští žáci se v ní příliš nezabydlili, neboť již v roce 1940 ji obsadili okupanti, aby si 
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v ní vychovávali svoji hitlerovskou mládež. Teprve s osvobozením roku 1945 přešla budova opět do vlastnictví našeho 
státu a po nejnutnějších opravách se v jejích zdech ozvaly hlasy českých učitelů a žáků.
Padesát let je dosti dlouhá doba na to, aby na stavbě nezapracoval zub času v její neprospěch. Havarijní stav ústřed-
ního topení a celková oprava elektroinstalace byly již delší dobu nutností na generální opravu a připravovanou 
nadstavbu, která byla již na začátku 80 let projektově připravena, nebyly v rámci okresu finanční prostředky, proto 
tyto akce nebyly zařazeny do volebního programu okresu v 8. ani 9. pětiletce. Když ONV uvolnil finanční částku na 
opravu ústředního vytápění, nemohl zase provozovatel najít investora, který by se úkolu ujal. Až po mnoha jedná-
ních se podařilo ve školním roce 1987/88 získat k provedení topenářských prací OSP Blansko za předpokladu, že 
provozovatel dodá kotle, topné články a další potřebný materiál všeho druhu a vlastními silami zajistí též všechny 
přípravné a odborné i pomocné práce včetně zednických dokončovacích prací. Nicméně v listopadu 1987 se žáci  
i zaměstnanci školy poprvé ohřáli. S posledním zvoněním téhož roku se naplno rozběhly práce na generální opravě 
elektroinstalace, kterou prováděl opět OSP Blansko. Stovky nových zářivek by se nepodařilo rozsvítit bez pomoci JZD 
Malá Haná, SZP se sídlem ve Skalici nad Svitavou, STS Boskovice, nově zřízené drobné provozovny Velké Opatovice 
a komunálních služeb z Boskovic i Velkých Opatovic, které podle vlastních možností pomohly.
V souvislosti s opravami byly z iniciativy vedení školy zajištěny svépomocně i původně neplánované, ale velmi po-
třebné práce: zbudování dvou nových pracoven, 3 kabinetů, hygienických zařízení a zavedena teplá voda do všech 
poschodí.
Společnými silami vzniklo dílo, na něž byl vynaložen 1 milion 320 000 korun. Ve skutečnosti však má hodnotu daleko 
vyšší, neboť přístup a pomoc rodičů a podniků se nedá vyjádřit penězi, stejně tak, jako úsilí předsedy a tajemníka 
MNV Knínice, řídících a dalších pracovníků školy. Náročná i jistě prospěšná akce je důstojným počinem k připravo-
vané oslavě 50 let knínické základní školy.“

Příště
V prosincovém čísle se seznámíme s případy, které řešili v Knínicích prvorepublikoví četníci.  

Budování základů měšťanské školy. (1938)
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Měšťanská škola, zadní část s tělocvičnou. (1947)

Měšťanská škola, čelní pohled. (1955)
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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

Žáci při úpravě záhonků před školou. (Kolem r. 1960)

Budování přístavby – dílny, školní jídelna. (září 1962)

Měšťanská škola, zadní pohled. (před  r. 1960)
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