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Dovolujeme si Vás pozvat na

XI. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 11. ledna 2020 od 20.00 hod. 
v prostorách kulturního domu v Knínicích

HUDBA: 
hudební skupina AXEL

BUFET: 
teplá a studená kuchyně, točené pivo Plzeň 12°, 

nabídka kvalitních sudových vín, nealko nápoje, pochutiny

PEKLO: 
široká nabídka alko nápojů, ojedinělá možnost ochutnávky 
nejprestižnějších značek pravých rumů, whisky či koňaku 

TOMBOLA: 
pro návštěvníky plesu je připravena bohatá tombola 
(televizor, mobilní telefon, tablet, dárkový koš 

a řada dalších hodnotných cen)

VSTUPNÉ: 
vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč 

možno zakoupit na ÚM v úřední dny od pondělí 9. 12. 2019
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informace  z  radnice

Dne 7. 11. 2019 se konala kolaudační prohlídka lokality u nádraží, kde probíhala od července výstavba 
technické infrastruktury. Kolaudační souhlas již máme na úřadě, dílo bylo městysi předáno od firmy 
Kora Vodostaving s. r. o. dne 6. 11. 2019 bez závad. Na posledním jednání zastupitelstva dne 11. 11. 
2019 byla schválena prodejní cena stavebních pozemků a to ve výši 700 Kč za metr čtvereční s DPH. 
V dané lokalitě se nachází 8 stavebních míst s výměrou kolem jednoho tisíce metrů čtverečních připa-
dajících na jedno stavební místo. O ceně bych tu s dovolením trochu rozepsal. Ceny nejen stavebních 
pozemků neustále rostou, proto byla zastupiteli vedena dlouhá diskuze o prodejní ceně. Každý o ceně 
přemýšlel od doby, kdy se v lokalitě začalo s výstavbou. Cena výstavby technické infrastruktury byla 
vysoutěžena za částku necelých 6 mil. Kč bez DPH. Pokud započítáme všechny náklady na danou 
lokalitu od projektu počínaje, tak jsou náklady kolem 8,2 mil. Kč s DPH. Na danou lokalitu jsme 
zažádali v lednu o dotaci, dostali jsme ve výši 80 tis. Kč na jeden pozemek, celkem tedy 640 tis. 
Kč. Tahle dotace je ale podmíněna kolaudací min. 70 procent zástavby do 5 let počínaje listopadem 
2019. Zbylých 30 procent zástavby musí být provedeno do 8 let, tedy o tři roky déle. Pokud nějaký 
stavebník lhůtu nestihne, městys bude dotaci v adekvátní výši vracet ministerstvu pro místní rozvoj. 
Na cenu pozemku jsme nechali zpracovat znalecký posudek, který cenu stanovil na 450 Kč s DPH za 
metr čtvereční. Na cenu pozemků existuje více úhlů pohledu. Pokud budeme brát čísla, tak „hodnota“ 
celé lokality je 8,2 mil Kč s DPH za budovanou infrastrukturu plus cca 5,5 mil Kč s DPH za hodnotu 
pozemků, tj. v součtu celkem necelých 14 mil Kč. Pokud pozemky prodáme, vrátí se městysi oněch 
cca 5,5 mil. Kč s DPH, ale z těchto peněz musíme odvést DPH ve výši 21 procent. Ostatně osvobození 
od DPH jsme nebyli ani při investici do infrastruktury. Při jednání o ceně pozemků byly brány i ceny 
pozemků v okolních vesnicích kolem Boskovic, Boskovice samotné atd. Budoucí stavebník nebude 
muset investovat do domácí čistírny odpadních vod, do skříněk elektroměrů, plynoměru apod. Dal-
ším faktorem je skutečnost, že je čím dál horší, a do budoucna bude problém, se stavbou na „zelené 
louce“. Stát se brání čím dál více zastavování orné půdy což chápu. Městys bude mít i další úlohu, po 
prodeji pozemků budeme muset stavebníkům vyjmout pozemky podle zastavěnosti ze zemědělské-
ho půdního fondu, budeme investovat ještě např. do veřejného osvětlení atd. To zde nebylo ostatně 
instalováno z důvodu jeho možného poškození při stavbách domů. Pozemky jsou tedy kompletně 
zasíťovány, na každém se nachází splašková kanalizace vedoucí do lokální čistírny odpadních vod, 
vodovod, plynoměrová skříňka, elektroměrová skříňka (širší) pro možnost vytápění domu např. elek-
trokotlem nebo tepelným čerpadlem a každý pozemek má kabel na připojení k O2 internetu, popř. te-
levizi nebo pevné linky. Tímto budoucí stavebník ušetří mnoho času a peněz s doděláváním přípojek, 
vyřizováním různých povolení, běhání po úřadech a výkopovými pracemi kolem hotové komunikace. 
Jedná se tedy o nádherně nachystané pozemky a koupi musí každý pečlivě zvážit. V současné době 
městys aktualizuje seznam žadatelů o stavební pozemky. Záměry prodeje pozemků bych chtěl schvá-
lit zastupitelstvem v prosinci.  
Dne 21. 11. 2019 bylo dokončeno čistění koryta Semíče, respektive první etapa. Druhá etapa bude 
zahájena na jaře 2020. Čištění začalo se zpožděním. Tuhle skutečnost jsem do minulého zpravodaje 
nepsal, jelikož mi pracovníci Povodí Moravy slíbili jen opoždění v řádu pár dní, což vycházelo do 
uzávěrky zpravodaje, nakonec to byly skoro 3 týdny. 
Městys Knínice uzavřel před lety s Městem Boskovice veřejnoprávní smlouvu o řešení přestupků. 
Jedná se o smlouvu, kterou tehdy přinesla změna legislativy v souvislosti se změnou přestupkového 
zákona. Laicky řečeno, pokud došlo k přestupkovému jednání občanů městyse např. doma mezi man-
želi, ve veřejném pořádku apod.,  neřešil tohle městys ale přestupková komise v Boskovicích. Městys 
každoročně platil za tuhle službu paušální částku. Částka se pohybovala v začátcích před lety kolem 
5 tis. Kč za rok, v současné době je to 10 tis. Kč ročně. Město Boskovice ale v létě vypovědělo všem 
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obcím tuhle smlouvu a následně zaslali návrh nové smlouvy, kde je uvedena částka 4 500 Kč za řešení 
jednoho přestupku. Tahle cena je pro mě nepřijatelná, proto jsem zvažoval smlouvu se soukromou 
advokátní kanceláří a nakonec jsem se domluvil a sjednal smlouvu novou s Městem Letovice, kde je 
cena za řešení jednoho přestupku 1 000 Kč. U obou měst se platí ještě i tzv. udržovací paušální poplat-
ky. Smlouva je schválena zastupitelstvem, podepsána a čeká se na schválení krajským úřadem. 
Dne 18. 11. 2019 jsem vypsal výběrové řízení na pořízení nové komunální techniky pro městys. Několi-
krát jsme se pokoušeli o získání dotace, ale neúspěšně. Malotraktor pro údržbu potřebujeme. Na druhou 
stranu, podmínka dotace je např. schválená lesní nástavba, kterou nepotřebujeme a která je finančně 
nákladná. Znamená to, že i když zakoupíme malotraktor bez dotace, v součtu vyjde městys na zhruba 
stejnou částku jako s dotací. Za malotraktor bude pořízeno i nářadí potřebné pro údržbu městyse. 
V listopadu probíhalo ošetření stromů, bude probíhat i nadále, hlavně v lokalitě Hradisko a kolem 
hřbitova, kde je třeba ošetřit přes 20 stromů. Ošetření formou prořezu, svázání korun apod. provádí 
certifikovaný arborista Bc. Dvořáček z Boskovic.
Nadále probíhají i další věci, např. výměna vybledlého dopravního značení, na což jsme byli upozorně-
ní Policí ČR, nainstalování zábradlí k chodníku naproti pohostinství Na Terase, vyřízení projektu opravy 
vzduchotechniky základní školy apod. Fotbalisté, skauti a zastupitelé se také podíleli v sobotu  9. 11. 2019 
na pálení haluzí v lese městyse. Akce byla domluvená v podstatě ze dne na den, bylo vyklizena plocha cca 
velikosti fotbalového hřiště. Brigády budou určitě pokračovat, jelikož lesy jsou napadeny kůrovcem kata-
strofálně. V souvislosti s touto kalamitou řešíme dotace na zmírnění následků škod a nové výsadby.  
Abychom nebyli jen u práce, jsou určitě i pěkné chvíle v pozici starosty. K jedné takové patřil pá-
teční večer 8. 11. 2019, kdy jsem se zúčastnil slavnostního večera vyhlášení výsledků Poháru Dra-
hanské vrchoviny v sokolovně v obci Suchý. Je krásné vidět malé závodníky z Knínic na stupních 
vítězů, poháry předávali např. Ján Svorada a další vzácní hosté. 
K radostným chvílím bude určitě patřit i tradiční mikulášská nadílka před restaurací Pod Lípou  
a novoroční polévka, jejíž výtěžek opět podpoří děti v místní základní a mateřské škole. Přijďte děti 
na obě akce podpořit. 
V nadcházejících dnech si při zapálení svíček na adventním věnci uvědomme, že se blíží doba, kdy 
by jsme měli zklidnit, utlumit předvánoční stres a shon a těšit se na chvíle strávené s nejbližší rodi-
nou, užít si radost z dárků, radost z narození Ježíše Krista, radost z rozsvícených stromečků.   
Vážení občané, na závěr tohoto článku mi dovolte, abych Vám všem jménem zastupitelstva městyse Knínice 
a pracovníků městyse popřál příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku 2020.  

Petr Grénar 
starosta městyse   

mikulášská nadílka
Městys Knínice a SDH Knínice zvou srdečně naše děti a rodiče na Mikulášskou nadílku s ohňostro-
jem, která se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 od 17 hodin před Restaurací Pod Lípou v Knínicích. 
Mikulášský balíček pro knínické děti je zdarma.

Dokončená stavba infrastruktury U Nádraží Vyčištěné koryto Semíče
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K objednání balíčku v hodnotě 100 Kč se prosím dostavte osobně do kanceláře Úřadu městyse 
Knínice do 4. 12. 2019, kde obdržíte poukázku k jeho odběru. 
Balíčky pro děti připravuje místní prodejna COOP Jednota. 
Těší se na Vás pořadatelé.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 16. 12. 2019 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Odpočty vodoměrů
Provozovatel vodovodu v Knínicích, společnost Aquatic, provede ve dnech 29. a 30. 12. 2019 od-
počty vodoměrů v Knínicích. Prosí občany, aby umožnili pracovníkům provádějícím odpočty pří-
stup k vodoměru. Pokud není na Vašem domě viditelné číslo popisné, dejte číslo domu ke vstupu. 
V případě nepřítomnosti umístěte na viditelné místě u vchodu do domu lístek se jménem, bydlištěm 
a aktuálním stavem vodoměru. 
Kontakt: Aquatic, spol. s r.o., Zborovecká 60, 678 01 Blansko, tel. 516 419 689, mob. 777 166 990, 
e-mail: aquatic.bk@seznam.cz 
Děkujeme. 

Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm s DPH. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Čipování psů
V minulém měsíci proběhlo v Knínicích povinné čipování psů. Občany, kteří se čipování se svým 
psem nezúčastnili a mají svého psa očipovaného, prosíme, aby číslo čipu nahlásili v kanceláři Úřa-
du městyse Knínice, popř. e-mailem na: um@mestyskninice.cz. Děkujeme.  

Termíny akcí v kulturním domě v Knínicích
So 4. 1. 2020  divadelní představení Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
So  11. 1. 2020  XI. reprezentační ples městyse Knínice
So  18. 1. 2020  Karneval pro děti
So  25. 1. 2020  XI. ples fotbalistů
So  22. 2. 2020  Masopust, pochování basy
So    7. 3. 2020  divadelní představení Když se zhasne

Termín knínické pouti – 26. 4. 2020

U S n e S e n Í
č. 10 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
11. 11. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
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Přejeme všem našim občanům Vánoce plné radosti, 
pohody, lásky, klidu a v novém roce hodně štěstí, 

zdraví a úspěchů. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Horáka a Mgr. Petra Ošlejška.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na umístění podzemního vedení 
 komunikační sítě v lokalitě U Nádraží, Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., 
 se sídlem Olšanská 6, Praha 3.
5.2.  Poskytnutí mimořádného členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Technické služby 
 Malá Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice, ve výši 13 545 Kč.
6.2.  Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2019.
6.3.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2020.
8.2.  Pravidla prodeje stavebních pozemků (Příloha č. 1.).
9.2.  Cenu stavebních pozemků v lokalitě U Nádraží ve výši 700 Kč/m2 vč. DPH.  
10.2.  Prodej oddělené části a), od pozemku p.č. 135/5, o výměře 132 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 13 200 Kč bez DPH. Kupující J. E.  
11.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020.
11.a) 2. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 
          Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
 správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přenosu veškeré působnosti na úseku přestupků 
 s Městem Letovice, dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo městyse revokuje:
7.2.  Usnesení č. 13.2. ze dne 15. 12. 2014.  
7.3.  Usnesení č. 13.3. ze dne 15. 12. 2014.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3.  Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační 
 infrastrukturou a. s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3.
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019.
10.3.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím J. E.  
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 12. 2019.
11.3.  Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného 
 sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko 
 pro rok 2020 s Městem Boskovice. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019.
11.a) 3. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 
 s Městem Letovice. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2019. 

Ing. Stanislav Horák, Mgr. Petr Ošlejšek  
Petr Grénar, starosta



5

Zveme srdečně naše občany 

1. ledna 2020 od 11.00 do 13.00 hodin 

na Novoroční polévku, 
která se bude podávat pod vánočním stromem na Městečku. 

Připraven bude také teplý čaj a svařené víno. Vše zdarma. 

Při této příležitosti proběhne dobrovolná sbírka, 
jejíž výtěžek bude použit na nákup hraček pro děti místní MŠ. 

Přijďte se na Nový rok pozdravit, občerstvit a podpořit naše nejmenší. 

Srdečně zve starosta městyse a pořadatelé.

Novoroční polévka 2019

odpady
Odvoz domovního odpadu: 5. 12., 19. 12., 2. 1. 

Provozní doba skládky:  
7. 12., 14. 12.   8.00–15.00 hodin. 
Správce 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 (21. 12.)
8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin
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šKOlA  A  šKOlKA
Mladší i starší žáci vyhráli okresní finále ve stolním tenisu a postoupili do krajského kola!
V pátek 1. listopadu jeli žáci naší školy poměřit svoje síly na okresní finále ve stolním tenisu, které 
se konalo v Rájci-Jestřebí. 
V kategorii žáků 6.–7. třídy soutěžilo 9 družstev. Družstvo naší školy tvořili Ondřej Ševčík, Tomáš 
Přikryl a Radim Kaderka. Hoši vyhráli svoji skupinu a postoupili do semifinále, v němž porazili 
družstvo žáků ze ZŠ Kunštát. Ve finále pak zdolali žáky z Rájce-Jestřebí.
V kategorii žáků 8.–9. třídy soutěžilo 11 družstev. Školu v této kategorii reprezentovali David Cha-
lupa, Jakub Přikryl a Michal Koutný. Hoši také vyhráli svoji skupinu, v semifinále porazili chlapce 
ze ZŠ Jedovnice a ve finále zvítězili nad žáky ZŠ Letovice.
Ve středu 6. listopadu na nás čekalo krajské kolo, které se konalo v Hodoníně. Zde bylo zastoupeno 
7 okresů Jihomoravského kraje. Starší žáci obsadili celkově 4. místo z pěti družstev, mladší hoši 
skončili  na děleném 5.–6. místě ze sedmi družstev.  
Soutěží ve stolním tenisu se zúčastňujeme pravidelně každý rok. Již tradičně se umísťují žáci naší 
školy na předních místech na úrovni okresu. Letos jsme vyhráli v okresním finále ve dvou katego-
riích a postup do kraje je zatím největším úspěchem. 
Chlapcům blahopřejeme ke skvělému úspěchu a  děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jindra Vávrová

Žáci  Zš v divadle
Dne 4. 11. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili divadelního představení Lucerna v Brně. Divadlo 
Bolka Polívky žáky tradičně uvítalo štědrou atmosférou. Hostující soubor, Docela velké divadlo 
Litvínov, zahrál divadelní hru Lucerna od Aloise Jiráska.
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Tato hra měla premiéru v Národním divadle v roce 1905 a byla několikrát zfilmována. Klasické 
zpracování této hry nebývale oživila postava vodníka Michala, která se stala okamžitě nejpopulár-
nější  a sklízela salvy smíchu. Všichni jsme se pobavili a odnesli jsme si velký umělecký zážitek.

Mgr. Petra Galbová

POHÁR SVITÁVECKÉHO ČÁPA
Dne 16. 11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili I. ročníku všestranného víceboje žáků I. stupně ZŠ 
o POHÁR SVITÁVECKÉHO ČÁPA. Žáci soutěžili v disciplínách: skok přes švihadlo, hod me-
dicinbalem, sed-leh, hod do koše, dribling, atletický žebřík, střelba na branku / florbal /, trojskok  
a logické disciplíny v mezičasech.
Naši školu reprezentovali: Miriam Hartlová, Jan Dračka, Kristýna Krenarová, Matyáš Mynář, Anna 
Mahelová, Kryštof Širůček, Anna Šperková, David Janků, Johanka Měkotová, Samuel Ševčík.
Získali jsme 1. místo v logických disciplínách a 2. místo ve sportovních disciplínách z 8 zúčastně-
ných družstev.
Spolupráce, vzájemná podpora, povzbuzování, úžasná souhra celého týmu, výborné výsledky kaž-
dého jednotlivce a radost z úspěchu – co víc si přát.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Iva Paráková

ČEPS cup I. stupeň Zš
Dne 20. 11. 2019 se chlapci a dívky 4. a 5. třídy zúčastnili okresního kola ve florbale. Techniku hry 
a pak i hru vlastní jsme začali trénovat v září v rámci hodin Tv a kroužků sportujeme ve škole. Do 
Adamova jsme jeli především sbírat zkušenosti a hlavně si zahrát. Hoši absolvovali všechny zápasy 
s vyrovnaným skóre se zkušenými týmy ostatních škol a dívky vítězně postupují do krajského kola. 
Všichni bojovali ze všech sil a příjemně překvapili. 

Mgr. Iva Paráková
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listopad v Mš
Listopad je měsíc, kdy se dny výrazně zkracují, venku začíná být sychravo a  nevlídno. Hned začát-
kem měsíce jsme se vypravili do Domu přírody v Blansku na výukový program o jeskyních a krápní-
cích a na závěr jsme navštívili jeskyni opravdovou – Kateřinskou. Někteří se trošičku báli...
Martin na bílém koni nepřijel, ale děti si užily pečení rohlíčků v kuchyňce ZŠ. Však se také pomalu 
blíží vánoční pečení, tak máme natrénováno. S hudebníkem a zpěvákem panem Čapčuchem jsme 
si v jeho hudebním programu už i koledu zazpívali.
A čím se baví děti v jednotlivých třídách?

Sluníčka
Tvořilo se z kaštanů a dýní, děti si vyzkoušely frotáž listů. Vyráběli jsme papírového draka, ocásek 
měl z navlečeného podzimního listí. Skupinovou prací vznikl ježek v listí a každý si vyrobil koně 
sv. Martina s hřívou z vlny. Nejprve jsme si ale přečetli jeho příběh. Hráli jsme pohybové hry, pouš-
těli draka a naučili se písničku ,,Hádaly se houby." Učíme se uspávanku pro zvířátka a nacvičujeme 
program na mikulášskou besídku.

Berušky
Dětem z Berušek se moc líbí pondělní chození do lesa a lesního zázemí. V pracovním listu do-
kreslovaly ježkovi bodliny a pak si celého ježka vyrobily z papíru – nalepily mu spoustu bodlinek  
z papírových proužků. Společně s dětmi ze Sluníček a Žabek nacvičujeme program na mikulášskou 
besídku na obci.
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Žabky
První týden jsme začali Elipsou (komunikace v kruhu) na téma ,,Dušičky." Každý máme rodinu, 
své nejbližší milované rodiče, prarodiče, tetu , strýce aj. Některé blízké, kteří zemřeli, navštěvujeme 
na hřbitově. Zdobíme hroby, zapalujeme svíčky, chováme se tiše. Navštívili jsme knínický hřbitov, 
na vlastní kůži zažili ,,dušičkové počasí“.
Při vycházkách pozorujeme přírodu, hledáme stromy, které už nemají ani jeden list. Zaujal nás bagr, 
který bagroval potok Semič, hrajeme pohybové hry pro zahřátí. Ve skupinkách jsme tvořili ježka 
z jehličí borovice. Vyráběli jsme podkovy pro koně sv. Martina, vyprávěli jsme si legendu. Čteme 
a rozebíráme text Malého prince, učíme se s ním písmenka, teď je na řadě B. Naše hlavní téma je 
příprava zvířat na zimu ( pracovní listy, časopisy, magnetická tabule, Elipsa). Neopomenuli jsme 
výročí 30 let svobody, místní oslavy, zprávy v Čt.

Vzdělávací program Myslivost, který si připravili pro naši MŠ lesní pedagogové, nám přiblížil 
život divokých zvířat v zimě a péči o ně. A divadlo s Luciáškem, malým čertíkem, nás opravdu 
přeneslo blíž k Vánocům.

Kolektiv učitelek MŠ
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V rámci nové plesové sezony 2020 proběhne opět i ples našeho fotbalového klubu, tentokrát v so-
botu 25.1.2020. K poslechu a tanci zahraje skupina ARCUS. Předprodej místenek pro zájemce bude 
zahájen v lednu příštího roku. Podrobné informace budou uvedeny v lednovém zpravodaji.
Jménem celého fotbalového klubu děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, pomáhají při 
pořádání kulturních aktivit, fanouškům našich zápasů i rodičům fotbalové mládeže s výpomocí ... 
Všem našim spoluobčanům přejeme radostnou a klidnou pohodu Vánoc a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, osobních i společných úspěchů. 

vedení TJ Malá Haná Knínice

Odehrané zápasy

SporT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE
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I. třída starší žáci, skupina A

I. třída mladší žáci, skupina A
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PřIPRAVOVANÉ  AKCE

UPlyNUlÉ  AKCE

Sociální služby Šebetov, p. o. 
Vás srdečně zvou 

na Vánoční jarmark, 
který se bude konat 

v sobotu 7. 12. 2019 od 9 – 16 hodin 
ve vstupních prostorách zařízení. 

Přijďte si zakoupit adventní výzdobu, zajímavé dárky z keramiky, 
textilu, pedigu a vosku.

Brigáda v obecním lese.
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Vánoční misijní jarmark 
bude v Knínicích 15. 12. od 9.30 h. na Sýpce

(budova naproti kostelu). 

Výtěžek z jarmarku půjde na podporu časopisu Milujte se! – časopisu pro novou evangelizaci. 
Tento časopis plný svědectví, inspirace a užitečných informací je odkázaný pouze na dary čtenářů 

a podporovatelů. 

Pokud chcete na jarmark přispět nějakým výrobkem, můžete jej přinést 
v pátek 13. 12. od 15 do 18 h. na faru. 

Prosím také, kdo můžete napéct koláče nebo nějaké sladkosti, 
abyste je přinesli v neděli v 8.15 h. na Sýpku. 

13. 12. od 15 do 18 h. budeme na faře vyrábět svícny z větviček.
Kdo by chtěl pomoct, budeme rádi, když přijdete. Materiál bude zajištěný. 

MšE SVATÉ  O VÁNOCÍCH:
 24. 12. 2019  – 16:30 h.
 25. 12. 2019  – 8:30 h.
 26. 12. 2019 – 8:30 h.
 31. 12. 2019 – 16:00 h.
 1. 1. 2020 – 8:30 h.
 4. 1. 2020 – 8:30 h.
 6. 1. 2020 – 18:00 h.

JESlIČKOVÁ POBOŽNOST
Letos se u jesliček sejdeme 29. 12. 2019 na svátek Svaté Rodiny odpoledne v 15.30 h. v kostele. 
Farní děti si připravují zpívanou hru pro Ježíška – i pro vás, milí rodiče, prarodiče, příbuzní, ka-
marádi, vánoční hosté a milovníci klidné vánoční atmosféry. Nebudou chybět ani koledy. Součástí 
programu bude také svátostné požehnání.

Petra Hartlová

Tříkrálová sbírka 2020
Od 1. do 14. 1. 2020 budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, je-
jichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní 
pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2020:
• Podpora Mobilního hospice sv. Martina
• Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
• Podpora rodin s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek
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ZDRAVÍ
MUDr. Petr lick neordinuje úterý 10. 12.–pátek 20. 12. 2019
Zástup v ordinaci Šebetov 7.30–12.30 středa 11. 12. MUDr. Učňová
 čtvrtek 12. 12. MUDr. Albert
10. 12. a 13. 12. ošetří nutné případy MUDr. Albert v Benešově.
 
Od pondělí 16. 12. do pátku 20. 12.19 zastupuje v Šebetově MUDr. Učňová v obvyklých 
ordinačních hodinách.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 234 633 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
• Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
• Podpora matek s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, 
protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. Děkujeme.
Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
V Knínicích bude Tříkrálová sbírka v sobotu 4. 1. 2020 v dopoledních hodinách
Pokud děti, chcete podpořit Tříkrálovou sbírku a chodit za krále v Knínicích, prosím, aby vás rodiče 
přihlásili nejpozději do 31. 12. 2019 Blance Ševčíkové na tel. 723243463. Koledování začínáme  
v kostele mší svatou, která bude v 8.30 h. Po mši svaté proběhne požehnání koledníkům a potom 
se rozejdeme do jednotlivých domovů. Trasa trvá cca 2 hodiny. Pokud se chtějí zúčastnit i menší 
děti – předškoláčci – přizpůsobujeme jim trasu. 
Budeme moc rádi, když se také zapojí mladí nad 15 let jako vedoucí tříkrálové skupinky. Předem 
všem, kteří se zapojíte, velké díky za vaši ochotu.

Blanka Ševčíková
  

Betlémské světlo
Skauti z Knínic vám i tento rok na štědrý den nabídnou k odpálení Betlémské světlo, a to na Městeč-
ku od 9.30 do 10.00 h. u skautské klubovny (bývalé sídlo Agrospolu) a také po mši svaté v kostele. 
Pokud by někdo chtěl, aby mu skauti donesli světlo domů, může se napsat na papír vzadu v kostele 
(od první neděle adventní – 1. 12.), anebo napsat email Kateřině Ševčíkové: kackasev@email.cz.

A co vlastně Betlémské světlo je? 
• Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. 
• Je také symbol míru a přátelství, který k nám i letos dorazí. 
• Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém Česku. 
• Je to předvánoční služba skautů pro společnost. 
• Dostalo se k nám poprvé až po pádu komunistické vlády v prosinci 1989. 
• Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě, přebírají každý rok holky či kluci z Rakouska, 
 kde tato tradice vznikla, jimž se říká „Děti světla“. 
• Skautům s rozvozem Betlémského světla pomáhají České dráhy. 

Kristýna Ošlejšková 
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Četnické případy z Knínic
I. Dopravní přestupky a nehody

V následujících třech setkáních nad historií Knínic nahlédneme do spisů příslušné četnické stanice, abychom se se-
známili s nejrůznějšími kriminálními případy, které v l. 1939, 1940 a 1945 (bohužel, pouze z tohoto období se spisy 
dochovaly) vzrušily obyvatele zdejšího městečka. A že jich i v tak krátkém časovém úseku nebylo málo!  
Dnes se zaměříme na pořádek na silnici. Povíme si, za co nejčastěji udělovali četníci pokutu a pochopitelně nebude 
chybět ani přešetření nějaké té menší dopravní kolize. V samém závěru se pak přesvědčíme, že už před osmdesáti 
lety se našli jedinci, kteří dokázali během dopravního neštěstí poskytnout rychlou a účinnou první pomoc. To vše 
v druhé části; v první části se nejdříve seznámíme s historií četnictva a dále si povíme o založení četnické stanice, 
dohlížející na pořádek v našem regionu.

Z historie četnictva (1850–1945)
Od r. 1850 bylo četnictvo v zákoně definováno jako Vojenský organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné 
bezpečnosti, klidu a pořádku. Bylo součástí c. k. armády a podléhalo ministerstvu války, v určitých ohledech (týkalo 
se především výzbroje) pak ministerstvu vnitra. V rámci celé rakouské monarchie fungovalo 16 četnických pluků, 
z toho v Praze pluk č. 2 a v Brně pluk č. 3. Četnické stanice se organizovaly v sídlech okresních úřadů. Ve velkých 
městech (Praha, Brno) obstarávala bezpečnostní službu policie. 
Zákonem z r. 1876 bylo četnictvo vyňato ze svazku armády a jeho nadřízenými se nově staly c. k. politické zemské  
a okresní úřady (v našem případě Zemské četnické velitelství č. 4 v Brně, pod něhož spadalo Okresní četnické veli-
telství v Boskovicích). S nárůstem počtu obyvatel a tím i kriminality začaly v rámci okresů postupně vznikat četnické 
stanice s okrskem zahrnujícím kolem pěti obcí. Jako strážní sbor si četnictvo zachovalo i nadále vojenský charakter. 
Po vzoru armády mělo uniformu (do r. 1919 černou, poté šedozelenou), ve výzbroji každého četníka nesměla chybět 
šavle, puška či puška s nasazeným bodákem a gumový obušek, který však býval uložen na stanici. K výbavě dále 
patřila pouta, zápisník, služební knížka, obvazový balíček, pátrací pomůcky a elektrická svítilna. Revolvery a pistole 
měli ve výzbroji důstojníci a vyšší poddůstojníci.

Výrobce rukavic Ing. Ivan Jakubec oznamuje 
výprodej pletených pánských, dámských, dětských a pracovních rukavic 

+ strojních pletacích přízí. 
Výprodej se uskuteční v budově bývalé mateřské školy, Knínice 164 

v pátek 20. 12. 2019 od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.30 hodin.

řÁDKOVÁ  INZERCE
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Po vzniku samostatného Československa dochází k převzetí stávajícího právního systému včetně bezpečnostních slo-
žek, tedy policejních úřadů (státní policie působila ve velkých městech a v r. 1918 zaměstnávala 7360 pracovníků), 
četnictva (četnictvo vykonávalo službu v terénu a v obcích, kde nebyla zastoupena policie a v r. 1918 zaměstnávalo 
14 123 mužů) a obecní policie (obec měla právo, nikoliv však povinnost zřizovat zvláštní policejní sbory; v r. 1918 
je evidováno 4500 strážníků sloužících pod obcemi).  Zákonem z r. 1920 bylo četnictvo definováno jako „Vojensky 
organizovaný sbor strážný, jenž určen jest k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení pří-
slušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.“  
V každém sídle zemského úřadu působila zemská četnická velitelství (po správní reformě v r. 1927 se jednalo o ZČV 
1 v Praze, ZČV 2 v Brně, ZČV 3 v Bratislavě a ZČV 4 v Užhorodě). Pod tato velitelství spadala okresní četnická ve-
litelství, kterým podléhalo vždy několik četnických stanic. Stanice byly nejnižším článkem v organizaci čs. četnictva 
a zahrnovaly zpravidla katastry 4 - 5 obcí. Ve službě se zde střídali min. tři muži, z nichž jeden byl velitelem stanice 
většinou v hodnosti vrchního strážmistra.
V kompetenci místních četnických stanic bylo pátrání po odcizených věcech, zadržování pachatelů a veškeré objas-
ňování zločinů. Pro usnadnění vyšetřování těžších zločinů byly po r. 1928 zřízeny specializované četnické pátrací 
stanice (pro náš region nejbližší v Brně a v Mor. Třebové). V rámci svého obvodu vykonávali četníci pravidelnou 
obchůzkovou činnost.
Nástupem Protektorátu Čechy a Morava se četnictvo stalo součástí okupační správy.
Služba v četnickém sboru patřila za I. republiky k prestižní záležitosti. Pro přijímání nováčků byla stanovena přísná 
kritéria a přednostně byli přijímáni délesloužící armádní poddůstojníci. Velký důraz byl kladen na chování a celkové 
vystupování. Pro příslušníky četnictva platila různá omezení, např. povolení k sňatku až po odsloužení čtyř let ve 
sboru (nejdříve po dosažení 30 let věku), od roku 1927 zákaz činnosti v politických stranách, zbavení volebního 
práva a zákaz vstupu do sportovních a zájmových organizací.
Náročnost četnické služby byla částečně kompenzována odměnami, které se dělily na pravidelné (služné, místní pří-
davek, četnický přídavek, ubytování, zařízení, oděv, výstroj a výzbroj) a zvláštní (např. drahotní přídavek, přídavek 
na děti, kancelářský paušál, stěhovací výlohy, léčebné, otopné, diety, pohřebné, úmrtné).

šebetovská četnická stanice (vznik, umístění)
Po r. 1850 se Knínice staly součástí politického okresu Boskovice, na pořádek v obci - jak jsme se měli ostatně mož-
nost přesvědčit v článku o vybírání školního platu v říjnovém Zpravodaji – tak dohlíželi a veškeré přestupky řešili 
tamější četníci. Ke změně došlo 7. 5. 1907, kdy Knínice připadly k nově zřízenému okrsku, který spravovala četnic-
ká stanice umístěná v Šebetově (nadřízené velitelství v Boskovicích). V tomto uspořádání zůstalo městečko až do  
r. 1951, kdy bylo v té době již OV SNB (Oblastní velitelství Sboru národní bezpečnosti) v Šebetově zrušeno. 
Vedle Knínic a pochopitelně Šebetova náležely do okrsku šebetovské četnické stanice obce Kořenec, Vanovice, 
Drválovice, Pamětice, Vážany, Sudice, a to včetně samot (hájovny) a panských dvorů (Sudický dvůr a Mořicův dvůr 
u Světlé).  Za II. svět. v. dohlíželi četníci rovněž na pořádek v pracovním táboře u Pamětic, kde přebývali dělníci, 
pracující na německé dálnici. 
Četnická stanice zpočátku sídlila v  domě čp. 4, který za tím účelem pronajal panský šafář Josef Hrdý s manželkou 
Marií. (Dům stojí po pravé straně při vjezdu z Knínic do Šebetova.) Po dvou letech, 1. 6. 1909 se četnická stanice již 
natrvalo přestěhovala do přízemí právě dokončeného Obecního domu čp. 117 na křižovatce, kde se dočkala nejen dů-
stojné služebny, ale i dvou prostorných bytů. V současné době se zde nachází ordinace obvodního lékaře a lékárna.
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Dopravní přestupky a nehody 
(1939–1940)

Mezi nejběžnější dopravní prostředky patřilo ve 30. letech jízdní kolo. Běžně se na něm jezdilo do práce a do škol 
(nejčastěji do Boskovic), dále na nejrůznější akce či návštěvy po okolí. Navíc sloužilo i pro přepravu drobnějších 
zavazadel. Majitel musel mít kolo v naprostém pořádku. Pokud tomu tak nebylo, riskoval, že neujde bdělému oku 
četnictva a tím i nějaké té pokutě. Své by o tom například mohli vyprávět čtyři kníničtí mladíci, které zastavil kolem 
půl sedmé večer dne 10. února 1939 strážmistr Jiří Fogl na okresní silnici mezi Knínicemi a Vážany. Zámečnický 
učeň Vladimír Kopal z čp. 143 neměl své jízdní kolo dostatečně osvětleno, přesněji „měl sice na svém jízdním kole 
elektrickou svítilnu, která však vrhala tak špatné světlo, že nemohl nic před sebou na silnici viděti“. Vladimír Kopal 
se doznal, že jel takto z Boskovic do Knínic a ke svému ospravedlnění udal, že „nemá peněz, aby si mohl koupiti 
novou lampu neb si nechal svoji lampu opraviti“. Pokutu podle blokového řízení zaplatit nemohl, protože neměl 
peníze. Obdobně na tom byli i stolařští učni Ladislav Kostík z čp. 145 a Josef Elísek z čp. 157, z nichž každý rovněž 
„neměl své jízdní kolo osvětleno, ačkoliv v tu dobu panovala úplná tma“.  Čtvrtý mládenec Josef Grepl z čp. 33 měl 
kolo řádně osvětleno, pokuta (na kterou rovněž neměl peníze) jej však stejně neminula, protože jel po špatné, tedy 
pravé straně silnice a navíc se bavil s Vladimírem Kopalem, který jel po levé straně silnice.  
Když jsme u jízdy vpravo, připomeňme si, že u nás byla zavedena dva dny po okupaci 17. března 1939.  Za tím úče-
lem bylo třeba vyhotovit nové dopravní značení, což měli na starost rovněž četníci.  K 1. dubnu 1939 se dochovalo 
hlášení velitele šebetovské četnické stanice, vrchního strážmistra Josefa Mikšíka Okresnímu četnickému velitelství 
v Boskovicích, v němž se praví „že dopravní značky týkající se jízdy v pravo byly v obcích Šebetově, Vanovicích, 
Sudicích a Knínicích již zhotoveny a na veřejných cestách umístěny. V obcích Drválovicích, Paměticích, Kořenci  
a Vážanech nebyly tyto tabulky ještě zhotoveny, avšak v nejbližší době bude citované nařízení provedeno. Pokud se 
týče označení obcí a osad, byly obecní úřady vyzvány, aby příslušné tabulky odpovídající předpisům říšskoněmec-
kého dopravního řádu zhotovily a informace o tom aby si opatřily u příslušného okresního úřadu, případně u říš. 
policejního praporu. Dopravní značky byly vyhotoveny v jazyku českém a německém a umístěny na správné straně 
ve směru jízdy“.
Blokové pokutě, kterou musela četnická stanice rovněž dodatečně vymáhat, se nevyhnul ani František Dobeš z Uh-
řic, který projížděl 31. března 1939 o 19.40 hod. Knínicemi a své kolo rovněž neměl opatřeno světlem. Strážmistru 
Jiřímu Foglovi se omlouval s tím, že nepočítal, že by se tak dlouho zdržel, a proto si nevzal náhradní světlo. Na svou 
omluvu naopak nedokázal nic udat Josef Zdražil z Dolního Smržova, kterého strážmistr Miroslav Gášek přistihl  
21. května 1939 o třetí hodině odpoledne, jak projíždí Knínicemi po levé, tedy špatné straně vozovky. Že přechod 
z levé na pravou stranu zamotal mnohým účastníkům silničního provozu hlavu, dokládá případ Ludvíka Šmerala 
ze Sudic, který se 18. května 1939 o 17. hod. vydal kravským povozem z Knínic do Sudic. V zatáčce u Vážan byl 
přistižen hlídkou pohotovostního oddílu z Boskovic, jak jede po levé straně jízdní dráhy. Na svou obhajobu udal, „že 
levá kráva jest otlačena a proto jí nechal jíti po levé straně“.
Krávy či voli nebyli jedinými zvířecími účastníky silničního provozu. Daleko častěji se na vozovce vyskytovaly 
nejrůznější koňské potahy a bylo pouze na šikovnosti kočího, jak jízdu s nimi dokázal zvládnout. Tak o 11. 25 hod. 
dne 5. ledna 1939 zjistila při silniční obhlídce hlídka četnické silniční kontrolní stanice z Brna v osobě štábního 
strážmistra Františka Brandstättera, že Alois Zemánek, svobodný rolník z Kořence projížděl „s jednospřežním koň-
ským nákladním povozem po pravé straně okresní silnice ve směru jízdy v obvodu obce Knínice, okr. Boskovice takže 
protijedoucím a jej předjíždějícím motorovým vozidlům nevyhnul a nesnažil se ani vyhnouti, čímž překážel veřejnému 
provozu na této frekventované silnici.“ Stručně řečeno, jel tedy v protisměru. Ve vyšetřovacím protokolu se dále 
uvádí, že Alois Zemánek odepřel zaplatit blokovou pokutu a jako důvod své jízdy po nesprávné straně vozovky udal, 
že na levé straně byla vozovka kluzká. 
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K srážce s koňským povozem, pro zvíře bohužel s tragickým koncem došlo dne 22. března 1939 asi o 12.50 hodině 
v zatáčce na okresní silnici v Knínicích u elektrického transformátoru. Z kolize byli důvodně podezřelí oba řidiči, 
tedy Josef Sobol z Blanska, který řídil nákladní auto a Oldřich Stejskal ze Sichotína s koňským povozem, kteří jeli 
„před méně přehlednou zatáčkou silnice rychle a tak neopatrně, že zavinili oboustranné sražení vozidel“. Oba dva 
včetně dvou spolujezdců Josefa Sobola, totiž Karla Ševčíka z Blanska a Roberta Buše rovněž z Blanska nebyli „na 
životě ohroženi a jen náhodě lze přičítati, že nikdo z nich nepřišel k úrazu nebo o život“.
O pět minut později se k uvedené nehodě dostavil službu konající štábní strážmistr Alois Postolka, který také později 
sepsal vyšetřující protokol. Z něho se dovídáme, že Josef Sobol řídil ve směru od Šebetova nákladní auto Škoda 304, 
aniž by s ním měl nějaké větší zkušenosti: u svého zaměstnavatele Karla Ševčíka totiž pracoval první den „a nebyl 
proto ani se řízením náležitě obeznámen, ani zdejší krajinu náležitě neznal“. Když vjížděl do nepřehledné zatáčky, 
nedal předepsané výstražné znamení houkačkou, ani rychlost jízdy nezmírnil a tak se stalo, že když před sebou náhle 
spatřil vůz Oldřicha Stejskala, jedoucího středem silnice, ztratil pravděpodobně vládu nad řízením a přední částí 
auta narazil na protijedoucí povoz, přičemž stočil auto doprava a najel na protější břeh, kde auto nárazem zůstalo 
stát. Podle stop, které auto zanechalo v blátě silnice, bylo zřejmé, že vůbec nebrzdilo. Výše škody nedala se na místě 
zjistit. Rozbito bylo levé ochranné sklo, poškozený rám karoserie a zohýbán levý přední blatník. Dovnitř padající 
střepiny skla nikoho nezranily.
Daleko hůře dopadl Oldřich Stejskal, který přijížděl středem silnice od Vážan s jednospřežním povozem s gumovými 
koly. Když spatřil přijíždět proti sobě auto, chtěl zastavit, a proto koně strhl prudce k sobě. „Při zadržování koně se 
stalo, že oje vozu se zvedla do výše a než mohl býti kůň zastaven a srážce předejito, najel ojí na chladič auta a pak do 
pravého spodního rohu levého ochranného skla… Při této srážce byl kůň ojí, která byla autem sražena a tažena na 
levou stranu silnice sražen k zemi a zlomena mu byla pravá přední noha a současně zlomena oj vozu.“ Kůň musel být 
na místě usmrcen a jeho majiteli, pekařskému mistru Emanuelu Dokoupilovi z Vanovic tak vznikla škoda 3 000 K.
Zůstává otázkou, kdo byl ve skutečnosti za nehodu zodpovědný. Svědek Antonín Laštůvka, který stál v době nehody 
před svým domem čp. 169, do protokolu udal, že neslyšel, že by auto před vjezdem do zatáčky dávalo výstražné 
znamení. Stejného názoru byla i svědkyně Josefa Jandová z čp. 69, která navíc dodala, že auto jelo značnou rych-
lostí. Naopak, oba spolujezdci Josefa Sobola tvrdili, že auto troubilo (kolikrát si nemohli vzpomenout) a rozhodně 
nejelo rychle. Sám Josef Sobol se rozpomenul, že troubil třikrát. Vinu jednoznačně svalil na kočího, který podle něho 
nevěděl, na kterou stranu silnice má vyhnout, a proto jezdil po vozovce ze strany na stranu. A co na to kočí Oldřich 
Stejskal? Ten žádné výstražné znamení neslyšel a vinu na nehodě popřel s tím, že když spatřil odbočovat auto do 
leva „měl v úmyslu vjet na levou stranu silnice a než tak mohl učiniti a koně zadržeti, aby zůstal státi, vjelo na jeho 
vůz nákladní auto a došlo ke srážce“.
Další zaznamenaná autonehoda se udála 31. října 1938 v zatáčce u domu čp. 158. Bočně se tu střetlo nákladní auto 
Karla Vávry z Boskovic s autem boskovského stavitele Dvořáka, které řídil jistý Richard Grob. I když Vávra jel po 
levé straně těsně podél příkopu, auto stavitele Dvořáka, jež se vyřítilo do zatáčky velkou rychlostí, jej zachytilo a od-
hodilo do příkopu. Škoda na zadní části Vávrova vozu činila 113 Kč. Richard Grob způsobenou škodu Karlu Vávrovi 
bez průtahů uhradil, takže ten upustil od trestního udání.
Že se našli už před osmdesáti lety obětaví lidé, kteří dokázali bez zaváhání a především účinně pomoci účastníkům 
dopravní nehody, dokládá případ, který se udál 12. dubna 1939 na úpatí kopce „Červený vrch“ mezi přejezdem želez-
niční tratě a rozcestím, vedoucím do Sudic. Krátce před půl sedmou večer přijížděl od Boskovic nákladní automobil 
Škoda 505, vezoucí náklad štěrku do Vážan. Ve chvíli, kdy auto pro těžký náklad mírně stoupalo do kopce, zavěsil 
se za ně ze zadní strany jedenáctiletý Otakar Dokoupil ze Sudic. Takto zavěšen na autu vezl se ze svahu „Červený 
kopec“ asi 200 metrů, načež spadl na silnici a zranil se těžce na hlavě a utrpěl otřes mozku. 
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K místu neštěstí bezprostředně poté přijel František Lepka, domkař z Knínic čp. 191, který bez zaváhání začal 
chlapce křísit. Ve své výpovědi později uvedl, že „jel na jízdním kole z práce v Boskovicích a za městem Boskovice 
předjelo ho nákladní auto Vincence Hrušky. Když sjíždělo kopec Červený vrch, spatřil pojednou v prachu zvířeném 
jízdou auta na jízdní dráze silnice ležeti neznámého mu chlapce, který ležel hlavou směrem k severu a na znak. 
Z hlavy poněkud krvácel a byl v bezvědomí. Zavedl s ním proto umělé dýchání a přivedl chlapce k životu. Při tom mu 
chlapec sdělil jméno a prohlásil o sobě, že se jmenuje Otakar Dokoupil a že bydlí v Sudicích. Když jel kolem moto-
cyklista Tomáš Loubal, mlynář ze Sudic čp. 49, požádal ho Lepka, aby v Boskovicích opatřil lékařskou pomoc nebo 
záchrannou stanici. Když Loubal jeho žádosti vyhověl a na místo neštěstí přijel MUDr. Antonín Mareš z Boskovic, 
odevzdal mu chlapce do ošetření a odejel za svým cílem. Na cestě setkal se s řidičem nákladního auta, kterému sdělil, 
co se chlapci stalo, a řidič auta o ničem nevěděl“. 
Očitý svědek neštěstí Alois Loník, domkař z Knínic čp. 154, který se rovněž vracel z Boskovic z práce, vypověděl, 
že jej v kopci Červený vrch předjelo nákladní auto Vincence Hrušky. Když stoupalo do kopce a jelo pomalu, vyskočil 
ze zadu na ně a usedl do ložné plochy auta. „Krátce na to naskočil do auta neznámý mu asi 10. letý chlapec ze Sudic 
a usedl rovněž v prostoru ložné plochy auta. Současně s ním zachytil se zadní části auta neznámý mu chlapec, který 
drže se auta s tělem visícím podél auta vezl se současně s nimi. Pojednou po sjetí kopce zahlédl v prachu za autem 
se vířícím chlapce spadnout na silnici. Než mohl z auta seskočiti, zahlédl Františka Lepku jedoucího za nimi na kole, 
seskočivšího z kola, který se jal chlapce ošetřovati. Na to z auta seskočil i onen neznámý mu chlapec a odešel k po-
raněnému Otakaru Dokoupilovi. Loník udal, že řidič auta neměl ani tušení o tom, že se on a chlapci na autě vezou  
a že do auta naskočili v době, kdy auto jelo takřka krokem“.
Chlapec měl dle sdělení MUDr. Antonína Mareše prasklou levou stranu lebky a silný otřes mozku.  Jeho zranění bylo 
těžké a životu nebezpečné. Ponechán byl v domácím ošetřování.
Strážmistr Alois Postolka, který o nešťastné události vyhotovil zápis, v závěru uvedl, že „konaným šetřením bylo 
zjištěno, že na úraze Otakara Dokoupila nenese nikdo z osob druhých vinu a úraz zavinil si Dokoupil sám z mladistvé 
nerozvážnosti“. Nákladní auto patřilo Vincenci Hruškovi z Jevíčka, který auto sám řídil „a nebylo mu známo, že se 
Otakar Dokoupil na jedoucí auto zavěsil a kus cesty vezl“. 
O dalším osudu chlapce Otakara Dokoupila se mi nic bližšího zjistit nepodařilo. 
Jízdními koly jsme začínali a jízdním kolem také skončíme. Dne 25. února 1939 o 14. hod. předjíždělo u Vážan 
stěhovací auto fy Bednář z Brna cyklistu Jana Plíska, stolaře z Jevíčka a to tak neopatrně, že jej zadní částí zachytlo 
za pravý loket a povalilo jej i s kolem do příkopu. Plíska utrpěl na pravém lokti slabou oteklinu. Jízdní kolo bylo 
poškozeno a rovněž došlo k roztržení hnědé kožené aktovky. Jan Plíska oznámil případ na četnickou stanici v Šebe-
tově. Auto řídil jistý Blažej Navrátil z Vyškova, který v předmětném výslechu na policejním ředitelství v Brně udal, 
že kritického dne jel s nábytkovým autem fy. Bednář po okresní silnici z Vážan do Jevíčka a naprosto si není vědom, 
že by během jízdy zachytil nebo povalil nějakého cyklistu. Dále uvedl, že nejezdí nikdy kolem silničních příkopů 
a také v tomto případě tomu tak bylo. Onoho dne stěhoval četnického strážmistra ze Střelic do Jevíčka. Vedle něho 
seděla manželka strážmistra a na klíně držela malé dítě.  Závozník František Jůza vypověděl souhlasně s Navrátilem. 
Kdo nesl na nehodě vinu, zápis neuvádí.

Příště
V lednovém čísle Zpravodaje se seznámíme obsahem „Staniční služební knihy“, do které četníci zapisovali průběh svých 
obchůzek a dále se zapojíme do pátrání po pachatelích drobných krádeží a vloupání, zaznamenaných v Knínicích.  
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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

Čsl. četníci - hodnostní kurs. (Bratislava, 1921)

Situační náčrtek ke srážce auta a koňského povozu ze dne 23. března 1939
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