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MASOPUST 2019

Divadelní spolek Knínice zve všechny příznivce masopustní veselice 

v sobotu 2. 3. 2019 
na tradiční masopustní průvod.

Průvod maškar vyrazí v 9 hod. od kulturního domu v Knínicích.

Ve 20 hod. v kulturním domě odstartujeme druhé kolo veselice  
s již tradičním pochováváním basy a se smutečním průvodem.

Hudba k tanci i poslechu a občerstvení zajištěno.
Vstupné 50 Kč. 

Všechny masky jsou vítány!!!
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infOrMAce  z  rAdnice

Dne 4. 1. 2019 proběhlo v Boskovicích první kolo jednání týkající se projednání změny územního 
plánu č. 1 městyse Knínice. Jednání se zúčastnil pracovník stavebního úřadu Boskovice Ing. arch. 
Dušan Nečas, starosta městyse Knínice Petr Grénar a pracovnice hygienické stanice Blansko Ing. 
Jana Dvořáková. Po uplynutí lhůty bude Městským úřadem Boskovice podána žádost o stanovisko 
k uvedené změně ke Krajskému úřadu v Brně.   

Od ledna se podařilo vyjednat nového provozovatele zimní údržby, pana Romana Dobeše ze Svět-
lé. Dosavadní zimní údržba byla prováděna firmou Suez Boskovice, bohužel ale až v odpoledních 
hodinách po údržbě města Boskovic a jejich spádových obcí. V této souvislosti bych chtěl požádat 
všechny, kdo parkují vozidla na místních komunikacích, aby vytvořili místo pro průjezd traktoru 
údržby. Zároveň v případě nějaké reklamace informujte úřad městyse. Děkuji. 

V pondělí 14. 1. 2019 strhl silný vítr část střechy budovy základní školy. Jedná se již o druhé po-
škození střešního pláště v městysi v důsledku silného poryvu větru, kdy první případ byl v listopadu 
2018 a to stržení zastřešení schodiště ke kostelu. Schodiště bylo zabezpečeno proti vodě a větru 
folií a bude provedeno nové zastřešení.  Oprava střechy školy byla provedena hned v následujících 
dnech, aby do školy nezatékalo a nedošlo k dalšímu poškození následným větrem. V obou přípa-
dech opravu rychle provedla firma Střechy Pospíšil s.r.o. ze Sudic.

U kulturního domu bylo zjištěno na podzim prosáknutí odpadní vody do přísálí. Důvodem poruchy 
byla ucpaná kanalizace z jímky za přísálím do septiku kulturního domu. Vodárenskou a.s. bylo po-
trubí tlakově vyčištěno a tato firma zajistila i vysátí septiku a jímky, takže je již vše v pořádku.

V listopadu a prosinci byla provedena panem Minxem ze Šebetova těžba smrkového dřeva z obec-
ního lesa napadeného kůrovcem. Vytěžené dřevo se podařilo prodat nejvyšší nabídce, firmě Factum 
s.r.o. Brno a bylo již konzultováno s pracovníkem firmy Lesy ČR následné osázení.  

V současné době se dokončuje elektronická pasportizace místních komunikací, chodníků a doprav-
ního značení, kdy bude zjištěn mj. skutečný stav. Pasport je veden i papírově na úřadě městyse. 
Elektronickou podobu pasportu vytvořil pan Marek Pecha. 

Během posledního měsíce byla provedena firmou Energetika Boskovice spol. s.r.o. oprava veřej-
ného osvětlení v lokalitě Městečko. U osvětlovacích lamp byly vyměněny zdroje světla za úsporné 
sodíkové výbojky a byly vyměněny i dosluhující kryty světel, z nichž některé byly poškozené. 

Na závěr děkuji všem, kteří jste přišli za nepříznivého počasí 1. 1. 2019 na Novoroční polévku, kte-
rá se konala u vánočního stromu na Městečku. Vydalo se 110 porcí zelné polévky uvařené restaurací 
Pod Lípou. Vybraná částka ve výši 7 533 Kč byla věnována na nákup hraček a sportovních potřeb 
pro děti mateřské školy a školní družiny. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli dne 5. 1. 
2019 koledníkům Tříkrálové sbírky. Skupinky koledníků vybraly v Knínicích celkem 28 916 Kč, 
výtěžek sbírky bude použit na podporu Charity pro lidi v nouzi. 

Petr Grénar 
starosta městyse
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Novoroční polévka

Ohlédnutí za rokem 2018
V průběhu roku 2018 se v našem městysi narodilo 12 dětí, přistěhovalo se 19 nových občanů. 
Z městyse se odstěhovalo 10 občanů a 10 občanů zemřelo.
K 31. 12. 2018 měl městys Knínice 907 obyvatel. V roce 2019 dosáhne věku 90 a více let celkem 
7 knínických občanů.
Sňatek v obřadní síni v Knínicích uzavřel 1 pár, v místním kostele nebyl v roce 2018 uzavřen žádný 
sňatek.
Z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat osobní údaje našich 
obyvatel bez jejich souhlasu, proto není uveden jmenný seznam výše uvedených osob. 
Na Úřadu městyse Knínice bylo ověřeno 276 podpisů a listin, vydána 3 Osvědčení pro uzavření 
církevního manželství, 25 výpisů z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 4 výpisy ze 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 8 výpisů z Živnostenského rejstříku, 11 výpisů z Veřejného 
rejstříku, 1 výpis z Katastru nemovitostí. 
Zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2018 činí: 11.194.036,29 Kč.
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018: 4.197.674,78 Kč (úvěr u České spořitelny na pořízení budovy  
č. p. 106 Agrospolu). 
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OdPAdy
Odvoz domovního odpadu: 14. 2., 28. 2.

Provozní doba skládky:  
9. 2., 23. 2. 8.00–14.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

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

KniHOVnA
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 4. 2. 2019 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedá-
ní Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31. 3. 2019 je splatnost první poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč/os. 
Druhá část je splatná do 30. 9. 2019. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete 
tak učinit, číslo účtu je 168554808/0300, VS uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše 
příjmení. 
Dále je do 31. 3. 2019 splatnost místního poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč 
za rok, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 
200,- Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky 
příjmení majitele. Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. 
Občané, kteří mají pronajatý pozemek od městyse, jsou povinni tento do 31. 5. 2019 rovněž uhradit.

Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí  7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý   7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 

Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

šKOlA  A  šKOlKA

Beseda a autorské čtení s Michaelou Fišarovou
M. Fišarová do literárního světa vstoupila v r. 2012 knížkou Nikolina cesta. Za svoji prvotinu získa-
la ocenění Zlatá stuha 2013 v kategorii Nejlepší kniha pro mládež. Tato autorka společně s hercem 
divadla Semafor Miroslavem Reilem představila dětem 1.–6. ročníku své čtyři knížky: A–Ž půjdeš 
do školy, Náš dvůr má tajemství, Kamínek, Hra na štěstí. Vyprávěla dětem také o tom, jak knížka 
vzniká a jak se dostane až ke čtenářům. Beseda proběhla 3. ledna ve velmi příjemné a podnětné 
atmosféře. Děti, které si knihu zakoupily, měly velkou radost z věnování a podpisu autorky.

Mgr. Jitka Havířová
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Fauna Moravy
V pátek 25. ledna vyrazili sedmáci do Moravského zemského muzea v Brně na prohlídku expozice 
Fauna Moravy. Prohlédli si živé ryby a vypreparované všechny druhy moravských obratlovců. Pro 
některé to bylo první setkání s těmito živočichy "naživo". Všichni skvěle zvládli vypracovat zadané 
úkoly, někteří si dobrovolně vyžádali ještě další.

Mgr. Helena Paroulková
    

Bruslení žáků
Od ledna 2019 jezdí tři třídy naší školy bruslit. Střídají se 1., 4. a 5. třída. Pro 1. a 4. třídu jsou to 
nové zážitky a zkušenosti. 5. třída jezdila na bruslení už v loňském školním roce. Předali důležité 
zkušenosti mladším spolužákům a teď na bruslení jezdí všichni s úsměvem a nadšením. Z bruslení 
s úsměvem a krásně unaveni. 
3. a 2. třída zahájila kurz plavání. Někteří se s vodou teprve seznamují, jiní už jsou výborní plavci. 
Na konci kurzu budou jako štiky plavat všichni.

Mgr. Eva Vlachová

Polévka na Nový rok
Bývá zvykem mnoha obcí České republiky pořádat v dopoledním čase Nového roku setkání občanů 
s podáváním polévky. 
Opakovaně byla taková akce organizována i v Knínicích, tentokrát též s přispěním žáků ZŠ Kníni-
ce, kteří se podíleli na výrobě dárku – anděla pro každého z účastníků. 
Anděl pochází z řeckého slova angelus, což znamená duchovní posel, a tento pojem nese i v původ-
ním hebrejském pojmenování. 
Věříme, že tento symbolický dárek bude poslem všeho dobrého a přinese do domovů radost, štěstí 
a lásku. Jeho prostřednictvím škola chtěla poděkovat Vám všem, kteří se o školu zajímáte a kteří 
se na sbírce podílíte, a také obci za její podporu a zájem společně vytvářet příjemné prostředí pro 
všechny děti a žáky i zaměstnance.

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Knínice     
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Leden v mateřské škole
Nový rok jsme zahájili besedou s paní spisovatelkou, která proběhla na základní škole a výstavou 
betlémů, na kterou nás pozvala místní farnost. Především jsme si ale užívali sněhové nadílky. Kou-
lování, bobování, stavby ze sněhu, andělíčci a jiné radovánky byly na denním pořádku. Nezapo-
mněli jsme ani na ptáčky a vyrobili jsme pro ně ze šišek něco na zobání. Tato šišková krmítka jsme 
pak rozmístili na školní zahradě. Mohli jsme tak pozorovat, kteří opeřenci toto zpestření jídelníčku 
uvítají. 16. ledna se třída Žabek zúčastnila výukového programu školícího zařízení LIPKA – JE-
ZÍRKO, v krásném lesním areálu poblíž Soběšic. Program měl název Dřevěný svět a děti se sezná-
mily s larvou brouka tesaříka a se životem stromů a jejich využitím. Upekli si i bramborové placky. 
Koncem ledna nás ještě čekalo filmové představení „Gordon a Paddy“, příběh o žabím policistovi 
a jeho kamarádce myšce.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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KlUby  A  SPOlKy
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UPlynUlé  AKce
X. reprezentační ples Městyse Knínice
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Tříkrálová sbírka 2019
I letošní začátek roku byl ve znamení tříkrálového koledování. Do ulic vyšlo 26 dětí pod vedením 
7 vedoucích.  Je krásné, že o tuto akci, kterou pořádá Charita, je mezi dětmi takový zájem a nových 
koledníků stále přibývá. Celkem se v Knínicích vybralo pro lidi v nouzi 28 916 Kč.  Děkujeme 
všem, kteří jste přispěli.

Blanka Ševčíková

Karneval 2019
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POHled
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…

VII. Když u nás hořelo
(z historie požárů v Knínicích, I. část)

Vedle nejrůznějších přírodních pohrom, morových epidemií či válečných událostí se naši předci museli velmi často 
vypořádat i s ničivými požáry. Tu si některá hospodyně nedala pozor u vaření, jindy služka vysypala ještě teplý popel 
ke stodole a ještě jindy uhodil blesk… a oheň byl na střeše. Bohužel, málokdy zůstal pouze na té jedné: plamen pře-
skočil na došky sousedova statku, pak zase na další a na další, a po chvíli hořela celá vesnice. Takto zhoubný požár 
postihl Knínice v r. 1690. Zatím jde o nejstarší doložený požár v městečku vůbec a právě vyprávěním o jeho vzniku 
a důsledcích otevřeme dnešní výpravu za historií  Knínic. 

Požár v r. 1690 
O tom, jak tento požár, který nakonec pohltil dobrou polovinu městečka (shořelo 42 domů), vznikl, se v obecním ar-
chívu dochovalo následující povídání: „Stará pověst vypravuje, že v Knínicích žila v 17. století rytířská rodina Čejků 
z Olbramovic, které náležel starodávný dům ve Vanovské ulici, kde počátkem 20. stol. stávala čísla 89 a 90 a víno 
a pivonálevna, dále pole za Vanovskou ulicí a pivovar, který stával na místě, kde se ve 20. století nalézaly rolnické 
usedlosti č. 14 a 15. V tomto pivovaře prý jistá osoba ženského pohlaví z rodu Čejkových zavinila svou neopatrností 
v roce 1690 požár, který strávil 42 domů. Po tomto velkém požáru byly domy ze dřeva opět vystavěny a spolu s nimi 
byly vpředu vystavěny žudry, spočívající na dřevěných sloupech, pod kterými se mohlo vedle domu volně choditi. Tyto 
žudry sloužily při hospodářství za sýpky pro obilí. Po tomto velikém požáru požádali tehdejší obyvatelé kníničtí, aby 
jim bylo dovoleno vystavěti novou kapli na začátku městečka ku cti a chvále sv.  Florianu, aby Bůh na přímluvu sv. 
Floriana pro všechny časy městečko od zhoubného požáru chránil, což tak, jak nápis na kamenné desce na kapli sv. 
Floriana dosvědčuje, provedeno bylo.“

Bohužel, domy se žudry se dochovaly pouze na fotografiích, kaplička sv. Floriana však stojí dodnes. Jak již bylo v před-
chozím odstavci řečeno, vystavena byla v r. 1695 za opata premonstrátského kláštera v Hradisku u Olomouce Norberta 
Želeckého z Počenic. (Knínice byly součástí šebetovského panství, které náleželo uvedenému klášteru.) O vzniku kaple 
informovala kamenná destička, která byla při této příležitosti zasazena do průčelí kaple. Její nápis zněl: „Léta Panie 
1695. Za slavného panování důstojně velebného, urozeného a vysoce učeného pána, pana Preláta Norberta Alexiusa 
z Počenic, řádu S. Premonstrátského opata kláštera Hradiště, J. M. císařského rady a téhož S. řádu jeneral Vicarii. 
S pomocí výše oznámené vrchnosti poctivá obec městečka Kynic vystavěla tuto kapličku ke cti Pánu Bohu sv. Florianu, 
mučedníku, a sv. Agatii Panně a mučedlnici Boží. Šťastně dokonáno dílo to dne 19. zaržie.“ 

Autorem kapličky sv. Floriana je význačný italský barokní architekt Giovanni Pietro Tencalla (*1629–†1702). Nejde 
o věc náhody, G. P. Tencalla se vedle Vídně – zde působil jako císařský stavitel – zdržoval velmi často na Moravě, 
kde dostával četné zakázky především od olomouckých biskupů. A odtud byl už jen krůček k opatovi hradišťského 
kláštera Norbertu Želeckému z Počenic, který jej pověřil přestavbou celého klášterního areálu (1679–1686) a ná-
sledně vypracováním plánů na novou klášterní rezidenci v Šebetově (před r. 1690). (Z dalších významných děl G. P. 
Tencally si např. připomeňme baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, Květnou zahradu 
v Kroměříži, zámky v Chropyni a v Bílině u Teplic, kostel Nanebevzetí P. Marie v Brně Zábrdovicích či Ditrichštejn-
ský palác ve Vídni.) 

HiSTOrie
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V publikaci „Sakrální stavby okresu Blansko“ autorů P. Šafránka a P. Reibla se o kapli dočteme následující: „Jedná 
se o jednolodní podélnou stavbu s trojbokým závěrem. V průčelí se nachází vchod završený půlkruhem s orámováním 
a ušima v horní části. Po stranách podložené pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími dvojité kládí a profilovanou 
hlavní římsu. Nad průčelím pravoúhlý nástavec s pravoúhle zalamovaným zrcadlem, završeným trojúhelníkovým 
štítem. Po stranách nástavce volutová křídla. Ve výplni nástavce umístěn nápis. Boční fasáda členěna oběžnou rá-
movou lisénou. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená. Loď zaklenuta valenou klenbou s třemi výsečemi. Kaple je 
pozoruhodnou, architektonicky velmi cennou raně barokní stavbou z roku 1695.“

Nejstarší vyobrazení kapličky sv. Floriana najdeme na fotografii z konce 19. st. (viz fotopříloha). Je na ní vidět cih-
lová zídka, která kapli původně obklopovala. Zídka byla zbořena v r. 1965, kdy na popud zdejšího faráře Václava 
Suchého provedl památkový úřad rozsáhlou opravu celé kaple (kaple byla nově natřena, opravena byla střecha, 
dubové dveře a omítka). Další opravy na kapli sv. Floriana proběhly v r. 1995. Prováděla je firma KKŠ Boskovice a 
celkem stály 84 000 Kč.  Dalších 20 000 Kč bylo proplaceno firmě Sika Němčice za zhotovení a upevnění kovové 
mříže ke vchodu, čímž byl vnitřek kapličky zabezpečen před případnou loupeží. Obecní úřad se podílel na opravách 
částkou 40 000 Kč.

V seznamu kulturních památek je kaple vedena pod evidenčním číslem 0469.

Ohnivé nástroje
V r. 1873 založila knínická obec hasičský spolek. Do r. 1885, kdy byla za 600 zl. zakoupena hasičská stříkačka, se 
jeho členové museli spolehnout na protipožární nástroje, kterými byla podle úředního nařízení vybavena každá do-
mácnost. Z r. 1855 se dochoval „Výkaz na ohňové nástroje, který každý obyvatel v městečku Knínicích pohotově při 
domě má.“  Ze seznamu je zřejmé, že téměř v každém stavení se nacházela kadečka, což byl dřevěný sud se stálou 
zásobou vody, hák na stržení střechy, stříkač na vodu, laterna čili svítidlo (lampa) a žebřík. V obecním domě na  
čp. 107 bylo navíc uloženo 7 žebříků, 4 laterny, 14 háků, 4 kadečky a 10 košů. Jak je v závěru seznamu připomenuto, 
každý obyvatel měl doma rovněž hasičskou sekeru a několik putýnek na vodu. 

Shořela pazderna
Jak uvádí kronika, dne 2. listopadu 1860 vyhořela dřevěná pazderna pod Hájkem. V r. 1861 byla postavena nová paz-
derna, na kterou dodal každý půlláník 5/4 sáhu kamení, čtvrtláník 1 sáh kamení a podsedník ¾ sáhu kamení. Ostatní 
náklady byly zaplaceny z obecní pokladny.

V pazderni se původně zpracovával len či konopí. Velmi často však také sloužila jako chudinské obydlí, což byl ak-
tuálně právě případ zdejší pazderny. O střechu nad hlavou tak na samém prahu zimy r. 1860 přišly hned dvě rodiny. 
Jednalo se o Vránovi – podruh Ondřej Vrána (40) žil v pazderni s manželkou Annou (40) a dětmi Františkem (8), 
Tomášem (6), Annou (3) a Marií (1), a dále o vdovu Marii Hochovou (50) s dcerou Josefou (21), která se starala  
o půlroční dcerku Markétu. Kam se všichni během následujících měsíců uchýlili, jsem popravdě nedohledávala. Jisté 
však je, že po dostavbě nové pazderny se sem obě rodiny opět vrátily. 

Velký požár v Podsedkách
Dne 8. července 1867 vypukl požár na čp. 50 v Dolních Podsedkách a záhy se rozšířil na okolní stavení čp. 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57. Poté se plameny dostaly přes silnici, kde jim za oběť padlo čp. 153, 30  
a hospodářská stavení na faře, tedy přesněji - jak uvádí dochovaný neúplný seznam „požárových škod“  – kravárna  
(chlév pro dobytek), stodola, kůlna a s nimi i zásoby sena, slámy apod. (v seznamu se uvádí „nadbytky“). Poté oheň 
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přeskočil do Horních Podsedků, kde vyhořela čísla 29, 28, 27, 26 a 32, a to rovněž včetně „nadbytků“. Ve zmiňo-
vaném seznamu se dočteme, že škoda na každém z posledně jmenovaných stavení činila 1500 zl. Výjimkou bylo  
čp. 27, kde byla škoda odhadnuta na 1200 zl. Dále shořela stodola u čp. 21 (škoda 300 zl.) a výměnkářský domek 
včetně zásob u čp. 23 (škoda 500 zl.).

Na pohořelé se v obci a nejbližším okolí konala, jak bývalo tehdy zvykem, peněžitá sbírka. Dochovalo se několik 
jmen dárců. Z Knínic mezi ně patřil například Josef Prchal z čp. 91 (40 zl.), František Filip z čp. 23 (60 zl.) a Jan 
Zavadil z čp. 10 (140 zl.), ze Šebetova Josef Kavan (135 zl.), z Hor. Štěpánova manželé Pokorní (100 zl.), František 
Hampl (50 zl.) či Karel Vařeka (80 zl.). Několik dárců bylo také ze Svitávky - Josef Horák (90 zl.), Jakub Kosička 
(50 zl.) nebo Josef Cetkovský (100 zl.). 

Ještě se na okamžik vraťme k vyhořelým hospodářským budovám na faře. Dne 22. 7. svolal Kostelní výbor v za-
stoupení Františka Pulce, Josefa Kavana a Františka Bílka schůzi, kde se projednávaly podmínky, za nichž místní 
tesařský mistr Florian Kaštánek z čp. 155 zhotoví vazbu na vyhořelou farní stodolu, kůlnu a chlév, a dále vyrobí troje 
vrata a šest dveří. 

Farní výbor stanovil nejvyšší odhadní cenu za práci (nikoliv včetně materiálu) 179 zl. r. čs. (vazba 140 zl., vrata 
celkem 24 zl., dveře celkem 15 zl.). Tesařský mistr Kaštánek nabídl, že vše udělá za 156 zl. r. čs. a tím nebylo dále  
o čem diskutovat.  Ve smlouvě, kterou s Kostelním výborem uzavřel a která zněla na výše zmiňovanou částku, se dále 
zavázal, že za sebe složí jistinu 10 zl. Kdyby tak z nějakého důvodu neučinil, měla mu být jistina odečtena z výplaty a 
poukázaná až ve chvíli, kdy bude se vším hotov.  V bodě tři smlouvy se dále hovoří o tom, že dříví na vazby a desky 
na dveře a vrata proplatí tesaři šebetovský velkostatek, a to „až to všechno bude hotovy a od Kostelního výboru to 
za dobré naznany bude“.

Lze předpokládat, že Florian Kaštánek se uměl ohánět tesařskou sekerou, čím se však rozhodně ohánět neuměl, byl 
brk na psaní. Smlouvu totiž podepsal třemi křížky, k nimž jeho jméno připsal „jmena podpisatel“ a zároveň svědek 
Antonín Stříž. 

Hořela palírna
V druhé pol. 19. st. bylo v Čechách a na Moravě v provozu na 243 palíren. V Knínicích stávala odedávna palírna 
na čp. 60 a až do r. 1918, kdy objekt koupila Anna Prchalová, ji vlastnily a vinopalnictví zde provozovaly židovské 
rodiny. V r. 1873 palírna – v té době zde vedla živnost vdova Anna Ascherová – vyhořela. 
Pro zajímavost ještě dodám, že do r. 1918 měl každý obyvatel Rakouska-Uherska možnost vypálit bez zdanění  
56 litrů 50% pálenky. Většinou se jednalo o slivovici. 

Požár ve Vanovské ulici
V r. 1888 jsou v Knínicích zaznamenány hned dva požáry. První vypukl na jaře a za oběť mu padl čtvrtlán čp. 17, 
stojící poblíž mostku přes potok Semíč. Oheň se naštěstí podařilo včas uhasit a tak byla okolní stavení ušetřena.

 Daleko větší pohroma nastala na svátek sv. Ducha dne 19. května, kdy vyhořela horní část Vanovské ulice (čp. 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101a, 101b, 102, 163, 165a, 165b a 166) a obecní kůlna u cihelny, která se stávala za 
Vanovskou ulicí.  (Na místě vyhořelého domu čp. 165 byl později postaven dům čp. 171, na místě vyhořelého domu 
čp. 166 byl postaven dům čp. 172. Čp. 165 bylo přeneseno na dům u mostu přes Semíč, čp. 166 bylo vyčleněno 
z domu čp. 101).
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Na pomoc pohořelým uspořádal obecní úřad mezi zdejšími obyvateli sbírku. Až na chudé domkaře přispěla téměř 
každá domácnost finanční částkou (od 40 kr. do 1 zl.), chlebem a pro dobytek pak senem a slámou. Na hotovosti 
se celkem sešlo 20 zl. 30 kr., z nichž každý potřebný obdržel přibližně 1 zl. 40 kr. Jak jsme si již řekli, vedle peněz 
přispěli kníničtí sousedé ještě otýpkami slámy, sena a bochníky chleba. Tak např. Josef Procházka z čp. 4 daroval tři 
otýpky sena a pytel bramborů, Jan Dvořáček z čp. 113 dvě otýpky slámy a jeden chleba, František Varha z čp. 109 
dvě otýpky slámy a jeden pecen chleba, Anna Kavanová z čp. 83 dvanáct otýpek sena a 1 zl. a tak bychom mohli 
pokračovat dál. Jednou zlatkou přispěl i pan učitel Krušina.  Šebetovský velkostatek daroval na pohořelé celkem 
200 zl.

Povodně v r. 1872
Z předchozích řádků jsme se mohli přesvědčit, že obyvatelé městečka i okolních obcí nezůstávali vůči svým neštěs-
tím postiženým sousedům neteční. Do veřejné sbírky, kterou vypsala radnice a následně i poctivě rozdělila, přicháze-
ly nejen peníze, ale i potraviny, oblečení a píce pro dobytek. A dělo se tomu tak i v případě, když šlo o pohromy nejen 
lokální. Za všechny sbírky, které kníničtí zorganizovali ve prospěch obyvatel ze vzdálenějších míst, bych zmínila tu, 
související s mohutnými povodněmi, které koncem května 1872 postihly především Čechy. 

V polovině června 1872, tedy asi tři týdny po katastrofě, se s povolením c. k. místodržitelství v Brně obrátili na mo-
ravské obce významní brněnští podnikatelé, šlechtici a zástupci církve sdružení v Moravském výpomocném výboru 
se žádostí o zaslání příspěvků na „pomoci obyvatelům sesterských Čech, kteří průtrží mračen a povodní byli stiženi 
spůsobem neslýchaným“. Dlužno podotknout, že v čele komitétu stál Bedřich hrabě Silva-Tarouca, římskokatolický 
kněz šlechtického původu, který se věnoval publicistice a sběratelství (jeho sbírky tvoří základ Moravského zem-
ského muzea v Brně), a rovněž byl spoluzakladatelem brněnských vlasteneckých spolků a významným mecenášem. 

Výpomocný výbor oslovil i Knínice. A jaký měla sbírka, za kterou na základě „Dekretu legitimačního“ zodpovídal 
starosta Jan Zavadil výsledek? Kníničtí postiženým věnovali především oblečení (sukně, kabátky, kamizoly, kalhoty, 
šátky a dokonce jeden kožich) a potřeby do domácnosti (peřiny, slamníky, nejrůznější nádobí, hrnce a jednu plecho-
vou vanu). Co se týče finančních prostředků, i zde sbírka dopadla nad očekávání dobře, a to především díky tehdejší-
mu faráři Josefu Luňáčkovi. Ostatně, v dopise, zaslaném představenstvem obce Moravskému výpomocnému výboru 
se o tom můžeme přesvědčit: „Vaše Blahorodí. Ctěným Vaším přípisem ze dne 18. června 1872 se zde sebrané dárky 
pro postižené Bratry Čechy a zde na Moravě povodní postižené od naší Obce Knihnické – 80. zl. od pana faráře  
a pana kaplana 10 zl. a od obecní pokladny Obce Knihnické 10 zl., celkem 100 zl. Tímto Vašnosti račte tento dárek 
pro Čechy a Moravu dle nejlepšího svědomí rozděliti.“ (gramaticky upraveno) 

Příště
V březnovém vydání Zpravodaje se seznámíme s požáry, které postihly Knínice na konci 19. a v 1. pol. 20. st. 

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

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



Kaple sv. Floriana. (1890)

Dům čp. 60, bývalá pálenice. (Kolem r. 1950.)

Horní Podsedky, domy čp. 28, 32, 27,26. (1963)

Horní Podsedky, domy čp. 23, 25. (1957)
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