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informace  z  radnice

V úterý 29. 1. 2019 proběhlo první jednání stavební komise složené z nových členů. Byli jsme od 
předsedy Bc. Miroslava Hartla seznámeni s problematikou v obci, zejména výhledem oprav chod-
níků, komunikací a rekonstrukcí sítí nízkého napětí.
   
V lednu byla zpracována žádost o dotaci na stavební pozemky v lokalitě „U Nádraží“. Výše dotace 
činí 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek, v dané lokalitě je plánováno těchto pozemků 8. O úspěš-
nosti dotace se dozvíme během dvou měsíců. 

V měsíci únoru probíhala jednání s majiteli pozemků podél místní komunikace kolem potoka, od 
mostu za poštou směrem k části Dolní Trávníky. Jedná se o jednu z posledních neopravených ko-
munikací v obci. Její oprava ale nemohla být do současné doby provedena, jelikož téměř celá cesta 
byla převedena na městys od státu teprve vloni na žádost předchozího vedení obce. Zbytek cesty 
leží nebo do ní zasahují soukromé pozemky, s jejichž majiteli právě tato jednání probíhala. Děkuji 
všem, že měli pochopení a souhlasili  s odprodeji pozemků a že se bude moci provést zaměření  
a bude moci být i tahle, čím dál více vytíženější komunikace, opravena. Kolem komunikace bude 
položeno i nové vedení nízkého napětí s novým osvětlením a zrcadlo do nepřehledné zatáčky. 

Proběhla nám jednání ohledně opravy odborných učeben na Základní škole v Knínicích. Minulé ve-
dení městyse požádalo o dotaci na rekonstrukci učebny výpočetní techniky, učebny dílen a učebny 
vaření. Po konzultacích s vedením školy o potřebách žáků a učitelů (počítače a interaktivní tabule 
jdou velmi rychlým tempem kupředu) se žádost trochu upravila a čekáme na schválení, aby mohla 
být provedena následně výběrová řízení.  
 
V současné době se řeší požadavky občanů zejména na drobné opravy komunikací, umístění hodin 
k zastávce autobusu a mnoho dalších věcí, které přináší doba.

Na naše webové stránky www.mestyskninice.cz byly ve FOTOGALERII přidány krásné letecké 
fotografie městyse z července 2018, pořízené společností C.B.S. Nakladatelství Zlín. 

V sobotu 2. 3. 2019 proběhne masopustní průvod masek. Kdo máte nějakou masku, přijďte v 9 hod. 
před kulturní dům, odkud vyrazí průvod a večer ve 20 hod. na druhé kolo veselice s pochováním 
basy. Určitě  se  bude  jednat  o  další  povedenou  akci  a  zakončíme  tím  i  letošní  hezkou plesovou 
sezónu. 

Na závěr krátkého shrnutí mi dovolte popřát našim novým knínickým občánkům, které jsme v ne-
děli 3. 2. 2019 přivítali v obřadní síni radnice. Byli celkem čtyři a přejeme jim i  jejich rodičům 
mnoho zdraví a spokojenosti ve společném životě. 

Petr Grénar 
starosta městyse
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KarTa i.c.e.
V situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života může pomoci takzvaná seniorská obálka neboli I. C. 
E. KARTA. Jde o kartu, na které mají senioři vyplněné základní údaje o svých nemocech, 
lécích, alergiích, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Karta s údaji je umístěna na 
viditelném místě v bytě nebo domě. 
Nápad na seniorskou obálku vznikl ve spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR při realizaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. 

Co je seniorská obálka, neboli I. C. E. KARTA?
Seniorská obálka, nebo též karta I. C. E. (In Case of Emergency) je určena nejen pro seniory, kteří se 
ocitnou v krizové situaci. Napomáhá především v okamžiku, kdy člověka postihnou náhlé zdravotní 
potíže a musí volat záchrannou pomoc. V takových situacích bývá člověk rozrušený, nesoustředěný, 
dezorientovaný, nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je 
v této situaci dobře vyplněná I. C. E. KARTA umístěná na viditelném místě v domácnosti.

Co do karty vyplnit?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se údaje týkající se 
nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno praktického 
lékaře,  ale  především  údaje  týkající  se  blízkých  osob,  kterým  je  nutno  podat  zprávu  o  vzniklé 
situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité ji průběžně aktualizovat, například při změně 
předepsaných léků. 

Kam kartu umístit?
Vyplněnou kartu je nutno umístit na jedno ze dvou možných míst – na lednici (třeba magne-
tkou), nebo do průhledné fólie na vnitřní stranu vchodových dveří. Je důležité, aby údaje na 
kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět. Kartu neukládejte do neprůhledného pouzdra nebo do 
šuplíku a podobně.
Městys Knínice jsem začátkem února 2019 zaregistroval formou oznámení o spolupráci a distribuci 
seniorské obálky na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které je garantem projektu. Obratem 
byla zaslána  listinná podoba karty a obálky, kterou si můžete zdarma vyzvednout v kanceláři 
Úřadu městyse nebo stáhnout z internetových stránek městyse www.mestyskninice.cz. Ke kar-
tě ve formátu A4 je i jednoduchý návod na vyplnění. 

Petr Grénar

Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31. 3. 2019 je splatnost první poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
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.
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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.

Nabídka
Hledáme zájemce o staré plné cihly z demolice rodinného domu za odvoz. Dále nabízíme možnost 
odběru palivového dříví vlastní výrobou v lokalitě místní skládky. Bližší  informace poskytneme 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí  18.  3.  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.

U S n e S e n Í
č. 4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 4. 2. 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. 7/2018 a 1/2019.
  Informace uvedené v Diskusi.  

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu pana Miroslava Přikryla č. 133 a Bc. Miroslava Hartla.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.   Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.   Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330048339/001 pro E.ON Distribuce, a.s., 
  F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č. 4883 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
5.2.   Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 2019 ve výši 
  180 000 Kč. 
5.3.   Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč mezi Městysem Knínice 
  a TJ Malá Haná Knínice.
6.2.   Znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků p.č. 2355/33 – trvalý travní 
  porost o výměře 204 m2 a p.č. 2359/2 – trvalý travní porost o výměře 1044 m2 v k.ú. 
  Knínice u Boskovic, za kupní cenu 249 600 Kč s DPH. Kupující manželé H. 
6.3.   Znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s upravenou podmínkou přijatou v usnesení 
  č. 11.12. dne 30. 5. 2018, na prodej pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost o výměře 
  1361 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 272 200 Kč bez DPH. Kupující J. B.  
6.4.   Znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s upravenou podmínkou přijatou v usnesení 
  č. 11.12. dne 30. 5. 2018, na prodej pozemku p.č. 4613/3 – trvalý travní porost o výměře 
  1360 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 272 000 Kč bez DPH. Kupující P. G. a Z. K.  
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7.2.   Vnitřní organizační směrnici č. 1/2019 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého 
  rozsahu.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3.   Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048339/001 s E.ON Distribuce, a.s. 
  F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49.
   Zodpovídá: starosta. Termín: 28. 2. 2019.
5.4.   Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s., 
         Knínice 276 ve schváleném znění. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 28. 2. 2019.
6.5.   Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími manželi H., J. B., P. G. a Z. K. 
         Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 2. 2019.

Miroslav Přikryl č. 133, Bc. Miroslav Hartl
Petr Grénar, starosta

Vítání občánků
V neděli 3. 2. 2019 jsme v naší obřadní síni přivítali společně s rodiči, sourozenci a ostatními ro-
dinnými příslušníky 4 nové občánky. 
Slavnostního přivítání do našeho městyse se zúčastnily tyto děti: 
Adam  Kaštyl,  Benedikt  Hartl,  Tobiáš  Volf  a  Nicol  Stanglerová.  Našim  nejmenším  občánkům  
i jejich rodičům přejeme do života zejména pevné zdraví a pohodu v rodinném kruhu. Velké podě-
kování také patří dětem ze ZŠ a MŠ Knínice a jejich učitelkám paní Bohatcové a Havířové za velmi 
pěkné vystoupení.
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šKola  a  šKolKa

Florbal
V úterý 19. 2. 2019 se družstvo 6 chlapců a 1 dívky z V. a IV. třídy zúčastnilo florbalového turnaje 
v Blansku. Na turnaji se potkalo 12 družstev z různých základních škol okresu Blansko, které byly 
rozlosovány do 4 soutěžních skupin. Našimi soupeři se staly družstva z Letovic a z Lysic. Bohužel 
se nám v turnaji nedařilo a z turnaje jsme vypadli. Jako odměnou nám byly příjemně strávené chvíle 
na turnaji a odměna ve formě florbalového míčku pro každého a volejbalového a basketbalového 
míče pro školu. Za intenzivní přípravu sportovců na tento turnaj během jarních prázdnin děkujeme 
panu Buryškovi, který naše družstvo také na turnaj doprovodil. Přejeme všem sportovcům mnoho 
úspěchů. 

Mgr. Eva Vlachová

odpady
Odvoz domovního odpadu:  14. 3., 28. 3.

Provozní doba skládky:  
9. 3., 23. 3.  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
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Ples 9. ročníku
Poslední lednový den je v naší škole tradičně spjat nejen s pololetním vysvědčením, ale i se žá-
kovským plesem. Ten připravují žáci 9. ročníku pro učitele a spolužáky z nižších ročníků druhého 
stupně. Letos si pro nás připravili  tři vystoupení, hry, pestré občerstvení, bohatou tombolu a sa-
mozřejmě spoustu tance. My jsme si užili 3 hodiny skvělé zábavy, ale pro deváťáky to byly týdny 
příprav, plánování, chystání, nácviku, shánění a zařizování. Vyzkoušeli si, jak složité je vymyslet 
program, naplánovat a přichystat občerstvení, sehnat ceny do tomboly, připravit losy, vybrat vhod-
nou hudbu, shodnout se na tanečním vystoupení, vypilovat ho do dokonalosti, zajistit si kostýmy,  
a sepsat projevy. Zase o kousek posunuli hranici toho, o čem už mohou říct "To zvládnu! „A že se 
jim to opravdu dařilo, o tom nikdo z přítomných ani v nejmenším nepochyboval. 

Mgr. Helena Paroulková



7

Karneval ve školní družině
Na konci ledna se školní družina proměnila na sídlo princezen, princů, králů, superhrdinů, zvířá-
tek a nejrůznějších pohádkových bytostí. Paní vychovatelky nasadily kouzelné klobouky a zábava 
mohla  začít. Na děti  čekalo  spoustu úkolů,  které  hravě  zvládly. Odměnou  jim bylo občerstvení  
a dobrá nálada, se kterou odcházely domů. 

Vychovatelky ŠD
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Mateřská škola

Ve zdravém těle, zdravý duch.

Zimní radovánky v zahradě.
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KlUby  a  SpolKy

Duchovní obnova na téma

BOŽÍ, OTCOVSKÉ, MILOSRDNÉ 
a UzdraVUJÍcÍ Srdce

Přednášející: o. František Blaha

Termín: 9. 3. 2019 v kostele sv. Marka v Knínicích a na sýpce.

 Harmonogram:   13:00 h. mše svatá
      14:00 h. 1. blok přednášky
      15:00 h. 2. blok přednášky
      16:00 h. 3. blok přednášky
      17:00 h. Svátostné požehnání. 

Možnost zakoupení knih z knihkupectví Tomáše Špidlíka. Mezi jednotlivými bloky bude připrave-
no malé občerstvení, včetně teplého čaje. Též bude možnost přijmout svátost smíření. Pro rodiče  
s dětmi bude zajištěno hlídání na místní faře.

Zimní radovánky v zahradě.
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uPLyNuLÉ  AKCE
Myslivecký ples – poděkování
Opět po roce pořádala Myslivecká společnost Fram svůj myslivecký ples. Bylo to v sobotu, 26. ledna, 
v kulturním domě v Knínicích. Předcházely mu dny příprav s hromadou práce, kterou bylo nutné 
zvládnout. Všechno se podařilo a na nic se nezapomnělo. 
Zaplněný sál kulturního domu skoro do posledního místa znovu přesvědčil o tom, že plesy místní 
Myslivecké společnosti Fram mají svoji kvalitu, své návštěvníky a líbí se.
A já nyní touto cestou vyslovuji poděkování. Poděkování všem, kteří se třeba i malým pozitivním 
skutkem na této společensky významné akci podíleli! Poděkování také za všechno, co napomohlo 
dobré úrovni plesu a dobré zábavě. Pořadí důležitosti není stanoveno, protože důležitý pro dobrý 
výsledek je každý článek v tomto řetězci. 
Děkuji všem myslivcům Myslivecké společnosti Fram, všem přátelům a příznivcům, ale i rodin-
ným příslušníkům myslivců, kteří se podíleli na přípravě plesu, na výzdobě místností kulturního 
domu i výstavky plesové tomboly, jakož pak i na úklidu po ukončení plesu. 
Jménem Myslivecké společnosti Fram rovněž vyslovuji vřelé poděkování také sponzorům, orga-
nizacím, občanům, ale  i všem myslivcům a příznivcům a stejně  tak  i všem ostatním za dary do 
plesové tomboly i za pomoc při jejím zajišťování! 
Za Mysliveckou společnost Fram také vyslovuji velké díky všem účastníkům plesu za jejich přízeň, 
kterou projevili zde svou přítomností a také i za jejich pěkná slova chvály. Tato slova budou předá-
na všem našim myslivcům. 
Akce se tedy zdařila, ples skončil úspěchem. Organizátoři a pořadatelé odvedli pořádný kus pří-
kladné práce, byli dobrými  reprezentanty celé naší myslivecké společnosti. Domů se pak dobře 
odcházelo  s  takovým vědomím! Výtěžek  plesu  bude  použit  pro  nákup  krmiv  pro  zvěř  a  nákup 
materiálů pro opravy a stavby mysliveckých zařízení v pronajaté honitbě.
V závěru přeji, aby pěkné zážitky z tohoto plesu všem ve vzpomínkách dlouho vydržely! A všem 
spoluobčanům také pevné zdraví i potřebné štěstí! A tak opět příští rok!

za MS Fram Knínice:
Ing. Vlastimil Sedlák
myslivecký hospodář

Divadlo v Knínicích
Sobotní večer 23. 2. 2019 patřil v Knínicích divadelním fanouškům. V kulturním domě vystoupilo 
ochotnické divadlo z Boskovic s komedií Vražda sexem. Jde o téměř bláznivý příběh, kde se sejde 
rozumná  lékařka,  její  nepraktický manžel,  krátkozraký  strýček,  šílená  rodička,  pubertální  neteř, 
příliš  aktivní  asistent  a  tajemná návštěvnice. Režie  se opět ujala  Jana Řezníčková, která  si  také  
v  komedii  zahrála  a  to  šílenou  rodičku.  Publikum  ocenilo  také  skvělé  výkony  herců Lubomíra 
Slezáka, Vlastimila Blahy, Alice Fialové, Evy Štěpánkové, Martina Kejíka, Hany Doubkové a Ja-
roslava Šimona. Děkujeme a těšíme se na další představení. 

ÚM

Farmářské trhy
Termíny konání Farmářských trhů v roce 2019 v Boskovicích na Masarykově náměstí, 
každý čtvrtý čtvrtek od 9.00 do 16.00: 
21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12., 16.12., 20.12.
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HiSTorie

PLKAČKE Z HOR A MALÉ HANÉ
Pavla Vacová
Pohádky a pověsti
Když se sešla „děfčeska na přistke“ nebo „babe“ k draní peří, bylo ve stavení živo. Kouty se černaly 
temnotou trochu strašidelnou, ale i útulnou a jen po tmavém trámoví stropu šlehaly neklidné pables-
ky slabého světélka louče nebo olejového kahánku, což vše podněcovalo fantasii všech přítomných, 
ať už vypravovali či naslouchali. A jako my dnes rádi přihlížíme v kinu hrám s živým, napínavým 
dějem, ať už dobrodružným či detektivním, tak i naši předkové milovali to příjemné mrazení po 
zádech z úžasu, strachu až i hrůzy při vypravování strašidelných příběhů. Tyto pohádky a pověsti 
ovšem byly tehdy pojímány docela jinak: věřilo se jim neochvějně! Vypravěči často „zažili“ sami 
to, co vyprávěli, nebo přímo hovořili s tím, komu se to stalo. Ale také to byly vzpomínky na vypra-
vování dědů, pradědů prabáb. Byly to povídačky o strašidlech všech druhů, ale také pověsti, jejichž 
kořeny snad sahají až do dávnověku, a byly ústním podáním přenášeny od pokolení k pokolení. 

Zde několik ukázek:
Vody se kdysi hemžily vodními mužíčky – hastrmany.
Tak ho Zemánkovyho mléna bel najisto hastrman. Nekeři ledi na hastrmane nevěřijó, hale co je pravda, to je pravda. 
Povidával vo něm toť jeden. Křopan mo říkale. Jak se menoval dovopravde – kdopak to vi? Von se stém hastrmanem 
bil. Držel ho vod vode, co muhl, habe ho nehotopil.
Hastrman, třebas na socho moc sele nemá, klačel ho k vodě fest. Teho se Křopan bál – ve vodě pré dostane hastrman 
hroznó selo. Bil se vši seló a na konec v té hezkosti temo hastrmanovi hokřópl nos. Ha vod teho milé stréc dostal to 
mino Křopan.

Marie Vodáková, Hor. Štěpánov.
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Také v Komárkově hlobni bel hastrman.
Jeden člověk šil na trávo. Začal sict, a to k němo přešil páneček a ptal se ho, kde je Komárkova hlobně. Prosel ho, je-
šle be ho tam zavedl, Stréc za tringelt, že ho tam zavedó. Dež přešle na hráz, povidal jim páneček, abe se nebále, že je 
vodnik z plomlovskýho rebnika a že mo vodnik z Komárkové hlobně hokrad ženo, že von si de pro ňo. Abe si dobře 
divale – dež bode střékat do véške bilá voda, že s nim bode zle, pak-le červená bode pro ňé dobře. Potom skočel dule 
hlavó do hlobně. Hned se začala voda pěnit, střékala bilá, za chvilko začala červená a v hlobni belo jak dež vře.
Po chvile se to hotišilo a z vode veskočel páneček s paničkó. Pěkně mo poděkovale a dale se „prostijovskó“.

J. Spáčil, Hor. Štěpánov.

O ženě hastrmanově se vypravovalo:
Bela toť jistá rodina, co chetala žabe a stehynka pak prodávale na kope do města. Bel to chodobné védělek, hale čert 
v nóze moche žere. Řikale tam ho Žabařu.
Žabe chetávale pře locerně večir na mlenářovéch lokách ve Žlebě a na „Babčené“. Dež jož jich měle plné měch, 
zavázale kšeco, měch hodile na zádech a šle dom. Najednó hoslešele vod Komárkové hlobně volání: „Jukleno, kde 
si?“ A z měcha se ozvalo: „V pytli, jož mě chytli.“ 
Všeci zahodile měche a hotikale dom. Tvrdile, že to hastrman volal na svó ženo, kteró volal Juklena.
Vona se dělávala žabó a tož pré jo s tema vostatnima žabama chetle do teho měcha.

B. Langrová, Hor. Štěpánov.

Mysl našich pradědů zaměstnával velmi čert. Tuze se ho báli – často ani neměli odvahy jmenovat ho plným jménem. 
Ve svých vypravováních jmenovávali ho úzkostně jen – „ten Zlé“. Zjevoval se jim všelijak, přímo i nepřímo.

Stréc Veróbalu tvrdile, že viděle čerta. V jejich rodině se vod paměti hádávale a bile. Řikalo se, že celé dům má čert 
v moce. Stréc jož bele chlapčesko, dež se jednó ho nich všece dohromady hádale ha caplovale. Stréc akorát dělale 
něco pod kulňó a snesle voče ke chlivkum. Tam viděle, že něco pod chlivkama veskočelo, belo to chlopaty, stálo to 
na zadnich čapech, tancovalo to vokolo chlivko, mělo to jazečesko veplazeny a hrozně se to chechtalo.
Belo to takovy popělavě šedy a mělo to krátky rohe. Stréc se k temo rozběhl a vono to skočelo pod chlivke a ztratilo 
se to. 
Stréc tvrdile, že to bel čert a k vuli temo měle pak hromado zlé vule s leďma. Sósedi se jim smile, že lakojó, že to 
neni pravda. Tetina v tom samym čisle viděla teho čerta zas jako mužička celyho červenyho, jako be bel z plameně. 
Válel se na hnojo. Dež hočol, že se na ňé nekdo divá, šópl sopóchem do sklepa do tme.
Dež se potom mladi stihovale na Ševčikovo, stihoval se čert s něma a s ňém se nastihoval do staveni zasé nesvár, 
křek, váda.

M. Sychrová, Hor. Štěpánov.

Stréc Michalu na kopco bele kalcem. Belo tenkrát moc práce, tak se vzale tovaryše, keré přešil do dědine vandrem. 
Na práco bel hodně šekovné. Jednó stréc jele s koněm do Boskovic a mo dale práco. Belo teho pro dobryho kalce 
práce vic jak na celé deň. Von se jich ptal, co má dělat, haž bode hotové. Ha voni se zasmile, ha řekle, že može trhat 
doške ze střeche. Bele si jistí, že to za ten čas než se vrátijó, nehodělá. Dež však přejižděle k dědině nazpátek, viděle, 
že jož má celó střecho vošklobanó. Toze se temo divile, že homi tak rechlo dělat. Stréc řikale, že mosi mět ho sebe 
Kobička.
Přešil  Ščedré  deň,  všeci  šle  do  kostela  na  půlnoční,  ha  von  hit  nechtěl!  Vemlóval  se  všelesjak  
a zvostal doma. Stréc se skovale a divale se voknem, co von ten vandrovnik bode dělat.
Dež vodbilo dvanást hodin, tak se ten vandrovnik veslikl do naha, sedl za veřtat, ha začal na prázdno za tém veřtatem 
dělat. Spichal tak, že z ňé pot jenom cékal. Kolekrát hodil člonkem, tolek kosu hodělal pak za rok.
Dež hoderela jedna hodina, svalel se a ležel jak mrtvé...
Hneď ráno mo dále stréc Michalu výpověď, protože nechtěle mět nic s člověkem, keré je ve spojeni se Zlém.

J. Spáčil, Hor. Štěpánov.
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Nadpřirozená moc nevycházela vždy jen z bytostí a sil zlých. Pravý opak. O tom svědčí dvě vypravování: O světýl-
kách a o posvátné moci chleba.

Světýlka:
Dříve to byly, pane jinačí časy než jsou dnes. I tma byla tenkrát v noci tmavější, než je dnes. To, pane, nebylo jen tak 
v té tmě jít domů. To se potom cestou ledacos stávalo.
Jednou se vracel do Jevíčka takový starý dědeček. Na cestu neviděl, stále jen zakopával. A v tom, jako na zavolanou, 
se objevila světýlka – jedno, druhé, třetí, čtvrté a tolik jich bylo! Obstoupila dědečka a pěkně mu na cestu svítila až 
před dům. A doma dědeček ženě vypravoval, co ho to na cestě potkalo.
„A poděkoval’s ?“, zeptale se žena.
„Poděkoval? To meslim ne-e.“
„Tak běž a poděkuj,“ kázala žena a posílala muže zpátky. Tak co měl dělat. Vyšel před dům a tam všude ještě pose-
dávala světýlka a smutně plápolala.
„Tak vám pěkně děkujo,“ poděkoval jim dědeček.
„Na to jsme čekaly,“ odpověděla světýlka společně a ztratila se udivenému dědečkovi ve tmě.
Převzato ze sbírky „Pohádek“, sebraných a vyd. Ing. Mackerlem.

Vydalo Okresní vlastivědné muzeum a vlastivědný kroužek DO v Boskovicích v roce 1957.
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