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informace  z  radnice

Čas rychle plyne, nedávno tu byly svátky vánoční a za pár dní nás čekají svátky velikonoční. Při 
ohlédnutí za letošní zimou, která byla bohatší na sněhové i dešťové srážky, je dobrou zprávou, že 
se doplňují a zvedají i hladiny spodních vod po loňském suchém roce, což potvrdil i zástupce pro-
vozovatele  místního vodovodu při jednání na úřadě. 
Pokud zůstaneme u vody, tak firma Kora – Vodostaving, s. r. o. v březnu provedla terénní úpravy                    
u rybníčků. Po jednání a šetření na místě bylo s firmou domluveno ještě vyčištění přítoku do malého 
rybníčku. Odstranění klestí a částečně i napadaného listí provedli zaměstnanci městyse a poté bylo 
koryto vyčištěno i bagrem uvedené firmy. Výsledkem je, že voda nám nestojí v korytě, ale začala 
proudit do rybníku a nátok vody se znásobil, což se potvrdilo i při osobním měření výšky hladiny. 
V březnu pokračují práce v obecním lese, kde probíhá těžba dřeva napadeného kůrovcem. Čištění 
po těžbě je prováděno též zaměstnanci městyse. Při pár dnech špatného počasí, kdy nebylo možné 
pálení klestí, byla zahájena zaměstnanci výmalba prostoru jídelny bývalé budovy Agrospolu. Do 
těchto prostor bude poté umístěna nová posilovna, na kterou byly vyčleněny finanční prostředky 
v rozpočtu městyse na r. 2019. V této budově probíhá už i výmalba klubovny skautského oddílu 
umístěná v přízemí, naproti jídelně. 
Městys Knínice v uplynulém měsíci požádal o dotaci na informační panel odjezdu autobusů, který 
by byl umístěn u autobusové zastávky před úřadem, o dotaci na vybavení místní jednotky sboru 
dobrovolných hasičů a o dotaci na komunální techniku – traktor s přívěsem. 
Firmou Aditis, s. r. o. proběhlo vytyčení hranic pozemků na plánovanou opravu komunikace ko-
lem potoka, se zástupci firmy Energetika Boskovice, spol. s r. o. bylo provedeno místní šetření 
na plánovanou rekonstrukci sítě nízkého napětí a umístění nového veřejného osvětlení, ze strany  
Ing. Lahodové probíhá doplnění změny č. 1. územního plánu Knínice, v místní základní škole pro-
běhl den otevřených dveří atd.  
Děkuji všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu v Knínicích. V sobotu 2. března po deváté ho-
dině vyšlo od kulturního domu asi 24 masek, mezi nimiž byli i ti nejmenší a obešli celé Knínice. Večer 
jsme se pak potkali v kulturním domě a pochovali basu. Poděkování patří i učitelkám místní mateřské 
školy, které masopustní průvod uspořádaly v úterý 5. března i pro děti předškolního věku.        
Závěrem Vám všem přeji radost z nadcházejících svátků jara. Velikonoce oslavují zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, ale je to i dodržování lidových tradic, z nichž nejoblíbenější je velikonoční pomlázka. 
Týden po velikonocích nás čeká pouť, ke které patří páteční Pouťová zábava, v sobotu tradiční Košt 
vín a v neděli mše svatá. Samozřejmostí jsou i pouťové atrakce nejen pro děti. 

Petr Grénar 
starosta městyse   

Čištění místních komunikací
Dne 9. 4. 2019 proběhne v Knínicích strojní čištění místních komunikací. Prosíme občany, aby uve-
dený den neparkovali na místních komunikacích a ponechali volný průjezd čistícímu vozu. Čištění 
provede společnost SUEZ Boskovice. 

Ocenění městyse Knínice
Obracíme se na občany a spolky ve věci návrhů na udělení ocenění městyse Knínice za oblast 
kultury, sportu, školství, zdravotnictví, spolkové činnosti, za podíl na rozvoji městyse a za zásluhy 
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knínických občanů a rodáků. Návrhy přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice do 23. 4. 2019. 
K návrhu je třeba připojit krátké zdůvodnění. Děkujeme. 

Očkování psů proti vzteklině
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině 
proběhne v Knínicích 

ve středu 24. 4. 2019 od 15:15 – 16.30 hodin 
před budovou Úřadu městyse Knínice. 
Poplatek za očkování činí 130 Kč. 
Očkovací průkaz vezměte sebou. 
Očkují se psy od půl roku věku. 
Očkováním psů chráníme zdraví jejich i své. 

U S n e S e n Í
č. 5 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 18. 3. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.1.  Zprávu finančního výboru, kontrolního výboru a stavební komise.  

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu pana Tomáše Bohatce a Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2018.
5.2.  Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro manžele K., na části pozemků 
 p.č. 1942/3, 3658/5 a 2888/37 v k.ú. Knínice u Boskovic.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro manžele K. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2019.

Tomáš Bohatec, Ing. Stanislav Horák
Petr Grénar, starosta

Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 500 Kč/bm, samotěžbou 300 Kč/bm s DPH. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
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Ukliďme Česko
Stručný harmonogram akce: 
– start v 9 hodin od úřadu městyse,

– podle počtu příchozích lidí – 1 až 2 úklidové skupiny, 

– trasa povede: 
 skupina 1 – směrem k vlakovému nádraží okolo školy, dále nahoru k rybníku a na farní zahradu; 
 skupina 2 – trasa směrem okolo pohostinství Na Terase podél potoka ke hřišti, dále přes Hájek 
   přes silnici k soše Sv. Josefa a okolo kulturního domu přes hřbitov na farní zahradu, 

– zakončení na farní zahradě kde bude připraven oheň na opečení buřtů,

– zajištění organizace – fotograf, zdravotník, vedoucí pracovních skupin, kteří skupiny povedou 
 „po trase“.

Sběr elektrozařízení a železného šrotu, provede Sbor dobrovolných hasičů Knínice
v sobotu 6. 4. 2019.
Elektrozařízení uvedené níže a železný šrot umístěte prosím před Váš dům do 9 hodin. Pokud ne-
bude odebráno v daný termín svozu, kontaktujte tel. č. 721 600 374.

Děkujeme. ÚM

Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
– velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká 
 zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení 
 s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) 
 s výjimkou splitových jednotek.

– pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná 
 k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká 
 zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní 
 ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká 
 zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání 
 otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, 
 nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů 
 nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro 
 postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje 
 pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké elektrické nástroje, kopírka 
 bez cartridge apod.

– mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, 
 zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče 
 používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče 
 pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání 
 nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, 
 čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, 
 DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna 
 bez cartridge, wifi, počítače, notebooky, klasické telefonní přístroje apod., televizory, monitory, 
 LCD televizory a monitory.
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šKOla  a  šKOlKa

lVK den po dni
První lyžovací den za námi. Lyžujeme a cvičíme – na vleku téměř všichni jezdíme.
Druhý den – všichni už jezdíme na vleku. Velká pochvala všem začátečníkům – udělali obrovský 
pokrok. První tři družstva lyžovala ve středisku Červená Voda, které máme přes kopec. Sjezdovky 
si vybíráme podle stavu sněhu, tak aby svezení bylo zážitkem. Počasí je typicky horské – sluníčko, 
vítr, sněžení.
Třetí den – krizový, žádná krize nás naštěstí nepostihla. Dopoledne jsme lyžovali na všech sjez-
dovkách. I začátečníci zvládli přejezd a lyžování na sjezdovce se sedačkovou lanovkou. Přes noc 
připadl čerstvý sníh – takže podmínky ideální. Odpoledne jsme si udělali odpočinkovou vycházku 
údolím říčky Čenkovičky, kde už je jaro v plném proudu. Po návratu nás navštívil Jirka z Horské 
služby Čenkovice a povídal nám o krásách, ale i záludnostech hor. Odpočíváme a sušíme oblečení 
na zítřejší den.
Čtvrtý den – celý kurz už jezdí na všech sjezdovkách. Děti jsou moc šikovné a udělaly velké pokroky.  
A co více dodat, všichni lyžují s obrovským nadšením a stále lépe a lépe. Máme z toho velkou radost.
Pátý den – vše má svůj konec. Končí  týden plný sluníčka, lyžování a společných chvil všech účast-
níků kurzu. Dnešní bilance – žádný úraz – děti dbaly všech pokynů, které jim instruktoři udělovali,  
a jezdily s velkou opatrností. Za dnešní dopoledne všichni najeli 15 km a kompletně poznali lyžař-
ský areál Čenkovice a Červená Voda. Všechny moc chválím. Pochvala patří také instruktorům za 
profesionální přístup a pevné nervy na svahu i mimo něj.

Mgr. Iva Paráková – vedoucí kurzu

odpady
Odvoz domovního odpadu: 11. 4., 25. 4.

Provozní doba skládky:  
6. 4., 13. 4. 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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Veselé zoubky na Zš
V letošním roce se 1. třída zapojila do projektu organizovaného DM drogerií.
Prvňáčci se seznámili s problematikou zubního kazu a naučili se, jak správně pečovat o své zuby. 
Správnou techniku čištění si osvojili na maketě umělého chrupu a uvědomili si důležitost preven-
tivní zubní prohlídky.
V preventivním programu se nejprve dozvěděli, jak vzniká zubní kaz, pak se podívali na zábavně – vzdě-
lávací pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Své znalosti si také ověřili na interaktivní tabuli.
Za odměnu obdrželi preventivní tašku s informační brožurkou pro rodiče a děti, zubní pastu, zubní 
kartáček, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny a samolepky.
Vše si prvňáčci náramně užili.
Děkujeme moc drogerii DM.                                                               

Mgr. Kateřina Dostálová

Údif
V úterý 26. února si žáci prvního i druhého stupně užili hodinovou show společnosti ÚDIF (Úžas-
né divadlo fyziky). Pokud měl před začátkem někdo ještě pocit, že fyzika je nuda, tak dnes se ho 
naprosto zbavil. Všichni napjatě sledovali zábavné a poučné pokusy, každou chvíli zazněl smích, 
„Jůůůů“ nebo i „Ty v...!“, za což jsme se na ně dnes nemohli zlobit, protože jsme naprosto chápali 
jejich úžas, který prostě převážil nad sebekontrolou.
Všem hodina rychle utekla a nikomu se nechtělo vracet do běžného rozvrhu. Nejlépe to vyjádřil 
jeden osmák. Na komentář předvádějícího, že zvonilo a jestli už nechtějí přestávku, odpověděl: 
„Zvonění je pro učitele.“ Pak se ozvalo sborové „My chceme ještě fyziku.“
Děkujeme Vojtovi a Elišce ze společnosti ÚDIF za perfektní show a doufáme, že bude brzo příle-
žitost k dalšímu setkání.

Mgr. Helena Paroulková
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Bruslení
Koncem měsíce února skončilo i naše bruslení. Všechny děti udělaly obrovský pokrok, překonaly 
své obavy, opustily bezpečí mantinelu a pomocných branek a směle se pustily po celém kluzišti. 
Během celé výuky je vedl trenér, který dětem nakonec předal diplomy a sladkou odměnu. 

Monika Ševčíková

Návštěva knihovny
Dne 4. 3. naše školní družina navštívila místní knihovnu. Ujala se nás paní Fialová. Dětem přečetla 
pohádku a vysvětlila nám, jak se máme chovat v knihovně a ke knížkám. Všichni  pozorně na-
slouchali, a poté si mohli  knížky sami prohlédnout. Nejenže jsme strávili příjemné odpoledne, ale 
knihovna získala i další nové čtenáře. Tímto paní Fialové velice děkujeme. 

Vychovatelky a děti  ŠD
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Březen v mateřské škole
Březen jsme zahájili již tradičním masopustním veselím. V rozpustilém průvodu jsme prošli vesnicí 
a potěšili nejednoho obyvatele Knínic. Děkujeme všem, kteří na nás už čekali a odměnili nás dobro-
tami. Pozorovali jsme první známky jara (kočičky, sněženky, bledule, krokusy a fialky) a poslední 
záchvěvy zimy. Povídali jsme si o povoláních, navštívili s předškoláky muzeum v Boskovicích, kde 
si pro nás připravili zajímavý program o archeologii. Žabky se ještě podívaly do místní knihovny 
a k hasičům. Ekocentrum  Brno si pro nás připravilo program o Moraně a Velikonocích. Moranu 
jsme si poté vyrobili, slavnostně se s ní rozloučili a přivítali už jaro. První jarní den jsme si oblékli 
žlutá trička na počest sluníčka.  A to se opravdu snažilo a docela pěkně už hřálo. Koncem března 
jsme ještě probudili broučky, které jsme uspali na školní zahradě na podzim, a měsíc jsme zakončili 
divadelním představením.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Karneval v mateřské škole
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ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. ROČNÍKU

ZÁKlaDNÍ šKOlY

ZÁKlaDNÍ  šKOla  a  MaTEŘSKÁ  
šKOla KNÍNICE  

ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. ROČNÍKU

ZÁKlaDNÍ šKOlY
10. dubna a 11. dubna 2019

od 12.30 do 17.00 hodin
v I. třídě

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (přijetí žádosti, 
kontrola údajů s rodičem) a z rozhovoru, případně dalších činností s dítětem. 
Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační 
posouzení jeho školní připravenosti (nikdo se nemusí bát – každý zná své jmé-
no, básničku, písničku, pozná barvy, některé tvary, písmenka, čísla, zvířátka a 
jejich mláďátka, popíše obrázek atd.). 

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový list (k dispozici v mateřské 
škole nebo na webových stránkách školy). V mateřské škole je možno do 
připravených seznamů dětí upřesnit čas zápisu, který Vám bude vyhovovat. 

Kapacita třídy je 30 žáků. Přednostně budou přijímány děti s odkladem 
z loňského roku a děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském ob-
vodu spádové školy, dále pak děti nespádové podle věku od nejstaršího. 

Všem dětem přejeme, aby jejich vstup do školy byl co nejpříjemnější. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
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SPORT

ODDÍl TJ 
MalÁ HaNÁ 
KNÍNICE

Zahájení sezony jaro 2019:
Srdečně vás zveme na zahajovací utkání mužstev TJ Malá Haná Knínice dle tabulkového rozpisu.  
Aktuality, rozpisy utkání i výsledky najdete rovněž na našich webových stránkách: www.tjkninice.cz.

Poděkování:
Během jednoho ze zápasů na fotbalovém dorosteneckém turnaji ve Svitávce zkolaboval na střídač-
ce šestnáctiletý hráč boskovského mužstva. Postihla ho zástava krevního oběhu. Díky včasnému 
zásahu trenéra Jaromíra Korčáka a osmnáctiletého rozhodčího Štěpána Burgra, kteří začali chlapce 
před příjezdem záchranky oživovat, se ho zdravotníkům podařilo zachránit. 
Jaromíru Korčákovi touto cestou děkujeme za rychlou a příkladnou reakci, za pomoc při záchraně 
mladého života.

Připravujeme:
Předpouťová zábava ………. 26. 4. 2019
Turnaj přípravek …………... 15. 6. 2019
Fotbalový den ……………... 29. 6. 2019

Vedení TJ

Rozpis utkání
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Odehrané zápasy

Pavel Lajšner

Zdravím všechny příznivce rovných řídítek a tlustých pneumatik a samozřejmě čtenáře zpra-
vodaje městyse Knínice.

MTB Superior – ColorProfi Pohár Drahanské vrchoviny, který letos oslaví věk plnoletosti (po-
jede se již jeho 18. ročník), odstartuje premiérovým závodem v sobotu 4. května 2019 ve Valcho-
vě na legendární trati s přezdívkou „Monte Carlo“. Start letošní „Vrchoviny“ bude vskutku jako 
„řemen“: první tři závody budou té nejvyšší „klasy“ se statusem „Grand Slam“, celkově se odjede 
– stejně jako loni – 11 závodů a stejně jako loni finále pohostí „světová“ Vysočina aréna! Pojďte 
mrknout tedy na zatím neoficiální kalendář, na kterém se dohodli zástupci pořádajících obcí a měst 
na jednání v Okrouhlé:

04.05. – Valchov (Grand Slam – včetně závodu štafet)
18.05. – Benešov (Grand Slam)
08.06. – Okrouhlá (Grand Slam)
22.06. – Žďárná (včetně závodu štafet)
13.07. – Protivanov (včetně závodu štafet)
10.08. – Buková (včetně závodu štafet)
17.08. – Boskovice (Grand Slam)
24.08. – Kořenec
07.09. – Velenov
14.09. – Knínice (včetně závodu štafet)
21.09. – Nové Město na Moravě (Grand Slam) – finále

Uvedené termíny jsou definitivně uzavřeny. Pro pořádek připomenu, že v elitních kategoriích mužů 
a žen budou obhajovat z loňska prvenství Kristýna Koscová (TS Bohemia Kross Racing Team) 
a Jirka Ošťádal (Enjoy Riding Team) a spousta šťastných kluků a holek v dětských, žákovských  
a juniorských kategoriích.
Tímto mi dovolíte vás všechny pozvat zazávodit si s to nejen na místní pověstné traťi, zvané VAL 
DI SOLE a na které stále pracujeme a vylepšujeme ji,ale i na ostatních v našem okolí.

Jen kola zdolaj výmoly.
S pozdravem Vladimír Janovský
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Okresní běžecká liga 2019 a žákovská liga 2019

Únorová a březnová přestávka v termínovce Okresní běžecké ligy umožnila nabrat dostatek sil  
a nic nebrání tomu, vrhnout se do jarní části sezóny. Je otázkou, jak důkladně se běžci připravili. Od-
pověď dostaneme jistě během prvních závodů. V dubnu nás čekají tři závody a následuje květen se 
šesti závody. Věříme, že aprílové počasí nebude házet běžcům klacky pod nohy a tratě budou suché  
a sluníčko je hezky zahřeje. Pokud to nezařídí sluníčko, tak to bude zcela v jejich režii. Nejbližší zá-
vod, na kterém si budete moci poměřit své síly, je Hořická osmička. Ta se běží v neděli 7. dubna.

Více na www.oblblansko.cz nebo facebook.com/oblblansko

KlUBY  a  SPOlKY

Jak už se stalo tradicí, o knínické pouti Vás i letos zve pan Reisig spolu s dalšími malíři 

na VýSTaVU SVýCH OBRaZŮ, 
která proběhne na Sýpce

v sobotu 27. 4. 2019 14–17 hod. a v neděli 28. 4. 2019 10–17 hod. 
Bližší informace budou později na farních stránkách a plakátech.

 
Poutní mše svatá bude 28. 4. 2019 v 10.30 hodin v místním kostele sv. Marka.
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Oddíl TJ Malá Haná Knínice, z. s. 

Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDPOUŤOVOU 
ZÁBAVU

která se uskuteční 
v pátek 26. dubna 2019
v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Zahájení ve 20 hodin

Hraje skupina 

arcUS
občerstvení zajištěno

vstupné 80 Kč



15

sobota 27. dubna 2019 od 19.00 hodin  
v kulturním domě v Knínicích

Nabídka programu:
ochutnávka široké škály vzorků  

bílých, růžových a červených vín 
od drobných pěstitelů z regionu Jižní Morava

bohaté občerstvení v podobě nealko i alko nápojů, 
zabíjačkové speciality, stylové pochutiny k vinné degustaci 

cimbálová muzika RÉVA
Jedinečná příležitost vidět a slyšet přímo v akci profesionální formaci  

špičkových multiinstrumentálních muzikantů, kteří jsou svojí produkcí  
v rámci ČR opravdu jedineční!

Během jednoho večera se můžete potkat s mistry Bachem, Mozartem, Beethovenem, 
Straussem a Dvořákem v příjemné společnosti Glenna Millera, The Beatles a Pink Floyd,  
s moravskou verbuňk chasou a divokou tlupou cikánských hudebníků, to vše se zvukem 

cimbálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu a saxofonu.

Vstupné „Košt vín 2019“: 200 Kč
Součástí vstupného katalog a ochutnávka vystavovaných vzorků, degustační sklenička s logem akce. 

Prodej vstupenek bez místenek na místě v termínu akce.

KOŠT VÍN 2019
12-tý ročník



16

UPlYNUlé  aKCE

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

MaSOPUST 
Jako každým rokem prošel i letos naším městysem masopustní průvod. Masek se sešlo celkem dva-
cet čtyři a mezi dospělými bylo i hodně dětí, které statečně zvládly pochod téměř celými Knínicemi. 
I večerní program se vydařil a všichni kdo přišli, se pobavili. Děkujeme všem, kteří nás obdarovali 
výtečnými dobrotami. 

Vaši Divadelníci

Nadační fond Josefa Hycla nabízí oční vyšetření v Brně i s dopravou zcela zdarma všem  
seniorům starším 65 let.

Pokud jste již dlouho nebyli u očního a máte pocit, že špatně vidíte, stačí se objednat na telefonním 
čísle 517 076 800.
Nadační fond zajistí dopravu i vyšetření zcela zdarma: v dohodnutém termínu vás řidič vyzvedne 
v naší obci, odveze vás k očnímu lékaři do Brna a poté vás zase přiveze zpět do obce.  

Bližší informace o projektu medbus na www.medbus.cz.

MUDr. Rula Machačová oznamuje čerpání DOVOlENé
27. 4. 2019–9. 5. 2019
Sestra v ordinaci přítomna: úterý, čtvrtek  – Boskovice, Lidická 10  7.30–10.30 h.
   pondělí, pátek  – Šebetov   7.30–10.00 h.
Zástup: MUDr.Pavel Doležel – Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost – nemocnice Boskovice po–pá:    17.00–22.00 h.
     so, ne, státní svátek 8.00–20.00 h.
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…

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

Vyhořelé stodoly
V r. 1893 vyhořely dvě stodoly od čp. 109 a 110 na městečku. Bližší okolnosti tohoto požáru, jenž se naštěstí nerozší-
řil dále, nejsou známy a tak jen připomenu, že na půllánu čp. 109 v té době bydleli František a Josefa Varhovi s dětmi 
Jaroslavem, Růženou a ročním Františkem. Na čp. 110 žila vdova Veronika Vašíčková.

Velký požár v r. 1894
„Požár městečka Knihnic. Z Boskovic, 24. dubna. V městýsi Knihnici vypukl po půlnoci požár: 17 selských usedlostí 
v plamenech. Bída je strašná. Škoda bude velká.“ … tak 25. dubna 1894 informovaly veřejnost o tragedii, která 
postihla Knínice v noci na pondělí 23. dubna brněnské Lidové noviny. Mám-li citovat zdejší kroniku, pak požár 
vypukl v čp. 82 a zachvátil celou severozápadní část návsi od čp. 75 až po čp. 88 ve Vanovské ulici. Plameny navíc 
přeskočily i na protilehlou stranu, kde jim za oběť padly usedlosti čp. 71, 70 a 69.
Ještě tentýž den, tedy 23. dubna se z Boskovic na místo neštěstí přijel osobně podívat C. k. okresní hejtman Mořic 
Vetter. Poté, co se obeznámil s tíživou situací pohořelých – ti vedle střechy nad hlavou přišli i o veškeré zásoby – vy-
dal následující rozhodnutí: „Obecnímu představenstvu v Knihnicích – Nabyv dnešního dne na místě přesvědčení, že 
požárem v tamní obci dnešního dne vypuknuvším pohořelým veškeré zásoby potravin, píce a vše hospodářské nářadí 
byly zničeny, nalézám tímto potřebným pro nejnutnější okamžitou potřebu píci pro dobytek poskytnouti. O tom dávám 
představenstvu vědomost s nařízením, by k tomuto účelu ve středu dne 25. dubna t. r. o 9. hodině ranní v hostinci p. 
Staníčka ve Skalici 3 povozy dostaviti dalo za tou příčinou, by píce tato do obce dopravená a zde pohořelým dle míry 
a potřeby p. starostou a dvěmi přibranými důvěrníky přiměřeně byla rozdělená. K odebrání píce ve Skalici ať se pan 
starosta neb jeho náměstek dostaví. V Boskovicích dne 23. dubna 1894. C. k. okresní hejtman Vetter.“
Z jakého řekněme fondu byla tato okamžitá pomoc financována a stejně tak proč byly zásoby sena a slámy, o které 
zde šlo, uskladněny v hostinci p. Staníčka ve Skalici se mi zjistit nepodařilo. Faktem zůstává, že povozy se do Knínic 
vrátily plně naložené, což dokládá seznam z 25. dubna, podle něhož bylo mezi pohořelé rozděleno po 80 otýpkách 
sena (čp. 71, 75 a 76 po 160 otýpkách) a podle velikosti hospodářství mezi 60 až 180 otýpkami slámy. V tentýž den 
přišla pomoc v podobě tří otýpek slámy pro každou vyhořelou domácnost a 15 pecnů chleba i ze sousedního Šebeto-
va a dále ze Světlé, která darovala po čtyřech otýpkách slámy na každého pohořelého a 17 pecnů chleba. 
Další podpora tentokrát především finanční na sebe nenechala čekat ani v následujících dnech a týdnech. Od drob-
ných dárců se do konce května sešlo 472 zl. 46 kr. Za všechny bych jmenovala například město Boskovice (10 zl.), 
Obecní záložnu v Kunštátě (10 zl.), Farní úřad v Protivanově (7 zl. 25 kr.), Farní úřad v Cetkovicích (30 zl.), Záložnu 
v Jevíčku (30 zl.), Záložnu ve Vanovicích (50 zl.), Obecní záložnu v Knínicích (50 zl.), město Jevíčko (40 zl.), brněn-
ské biskupství (20 zl.), obec Šebetov (1 zl. 80 kr.) či obec Velké Opatovice (4 zl. 50 kr.). Osud knínických pohořelých 
nebyl lhostejný ani soukromým osobám. Tak mimo jiné přispěly drobným finančním obnosem JUDr. J. Kirchmann 
z Boskovic (10 zl.), MUDr. Bajer ze Žďárné nebo MUDr. Zvejška z Pasohlávek. Všechny tyto peníze byly rozděleny 
podle výše škody a předány proti podpisu pohořelým. Částky se pohybovaly mezi 20 - 32 zl. na jedno stavení.
C. k. okresní hejtmanství v Boskovicích darovalo 18. 5. z „podporovacího fondu okresního“ na pohořelé celkem 
150 zlatých, z čehož stavení čp. 69, 70, 71, 78, 81, 85 a 87 obdržela po 12 zlatých, stavení čp. 71 a 78 po 3 zlatých 
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a zbývající po 6 zlatých. Dne 24. července uvolnil Moravský zemský výbor pro pohořelé 500 zlatých. V průvodním 
dopise C. k. okresního hejtmanství se dočteme: „Obecnímu představenstvu v Knihnicích. Veleslavný mor. výbor 
zemský povolil tamní obci z příčiny škody požárem dne 23. dubna t. r. tamní usedlé stihnuvší  podporu 500 zl. V pří-
čině rozdělení tohoto obnosu nařizuji představenstvu obce, aby zhotovilo výkaz všech tamních pohořelých, udalo 
ve výkazu tom škodu, kterouž každý jednotlivý požárem tím utrpěl, dále mnoho-li obdržel pojistného, mnoho-li tedy 
činí skutečná škoda, z kolika členů se rodina skládá, jak vysokou cenu má majetek každého jednotlivce, mnoho-li na 
něm vězí dluhů a konečně jaký obnos se každému z uvedené podpory k rozdělení navrhuje. Výkaz ten dlužno sestaviti 
přehledně (v rubrikách naznačených) a nechati též konečný sloupec na potvrzení příjmů určený. Výkaz tento budiž 
mi pak sem co nejdříve předložen a zvu zároveň p. starostu (kvůli uspoření poštovného), aby si obnos 500 zl. u tohoto 
úřadu za příčinou rozdělení mezi pohořelé osobně vybral a zároveň zhotovený výkaz k nahlédnutí a schválení sem 
předložil. V Boskovicích dne 24. 7. 1894.“
Výše zmiňovaný výkaz se dochoval, a tak si máme možnost udělat představu o tom, k jaké škodě na jednotlivých 
staveních vlastně došlo.  

Pozn.: řazeno za sebou
číslo popisné – velikost hospodářství – jméno majitele – co shořelo – utrpěl škodu požárem (zl.) – obdržel pojistku 
(zl.) – skutečná škoda požárem (zl.) – počet osob v domácnosti – cena majetku (zl.) – vázne dluhu (zl.) – rozdělený 
obnos (zl.). 
69 – podsedek – František JANDA – stodola shořela – 3000 – 700 – 2300 – 9 – 2000 – 1600 – 33
70 – podsedek – Josef ODEHNAL – nezůstalo nic – 2500 – 937 – 1563 – 7 – 1500 – 800 – 32
71 – půllán – Veronika KAVANOVÁ – nezůstalo nic – 3500 – 850 – 2650 – 2 – 7000 – 2700 – 33
75 – půllán – Josef KOUTNÝ – stodola zůstala – 2000 – 672 – 1328 – 6 –7000 – 2700 – 33
76 – půllán – František BÍLEK – stodola zůstala – 3000 – 786 – 2214 – 3 – 7000 – 700 – 26
77 – čtvrtlán – František HADÁČEK – stodola zůstala – 1500 – 590 – 910 – 8 – 3500 – 1500 – 28
78 – František VAŠÍČEK – stodola zůstala – 2500 – 662 – 1838 – 10 – 1800 – 1600 – 32
79 – František JAKUBEC – stodola zůstala – 3000 – 750 – 2250 – 2 – 4000 – 800 – 28
80 – Tomáš SYNEK – stodola zůstala – 2500 – 450 – 2050 – 2 – 4000 – 750 – 28
81 – Emanuel KAPLAN – stodola zůstala – 2500 – 767 – 1733 – 5 – 4000 – 4000 – 30
82 – František NECHUTA – stodola zůstala – 2000 – 313 – 1687 5 – 8000 – 8000 – 27
83 – Josef KAVAN – zůstalo půl stavení a stodola – 1500 – 563,36 – 936,64 – 8 – 4000 – 500 – 27
84 – Antonín KOPAL – stodola zůstala – 2500 – 750 – 1750 – 2 – 4000 – 300 – 27
85 – Čeněk ODEHNAL – stodola shořela – 2500 – 848 – 1652 – 8 – 3500 – 900 – 32
86 – František FILIP – nezůstalo nic –2000 – 654,74 – 1345,26 – 3 – 4000 – 1500 – 30
87 – Josef PROCHÁZKA – stodola shořela – 2500 – 490 – 2010 – 4 – 2000 – 900 – 30
88 – Jan ŠKRABAL – nezůstalo nic – 2500 – 934 – 1566 – 7 – 2800 – 900 – 30

Z uvedeného přehledu vyplývá, že úhrnná škoda činila 41 500 zlatých. Pojistky byly vyplaceny v celkové výši 11 717 zl. 
10 kr., z toho u Pojišťovací banky Slavia 4 066 zl. (čp. 69, 75, 77, 81, 85, 87), u Pojišťovny Moravsko-Slezské 2 611 zl. 
(čp. 78, 80, 83, 88), u Pojišťovny Vídeňské 313 zl. (čp. 82) a u pojišťovny, jejíž název se mi při nejlepší vůli nepodařilo 
rozluštit 5040 zl. (čp. 70, 71, 76, 79, 84, 86). Cena veškerého majetku byla oceněna na 71 300 zl., dluhy všech domácností 
činily 21 450 zlatých.

Zatímco se kníničtí pomalu vzpamatovávali z neštěstí, boskovické četnictvo mělo napilno, aby vypátralo, co či kdo stál 
za vznikem nešťastného požáru. Že se mu to podařilo v řádu několika hodin, svědčí zpráva v Lidových novinách z 28. 4., 
v níž se pod titulkem „Zatčený žhář“ dočteme: „Píše se nám. Dne 24. t. m. byl dodán četnictvem k Boskovskému soudu 
jistý Tatírek z Knihnic. Týž bydlel v obecní pazderně a pásával Kníhnickým husy. Praví se, že Tatírek jest v podezření, že 
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oheň v noci 23. t. m. založil. Učinil prý to ze msty, že mu obec pasení hus odňala. Co na tom pravdy, ukáže se později, až 
záležitost tato u soudu vyšetřena bude. Jinak je Tatírek nepořádný člověk a nepožívá v obci důvěry.“
Kdo byl vlastně onen Tatírek a zda byl obviněn po právu, na to nám dají znovu odpověď Lidové noviny tentokrát  
z 5. května, kde se v rubrice „Denní zprávy“ píše: „Jiný zajímavý pád, jejž boskovský soud vyšetřuje, je onen s jistým 
Tatírkem, kterýž dne 23. dubna oheň v Knihnicích  založil. Tatírek, jenž vlastně sluje Bartoloměj Kýr, jest částečně ze 
žhářství usvědčen tím, že se u něho v posteli našly dva výhrůžné listy, v nichž Knihnickým oznamuje, že jim i druhou 
stranu osady zapálí.“
Jak to nakonec s Tatírkem alias Bartolomějem Kýrem dopadlo, tedy zda byl ze žhářství opravdu usvědčen, to se mi 
zatím dohledat nepodařilo. A o koho vlastně šlo?
Skutečným jménem Bartoloměj Kühr (též Khür, později Khýr) byl nemanželským synem jisté Mariany Kührové 
rodem z Benešova. V lednu 1871 pracoval jako nádeník u Střížů na čp. 11 a v téže době se také oženil s Antonií 
Koutnou z čp. 128. Dlužno podotknout, že oba měli již nejlepší léta za sebou, Bartoloměji Kührovi bylo osmatři-
cet, jeho nastávající o osm roků méně. Po svatbě bydleli manželé v obecní pastoušce, kde se jim narodila dcera 
Mariana (*1871; dožila se dospělosti) a dále synové František (*1873–†1873), Tomáš (*1874–†1874) a František 
(*1875–†1876). Dospělosti se dožil jediný syn Jan (*1884), který se živil jako dělník na šebetovské pile a v r. 1913 
oženil s Annou Vybíhalovou z Velenova. V manželství se narodili synové Jaroslav (*1915–†1917) a František (*1913 
-†1913). V r. 1926 si Kührovi (Khýrovi) adoptovali roční holčičku Aloisii, nemanželskou dceru jisté Julie Králové 
z Boskovic, dítě však v r. 1927 zemřelo. V Knínicích bydleli Khýrovi různě buď u příbuzných či za práci u sedláků. 
Někdy po r. 1927 se zřejmě odstěhovali do Sudic.
Bartoloměj Kühr i jeho manželka Antonie zemřeli před r. 1913 mimo Knínice. Dlužno snad ještě podotknout, že 
v Knínicích žil i Bartolomějův bratr Tomáš. Dva z jeho tří synů, totiž František (*1867) a Josef (*1871) pracovali  
u C. k. pošty jako „listonoši“: František v Knínicích, Josef dlouhá léta v Šebetově. Syn Florian odešel mimo Knínice.

Drobné požáry
Požár z r. 1894 byl svým rozsahem poslední největší, který postihl městečko Knínice. V následujících letech – především 
díky zdejšímu dobře secvičenému a vyzbrojenému hasičskému sboru – se již žádná podobná tragedie neodehrála.
Poněkud nešťastným – jak zaznamenává zdejší kronika – byl co se drobných požárů týká rok 1896, kdy v Knínicích 
hořelo hned třikrát. První oheň zachvátil čp. 65 a čp. 66 na městečku, další si vybral za oběť stodolu Jarošova mlýna na 
čp. 59 a poslední čtvrtlán čp. 61.
Dne 30. 8. 1906 vyhořely dva domky pod školou. 
Několik požárů si připomeňme i z té novější historie. První, o kterém bude řeč, vypukl 1. září 1948 na čp. 90 ve Vanov-
ské ulici. Příčinou byl vadný komín.  Jak uvádí kronika, plameny se velmi rychle rozšířily i na sousední budovy Josefa 
Zemánka čp. 133 a Aloise Hrdého čp. 89. Dřevěná stavení Zemánka i Uhlíře lehla úplně, u Hrdých shořela střecha  
u obytného stavení, chlévy a kůlny. S nimi uhořela i drůbež a prasata. Na pohořelé byla vykonána finanční sbírka  
a rovněž sbírka krmiva pro dobytek. Jak v závěru dodává kronikář, k požáru se sjely hasičské sbory z blízkého okolí. 
Pro knínické hasiče z celého zásahu vyplynulo, že budou muset zakoupit motorovou stříkačku. 
Ve večerních hodinách 6. května 1953 vzplál stoh slámy. Sláma byla ve stohu uskladněna od r. 1951. „Když Hospodář-
ské družstvo Skalice započalo s odvozem slámy a odvezeno bylo asi devět vagonů, neznámý žhář stoh zapálil.“ praví se 
v kronice. Že by sabotáž?
Dne 9. ledna 1969 ohlásila siréna požár na čp. 113 u Barvů, kde se pod kůlnou vznítily piliny. Včasným zásahem hasičů 
a sousedů bylo neštěstí zažehnáno. Jen díky rychlému zásahu zdejší hasičské jednotky rovněž neměly šanci plameny, 
které po úderu blesku zachvátily 9. července 1970 v 17 hod. 10 min. stodolu Josefa Dračky na čp. 67. 
S posledním požárem, který si dnes připomeneme, se opět vrátíme do Vanovské ulice. Vypukl v odpoledních hodinách 
20. března 1986 v hospodářské části domu čp. 97 u Jaroslava Filipa. Pohotovým a rychlým zásahem požárních sborů 
Knínic, Vážan, Sudic, Šebetova a především cisternami vybavené profesionální požární jednotky z Boskovic byl požár 
lokalizován a obytná část domu uchráněna.
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Příště
V květnovém Zpravodaji zamíříme k vodě – zmapujeme si regulaci potoka Semíče a zavzpomínáme na knínické 
koupaliště. 

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

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

„V Koutě“ – domy čp. 75, 76 a 77. (Kolem r. 1955.)

Dům čp. 69 krátce před zbořením. (1958)

Pohled do Vanovské ulice. (1963)

Požár rodinného domu č. 198 dne 20. 1. 2002



Pohled do Vanovské ulice. (1963)

Požár rodinného domu č. 198 dne 20. 1. 2002
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