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Zveme každého, kdo má chuť přijít si zasoutěžit 
na „amatérské“ střelecké závody: 

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

5. Knínická vzduchovka
 
 
 Pořadatel: KNÍNICE 1078 z. s.
 
 Datum a čas: sobota, 11. 5. 2019 od 14 hod.
 
 Místo: Přírodní střelnice (areál bývalé střelnice Svazarmu)
 
 Startovné: ZDARMA

Občerstvení zajištěno.
Střílet se bude ze vzduchových pušek Slavia v kategoriích:

Muži – Ženy – Mladší žáci – Starší žáci – Páry 

Střelba ze vzdálenosti 10 m na číselné terče.

Zbraně a střelivo zajišťuje pořadatel.

Věříme, že prožijeme příjemné odpoledne 
s milými lidmi, 

kteří porovnají své střelecké schopnosti s ostatními !!!
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informace  z  radnice

Začátek měsíce dubna proběhl ve znamení jarního úklidu. Hlavní silnice byla uklizena Správou  
a údržbou silnic Blansko, komunikace městyse nám zametla firma SUEZ a místní skauti, hasiči  
a další dobrovolníci se zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Při této akci přes třicet 
dobrovolníků posbíralo v Knínicích 11 pytlů odpadků. Hasiči pak odvezli 15 plných osobních pří-
věsů železného šrotu a elektroodpadu. Všem děkuji za účast. 
Byla sjednána smlouva Knínic s Jihomoravským krajem na napojení lokality „U nádraží“ na hlavní 
silnici. Jedná se o smlouvu, která byla potřebná pro žádost o dotaci na stavební pozemky v uvedené 
lokalitě a bude zapotřebí její doložení ke kolaudaci dané lokality. 
Dne 11. 4. 2019 proběhl na úřadě audit, zprávu o výsledku čekáme. Téhož dne nás navštívila  
i povodňová komise složená z pracovnice Povodí Moravy a zástupců Městského úřadu Boskovice, 
se kterými jsem prošel tok Semíče a přítok rybníčků. Poté jsme na úřadě projednávali možnost 
vyčištění koryta Semíče. O čištění mj. jednal i místostarosta před návštěvou komise na Povodí 
Moravy v Blansku. 
Proběhlo jednání s Policií ČR o umístění dopravních značek a zrcadel do nepřehledných míst v Kní-
nicích, na čekárny autobusových zastávek byly umístěny informační tabule s názvy zastávek shod-
nými s názvy v jízdních řádech Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jednání 
o rozšíření parkovacích míst u školy, několik potřebných školení zaměstnanců úřadu potřebných 
pro jejich výkon zaměstnání, jednání na podporu výstavby R 43 a další věci patřící k chodu úřadu. 
Základní škola uspěla v projektu EVVO a kraj schválil dotaci v plné výši 100 tis. Kč. 
V následujícím měsíci Vás všechny zvu na spoustu krásných akcí nejen pro dospělé jako je pálení 
čarodějnic s tradičním průvodem, střelecké závody na místní střelnici, Knihnický pochod se star-
tem za kulturním domem a hasičskou soutěž konanou na hřišti. Mezinárodní den dětí oslavíme 
dětským dnem s programem pro nejmenší za kulturním domem. 

Petr Grénar 
starosta městyse   
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Volné pobíhání psů
Úřad městyse Knínice opakovaně upozorňuje majitele psů na vyhlášku městyse Knínice č. 2/2011, 
která upravuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství. Psi se na veřejném prostranství mohou 
pohybovat jen na vodítku a v doprovodu svého držitele, nebo pověřené osoby. V případě, že bude 
pes volně pobíhat po veřejných prostranstvích městyse, může být jeho držiteli uložena pokuta dle 
zákona o přestupcích.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 13. 5. 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. 

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. 

Úřad městyse Knínice – provozní doba
Pondělí: úřední den 7.00–17.00 h. 
Úterý úřední den 7.00–17.00 h. 
Úterý: 15.00–17.00 h. – úřední hodiny starosty a místostarosty na úřadě  
Jiný termín po domluvě se starostou (telefonicky, emailem)
Středa: 7.00–15,30 h.
Čtvrtek: 7.00–15.30 h. (uzavřeno pro veřejnost)
Pátek: 7.00–12.00 h.
Polední přestávka 12.00–12.30 h.
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Kontakt: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, mobil: 774 654 232, tel.: 516 465 423, 
e-mail: um@mestyskninice.cz 
Starosta městyse pan Petr Grénar – mobil: 774 687 332, 
e-mail: starosta@mestyskninice.cz 

Daň z nemovitých věcí
Splatnost daně z nemovitých věcí je k 31. 5. 2019. 
Poštovní poukázky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány 
Finanční správou poplatníkům daně prostřednictvím České pošty až do poloviny měsíce května. 
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU DANĚ V KČ, ZVÝŠENOU O NEDOPLA-
TEK, NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. Částka je vždy uvedena na alonži poštovní poukázky. 
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude poukázka zasílána.

Informace o cvičení Armády ČR
Velitelství vzdušných sil oznamuje, že se od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR 
mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019.
Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad 
Oslavou, vojenské výcvikové prostory Boletice, Libavá, Březina a posádka Bechyně. Nejintenziv-
nější letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 20. května do 31. května 2019 v čase 09.00 
až 23.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky mezi operační-
mi prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum. Vzhledem k výše uvedenému 
dojde v regionu v průběhu konání tohoto cvičení k nárůstu počtu letů letecké techniky a pohybu 
pozemní techniky a osob, ale ze strany řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny kroky  
k tomu, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší.
Bližší informace o cvičení, včetně techniky a vzdušných prostorů, budou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách www.lznamest.army.cz.

Co patří do kompostérů
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KOMPOSTÉR SLOUŽÍ K UKLÁDÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO MATERIÁLU 
– TRÁVA, LISTÍ, ZVADLÉ KVĚTINY, ZBYTKY JÍDEL ROSTLINNÉHO PŮVODU, ZBYT-
KY OVOCE A ZELENINY, ČAJOVÉ SÁČKY, ZEMINA Z KVĚTINÁČŮ, DŘEVNÍ ŠTĚPKA, 
PILINY APOD. 

NEPATŘÍ SEM 
PLASTY, SKLO, KOVY, DĚTSKÉ PLENY, PSÍ EXKREMENTY, KOMUNÁLNÍ A NEBEZPEČ-
NÝ ODPAD, UHYNULÁ ZVÍŘATA, SKOŘÁPKY OD VAJÍČEK, ZBYTKY MASA, KOSTI, 
KŮŽE, POPEL, PAŘEZY, VĚTVE APOD.

Historické předměty městyse Knínice
Městys Knínice předal dne 18. 4. 2019 do správy Jihomoravského kraje, zastoupeného Muzeem 
regionu Boskovicka, cenné historické předměty městyse – dubovou truhlu rokokové řezby, malo-
vanou truhlu se spodní zásuvkou, dubové dvouplášťové dveře, dubový stůl se šuplíkem a dětskou 
kolébku. Uvedené movité věci budou zařazeny do sbírky Muzea regionu Boskovicka a vystaveny 
pro veřejnost. Muzeum se nachází na ulici Hradní č. 1, Boskovice. 
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 9. 5., 23. 5.

Provozní doba skládky:  
4. 5., 11. 5. 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

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a reviz-
ních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 9. 5. 2019 od 07.00 do 15.00 hodin část obce Knínice
Vypnutá oblast: část obce Knínice – od Úřadu městyse Knínice podél hlavní silnice směrem na 
Šebetov, od čísla 106 (bývalá administrativní budova), oboustranně, včetně všech bočních ulic 
a odboček, až na konec obce a její okrajové části, trafostanice Vodafone Knínice.
E.ON žádá odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energe-
tické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem 
vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s. r. o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, 
kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 
Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a. s.
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Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
 v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
 v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany 
zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Volební místnost: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, knihovna. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Na základě žádosti vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími líst-
ky. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební míst-
nosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S vo-
ličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz 
vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče. Volič může požádat o voličský průkaz osobně nej-
později 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu 
nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Hla-
sovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování 
umožněno. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komi-
si. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 
Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková 
volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo po-
kud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti 
se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vy-
braném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To 
učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, 
nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho po-
suzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hla-
sovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z dů-
vodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče. 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvo-
lený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
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Beseda s Policií ČR
V pátek 29. března navštívili žáky 1.–3. třídy příslušníci Policie ČR z Boskovic: paní Zuzana Vác-
lavková a pan Zdeněk Konečný. S žáky besedovali o bezpečnosti chování v silničním provozu,  
o výbavě kola a nebyly ani opomenuty zásady chování v různých situacích – krádeže, šikana, 
kyberšikana. Dále s dětmi hovořili o úloze policie, seznámili je s uniformou policisty, s výzbrojí 
a výstrojí. Některé části si děti mohly také vyzkoušet, což byl opravdu velký zážitek. Beseda byla 
zajímavá a příslušníkům děkujeme.

Učitelé 1. stupně ZŠ

ŠKOLA  A  ŠKOLKA

Světový den vody
Dne 22. března se slaví Světový den vody. I naše škola se k oslavám připojila. Všichni žáci i za-
městnanci přišli oblečení do modrých a bílých odstínů. Ve všech hodinách se téma nějakou formou 
zaměřilo na vodu. Od chemického složení, fyzikálních vlastností, přes básničky o vodě a anglickou 
slovní zásobu spojenou s vodou až například po ztvárnění vody ve výtvarné výchově.
Všichni jsme si připomněli, že bez vody není život a že je potřeba s ní šetřit. Zároveň je na webo-
vých stránkách školy online dotazník týkající se spotřeby vody v domácnostech. Prosíme všechny, 
kteří tak ještě neučinili, o jeho vyplnění. Data získaná z dotazníků vyhodnotí žáci sedmého ročníku 
v rámci semináře z přírodopisu. O výsledcích vás budeme informovat.

Mgr. Helena Paroulková
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Zápis dětí do 1. třídy
 K zápisu do 1. třídy přišlo 19 dětí. Všichni zdárně a lehce splnili připravené úkoly – barvy kytiček, 
geometrické tvary, postavení komínu dle zadání, počítání kamarádů, jak to bylo s velikou řepou, 
hledání pohádek, přiřazování písmenek, říkání básničky nebo zazpívání písničky. Celým zápisem 
děti provázeli pejsek a kočička, kteří jim na závěr předali také odměny. Předškoláci byli velmi dob-
ře připraveni a těšíme se na ně v 1. třídě.

Mgr. Jitka Havířová
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Chvilka poezie
Recitační soutěž má na naší škole již tradici. Letos do našeho školního kola 20. března zavítali i re-
citátoři ze ZŠ Šebetov a z Velenova. Celé dopoledne školou zněly básničky, jazykolamy i písničky. 
Konkurence byla veliká a rozhodování poroty hodně těžké. Všichni recitátoři byli skvělí a moc jim 
děkujeme za příjemnou atmosféru. Soutěžilo se ve třech kategoriích a vítězi se stali:  
Jonáš Mynář z 1. třídy, Madlen Görlichová z 2. třídy a Barbora Boleloucká ze 4. třídy.

Turnaj v přehazované starších žákyň
Jako každý rok, tak i letos, jsme se dne 27. 3. 2019 vydaly na turnaj v přehazované, který se konal 
v Boskovicích. 
Přihlásilo se celkem 16 škol z okolí, tudíž konkurence byla opravdu veliká. Avšak my jsme se ne-
daly. Neprohrály jsme ani jeden zápas, a tak jsme si doslova vybojovaly první místo a domů jsme 
jely se zlatým pohárem.
Po čtyřech letech trénování se nám to konečně podařilo. Rády bychom poděkovaly paní učitelce 
Vávrové, že nás tak skvěle připravila.  
Náš tým tvořily Veronika Davidová, Simona Grulichová, Daniela Musilová, Michaela Smékalová, Ka-
teřina Remetová a vedla nás naše kapitánka Kateřina Růžičková. A nesmíme opomenout ani náhradnice 
Martinu Lexmanovou a Anetu Štěpánovou, které nás po celou dobu podporovaly a fandily nám. 

Simona Grulichová, žákyně 9. třídy

Turnaj v přehazované mladších žákyň
V úterý 26. 3. 2019 se konal v Boskovicích také turnaj v přehazované mladších žákyň. Soutěže se 
zúčastnilo 13 družstev z celého okresu.
Děvčata ze šesté až osmé třídy v základní skupině vyhrála jedno utkání, což na postup do semifinále 
nestačilo. 
Dívky teprve sbírají zkušenosti a porovnávají svou úroveň hry s ostatními. Jsou velice šikovné a vě-
řím, že mohou v budoucnu dosáhnout podobného úspěchu, jaký se podařil starším dívkám.

Mgr. Jindra Vávrová
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Naše další akce 
Dne 20. března navštívila 8. a 6. třída Moravskou galerii v Brně – Pražákův palác. V galerii se 
nachází umění od 20. století po současnost. Všude byla spousta malířských děl. V druhé části pro-
gramu jsme dostali za úkol pracovat ve skupinách a slovně popsat určitý obraz. Z použitých slov 
našeho popisu jsme měli také složit báseň tak, aby se rýmovala.
Dne 27. března žáci 4. a 5. ročníku jeli do Brna na výukový program Země v pohybu. Představili si 
Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Součástí programu byla prohlídka hvězdné oblohy  
a vyzkoušení technických prvků v areálu planetária. 
V pondělí 1. dubna k nám zavítali herci divadelního souboru z Hradce Králové s novým představe-
ním pro 1. stupeň ZŠ s názvem Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí nesmí na moře. Pro žáky 
2. stupně měl soubor připraveno představení s tématem Romantismus není jenom romantika aneb 
Evropou od Goetha k Vrchlickému. 
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Noc s Andersenem
I v letošním roce se dne 29. března naše škola připojila k celorepublikovému projektu Noc s Andersenem.
Žáci 9. ročníku se inspirovali příběhem Malé mořské víly a připravili si pro prvňáky bohatý kulturní 
program. 
…škola se proměnila v pestrý mořský svět s plujícími rybami a rozličnými vodními živočichy, člun 
s pádly kotvil ve Žraločí zátoce a na tu největší loď v přístavu dohlížel tajemný pirát s vlajkou…
Na děti čekalo pět stanovišť s dílnami a úkoly, hravé hudebně-divadelní představení na motivy 1. části 
knihy O Rybabě a mořské duši od autora Petra Nikla a klidová četba 2. části uvedené knihy v podání 
Simony Grulichové.
V samotném závěru večera, když se rozsvítily dva majáky na širém moři, starší žáci doprovodili 
prvňáky na nočním putování, aby se mohli osobně setkat s Malou mořskou vílou, která odměnila 
jejich odvahu a s každým z nich se podělila o jeden ze svých pokladů.
Celá akce byla pohádkově krásná a užili si ji nejenom žáci ale i samotní učitelé. 
Chtěla bych znovu poděkovat všem žákům 9. ročníku za výbornou přípravu a vzorný průběh celé 
akce a také kolegyním Kateřině Dostálové a Alici Novotné za jejich pomoc a podporu při realizaci 
této nezapomenutelné Noci s Andersenem.

Mgr. Petra Abrahamová

duben v mŠ
Jaro už je v plném proudu, a protože k jaru patří mláďátka, jdeme se na ně s dětmi podívat k nám 
domů. Viděly tu telátka, jehňátka i kůzlátka. Ta nám přivezla ukázat i paní Mainerová přímo na školní 
zahradu. Zvířátka jsme se pak pokoušeli nakreslit, učili se o nich básničky a písničky, dávali si hádan-
ky a četli jsme o nich pohádky. Inspirací pro nás byli i čápi, kteří si na komínech budovali hnízda a 
žáby, které do rybníčků kladly svá vajíčka. Krásné počasí nás čím dál více lákalo ven a konečně jsme 
mohli využít darovaná odrážedla a také ta, která jsme pořídili za peníze ze sběru papíru. Díky všem, 
kteří se ho zúčastnili, nezištným dárcům a firmě SULKOM, která nám poskytla finanční dar. 

Mgr. Daniela Ošlejšková
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SporT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Školení první pomoci
V měsíci dubnu zorganizoval náš spolek školení první pomoci, vedené zkušeným, praxí protře-
lým školitelem panem Vosáhlem z Brna. V minulých letech byl členem záchranné služby v Brně, 
nyní se věnuje pouze školení a předává velmi pestrým, zábavným a hlavně praktickým způsobem 
nejdůležitější informace pro záchranu lidského života. Součástí byla samozřejmě teoretická část, 
kterou jsme částečně cílili i na možné úrazy ve sportu, a praktická, velmi žádaná část, s nácvikem 
na figurínách, zejména masáž srdce. 
Pozvání na školení přijali místní zástupci hasičů, paní ředitelka místní školy i vedení obce. Jsem 
přesvědčen, že vystoupení pana Vosáhla bylo velkým zážitkem pro každého. Rádi bychom kontaktu 
využili i pro další opakování školení pro větší skupinu obyvatel naší obce, což již bude řešit vedení 
obce v průběhu následujícího zimního období. Rovněž  místní škola plánuje v nejbližší době roz-
sáhlejší školení pro učitele.
Rozhodně doporučujeme všem, kdo budete mít možnost podobné školení absolvovat, se zúčastnit. 
Nikdo nevíme, kdy se nám tyto informace mohou hodit, a navíc školení postihuje nové trendy po-
skytování první pomoci.
A ještě jedna důležitá věc – téměř všichni vlastníme mobil. Existuje nová aplikace“ZÁCHRAN-
KA“, kterou si můžete stáhnout z: www.zachrankaApp.cz. Může pomoci Vám všem!

Vedení TJ



14



15

Rozpis utkání

Odehrané zápasy
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KLuBy  A  SPOLKy

Všichni příznivci procházek přírodou jsou zváni na šestý ročník turistické akce

KNIHNICKÝ 
TuRISTICKÝ 
POCHOD,
která se uskuteční v sobotu 25. května 2019.

Start je v areálu kulturního domu v Knínicích,

od 9 do 10 hodin dopoledne.
Jedna místní trasa je určena pro kočárky a rodiče s dětmi. Další povede krásnou okolní přírodou se 
zastávkou na Pohoře. Společný cíl všech je opět u kulturního domu, kde bude možnost posezení  
s občerstvením. Pro účastníky budou připraveny přehledné mapky s popisem trasy, drobné občerst-
vení, upomínkové předměty k akci a pro děti samozřejmě i řada sladkých odměn.

Akce proběhne za každého počasí.
Zvou pořadatelé ÚM a Knínice 1078 z. s.
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ZDRAVÍ
HomeopaTie
Homeopatií si pomáhám v léčbě od roku 2004. Tato léčebná metoda je naprosto neškodná a vysoce 
účinná, proto by měla být homeopatika lékem první volby a to zejména u dětí. V dětském věku 
významně snižuje nemocnost a řeší i problémy, se kterými si klasická medicína vůbec neví rady.
Poruchy spánku, špatné prospívání, snížená imunita v důsledku opakovaných infekcí dýchacích 
cest, chronické záněty uší, chronické rýmy, obtíže s kojením atd. Použití homeopatických léků  
v prevenci nebo v začátku onemocnění zlepšuje reaktivitu imunitního systému dítěte i dospělého,  
v důsledku toho není nutné používat tolik klasických léků a stabilita zdraví je podstatně lepší.

Přála bych si, aby o možnostech a účinnosti homeopatické léčby vědělo co nejvíc lékařů, farma-
ceutů i pacientů.

MUDr. Rula Machačová

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
COOP Jednota Knínice – otvírací doba
Otevřeno – úterý 7. 5. 2019   7.00–12.00 hod., 12.30–15.30 h
Zavřeno – středa 8. 5. 2019

Nemocnice Boskovice s. r. o.
– hledá nové zaměstnance na pozice kuchařka a pomocná kuchařka. Bližší informace poskytne paní 
Budišová na telefonním čísle 516 491 170.

V lokalitě u nádrže Brudně a jejím okolí se v polovině dubna ztratilo RC letadlo (dálkově ovláda-
né). Jedná se o model žluté barvy, rozpětí křídel cca 40 cm. V případě nálezu prosím kontaktujte 
majitele na tel. 725 443 906 nebo kancelář ÚM. Nálezce bude odměněn.

HiSTorie

ZTRÁTy  A  NÁLEZy 

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…

VIII. Potok SEMÍČ
(z historie požárů v Knínicích, II. část)

Podle publikace „Vlastivěda moravská – Boskovský okres“ z r. 1904, jejímž autorem je významný moravský archeolog a 
geolog Jan Knies pochází první písemná zmínka o Semíči z r. 1522. V textu se dále dočteme, že potok pramení u Vanovic, 
protéká Malou Hanou a ve Svitávce ústí do řeky Svitavy.  Jeho voda je „za sucha líná, řečiště bahnité, za přívalů se náhle 
zvyšuje a zátopami činí mnoho škod.“ A právě těchto zátop způsobených ať již jarním táním, déletrvajícími dešti či příva-
lovými bouřkami se po staletí obyvatelé podél celého toku Semíče báli nejvíc. Pochopitelně tomu nebylo jinak ani v Kní-
nicích, kde si velká voda s neutuchající pravidelností brala nejen úrodu, dobytek či stavení, ale mnohdy i lidské životy. To 
vše zaznamenává zdejší kronika: ještě, než do ní nahlédneme, povězme si pár slov o samotném toku Semíče.
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Semíč pramení nad Vanovicemi v části zvané „Na nivě“, odkud pokračuje napříč Malou Hanou k Šebetovu. Zde se 
do něho zprava vlévá Drválovický potok a posléze Pamětický potok, zleva pak Stříbrný potok a potok Osaka, posíle-
ný o potůček z šebetovské Obory.  Pod Hájkem – to jsme již v Knínicích – posiluje Semíč Knínický potok a na opač-
ném konci obce pak potok Loučník. V Panině louce se Semíč stáčí zpět na západ, znovu podtéká pod nedokončenou 
dálnicí a za Bačovem v několika meandrech pokračuje do Svitávky, kde se vlévá do řeky Svitavy.
Není bez zajímavosti, že potok se po celé své délce nejmenoval vždy Semíč, jak je tomu dnes. Pokud můžeme vy-
sledovat na mapách z 19. st., úsek od prameniště u Vanovic až k bývalým hranicím boskovického panství u mostu  
v Panině louce poblíž Sudic znali naši předci pod názvem Vanovický potok. Odtud dál, tedy až do Svitávky již potok 
pokračoval pod názvem Semič (něm. Semirsch).

Rozvodněný Semíč
První písemná zpráva o velké vodě, která se přihnala korytem Semíče do Knínic pochází z 15. srpna 1882. Prudká 
bouře tehdy zvedla koryto potoka tak vysoko, že – jak uvádí kronikář – tekla mlynáři Jarošovi voda okny do maštale 
a chlévů, kde se utopili dva koně, dvě prasata a drůbež.  I ostatní hospodáři utrpěli značnou škodu, to když voda za-
plavila stodoly s právě svezeným obilím. „Muselo se všechno ze stodol vyvésti, ale nebylo to nic platné, všecko obilí 
se pokazilo.“ dodává kronikář. Povodeň také zcela zbořila a následně odnesla všechny mosty a mostky přes Semíč. 
Stav vody v Semíči byl pochopitelně odvislý od počasí. Zatímco jeden rok hrozily povodně, další rok bychom vodu 
v potoce hledali marně. Posledně jmenovaná situace nastala kupříkladu v r. 1921, kdy díky velkým letním teplotám 
(až +42° C) a dvěma měsícům bez deště koryto potoka zcela vyschlo. Navíc voda výrazně ubyla či zcela zmizela  
i v místních studních.
Květen r. 1936 byl velmi deštivý, v důsledku čehož se Semíč několikrát rozvodnil. Nejhorší situace, navíc pozna-
menaná tragickou událostí nastala o svatodušní neděli 31. května. Ten den se v potoce utopil pětiletý chlapec Josef 
Laštůvka, syn Josefa Laštůvky z čp. 196.
O další velké povodni se zmiňuje zápis v kronice k r. 1956. Tehdy po zimě bohaté na sníh nastalo náhlé oteplení,  
v důsledku čehož se 3. března Semíč rozvodnil. Voda zaplavila především Horní a Dolní Trávníky. 
Poslední velké povodně potrápily Knínice v r. 1964 a dále v červnu 1965, kdy po předchozích několik týdnů trvajících 
deštích se Semíč opět vylil ze svých břehů. Nejvíc postiženy byly Dolní Trávníky. V téže době, tedy přesněji 15. června 
se začalo s dosud největší povodní potýkat i jižní Slovensko. V oblasti kolem Žitného ostrova byla zaplavena rozsáhlá 
území - evakuováno bylo na 53 700 lidí, zničeno bylo 3 910 domů a dalších 6 180 bylo poškozených. Na postižené se po 
celé republice konaly sbírky, do nichž se zapojily i Knínice. Darováno bylo 2 500 Kčs (MNV 500 Kčs, JZD 1 000 Kčs). 
Místní skupina ČSČK zaslala okresu Dunajská Streda 11 balíků šatstva a obuvi o celkové váze 114 kg.

Regulace potoka Semíče
Zřejmě k první regulaci potoka Semíče došlo v r. 1920. Jednalo se o lokalitu Horní Trávníky (proti čp. 140), kde se 
potok stáčel hned ve třech obloucích za sebou.  Přívalová voda nemohla z tohoto důvodu dost rychle odtékat, a proto 
docházelo v těchto místech k častým záplavám. Z usnesení obecního zastupitelstva byl potok v délce 100 m zregulován, 
což přišlo na 1200 Kč. Obec si však nevyžádala k této úpravě povolení od Okresní politické správy v Boskovicích, což 
napadli někteří místní občané. „Povolilo se pak dodatečně.“ dodává kronikář.
V r. 1964 bylo rozhodnuto o rozsáhlé úpravě koryta potoka. Ta měla především spočívat ve zpevnění břehů a odstranění 
zákrut na Dolních Trávníkách. První kroky byly zahájeny na podzim téhož roku, kdy došlo ke skácení topolů a olší, 
které lemovaly koryto Semíče. „Bohužel kácí se stromy i tam, kde nepřekáží (při silnici) na Horním Trávníku a nové se 
zatím nevysadily.“ posteskl si při té příležitosti kronikář. 
Regulace toku Semíče proběhla v l. 1964-65, a to v úseku od mostu u Jarošova mlýna až po hranici s Vážany. Četné 
drobné zákruty, které potok vytvářel především na Dolních Trávníkách, byly vrovnány a navíc došlo i k přeložení pů-
vodního koryta za domy čp. 125-127 (potok původně tekl blíž k silnici). Tak se Knínice konečně zbavily záplav, které je 
po léta sužovaly. Jak uvádí kronika, staré koryto potoka bylo v následujících měsících zavezeno místními odpadky.

Mosty a mostky přes Semíč
Nejstarší most, o kterém se zdejší kronika zmiňuje, pocházel z r. 1674. Byl zděný, klenutý a se vší pravděpodobností 
stával v místech dnešního mostu u čp. 59 (bývalý mlýn). Kdo most vystavěl, není ze zápisu zřejmé, pouze se uvádí, že  
v r. 1675 si jej za 20 stříbrných rýnských pronajala Knínická obec k vybírání mýta, které mělo sloužit k opravám obec-
ních cest. Jak již víme z předchozího textu, 15. 8. 1882 most strhla povodeň. O rok později byl vystavěn most nový. 
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Z r. 1782 pochází v kronice zpráva o výstavbě čtyř kamenných mostků.  První z nich zapisovatel umístnil k palírně  
čp. 60, kudy protékal potůček sbírající vody v  Dolních Podsedkách (potůček ústil do Semíče někde poblíž čp. 61, dnes 
je voda svedena do kanalizace). Další zděný mostek se nacházel pod Padělky, tedy s největší pravděpodobností někde 
poblíž stávajícího mostu poblíž domu čp. 148., kudy procházela obecní cesta směrem do lesů k Mojetínu. Zbývající dva 
mostky situoval pisatel do místa zvaného „Loučník“ a to „v důle a na vrchu“.  Loučníkem se nazývala lokalita přibližně 
v místech dnešního hřiště a i tudy procházely obecní cesty. 
Že se mapy často rozcházejí se skutečností, vidíme na mapách Knínic z r. 1834 a z r. 1871, kde je zakreslen pouze jeden  
– a to dokonce dřevěný most – u Jarošova mlýna. 
Pro další informaci o stavu zdejších mostů se musíme přenést až do r. 1968, kdy v červenci započala silniční správa 
s opravou mostu u mlýna a menších můstků u Dufkových čp. 158 a Ševčíkových čp. 40.  V souvislosti s mostem  
u mlýna se kronikář zmiňuje, že „po dobu oprav jezdila všechna vozidla Pêtlovou uličkou, i když cesta není doposud 
řádně dokončena“. Jde o dnešní „Uličku“, která se dříve v nářečí nazývala „Pêtlovou“ podle rodiny Pytlových, kteří 
počátkem 19. st. hospodařili na čp. 15.

Jistě má každý z nás v paměti opravu mostu z r. 1994 u bývalého Jarošova mlýna. Ve zdejší kronice se o této velké akci 
praví: 
„Dopravní inspektorát policie české republiky okresní ředitelství Blansko provedlo úplnou uzávěrku silnice čís. 374 
z důvodu opravy mostu přes Semíč  u bývalého Jarošova mlýna na dobu od 16. května do 15. července. Pro autobusové 
linky vedené naší obcí byla provedena úprava vozovky přes most „Uličkou“ od Dufkových okolo poštovního úřadu ke 
Kubínovým čp. 86. Objízdná trasa pro ostatní dopravu vedena po objízdných silnicích III. třídy přes obce Vanovice, Dr-
válovice, Pamětice, Vísky, Sudický dvůr. Trasa byla řádně vyznačena dopravními značkami a řidiči vyzváni ke zvýšené 
pozornosti na této trase. 
Investorem stavby byla SÚS Blansko, stavbu prováděla brněnská firma DIS. Jakou součást opravy bylo provedeno 
následující: stavba komunikace a chodníku, stavba vlastní konstrukce mostu, přeložka kabelů, přeložka vedení nízkého 
napětí, přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu, úprava koryta potoka, kanalizace, regulační úpravy a odvod-
nění.
Vlastní mostní konstrukce je osmidílná. Byla vybetonována do speciálního bednění, zbudovaného naproti čp. 73. Odtud 
byla pomocí jeřábu převezena na trajektu k základům mostu a pomocí jeřábu instalována. Most byl postaven a zprů-
jezdněn za dva měsíce. Dokončovací práce trvaly asi jeden měsíc. Uzavírka ve skutečnosti trvala od 15. července do 15. 
září. Stavba přišla celkem na 3 215 000 Kč.“

Knínický potok
Malý potůček, který sbírá vody v hlubokém Kraváčkově úvozu, napájí rybník v Přídolí, obtéká kopec Hájek a posléze 
ústí do Semíče vstoupil do historie jako místo častých neshod. Tvořil totiž přirozenou hranici mezi šebetovským a kní-
nickým katastrem a tak – jak zmiňuje kronikář – býval za soukromého hospodaření častou příčinou svárů mezi sousedy, 
kteří zde měli pole. Dětské bitky mezi sebou sváděli podél jeho koryta i šebetovští a kníničtí kluci: šlo o to proniknout 
na území „nepřítele“ a udržet si je co nejdéle…
K regulaci Knínického potoka v úseku kolem Hájku došlo v r. 1968.

Povodeň na Melkově
Ve zdejší kronice se dočteme i o velké povodni z 1. září 1938, která především postihla blízké Melkovské údolí. Potok 
Kořeňák tehdy vynesl na okolní luka spousty kamení, sousední potok Višňák vytvořil koryto nové a zanesl kamením 
louku nad zrušeným melkovským rybníkem.  Voda též pobořila hájovnu a část přilehlé stodoly. 

Příště
V červnovém Zpravodaji si povíme o melioraci a výstavbě 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

Povodeň na Dolních Trávníkách. (1964)

Kácení olší podél Semíče před regulací. (1964)

Regulace toku Semíče směrem k Vážanům. (1965)

Původní koryto Semíče na Dolních Trávníkách. (1964)
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