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informace  z  radnice

Dne 9. května proběhlo na úřadě otvírání obálek a hodnocení nabídek na rekonstrukci tří odbor-
ných učeben místní základní školy. K vybavení učeben IT technikou byly osloveny firmy Gatema 
a. s. Boskovice, FPO s. r. o. Blansko a AG comp s. r. o. Boskovice. Nejnižší nabídku podala firma 
Gatema a. s. Boskovice. S učebnou výpočetní techniky souvisí i konektivita, osloveny byly firmy 
Gatema a. s. Boskovice, Autocont a. s. Ostrava (pobočka Boskovice) a FPO s. r. o. Blansko. Nejniž-
ší nabídku podala firma Autocont a.s. Co se týká vybavení učebny pracovních činností (dílny), byly 
osloveny firmy MaV spol. s r. o.  Vsetín, Equisort Interiors s. r. o. Šumperk a POLAK CZ s. r. o. 
Opatov. Nejnižší nabídku podala firma MaV Vsetín s pobočkou v Brně. Rekonstrukce se neobejde 
též bez stavebních úprav, byly osloveny firmy Radovan Jedlička, Knínice, Sulkom s. r. o. Knínice a 
Stavkom spol. s r. o. Boskovice. Nabídku podala jen firma Radovan Jedlička, Knínice. V současné 
době se budou již podepisovat smlouvy a začne se s pracemi. Učebny jsou již vyklizené, práce 
začnou probíhat poslední školní měsíc a dva prázdninové měsíce tak, aby do nového školního roku 
bylo vše hotovo a žáci i učitelé měli odpovídající moderní zázemí. Současně s těmito pracemi bude 
provedena i rekonstrukce podlahové krytiny chodby, kde se v tomto školním roce „vzedmula“ ještě 
původní dlažba a následná výmalba dotčené chodby školy. 
Co se týče školy, prověřujeme nabídku dotace na rekonstrukci odsávání kuchyně a jídelny, kde nám 
stávající vzduchotechnika dosluhuje. Chystá se projektová dokumentace na rozšíření parkovacích 
míst u školy a nového školního hřiště. 
Ale abychom nebyli jen u školy. Na fotbalovém hřišti proběhla výstavba dlážděné plochy v prostoru 
za novou tribunou, v současné době už je i zastřešena. Vznikl tak krásný krytý prostor pro posezení 
při různých akcích. Byly vyměněny poškozené díly autobusových zastávek, pracovníci městyse 
pomáhali s vyklízením učeben ve škole, prověřujeme stav zastřešení budovy úřadu městyse včetně 
krovu, obdrželi jsme již od firmy Aditis geometrické plány pozemků kolem komunikace  u  Semíče, 
jednáme s Povodím Moravy ohledně údržby sečením koryta potoka atd. K příjemným věcem patří 
obdržení proplacení dotace na stavbu sběrného dvora – finanční částka přes milion korun.      
V následujícím měsíci Vás zvu opět na spoustu krásných akcí, z nichž většina se koná v místním 
sportovním areálu. Snad už se trochu oteplí, abychom si užili fotbalový turnaj přípravek, fotbalový 
den, Knínickou hasičskou noc a farní den. 

Petr Grénar 
starosta městyse   

nabídka
Úřad městyse Knínice přijme brigádníky na údržbu veřejné zeleně a sečení trávy. 
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Knínice, nebo poslat kontaktní údaje 
e-mailem na um@mestyskninice.cz. Děkujeme.  

Žádost
Žádáme občany, aby neukládali ořezané větve, pařezy, různé desky apod. u obecních velkoobjemo-
vých kompostérů, ani do kompostérů. Větve a pařezy je možné uložit na místní skládku, po před-
chozí domluvě se správcem skládky panem Bílkem a zapůjčení klíče. Uložení je bezplatné. Desky 
a ostatní dřevěný materiál lze uložit do sběrného dvora, také bezplatně. 
Přímo do kompostérů lze ukládat jen dřevní štěpku, jinak je hmota znehodnocena a nelze jí uložit 
na kompostárnu.
Děkujeme za pochopení. 
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Velký nepořádek vznikl v uplynulých dnech u kompostérů umístěných u rybníčků Pod Jankem. Zřej-
mě někdo z místních občanů uklízel zahradu a navozil tu velké množství větví a dalšího odpadu. 

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.
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

U S n e S e n Í
č. 6 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 13. 5. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
10.1.  Informace uvedené v diskusi.  

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Lajšnera.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2018.
3.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2018.
4.2.  Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2018 bez výhrad.
5.2.  Rozpočtové opatření č. 2/2019.
6.2.  Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051299/001 
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 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku 
 p.č.  4819/1 a 4836 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.2.  Záměr prodeje pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a pozemku p.č. st. 152 
 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic.
7.4.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 1300 m2 
 v k.ú. Knínice  u Boskovic.
7.6.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 220 m2, 
 a části pozemku p.č. 387/3 – trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 

 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.8.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 130 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.10.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.12.  Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.14.  Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.16.  Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
8.2.  Koupi pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 850 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající M. Š.
8.3.  Návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícím M. Š.  
9.2.  Nařízení městyse Knínice č. 1/2019, kterým se stanoví zákaz pochůzkového 
 a podomního prodeje.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
6.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051299/001 s E.ON Distribuce, a.s. 
 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2019.
7.17.  Ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků p.č. 1387, st. 152, 2888/62, 
 2888/63, 2888/64 a částí pozemků p.č. 387/2, 387/3 a 135/5.
8.4.  Ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím M. Š., dle předloženého návrhu.
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2019.

Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Lajšner
Petr Grénar, starosta

Nařízení městyse Knínice č. 1/2019,
kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Zastupitelstvo městyse Knínice se na svém zasedání dne 13. 5. 2019 usnesením č. 9.2. usneslo vydat 
na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst.  
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Článek 1
Vymezení základních pojmů
1. Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka 
 a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu na veřejných 
 prostranstvích, kdy zboží má prodávající u sebe (zavazadla, tašky, závěsné pulty apod.). 
 Není rozhodující, zda prodávající stojí na místě nebo se pohybuje.
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2.  Podomní prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka a poskytování 
 služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu uskutečňované formou obchůzky 
 jednotlivých bytů, domů, budov bez předchozí objednávky.

Článek 2
Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
1. Toto nařízení městyse je závazné pro celé území městyse Knínice, bez ohledu na charakter 
 prostranství a vlastnictví k němu.
2.  Na celém území městyse Knínice se zakazuje:
 • pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb,
 • podomní prodej zboží a poskytování služeb.

Článek 3
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů.¹)

Článek 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

Petr Grénar, starosta
Pavel Lajšner, místostarosta

¹) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.  
    Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

NOVÝ CENÍK - pronájem tenisového kurtu
Pronájem bez osvětlení 50 Kč / hod.
Pronájem s osvětlením 70 Kč / hod.

Permanentky:
Permanentka na 10 hod 450 Kč
Permanentka na 20 hod 850 Kč
Permanentka na 30 hod 1 200 Kč
Permanentky lze zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Správce hřiště:
Josef Růžička, Knínice 4, tel.: 774 680 229

Cena pronájmu víceúčelového hřiště zahrnuje síť na tenis, nohejbal nebo volejbal, vstup do šatny, 
na víceúčelové hřiště a WC muži.
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 6. 6., 20. 6.

Provozní doba skládky:  
8. 6., 22. 6. 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

Strana Platné hlasy
č. Název celk. v %
1  Klub angažovaných nestraníků  0  0,00  
2  Strana nezávislosti ČR  0  0,00  
3  Cesta odpovědné společnosti  0  0,00  
4  Národní socialisté  0  0,00  
5  Občanská demokratická strana  13  6,91  
6  ANO, vytrollíme europarlament  1  0,53  
7  Česká str. sociálně demokrat.  6  3,19  
8  Romská demokratická strana  0  0,00  
9  Komunistická str.Čech a Moravy  10  5,31  
10  Koalice DSSS a NF  0  0,00  
11  SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0  0,00  
12 Koalice Rozumní, ND 3  1,59  
13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net  3  1,59  
14 NE-VOLIM.CZ  0  0,00  
15 Pro Česko  0  0,00  
16 Vědci pro Českou republiku  1  0,53  
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR  0  0,00  
18 JSI PRO? Jist. Solid. In. pro bud.  0  0,00  
19 PRO Zdraví a Sport  1  0,53  
21 Moravské zemské hnutí  0  0,00

Strana Platné hlasy
č. Název celk. v %
22 Česká Suverenita  0  0,00  
23 TVŮJ KANDIDÁT  0  0,00  
24 HLAS  4  2,12  
25 Koalice Svobodní, RČ  0  0,00  
26 Koalice STAN, TOP 09  15  7,97  
27 Česká pirátská strana  34  18,08  
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)  11  5,85  
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL  0  0,00  
30 ANO 2011  42  22,34  
31 Agrární demokratická strana  0  0,00  
32 Moravané  5  2,65  
33 PRVNÍ REPUBLIKA  0  0,00  
34 Demokratická strana zelených  1  0,53  
35 Bezpečnost, odpovědnost, solid.  0  0,00  
36 Koalice Soukromníci, NEZ  1  0,53  
37 Evropa společně  1  0,53  
38 Konzervativní alternativa  0  0,00  
39 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.  35  18,61  
40 Alternativa pro Česk. rep.2017  1  0,53

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Knínicích konané ve dnech 24. 5.–25. 5.2019

Okrsky   Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1  1  100,00  714  194  27,17  194  188  96,91
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Exkurze do Prahy
Dne 10. května 2019 se  žáci  8. ročníku vydali na jednodenní exkurzi do hlavního města naší repub-
liky. Odjezd byl naplánován již na brzké ranní hodiny. Vyjíždělo se v pět hodin z Letovic. Naštěstí 
nikdo nezaspal a žáci se na vlakovém nádraží sešli v plném počtu. Vybaveni pohodlnou obuví, tep-
lým oblečením a značnou zásobou svačin jsme usedli do rychlíku, který nás za dvě hodiny dovezl 
přímo na pražské hlavní nádraží. 
Odtud jsme se pěšky vydali na Václavské náměstí.  Zde nám jeden z žáků sdělil nejdůležitější in-
formace o pomníku sv. Václava. Pak jsme již spěchali na Staroměstské náměstí, abychom v celou 
hodinu mohli na orloji v okénkách obdivovat 12 figur apoštolů. Ze Staroměstského náměstí pak 
naše kroky směřovaly na Karlův most, který je druhým nejstarším mostem a na němž se nachází 
sochy 30 světců, z nichž nejznámější je socha sv. Jana Nepomuckého. Z Karlova mostu jsme se 
vydali na Petřín. Tady samozřejmě nechyběla návštěva zrcadlového bludiště, v jehož poslední části 
se nachází síň smíchu s různě zakřivenými zrcadly. 
Poslední zastávkou naší exkurze byla návštěva Pražského hradu spojená s prohlídkou Katedrály 
sv. Víta, v níž se v minulosti odehrávaly korunovace českých králů a rovněž se zde nachází ostatky 
významných českých patronů a panovníků. V neposlední řadě jsme se také prošli Zlatou uličkou, 
kterou tvoří spoustu malých domečků s nádhernými fasádami. 
I když nám počasí úplně nepřálo, výlet jsme si užili a vrátili se plni dojmů a zážitků. Již nyní se 
těšíme na další výlet.

Mgr. Simona Gricová

Fotbalový turnaj
Dne 3. května 2019 se nejmladší fotbalisté zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje McDo-
nald ‘s Cup v Blansku. Hráli s chutí a nasazením a sbírali zkušenosti. 
Děkujeme trenérům p. Dvořákovi a p. Širůčkovi za sestavení týmu a cenné rady při hře.

Mgr. Eva Vlachová

šKOlA  A  šKOlKA
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Květen  v mateřské škole
Své jméno dostal tento měsíc oprávněně. Oděl se do květovaných šatů a my mohli pozorovat záplavu 
barev a tvarů! Ještě na samém konci dubna k nám na školní zahradu zavítal klaun Hubert. Bylo krásné 
slunečné odpoledne a my měli v plánu pálit čarodějnice. K tomu sice nedošlo, ale alespoň jsme se 
pořádně zasmáli, neboť Hubert byl prostě senzační! Nad ohněm jsme si pak místo čarodějnice opekli 
špekáčky. Začátkem května proběhl zápis do MŠ. Oslavili jsme Den Matek a Den rodiny, vyráběli pro 
své rodiče srdíčka a přáníčka, navštívili jsme na sýpce výstavu obrazů a výstavu svatebních fotografií 
Svoji. Moc se nám obě líbily, jejich organizátoři mají náš velký obdiv. Pozorovali jsme hlemýždě, 
pulce a život v rybníce, dělali pokusy s vodou, sledovali, kde co roste, vařili čaj z léčivých bylinek  
a řádili na koloběžkách a odrážedlech. Společně jsme se vyfotili, ať máme památku zase na další rok, 
a vydali se na výlet na hrad Bouzov. Jak se nám vydařil, se dozvíte příště.
Velký dík patří ochotným tatínkům, kteří nám nezištně pomohli s budováním pískové jámy na 
školní zahradě!

Mgr. Daniela Ošlejšková
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SporT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE

V předprázdninovém období proběhnou pravidelné každoroční aktivity našeho fotbalového oddílu, 
se zajištěným občerstvením:

Sobota 15. 6. 2019 od 9:00 hod. – Turnaj mladších a starších přípravek SUlKOM CUP, 
vyhlášení výsledků 14:30 hod. 
Sobota 29. 6. 2019 od 15:00 hod. – Fotbalový den – 8. ročník.

Vedení TJ

TJ Malá Haná Knínice, z. s. Vás co nejsrdečněji zve na

FOTBAlOVÝ DEN – 8. ročník
který se uskuteční v sobotu 29. června 2019

v areálu hřiště v Knínicích
Zahájení v 15.00 hod.

Program: 
 15.00–20.00 zápasy mládeže a amatérských mužstev, včetně mužstva žen Knínic 
  proti seniorům, svobodných proti ženatým a soutěže dovedností s míčem

 od 20.00  večerní posezení s repro muzikou

Občerstvení: maso a klobásky z udírny, makrely, nápoje

Rozpis utkání
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Pavel Lajšner
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UPlyNUlé  AKCE
Košt vín
V sobotu, 27. dubna, tradičně před knínickou poutí, jsme se setkali v kulturním domě v Knínicích 
na již 12. ročníku koštu vín. Sešlo se něco málo přes 100 milovníků tohoto lahodného moku, aby 
společně ochutnali ze 107 připravených vzorků, z toho 62 bílých, 37 červených a 8 růžových. Pří-
tomní, jako každý rok, obdrželi skleničku, katalog a tužku. Dále pro návštěvníky byly připraveny 
různé druhy sýrů, klobásky, výborná tlačenka a další pochutiny.
Celým večerem nás provázela, jako již spoustu let, cimbálová kapela Réva. Každý účastník si jistě 
našel svůj oblíbený žánr z širokého repertoáru této hudební formace, jenž si při ochutnávce zano-
toval.
O zajištění celé akce se postaral ve spolupráci s vedením městyse spolek KNÍNICE 1078, z. s. Po-
děkování tak patří nejen těm, kteří se o tento, jistě vydařený, večer postarali, ale i těm, kteří se jej 
v hojném počtu zúčastnili. Takže za rok, v sobotu před poutí, opět nashledanou…

Dana Kirschnerová

Pálení čarodějnic
V posledním dubnovém dni jsme pro místní děti a občany připravili tradiční akci Pálení čarodějnic. 
Sraz účastníků byl na Městečku. Po společném focení následovala cesta ke kulturnímu domu, se 
zastávkami na třech stanovištích, kde děti plnily úkoly a dostávaly sladké odměny. U kulturní-
ho domu byly vyhlášeny nejlepší kostýmy malých čarodějnic a čarodějů. Po závodech na koštěti  
a parkourovém vystoupení jsme se vydali na stezku odvahy, na jejímž konci našli čarodějnici a tak 
mohla být zapálena vatra. V průběhu včera si všichni pochutnali na opékaných špekáčcích, mak-
relách a grilovaném hermelínu. Zábava pokračovala do pozdních hodin. Poděkování patří pořada-
telům – dobrovolným hasičům Knínice, členům kulturní komise Městyse Knínice, ale také všem 
účastníkům této akce. 

ÚM
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Střelecké závody
V sobotu 11. května 2019 jsme se znovu sešli v přírodní střelnici na střeleckém odpoledni pro děti 
i dospělé s názvem „5. knínická vzduchovka“. Od 14.00 hodin probíhala půlhodinová prezentace. 
Soutěžilo se v 5 kategoriích – mladší žáci, starší žáci, ženy, muži, páry. Střílelo se ze vzduchových 
pušek Slavia, mladší žáci na „panáčky“, ostatní soutěžící na terče. Počasí opět pohrozilo, ale nako-
nec se na nás sem tam usmálo i sluníčko.
V každé kategorii byli vyhlášeni 3 vítězové, odnesli si medaili, diplom a vítěz pěkný pohár  
s logem akce. Děti navíc dostaly sladkosti a další drobné odměny. V kategorii mladší žáci se na  
1. místě umístil Dominik Hartl, 2. místo si vystřílel Michal Máyer a 3. místo obsadil Jiří Hrotek. 
Této kategorie se zúčastnilo 36 střelců. Za starší žáky vyhrála 1. místo Lenka Kubínová, 2. místo 
patří Vojtovi Buryškovi a 3. místo obsadila Klára Lujková. V kategorii žen bylo pořadí následující:  
1. místo Daniela Trčková, 2. místo Věra Plesková a 3. místo Petra Grénarová. V kategorii muži se 
umístili na 1. místě – Vlastimil Kolaja, na 2. místě – Marek Lujka a na 3. místě – Tomáš Trmač 
ml. V poslední kategorii si zastřílely i páry. 1. místo – Jitka Sedláčková a Vladislav Uvíra, 2. místo 
– Martina a Petr Ševčíkovi, 3. místo – Daniela Trčková a David Kunc. Srdečně vítězům blahopře-
jeme. Navzdory předpovědím počasí se nás sešlo dost na to, abychom si užili zábavu a zasoutěžili 
si. Na závěr děkujeme všem účastníkům, paní ředitelce ZŠ Mgr. Jitce Vaňkové za krásné medaile, 
ale také pořadatelům, členům spolku KNÍNICE 1078, z. s. 

Petr Ševčík
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řÁDKOVÁ  INZERCE

AGROSPOl a. d. Knínice, přijme na částečný úvazek uklízečku. Bližší informace 
na čísle 731 616 313.

12. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě, aneb jedinečná možnost shléd-
nout pod širým nebem lidová i umělecká řemesla a přehlídku krásy ušlechtilých koní. 
Kunštát, Panská zahrada 8. 6. a 9. 6 2019. www.svatkyremesel.cz 

Den otevřených dveří v továrně na šicí stroje...
Minerva Boskovice zve dne 15. 6. 2019 od 10–17 hodin do svého areálu na ulici Sokolská 60 v Bos-
kovicích na Den otevřených dveří. Můžete se těšit na hudební a taneční vystoupení, aktivity pro děti  
a dospělé, komentované prohlídky ve výrobě. Více na www.DotaceEU.cz/DOD 
Akce je zdarma.

Svatojánské odpoledne na Hradě v Boskovicích
V sobotu 15. 6. 2019 se bude konat od 15.00 do 18.00 hod. na Hradě v Boskovicích Svatojánské 
odpoledne. Můžete se těšit na příběh čtyř živlů, devatero dílen, divadelní představení. Občerstvení 
zajištěno. Akce se koná za každého počasí. Vstupné dobrovolné.

Dětské dny na zámku v Boskovicích, 4. 6. – 5. 6. 2019 a 11. 6. – 12. 6. 2019. Kostýmovaná pro-
hlídka zámku a historické hry pro děti. Vstupné 100 Kč. www.zamekboskovice.cz 

Westernové městečko Boskovice vás zve na Mexický víkend, který se bude konat v sobotu  
29. června 2019. Můžete se těšit na mexické tance, pojídání chilli papriček, pro nejmenší piňata, 
speciality mexické kuchyně a fotokoutek. Hraje skupina ESPUElAS MARIACHI.
V sobotu 30. 6. 2019 se bude ve Westernovém městečku Boskovice konat sraz odrážedel se zná-
mou dětskou skupinou Čiperkové.

Státní zámek lysice zve na výstavu více než stovky nejen plyšových medvědů MEDVĚDI NA 
ZÁMKU. Výstava potrvá až do 27. 6. 2019 v renesančním salonku vedle pokladny, denně mimo 
pondělí 9-17 hodin. www.zamek-lysice.cz
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…

IX.  Meliorace, koupaliště a rybníček

Meliorace
Zatímco v okolních obcích probíhaly meliorační práce (spočívající především v odvodňování zamokřené půdy) již ně-
kdy na konci 19. st., knínické pozemky se těchto úprav dočkaly až o pár desetiletí později. To ovšem neznamená, že by 
zdejší zastupitelstvo o melioraci špatně obdělatelných půd neuvažovalo dříve. Už v r. 1898 za starosty Tomáše Koutného  
z čp. 114 byl vypracován meliorační projekt, který však – jak praví kronika – „vinou některých občanů, kteří odvodňování 
nepřáli, zůstal neproveden.“
O melioraci pozemků začala zdejší radnice podruhé usilovat v r. 1924, tedy v době, kdy již – jak si povzdychl místní 
kronikář – „téměř všechny okolní obce, zejména Pamětice, Drválovice, Vanovice, Světlá, Cetkovice i Šebetov měly svoje 
pozemky odvodněny, ano v Drválovicích i Vanovicích sceleny.“   Byla podána žádost o přepracování stávajícího meliorač-
ního projektu a situace z r. 1898 se opakovala. I tentokrát totiž proti projektu vzešly námitky, které oddálily jeho realizaci 
skoro o další dvě léta. Na konci r. 1925 smetlo ministerstvo s konečnou platností veškeré námitky ze stolu, čímž dalo 
průchod k ustanovení definitivního Vodního družstva, které mělo za úkol projekt dovést do zdárného konce. „Zařizující 
výbor družstva svolal členstvo, aby si zvolilo funkcionáře právoplatné, kteří by meliorační projekt provedli.“ Popisuje další 
sled událostí zdejší kronika. „Na schůzi konané dne 21. února 1926 zvolen za předsedu družstva František Jurník, řídící 
učitel, místopředsedou Josef Lujka č. 85, pokladníkem Sekanina Antonín č. 8, jednatelem František Bílek č. 76. Mimo 
tyto zvoleni do výboru František Kavan č. 85, Filip František č. 23, za náhradníky Řehořek Jan č. 77, Krejčíř Fr. č. 102  
a Samek František č. 124. 
Na vypsanou soutěž ku provedení melioračních prací podaly oferty tyto firmy: inž. L. Novák z Olomouce obnosem  
305 013,74 Kč, inž. Jan Dezort z Brna obnosem 240 058,11 Kč, inž. E. Bartoš z Břeclavi obnosem 312 497,85 Kč a inž. 
František Černý z Brna obnosem 261 355,68 Kč. Práce zadány nejméně podávající firmě inž. Jana Dezorta v Brně.“
V kronice se dočteme, že s pracemi se začalo počátkem února 1927 v trati „Újezdy“. Do začátku května 1927 byly dokon-
čeny tratě Padělky, Mělňáky, Kříby, Přední čtvrtě, Prostřední čtvrtě a Úzké díly k Hambrové mezi. O dalším postupu meli-
oračních prací se však, bohužel, další zprávy nedochovaly, protože koncem října 1926 odešel po čtyřicetiletém učitelském 
působení na zasloužilý odpočinek František Jurník a psaní kroniky se až o dva roky později z rozhodnutí rady obecního 
zastupitelstva ujal učitel Alois Ferulík, který zaznamenal zpětně jen nejdůležitější události.

Koupadlo v Přídolí
V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmínila o Knínickém potůčku, který sbírá vody z Kraváčkova úvozu a pod Háj-
kem se vtéká do Semíče. V horní části jeho toku, na tehdejších obecních pastvinách (kat. území Šebetov) vybudovala  
v r. 1926 zdejší  Sokolská jednota „koupadlo“, které v následujících letech sloužilo k utužování zdraví knínické a šebe-
tovské mládeže. Že členové Sokola o koupaliště náležitě dbali, dokládá mimo jiné zápis v  kronice z r. 1928, v němž se 
uvádí vyložení koupadla modřínovými prkny. 
Největší slávy se koupaliště dočkalo ve 30. letech, poté však zájem o ně rychle opadl, a to ze dvou důvodů. Jednak v r. 
1938 dokončila šebetovská obec na svou dobu moderní koupaliště v tamější osadě Kapouňata a jednak, a to byl hlavní 
důvod, začala II. svět. válka a s ní přišel i zákaz Sokolské jednoty. O koupaliště se nikdo nestaral, takže zřejmě ještě 
během války či těsně po ní došlo ke zborcení deskami vyztužené hráze.
Poslední zmínku o koupališti v Přídolí se mi podařilo nalézt v archivu obce Šebetov.  Jde o žádost jednatele knínického 
Sokola, jinak učitele měšťanské školy Emila Glotzmanna, který v prosinci 1952 žádá MNV v Šebetově o povolení 
koupaliště opravit a obnovit. „Koupaliště nebude velké, přece však by mohlo splnit svůj úkol, aby se naše mládež mohla 
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aspoň částečně naučit plavat,“ zdůvodňuje Emil Glotzmann ve své žádosti. Jednání v dané věci stanovil šebetovský 
MNV na 29. 12., zda k němu však opravdu došlo a pokud ano, pak s jakým výsledkem, již doloženo není.
V současné době je na místě někdejšího koupaliště nevelký rybník.

Koupaliště „Pod Hájkem“
O výstavbě koupaliště v sousedství sportovního hřiště pod kopcem Hájek se začalo uvažovat v polovině 60. let.  V r. 
1968 se na zřízení koupaliště konala v rámci obce sbírka, která vynesla 7 900 Kčs. V témže roce se také započalo 
s prvními pracemi, kdy bylo vybagrováno dno koupaliště. Poté práce na tři roky ustaly. Dostavba koupaliště – nyní již 
nově klasifikovaného jako víceúčelová vodní nádrž – proběhla v r. 1971 nákladem 108 000 Kčs. O rok později přibylo 
ještě sociální zázemí.
V následujících letech začal postupně zájem o koupaliště opadat. Hlavní příčinou byl nedostatečný přítok – voda kou-
paliště byla znečištěná a navíc prosakovala betonovým tělesem, které se na mnoha místech začalo poznenáhlu bortit. 
Svému účelu sloužilo koupaliště nanejvýš osm let – v živé paměti mám školní vycházku někdy z podzimka r. 1978, kdy 
jsme našli koupaliště zanesené bahnem a hlodavci, stahujícími se sem z okolních polí.
V 80. letech a na počátku 90. let se stav koupaliště měnil stále k horšímu a k horšímu, až nakonec v r. 1996 rozhodlo 
obecní zastupitelstvo o jeho likvidaci. Důvod? V kronice se dočteme: „Poněvadž déle než deset roků nebyla v koupališti 
napuštěna voda, došlo k postupnému narušení zdiva, voda prosakovala a zatékala do kabin fotbalového oddílu. Okolní 
topoly při odkvětu značně znečišťovaly vodu, při mírném suchu vyschnul potůček přivádějící vodu. Závažným důvodem 
byla rovněž skutečnost, že obec Šebetov na jednom z přítoků vybudovala skládku TKO (zavezen bývalý úvoz). Z této 
skládky vytékala znečištěná voda až do zlikvidovaného koupaliště, na jehož zasypané ploše bude v r. 1997 vybudován 
tenisový kurt.“
Koupaliště bylo zasypáno v r. 1997. Během následující zimy měla nově vzniklá plocha sloužit jako kluziště. S výstav-
bou tenisových kurtů se započalo 12. září 1998. Na základě výběrového řízení byly práce zadány zlínské firmě Termis, 
která do konce roku zavezla plochu bývalého koupaliště štěrkem, položila obrubníky a zabetonovala sochy na oplocení. 
Další práce proběhly v jarních měsících r. 1998. Slavnostní otevření tenisového kurtu se uskutečnilo 6. června exhi-
bičním utkáním tenistů z Boskovic. A ještě k celkovým nákladům – ty se vyšplhaly na 650 000 Kč. V dovětku zápisu 
v kronice se dočteme, že „obec hřiště provozuje pro zájemce z řad místních občanů, případně dalších zájemců. Nájem 
za jednu hodinu provozu činí 50 Kč.“ Správou hřiště byl pověřen Josef Jelínek.

Přírodní rybníček „Pod Jankem“
Souběžně s likvidací víceúčelové vodní nádrže v r. 1997 předložili členové OÚ návrh na vybudování nového přírodního 
koupaliště v lokalitě „Pod Jankem“. Za tím účelem došlo v témže roce k vykoupení pozemku a zpracování veškeré pro-
jektové dokumentace.  Samotný projekt vyhotovila brněnská firma Agroprojekt PSO Ing. Tichého.  Práce byly zadány 
firmě Vodostaviva Štěchov-Lačnov, která v rámci veřejné soutěže vzešla jako vítěz z pěti uchazečů. Do konce r. 1997 
bylo proinvestováno 214 306 Kč.
Stavba přírodního rybníčku byla zahájena 12. ledna 1998, v květnu však musely být práce z finančních důvodů pozasta-
veny. K opětovnému pokračování došlo v srpnu téhož roku po obdržení dotace 1 071 000 Kč od ministerstva životního 
prostředí. Vzhledem k příznivému počasí postupovaly práce zdárným tempem i v lednu následujícího roku. Výstavba 
rybníčku byla dokončena 30. dubna, načež mohlo dojít k jeho napuštění. Dne 6. listopadu proběhlo kolaudační řízení 
a o měsíc později, 11. prosince bylo vydáno schválení manipulačního řádu. „Stavba předána objednateli Obecnímu 
úřadu Knínice podle vyjádření odborníků ve vzorné kvalitě“, konstatuje k tomuto tématu zápis v kronice. „Víceúčelová 
nádrž o ploše 1 800m2 sice nepatří k největším, ale svým umístěním velmi pěkně zapadá do okolní malebné krajiny. 
Hráz nádrže 52 m dlouhá a 5 m vysoká zadrží asi 3 500m3 vody. Výstavba tohoto díla bude mít své opodstatnění z hle-
diska vodohospodářského, krajinářského, ekologického a v neposlední řadě i rekreačního a je zařazena do Programu 
revitalizace říčních systémů. Celkové náklady na stavbu činily 2 mil. 300 tis. Kč. Z 50% byly hrazeny ze státní dotace, 
zbytek bude hrazen obecním úřadem.“
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Prezident T. G. Masaryk v Knínicích
Na závěr dnešního povídání o historii Knínic bych ráda připomenula jedno zajímavé výročí. Na 16. června totiž při-
padne plných devadesát roků, co Knínicemi v rámci jedné ze svých cest po střední Moravě projel tehdejší prezident 
T. G. Masaryk.
Ve dnech 3. až 21. června 1929 pobýval prezident Masaryk na svém letním sídle, zámku Židlochovice. Brzy ráno  
v neděli 16. června se vydal – mimo jiné za doprovodu předsedy vlády Františka Udržala, ministra vnitra Jana Černého 
a dcery Alice – na cestu, jejímž cílem byla návštěva okresů Boskovice, Jevíčko a Litovel. Po kratší zastávce v Řečko-
vicích a v Milonicích přijel prezident během dopoledních hodin do Boskovic, kde byl na tamějším náměstí přivítán 
zástupci okresu, města, židovské obce a dále nejrůznějších spolků. Jako první promluvil za boskovický okres a tím tedy 
i za jeho obyvatele okresní hejtman, vládní rada Alois Fendrych: „Pane presidente! Jménem obyvatelstva boskovic-
kého okresu vítám Vás co nejuctivěji a nejoddaněji. Za Vašeho osvíceného řízení osudů státu pracovali jsme v prvním 
desetiletí všichni – každý na své brázdě – pilně a svědomitě na odstranění následků dlouhé války a na upevnění naší 
samostatnosti, vědomi jsouce si odpovědnosti oproti národu a příštím generacím. Slibuji Vám, pane presidente, jménem 
obyvatelstva, že budeme dále poctivě a nezištně pracovati v duchu Vašich zásad a projevuji Vám náš vroucí dík za Vaši 
vzácnou návštěvu s prosbou, by dobrotivé nebe Vás dlouho zachovalo nám.“
Poté, co se prezident Masaryk podepsal do pamětní knihy, směřovala jeho další cesta do Jevíčka, kde měl být podle 
programu před polednem. Můžeme tedy odhadnout, že Knínicemi projížděl někdy kolem 11. hodiny.   Jak praví kroni-
kář „celé městečko bylo pěkně vyzdobeno, obyvatelstvo bylo shromážděno podle silnice, aby vidělo a přivítalo velkého 
Osvoboditele.“  U kaple sv. Floriána byla vztyčena slavobrána s nápisem „Vítáme Osvoboditele“, na bráně přes silnici  
u školy (myšleno u staré školy čp. 164) se skvěl nápis „Buďte dlouho zdráv“. Při průjezdu kolony automobilů měs-
tečkem byly na uvítanou hlavy státu vypáleny tři rány z hmoždíře a rozezněly se všechny kostelní zvony. „Bohužel,“ 
dodává kronikář Alois Ferulík, „mnozí prezidenta neviděli, poněvadž jel dosti rychle a v krytém autu.“
Z Jevíčka pokračoval prezident Masaryk na hrad Bouzov a do Litovle, kde svoji cestu zakončil, načež se ve večerních 
hodinách vrátil zpět do Židlochovic. Dlužno ještě podotknout, že za Jevíčkem na cestě k Bouzovu dostihla prezident-
skou kolonu prudká bouřka, která jinak pečlivě naplánovaný program téměř o hodinu a půl zbrzdila.

Příště
Ve spojeném prázdninovém čísle si zmapujeme historii zdejšího vodovodu a kanalizace. 

Koupaliště na Knínickém potoce v Přídolí. (Kolem r. 1935.)
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Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

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

Přírodní rybníček Pod Jankem před napuštěním. (Jaro 1999.)

Koupaliště Pod Hájkem před napuštěním. (Kolem r. 1973.)

Koupaliště Pod Hájkem za provozu. (Kolem r. 1973.)
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