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informace  z  radnice

Dne 17. 6. 2019 začaly v místní základní škole stavební práce. Jak jsem již uváděl v minulých číslech 
zpravodaje, jedná se o rekonstrukci tří odborných učeben (dílny, vaření a počítačová učebna) v ná-
kladu cca 4,5 mil. korun. Velkou část pokryje dotace – podíl městyse činí 10 procent uvedené částky. 
Stavební práce byly zahájeny po dohodě s ředitelkou školy Mgr. Jitkou Vaňkovou tak, aby co nejméně 
narušily výuku ve škole, dětí se téměř posledních 14 dní nedotknou. S firmami podílejícími se na 
rekonstrukci je již vše domluveno tak, aby na sebe práce navazovaly a posledních 10 dní prázdnin se 
již jen uklízelo a připravovalo na nový školní rok. 
Pokud zůstanu ještě u školy, chtěl bych poděkovat celému personálu místní základní a mateřské 
školy za další zvládnutý školní rok. Odcházejícím učitelkám přeji hodně zdaru v pracovním i osob-
ním životě a děkuji jim za odvedenou práci v naší škole a školce. Nově přicházejícím přeji pracovní 
úspěchy, pevné nervy a všem pěkné prožití nadcházejících letních prázdnin.  
Městys Knínice obdržel dotaci na ozvučení kulturního domu ve výši 17 800 Kč, celková částka apa-
ratury je necelých 40 tis. Po dohodě s poskytovatelem dotace, firmou zajišťující dodání aparatury  
a Martinem Strakou byla nakonec vykomunikována sestava, která bude kompatibilní s naší současnou, 
která již úřadu slouží k ozvučování různých akcí. Dodání by mělo proběhnout na začátku prázdnin. 
V únoru jsme žádali o dotaci na pracovní techniku – malotraktor. Ale tato dotace byla poskyto-
vatelem upravena, proto jsme minulý týden žádali o dotaci znovu. Uvidíme, zda budeme úspěšní  
ve druhém kole.
Dne 19. 6. 2019 proběhlo otvírání obálek a posouzení nabídek na infrastrukturu v lokalitě u nádraží 
(výstavba nové ulice vč. sítí pro 8 rodinných domů). Ze 4 oslovených firem (PŘEMYSL VESELÝ 
stavební a inženýrská činnost s. r. o., Brno, H3 Inženýrské stavby spol s.r.o., Blansko, KORA – 
Vodostaving s.r.o., Kunštát, Holcner-doprava s. r. o., Štěchov) vyhrála firma KORA – Vodostaving 
s nejnižší nabídkou ve výši 5 840 000 Kč bez DPH. Po podpisu smlouvy a předání staveniště za-
čnou v této lokalitě stavební práce. 
Městys Knínice po dohodě s firmou Povodí Moravy s. p. provede tenhle rok celkem dvě seče koryta 
potoka Semíče. Byla dohodnuta cena za dílo a určeny úseky k sečení. První seč bude provedena 
do 15. 7. 2019, druhá během měsíce září. Na sečení a výhrab trávy, a to nejen kolem Semíče, byli 
přijati celkem 4 kluci z řad místních studentů, kteří projevili o brigádu zájem. Samozřejmě budou 
provádět i jiné práce, nejen sečení trávy. 
V obecním lese byly označeny další stromy napadené kůrovcem. Z tohoto důvodu byla prověřena 
konstrukce krovu na budově radnice. Pokud by se nacházela ve špatném stavu, nechala by se naře-
zat vazba z našich stromů. Krovy jsou ale v dobrém stavu. 
Připravujeme plán oprav chodníků a komunikací na následující roky, tak aby se každý rok opravil vy-
braný úsek chodníku nebo komunikace. Jako nejproblematičtější bude patrně rekonstrukce chodníku 
kolem nádrže Brudně směrem ke kulturnímu domu. Jedná se také o rozšíření místního hřbitova.
Do místní knihovny byl zakoupen a nainstalován nový program Tritius. Tento program nám umožní 
vyhledávání knižních titulů na webu jako doposud, ale s tím rozdílem, že v místní knihovně už ne-
bude muset být nonstop zapnutý počítač, aby se na seznam knih dalo kdykoliv dostat.   
Na závěr článku, kde se snažím informovat alespoň o základních věcech z radnice, Vám všem chci 
popřát krásné prožití letních měsíců, dovolených a odpočinku. Dětem přeji krásné slunečné a ničím 
nerušené prázdniny. A pokud nebudete zrovna na výletě nebo dovolené, tak určitě přijďte na Dob-
rodružnou prázdninovou noc u rybníčků a také na Letní výlet za kulturní dům. 

Petr Grénar 
starosta městyse   
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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.

Výzva pro všechny odběratele pitné vody z veřejného vodovodu městyse Knínice:
V důsledku současného počasí dochází k velkému zvýšení spotřeby pitné vody. Zabezpečení plynu-
lé dodávky vody bez výpadků je podmíněno kapacitou vodního zdroje. Proto vyzýváme k maximál-
nímu šetření pitnou vodou, především omezení zalévání a kropení, napouštění a doplňování bazénů 
a nádrží, umývání motorových vozidel. Respektování této výzvy přispěje k plynulému zásobování 
pitnou vodou.

Děkujeme. 

POŠTA Knínice 
Od 1. 8. 2019 dojde k trvalé změně otevírací doby u pošty v Knínicích.
Nové hodiny pro veřejnost:
Po: 07.30–11.00, 14.00–17.00 hod.
ÚT.     07.30–11.00 hod.
ST:     07.30–11.00 hod.
ČT:     07.30–11.00, 14.00–17.00 hod. 
PÁ:     07.30–11.00  hod. 

Místní knihovna Knínice 
Knihovna je umístěna v přízemí budovy Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba je každé úterý 16.00–19.00 hodin. 
Online katalog knihovny je nově umístěn na https://boskovice.tritius.cz/library/kninice
Informace a odkazy naleznete také na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz 
v sekci KNIHOVNA, kde je také umístěn odkaz na knižní novinky v knihovně. Zveme všechny 
zájemce k návštěvě naší útulné knihovny. 
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8.

Provozní doba skládky:  
6. 7., 13. 7., 3. 8., 24. 8. 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

Legiovlak
Dne 24. 5. 2019 jsme se se žáky 8. ročníku vydali do Letovic, kde se na železniční dráze konala uni-
kátní expozice, v rámci níž si návštěvníci mohli připomenout historii československých legií. Jednalo 
se totiž o unikátní expozici, ve které bylo veřejnosti představeno 14 zrekonstruovaných vagónů, které 
v letech 1918–1920 napříč Ruskem přepravily desetitisíce československých legionářů.
Legiovlak tvoří vozy polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, obrněného a dvou plošino-
vých vozů. Ve všech vozech na návštěvníky čekala přímá rekonstrukce vybavení včetně několika 
stovek fotografií.

Mgr. Simona Gricová

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Pohár krále Jiřího z Kunštátu
V pátek 31. 5. 2019 se žáci 3. a 5. třídy zúčastnili atletického víceboje základních škol okresu Blan-
sko. Soutěžilo se ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu míčkem, skoku do dálky a štafetovém běhu. 
Každý závodník absolvoval všech 5 disciplín. Děkujeme všem závodníkům za podané výkony  
a blahopřejeme Vojtovi Buryškovi ke stříbrné medaili ve skoku do dálky (361 cm). Školu repre-
zentovali: Tomáš David, Aleš Malach, Anna Mahelová, Aneta Máyerová, Michal Máyer, Bibiana 
Veselá, Laura Koutná, Vojtěch Buryška.

Mgr. Iva Paráková
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Předání cen soutěže Recyklíček
Ve středu 19. 6. 2019 se pět žáků 8. ročníku zúčastnilo předá-
ní cen literární a výtvarné soutěže spolu se slavnostním křtem 
knihy s environmentální tematikou. Akce se uskutečnila pod 
záštitou odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje.
Žáci byli pozváni na základě sepsání vlastních pohádkových 
textů v rámci slohové výchovy. Jejich krátké pohádky byly 
oceněny a vybrány jako součást vydávané publikace s názvem 
Recyklíček.
Poděkování a pochvala školy patří Adéle Ožvoldíkové, Eriku  
Kobylkovi, Anně Nechutové, Anetě Štěpánové a Veronice Ševčíkové.

Mgr. Petra Abrahamová

Středověké odpoledne ve školní zahradě
Dne 11. 6. 2019 se v prostorách školní zahrady uskutečnilo středověké odpoledne, které uspořádala 
6. třída za pomoci paní učitelky Abrahamové a paní asistentky Hlubinkové. 
Na tomto odpoledni nesměl chybět středověký trh, kde měli žáci své stánky a dostali příležitost 
vyzkoušet si obchodování s penězi. Prodávali jídlo, nápoje či výrobky z papíru nebo vosku. Po trhu 
následovalo divadlo, které bylo o rytířském turnaji, kde se zápasilo o ruku princezny Sofie. Princez-
na se turnaje také zúčastnila, ale publikum i královská rodina měli za to, že utekla. Nakonec naše 
princezna turnaj vyhrála a díky své obrovské odvaze si mohla vzít svého milého. 
Na trhu byla možnost si vyzkoušet několik dílen, jako například střelbu šípem, shlédnout  ukázku 
středověkého šermu a dokonce se projet i na koni.

Kristýna Biberlová, Denisa Dokoupilová, Leona Dokoupilová, žákyně 6. ročníku
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Červen v mateřské škole
V sobotu 1. 6. 2019 vystoupil dramatický kroužek, pod vedením paní učitelky Lenky Jarůškové, na 
Dni dětí v Knínicích s pohádkou Červená Karkulka. Proběhlo tu i slavnostní Pasování předškoláků, 
kterého se ujala paní zástupkyně ředitele Iva Paráková. Na pasování si předškoláci vyrobili tričko  
s obtiskem své ruky. Tablo předškoláků si můžete prohlédnout v pohostství „Na Terase“ v Kníni-
cích. 4. 6. 2019 jsme oslavili Den dětí i ve školce. Přijely k nám na zahradu TETINY s moc pěkným 
hudebně-pohybovým programem. Pozvali jsme i děti z MŠ Skalice a z Dětské skupiny z Boskovic. 
Děkujeme prodejně Megi za sponzorský dar ke Dni dětí! 7. 6. 2019 spali ve školce skoro všichni 
předškoláci. Zvládli to i bez rodičů. Vyšívali si dřevěné panáčky a panenky, zahráli si venku Na 
kukačky, večer pak ve škole hledali poklad. Nechyběla ani pyžamová přehlídka a před spaním pár 
pohádek o zvířátkách. Bylo to moc prima, děti byly úžasné a žádný pláč se nekonal! Na zahradě 
jsme si v těch největších vedrech  užívali vodní mlhu a vodní skluzavku, které nám tu nainstaloval 
šikovný zastupující pan školník. Patří mu velký dík! V pondělí 17. 6. 2019 se odpoledne v lesním 
zázemí třída Žabek rozloučila se školním rokem! Školka bude otevřena ještě prvních čtrnáct dnů 
v červenci, ale i tak přejeme všem dětem hezké, radostné a na zážitky bohaté prázdniny! 

Za kolektiv učitelek v MŠ Mgr. Daniela Ošlejšková
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SporT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Letošní Turnaj přípravek – SULKOM CUP 2019 proběhl v sobotu 15.6. za účasti 11 mužstev mlad-
ší i starší přípravky. Celkem se zúčastnilo hráčů Sehrálo se celkem 32 utkání souběžně na 3 menších 
hřištích s následujícími výsledky:
Mladší přípravka:     Starší přípravka:
1. Svitávka „A“     1. Vavřinec
2. Knínice „A“     2. Knínice
3. Vícov      3. Svitávka
4. Svitávka „B“     4. Velké Opatovice
5. Knínice „B“     5. Cetkovice
6. Velké Opatovice     
V hodnocení hráčů dosáhl Vojtěch Hlubinka  z mužstva mladší přípravky Knínic na cenu za nejlep-
šího brankáře turnaje.

Ne vždy je sport férový
Zakončená sezona 2018/2019 přinesla velký úspěch mužstvu mladších a straších žáků. Obě muž-
stva vyhrály okresní přebor a postupují pro nastávající sezonu do krajského přeboru. Bohužel zá-
věrečný očekávaný rozhodující souboj na místním hřišti dvou nejlepších mužstev starších žáků 
Knínic a Jedovnic se neuskutečnil. Přitom měl být tou nejlepší oslavou sezony pro hráče i trenéra se 
všemi náležitostmi – souboji na hřišti, emocemi ze hry i z předání poháru okresního přeboru ihned 
po odehraném utkání. Na tento moment se všichni hráči i trenér opravdu těšili. Bohužel dva dny 
před termínem zápasu přišla omluvná zpráva mužstva Jedovnic (které předcházející zápas prohrálo 
a nemohlo již v přeboru ani přes výhru nad Knínicemi postoupit), že se utkání nezúčastní. Kontu-
mační výhra nikdy nemůže přinést radost, ani sportovní zážitky. 
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Odehrané zápasy

Přesto nás postup velmi těší, oběma mužstvům a jejich trenérovi Miroslavu Hauptovi gratulujeme 
k excelentnímu výsledku.

Termíny nového soutěžního ročníku budou k dispozici na webových stránkách po rozlosování.

Inzerce: Hledáme trenéry k mládežnickým kategoriím, nejlépe z řad rodičů. V případě zájmu kon-
taktujte stávající trenéry, nebo vedení TJ. Kompletní kontakty najdete na: www.tjkninice.cz

Vedení TJ
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Pavel Lajšner
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Více fotek na internetu: https://sirdaj.rajce.idnes.cz/Turnaj_pripravek_Kninice_15.6.2019

Mladší přípravka

Zápas starší přípravky



12

PLÁNOVANÉ  AKCE

Letní výlet  
Knínice 2019

TRIO KENT

Knínice 1078, z. s.
Vás co nejsrdečněji zve na akci

Letní výlet  
Knínice 2019

a zakončení prázdnin
sobota 24. srpna od 17.00 hod.

venkovní výletiště u kulturního domu
(v případě nepříznivého počasí kulturní dům Knínice)

od 20.00 hodin live 

TRIO KENT
bohaté občerstvení, pečené makrely, speciality z grilu a udírny

vstupné 30 Kč
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UPLYNULÉ  AKCE
Knihnický turistický pochod 2019
Akce se uskutečnila v sobotu 25. května 2019 se startem u kulturního domu. Jedna místní trasa pro 
kočárky a rodiče s dětmi vedla okolím městyse Knínice. Druhá trasa dlouhá 10 km pro všechny 
ostatní turisty vedla na Pohoru. Ve společném cíli u kulturního domu čekalo pro účastníky pochodu 
drobné občerstvení a opečené klobásky zdarma. 

ÚM

POCHOD R43
Klub českých turistů Boskovice, ve spolupráci s dalšími partnery pořádá v sobotu 7. září 2019 již 
10. ročník pochodu po dálničním tělese R43. Stanoviště pro knínické účastníky je před Úřadem 
městyse Knínice od 10–12 hodin. Uhradíte startovné 30 Kč, obdržíte mapku a kupon do tomboly. 
V cíli pochodu na výletišti u školy v Mladkově Vás čeká od 13–17 hodin kulturní program. Přijďte 
podpořit řešení komunikace R43. Děkujeme.

Závody horských kol – MTB Superior-Colorprofi Pohár Drahanské vrchoviny 2019
Třetí ročník závodů horských kol v Knínicích je plánovaný na sobotu 14. 9. 2019 u kulturního 
domu. Tento závod je určený pro všechny – od dětí na odrážedlech až po veterány. Informace  
k závodu naleznete v příštím vydání zpravodaje a na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
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Hasičská soutěž okrsku Šebetov, která se uskutečnila 25. 5. 2019 na hřišti v Knínicích
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Dětský den 1. 6. 2019 v Knínicích
Na oslavu dětského dne v Knínicích se každoročně těší hlavně naši nejmenší občánci. Letošní 
účast je toho důkazem, soutěžilo rekordních 100 dětí. Děti sbíraly čárky jak o život a ty pak 
vyměňovaly za sladkosti. Těch se letos vydalo opět přes tisíc kusů. Pořadatelé připravili řadu 
stanovišť, někde se střílelo z luku, lovily se ryby, trefovaly plechovky, skákalo se v pytli a kopalo 
na minibranku, jinde se zdolávaly různé překážky, nebo koulely míče. Ve smyslovém koutku si 
pak děti mohly zdokonalit svoje smysly. Pěknou památkou na tento den bylo vyhotovení profesi-
onální fotografie, nebo placky od fotografa Marka Hrdého. Na podiu se představily děti z místní 
mateřské školy s hudební pohádkou a proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky. 
Poté následovalo vystoupení kouzelníka Lukyho. Zabavit se mohli i dospělí, kdy s naloženým 
stavebním kolečkem (svým dítětem, drahou polovičkou, nebo jiným dobrovolníkem), zdolávali 
překážkovou dráhu se zavázanýma očima. 
Na stanovištích pracovalo přes 20 dobrovolníků. Celou akci svižně moderoval Vlastimil Blaha.  
O hudební produkci se postaral Martin Straka a Jiří Petr. Bohaté občerstvení pro všechny přítomné 
připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Knínice, pochutnat jste si mohli na dobrotách z udír-
ny a grilu. Sladkou tečku v podobě lívanečků připravila Miroslava Pitnerová. 
A pro ty, kteří ještě „neměli dost“, vypustili hasiči z Cetkovic na parket pěnovou peřinu. 
Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velké poděkování. Věříme, že jste si sobotní odpoledne 
užili a těšíme se na Vás opět za rok.  

ÚM



17

Letní knínická olympiáda
V úterý 11. 6. 2019 jsme zakončili Cvičení rodičů s dětmi již tradiční olympiádou. Využili jsme 
nový sportovní areál za školou a soutěžili v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem.  
A i když sluníčko vyloženě pralo, a to zřejmě odradilo mnoho cvičenců, ti stateční, kteří přišli, 
sportovali s vervou a zasloužili si tak všichni medaile a sladkou i věcnou odměnu.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Knínická hasičská noc 2019
V sobotu 22. června 2019 se konala na místním fotbalovém hřišti v Knínicích v pořadí 12. „Kní-
nická hasičská noc“. Soutěže se zúčastnilo 19 hasičských sborů: Knínice, Šebetov, Vážany, Sudice, 
Cetkovice, Boskovice Mazurie, Borotín, Velké Opatovice, Kochov–Kladoruby, Velká Roudka, Žďár-
ná, Ráječko, Bezděčí u Trnávky, Dzbel, Sebranice, Šubířov, Vranová Lhota, Gruna, Deštná.
Soutěž byla zahájena tradičním „Keňa Kapem“ – soutěž v netradičních disciplínách. Do Keňa Kapu se 
přihlásilo 11 družstev mužů a dvě družstva žen. Soutěžící absolvovali vylepšenou verzi štafety s překáž-
kami a tradiční štafetu pivní. V kategorii muži obsadilo první místo družstvo ze Šebetova, v kategorii žen 
družstvo z Borotína. Knínice skončili na místě druhém. Keňa Kap moderoval Vlastimil Kolaja.
Po setmění odstartovala hlavní část soutěže „Knínická hasičská noc“. Požární útoky zahájily druž-
stva mladých a starších žáků. Po nich navázala kategorie žen a mužů. Na požární útoky se přihlásilo 
celkem 19 družstev mužů a 8 družstev žen. Požární vedení bylo realizováno pomocí dvou hadic 
typu „B“, rozdělovačem a čtyřmi hadicemi typu „C“. Délka tratě činila 80 m. Hadice se musely 
rozhazovat a vedení se spojovalo až na dráze.
Požární útoky byly po půlnoci zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků. V kategorii muži ob-
sadili přední příčky: 1. Dzbel, 2. Šubířov, 3. Vážany, 4. Bezděčí u Trnávky, 5. Velká Roudka. Druž-
stvu z Knínic se útok příliš nepodařil a obsadili předposlední místo. Kategorii žen vyhrálo družstvo 
z Borotína. Všechna družstva, která zdárně dokončila útok, obdržela diplom, lahev archivní pálen-
ky a drobné věcné ceny. Prvních 5 míst bylo navíc odměněno pohárem a absolutní vítěz si domů od-
vezl „Putovní pohár“. Noční soutěží provázel Martin Straka. Přestože na začátku soutěže zapršelo  
a počasí nevypadalo nijak slibně, i tak se soutěž náramně vydařila a pořádně jsme si to užili.
Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem hasičským sborům za účast, rozhodčím a pomoc-
nému personálu za pomoc při soutěži, našim občanům a návštěvníkům za přízeň. Doufáme, že Vás 
uvidíme opět za rok.

SDH Knínice
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EKOLOgIE
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Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou ukázat vybarvenou omalovánku do kanceláře Úřadu 
městyse Knínice, obdrží sladkou odměnu.
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řÁDKOVÁ  INZERCE

Potraviny MEgI
Změna pracovní doby od 1. 7. 2019 do 7. 7. 2019 (z důvodu dovolené)
1. 7. 2019 pondělí  7.00–12.00 h odpoledne zavřeno
2. 7. 2019 úterý  7.00–12.00 h 13.30–16.00 h
3. 7. 2019 středa  7.00–12.00 h odpoledne zavřeno
4. 7. 2019 čtvrtek  7.00–12.00 h 13.30–16.00 h
5. 7. 2019 pátek          zavřeno
6. 7. 2019 sobota        zavřeno
Od 8. 7. 2019 opět normální otevírací doba 7.00–12.00 h, 12.30–16.00 h, sobota 7.00–10.00 h. 

MUDr. Rula Machačová
Změna ordinační doby v červenci a srpnu 2019
 Šebetov 117  Boskovice, Lidická 10
Po  07.30–10.00  12.00–15.00 hod.
Út  11.00–13.00  07.00–10.30 hod.
St  07.30–10.00  10.30–13.00 hod.
Čt           –   07.00–11.30 hod. 
Pá  07.30–10.00  10.30–13.00 hod. 

HISTORIE

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…

X. Knínický vodovod

Na svém zasedání 21. října 1928 řešilo zdejší obecní zastupitelstvo hned dva důležité body programu. Tím prvním bylo 
zavedení elektrického proudu, druhým pak zřízení vodovodu, o což se především zasazoval radní František Sekanina. 
Zatímco žárovky se ve zdejších domácnostech rozsvítily již o rok později, na vodovod si museli místní ještě nějakou 
chvíli počkat. Obecní zastupitelstvo sice zpočátku pro jeho zavedení jakési úsilí vyvinulo – v prosinci 1928 se odmítlo 
připojit ke skupinovému vodovodu, který měl z opatovského vřídla zásobovat vodou velkou část Boskovska a Jevíčska 
(plán se nakonec neuskutečnil) a v okolí Knínic začalo hledat vlastní zdroje, z nějakého důvodu však od tohoto brzy 
upustilo.  Obyvatelé městečka se tak i nadále museli spolehnout na vlastní studny.
O zřízení veřejného vodovodu se zdejší radnice začala opět zajímat počátkem padesátých let. Stalo se tak v souvislosti 
se znovu oprášenou myšlenkou výstavby skupinového vodovodu, ke kterému se kníničtí tentokrát již rozhodli připojit. 
Ze záměru však nakonec opět sešlo, protože město Boskovice mezi tím odkrylo ve svém okolí další vydatné prameny. 
Jediné, co se z celé akce stihlo udělat, bylo vytýčení trasy vodovodu. 
Na počátku sedmdesátých let začaly rozrůstající se Boskovice znovu pociťovat nedostatek vody. Výstavba skupinového 
vodovodu, tedy vodovodu, k němuž by se po jeho trase připojily i další obce, se pro tentokrát již stala prioritou čísla 
jedna a dokončena byla v r. 1972. V návaznosti na tuto skutečnost si zdejší MNV vytkl pro nejbližší období jako hlavní 
cíl výstavbu veřejného vodovodu s připojením na skupinový vodovod. (Trasa skupinového vodovodu vedla ve směru 
od Vanovic k Vážanům přes části Loučník, Zauliční díly, Padělky a Zážlibčí.)
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„Letošní suché počasí v jarním období nám dokázalo, jak nedostatečnými pro stále se zvyšující spotřebu pitné vody jsou 
její místní zdroje. Dostává se proto do popředí zájmu lidové správy a všech občanů otázka výstavby vodovodu, která by 
měla být zahájena v r. 1975. Celkový finanční náklad této akce představuje částku pět a půl milionu korun. Pro zajištění 
této akce byla při místním národním výboru ustanovena komise, která bude veškeré práce spojené s výstavbou vodovodu 
řídit až do jejího skončení.“ praví se v zápisu kroniky z r. 1974. První práce v tomto směru započaly na podzim roku 
1975, kdy byla po Újezdech za farskou zahradou položena část přívodní trasy k vodojemu. S jeho výstavbou se začalo 
o rok později.
V r. 1976 se konaly komunální volby. Nově zvolený MNV si vytkl jako svůj nejdůležitější úkol v investiční části akce 
„Z“ dokončení veřejného vodovodu. Šlo dosud o největší investiční akci v dějinách Knínic, protože finanční nákla-
dy – jak již bylo výše zmíněno – byly odhadnuty na částku 5 500 000 korun. Občané se při jeho realizaci zavázali 
odpracovat 12 755 brigádnických hodin, organizace národní fronty 950 brigádnických hodin. 
Vodovod byl dokončen v stanoveném termínu, tedy na sklonku r. 1977. Na základě hospodářské smlouvy o převodu 
správy národního majetku ze dne 9. 1. 1978 a na základě jednání, konaného dne 6. 1. 1978 v kanceláři MNV byl  
k 1. 1. 1978 předán ze správy majetku MNV Knínice do správy Jihomoravských vodovodů a kanalizací, okresní 
závod Blansko. Celková hodnota díla činila 4 672 000 Kčs.  Vybudováno bylo 195 vodovodních přípojek a instalo-
ván stejný počet vodoměrů, v obci bylo umístěno 67 hydrantů. Vodojem, vybudovaný poblíž bývalé drůbežárny byl 
schopen pojmout 250m3 vody, celková přívodní a rozvodní délka potrubí činila 6 890 metrů. 
Na podzim téhož roku byla provedena úprava vodovodní trasou poškozených vozovek ve Vanovské ulici, Horním 
Trávníku, před budovou ZDŠ k družstevním bytovkám, Dolních podsedkách a k faře do Horních podsedků celkovým 
nákladem 60 000 Kčs.
Krátce po r. 2000 začala obec uvažovat o možnosti využití vlastních zdrojů pitné vody. Za tím účelem byl nad Knínice-
mi proveden hydrogeologický vrt do hloubky 120 m. Následně byly zajištěny rozbory vody a firmou Aqua Procon Brno 
vypracován projekt nového vodojemu. Začátkem ledna 2003 oslovila radnice čtyři firmy s žádostí o vyhotovení cenové 
nabídky na stavbu vodojemu a přípojného potrubí.  Zakázku nakonec získala firma MIS Protivanov, elektroinstalaci 
provedla firma Ševroz Knínice. Celková proinvestovaná částka za vodojem činila 1 847 773 Kč.
Vodojem byl vybudován v těsném sousedství vodního zdroje a má objem 50m3. Z důvodů výškového geografického 
uspořádání městyse není výšková úroveň nového vodojemu vhodná pro všechny domácnosti. Voda se proto přepouští 
z nového vodojemu do vodojemu původního, odkud je potom samospádem rozváděna po obci. V souvislosti s dlouho-
trvajícím suchým počasím posledních let a souběžně se stále se rozšiřující výstavbou rodinných domků přestal vrt svojí 
vydatností pokrývat celkovou spotřebu, proto se musí nakupovat určité množství opatovické vody. 
Na závěr si ještě připomeňme, že na zdejší hřbitov byl vodovod zaveden v r. 1972.

Bouřlivé červencové počasí
Silné bouřky, doprovázené větrem, krupobitím a přívalovými srážkami rozhodně nejsou výsadou posledních let. Stačí 
nahlédnout do starých záznamů, abychom se přesvědčili, že s obdobným rázem počasí se potýkali i naši předkové…
(Zdroj:  Kronika městečka Knínice, rodinná kronika Valentů, gruntovní kniha Úsobrna)

Dne 4. července 1693 bylo velké krupobití, že Svitávku i Opatovice voda vytopila. V Kynicích všechno pobrala  
a ve Vážanech dvě ženy utopila (starou Valtošku a Dorotu). Pak bylo celé léto mokro, že obilí prorůstalo a byla ten rok 
velká drahota.
Dne 24. července 1712 velké povětří přišlo a všechno obilí rozházelo. Také u Uhřic ten velký kříž s Boží mukou na 
několik kusů rozlámalo.
Dne 21. července 1858 na den svatýho Daniela přišla velká vichřice, která nadělala velkou a zlou škodu. Mnoho stromů 
vyvrátila a střechy u chalup poškodila. 
Roku 1928 byla v červenci velká horka – na slunci až +44°C, ve stínu až +34°C.
Dne 5. července 1929 k večeru se strhla hrozná vichřice a lijavec. Mnoho stromů bylo vyvráceno a rozlámáno, ploty 
povaleny, střechy a štíty domů rozmetány. Vichr uchvátil celou střechu (i s krovy) velké kůlny ve sladovně v Šebetově  
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a mrštil jí přes patrové obytné stavení do panské zahrady. Současně spadla do dvora sladovny plechová střecha z přileh-
lých budov s takovým rachotem, že se tamější obyvatelé domnívali, že nastal soudný den. Modlíce se očekávali vyděšení 
ve sklepě svou poslední hodinku.

V uvedený den nezasáhla smršť pouze Knínice či Šebetov. Ničivé bouřkové pásmo se přehnalo nad velkou částí Moravy 
a východních Čech, přičemž za sebou nechalo nedozírné škody na lesích a na majetku. Nakonec o tom svědčí zprávy 
v Lidových novinách z 6. července, kde se mimo jiné dočteme následující: 
„Moravu postihla včera (tj. v pátek 5. 7.) večer živelní pohroma, jaké není pamětníka. K 21. hodině snesla se divoká 
bouře spojena s průtrží mračen a větrnou smrští, která trvala jen krátce, asi dvacet minut, ale stačila na dílo zkázy. 
Zpřerážela hravě obrovité stromy až půldruha metrů v průměru, zničila kilometry krásných, vzrostlých stromořadí podél 
silnic, podťala jako kosou desítky hektarů starých jehličnatých i listnatých lesů, odnesla střechy s domů, strhala štíty, ba 
i celá stavení. Lidské životy, bohudík, až na jednu výjimku, nebyly utraceny. Nejtíže na Moravě je postiženo Náměšťsko, 
Rosicko a část Brněnska, ale také Boskovsko, Blanensko a Kunštátsko postihla zlá pohroma. 
Včera o 19.20 hod. snesla se nad kunštátským okresem veliká bouře, provázená větrnou smrští, která obrátila celé úrod-
né lány polí vniveč, zničila ovocné stromy v sadech a zahradách, zničila celé parcely lesů a poškodila sta a sta domů  
a budov. Bouře se přihnala od jihovýchodu směrem od Tišnova, přenesla se nad Blansko a rychlostí blesku za ohrom-
ného hučení zachvátila kraje v okolí města Boskovic, kde všude vykonala dílo zkázy. Větrný pás se nesl od Blanska po 
Kunštát a zachvátil Boskovice ze dvou stran. V okamžiku bylo město ve tmě, poněvadž bylo elektrické vedení jak z Řez-
novic, tak z Předklášteří poškozeno. Pokud bylo dnes bez telefonu možno zjistiti, byla postižena Lhota Rapotina, kde 
smršť rozmetala střechu nad strojovnou továrny bratří Fischerů, u níž byla zbořena též část továrního komína a ostatní 
část je nahnuta, takže hrozí sesutím. Ve Skalici jsou střechy odneseny, stromy vyvráceny a přelámány. V Boskovicích je 
smutná podívaná na rozmetané střechy domů, na přelámané stromy v zahradách. V pilském údolí jsou celé trati lesa 
vyvráceny z kořenů a silnice směrem к Protivanovu je zatarasena vyvrácenými stromy v lese. Na nádraží v Boskovicích 
byla téměř úplně rozmetána střecha skladiště. Telefon je poškozen až na jedinou linku do Brna, která byla časně ráno 
opravena. Škody půjdou do milionů. Do města docházejí stále poslové z obcí oznamující velké škody. V Kunštátě byla 
prý rozmetána také nová rozhledna nad parkem pana presidenta. Také v Letovicích řádila včera zle větrná smršť. Ze 
zámku strhla a odnesla půl střechy, v zámeckém parku zničila četné stromy. V nedalekém lesíku u Letovic bylo 60 stro-
mů uříznuto smrští jako pilou ve výši dvou až tří metrů od země. Zámečník J. Strajt staví dílnu. Na novostavbě byla již 
střecha. Smršť sebrala celou střechu, vážící 60 metrických centů a přehodila ji daleko přes vedlejší přízemní budovu. 
Střecha je samozřejmé zničena.“

V pátek dne 16. července 1937 táhly krajem od severu k jihu nesmírné spousty bělásků. Pozoroval jsem je v horní části 
své zahrady. Jedni přes druhé přeletovali z květu na květ a zastírali lesy v pozadí jako sněhová chumelenice. V srpnu pak 
nemohli lidé přemoci nevídané množství housenek na zelí a na příbuzných rostlinách. Mačkali je a kropili zelí slanou 
vodou. Přesto bylo téměř všechno zelí zničeno. Táž pohroma postihla i jiné moravské a české kraje, jak jsem pozoroval 
na svých prázdninových cestách.
Roku 1954 počátkem července bylo bouřlivé a deštivé počasí. Obilí polehlo a některé zemáky pro mokro nebyly proorány.
Dne 14. července 1955 se přihnala bouře s průtrží. Voda zaplavila louky, prorvala hráze a břehy u potoka Semíče  
a nadělala mnoho škody na úrodě. 
Roku 1974 byl červenec srážkově vydatný - lijáky, průtrže mračen. Největší liják zaznamenán 14. července, kdy spadlo 
cca 100 mm srážek. Letní počasí s teplotami okolo +30°C přišlo od 28. 7.
V noci z 12. na 13. července 1984 přešel přes území Čech a Moravy pás bouřek, doprovázený intenzívními ne-
bezpečnými povětrnostními jevy, především silným deštěm a větrem. Vítr, blesky a déšť, doprovázený místy silným 
krupobitím (Olešnice na Moravě) způsobily našemu národnímu hospodářství během krátké doby mnohamilionové 
škody na zemědělských kulturách, lesních porostech, elektrických vedeních a hospodářských staveních. Našemu JZD 
způsobil značnou škodu silný vítr. Změřené nárazy tohoto větru dosahovaly kolem 27 metrů za sekundu, to znamená 
kolem 100 km za hodinu. O tom, co dokáže vítr této rychlosti, jsme se mohli druhý den ráno přesvědčit na značně 
poškozeném 50ti hektarovém honu do tohoto dne výstavního porostu máku v plném květu za Vážany. Po této noci 
následoval pokles teplot na průměr +20°C.
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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

Ve dnech 3. až 8. července 1997 neustávající deště způsobily svou vydatností doslova přírodní katastrofu hlavně v ob-
lasti východních Čech a severovýchodní Moravy, kde v uvedených dnech spadlo až 350 mm srážek, jejichž vlivem se 
rozvodnily hlavně řeky Odra, Orlice, Morava a její přítoky. Stoupající vodní hladina zatopila a zachvátila hlavně Vse-
tínsko a Zlínsko. V Knínicích dosáhly srážky v uvedených dnech 265,9 mm, což představuje rekordní pětiměsíční průměr 
letních měsíců. Druhá srážková vlna s vydatnými vytrvalými dešti zasáhla naši obec ve druhé polovině měsíce. Nutno 
poznamenat, že následky těchto letních srážek u nás v katastru nezpůsobily vážnějších škod. Zničena byla téměř 100% 
druhá seč travin a jetelovin. Celkové škody způsobené rozsáhlými červencovými povodněmi na Moravě a ve východních 
Čechách dosáhly 60ti miliard korun, jak uvedl vládní zmocněnec pro odstraňování následků povodní. Stav ohrožení byl 
odvolán na celém postiženém území dne 30. července.

Zatmění slunce 11. srpna 1999
Už je to neuvěřitelných dvacet let, co jsme zpoza začouzených sklíček pozorovali unikátní přírodní úkaz, totiž zatmění 
slunce. Ve zdejší kronice si můžeme o této události přečíst následující řádky.

Zatmění slunce 11. srpna 1999 nadchlo desítky milionů lidí. I my v Knínicích jsme se dívali k obloze, když Měsíc nejvíce 
přikryl Slunce. Velkolepá podívaná začala v Evropě krátce po poledni nad jižní Anglií a skončila odpoledne nad Turec-
kem, odkud zatmění Slunce pokračovalo přes Sýrii dále na jihovýchod. Přes veškeré velké obavy o počasí na většině 
míst Evropy včetně naší republiky a i u nás v Knínicích, byl nakonec úkaz viděn. Unikátní jev jsme spolu s miliony 
obyvatel starého kontinentu sledovali i my v Knínicích. V pásmu totality zatmění po poledni, když Měsíc zcela zakryl 
Slunce, nastala na dvě minuty úplná tma a byla vidět koróna, tedy atmosféra Slunce. Nebe se rozzářilo hvězdami a toto 
nádherné divadlo bylo doprovázeno jásotem a potleskem, šampaňským, ale někdy i úzkostí. U nás v České republice 
nebylo zatmění úplné, ale částečné. Začalo už po jedenácté hodině a skončilo ve dvě odpoledne. Provázelo je stejné 
nadšení jako v pásmu totality (=úplného zatmění). Kolem tři čtvrtě na jednu se výrazně zešeřilo na celém území České 
republiky a my jsme si připadali, jako by nastal večer. Bylo to způsobeno tím, že Měsíc v ten okamžik nejvíce překrýval 
Slunce. V Praze je zakrýval například z 95 %, na jihu Čech z 99,2 %. Ochlazení skutečně bylo velké a citelné. V Praze 
bylo také způsobeno tím, že právě v tu chvíli se nad hlavním městem strhl liják. Ochladilo se tak o více než 6 stupňů. 
Měli jsme u nás v Knínicích to štěstí, že byla obloha pokryta jen z části mraky, takže ochlazení bylo asi přibližně  
o 1,5 až 2 stupně. Stálo to za to, bylo to nádherné, byl to opravdivý zážitek. 

První člověk na Měsíci
Letos to bude padesát let, co stanul první člověk na Měsíci. Události oněch červencových dnů roku 1969 nezapomněl 
zaznamenat ani zdejší kronikář.
Dne 17. července vysílala televize přenos ze startu Apolla 11 s kosmonauty k letu na Měsíc. Přenos byl sledován s veli-
kým zájmem občanů. 21. července 1969 ve 3 hod. 56 min. 20 vt. vstoupil první člověk na povrch Měsíce. Byl jím Ame-
ričan Neil Armstrong. Jako druhý vystoupil z „Orla“ Edwin Aldrin. Sbírali horniny, umístili na povrch měřicí přístroje 
a v 6 hod. 9 min. 32 vt. opustili Měsíc a vstoupili do kabiny lunárního modulu. Po odpočinku vzlétli a připojili svou loď 
k lodi Apollo 11, ve které na ně čekal třetí kosmonaut Michael Collins. Všichni se šťastně vrátili na Zemi. Tak byl zahájen 
první styk lidstva s mimozemskými kontinenty.

Příště
V zářijovém vydání Zpravodaje se vrátíme do 19. st. a po delší době opět navštívíme zdejší národní školu.  



Stavba vodojemu (září 1976).

Stavba vodovodu byla prováděna v akci „Z“ (1977).

Kopání trasy vodovodu v Uličce (1977).

Výkop přívodní trasy k vodojemu (1976).
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