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Městys Knínice srdečně zve všechny naše občany 

NA SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
v sobotu 5. října 2019 od 14.30 hodin v kulturním domě v Knínicích.

Při této příležitosti proběhne 

VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH A RUKODĚLNÝCH PRACÍ 
DĚTÍ ZŠ A MŠ KNÍNICE, 

VÝSTAVKA REBORN PANENEK 

VYSTAVENY BUDOU FOTOGRAFIE A KRONIKY MĚSTYSE KNÍNICE.

Od 16:00 hodin se v kulturním programu představí:

Děti ze ZŠ a MŠ Knínice

 Soubor Kořeňák v netradičním vystoupení

Břišní tanečnice 

Skupina Tap Dance Studio Blansko

Harmonikář pan František Kotouček

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku.

Pro naše seniory bude připraveno pohoštění zdarma.

Pro zájemce z Knínic zajistíme odvoz tam i zpět (dohoda na tel. č. 774 654 232).

Vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši účast.
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INFORMACE  Z  RADNICE

Prázdninové dva měsíce utekly jak voda. Jako by to bylo před chvílí, kdy děti opouštěly dveře místní 
základní školy a těšily se na dlouhé prázdniny a máme tu začátek školního roku. Zatímco děti, někteří 
učitelé a další pracovníci školy ve škole nebyli, tak tu čile probíhaly opravy uvnitř budovy. Výsled-
kem jsou zrekonstruované podlahové krytiny podest, chodby přízemí, je provedena výmalba chodby, 
schodiště i některých tříd a hlavně dokončeny rekonstrukce odborných učeben. I přes veškerá úskalí 
a problémy, které se neustále musely řešit, si myslím, že výsledek je nádherný a místní základní školu 
jsme zase posunuli o kousek dál. Děti a kantoři budou spokojeni s opravenými prostory a moderním 
zázemím, na vedení školy a úřadu ještě čeká administrace celé akce. Velký dík patří vysoutěženým 
firmám za spolehlivost v pracích i v termínech a taky personálu školy při závěrečném velkém úklidu 
školy.  Vedení školy se navíc podařilo získat dotaci ve výši 100 tis. na environmentální naučnou stez-
ku, takže práce na škole prázdninami nekončí a budou pokračovat. 
Podle plánu pokračují i práce v lokalitě u nádraží na výstavbě technické infrastruktury pro 8 rodinných 
domů. V současné době je hotová kanalizace, usazena lokální čistírna odpadních vod, probíhá uložení 
vodovodu a plynu. Práce budou po jednáních ještě doplněny o rozvod chrániček na pevné linky spo-
lečnosti O2 pro kabelový rozvod, jelikož v Knínicích máme umístěnou ústřednu. Domácnosti mají 
tudíž možnost využít kromě pevné linky i internet a O2 televizi, byla by škoda ke stavebním místům 
tohoto nevyužít, zvlášť když je v této lokalitě připojení technicky možné.  
V červenci proběhla jednání ohledně zrušení vlakového přejezdu ve Vanovské ulici. Na místě jsem 
byl přítomen, stejně jako zástupci Správy železniční a dopravní cesty, kteří přijeli s jasným rozhod-
nutím přejezd zrušit, dále byla přítomna i Policie ČR a zástupce MěÚ Boskovice, odboru dopravy. 
Po dvouhodinovém jednání, kdy jsem argumentoval pro zachování přejezdu tím, že se v blízkosti 
nachází požární zbrojnice, vodovodní hydrant, je tudy vedena cyklotrasa, jedná se o rekonstruovaný 
přejezd, tenhle přejezd využívají také místní např. pro cestu do Agrospolu pro naturálie apod. jsme se 
rozešli s tím, že se na SŽDC vyjádřím písemně se všemi podklady a argumenty. V současné době je 
věc řešena Policií ČR a přejezd s nejvyšší pravděpodobností zůstane zachován. 
V srpnu bylo projednáno a zadáno projektování vybraných oprav komunikací a chodníků. Cílem za-
stupitelstva v tomto volebním období jsou opravy zbytku komunikací a opravy chodníků. Řeší se také 
odvodnění komunikace na Padělky, kde déšť vyplavuje štěrk na komunikaci.
Během prázdnin byly podepsány všechny smlouvy na prodeje pozemků do vlastnictví městyse Kníni-
ce kolem potoka Semíče v lokalitě za poštou. V současné době probíhá posunování oplocení na nové 
hranice, tak aby se rozšířil prostor pro sítě vedle komunikace a komunikace mohla být opravena.  
V kulturním domě je již dovezena ozvučovací aparatura, o které jsem se zmínil ve zpravodaji před 
prázdninami. Dodání se trochu opozdilo z důvodu dovolených všech zúčastněných.  V současné době 
dolaďujeme vhodné umístění všech částí ozvučení. O prázdninách bylo také objednáno vybavení 
posilovny. Jak jsem již psal, bude se nacházet v budově bývalého Agrospolu vedle úřadu. Před bu-
dovou úřadu městyse a sousední budovou býv. Agrospolu bylo nainstalováno zábradlí k opraveným 
schodištím, které zhotovil p. Havránek z Boskovic. U firmy, která prováděla vodorovné dopravní 
značení v Knínicích, bylo objednáno obnovení tohoto značení upozorňující na pohyb dětí na hlavní 
silnici v prostoru u nádraží.      
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na plánované akce v Knínicích a to Pochod R43 se srazem před rad-
nicí,  MTB SUPERIOR-COLORPROFI Pohár Drahanské vrchoviny, který se uskuteční za kulturním 
domem, Svatováclavské odpoledne na farní zahradě a zájezd do Městského Divadla v Brně. 

Petr Grénar 
starosta městyse   
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Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
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Zábradlí před budovou Knínice 106 a u autobusové zastávky
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Místní poplatky
Vážení občané, 
upozorňujeme, že do 15. 9. 2019 je splatnost druhé poloviny místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 250 Kč/os. 
Důrazně Vás žádáme o dodržení tohoto termínu. Dle OZ vyhlášky Městyse Knínice č. 1/2015 
může být včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit, číslo účtu je 168554808/0300, 
VS uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 

Dále upozorňujeme ty občany, kteří dosud nemají uhrazen poplatek za psa, nechť tak nepro-
dleně učiní. Splatnost poplatku byla do 31. 3. 2019.
Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč. Za 
psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše 
uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. Plné znění vyhlášek nalez-
nete na internetových stránkách městyse. 
Občané, kteří mají pronajatý pozemek od městyse, jsou povinni tento do 31. 5. 2019 rovněž uhradit.
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí: 7.00–12.00, 12.30–17.00 h. Úterý: 7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 
Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

Vítání občánků
V neděli 22. 9. 2019 proběhne v obřadní místnosti Úřadu městyse Knínice vítání nově narozených 
občánků. Přivítáme děti narozené v průběhu roku 2019. 

U S N E S E N Í
č. 7 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 24. 6. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
8.1.  Informace uvedené v diskusi.  

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 3/2019.
4.2.  Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001 pro  
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č.  4613 
 a 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic.
5.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 150 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
6.2. Prodej pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a pozemku p.č. st. 152 – zastavená 
 plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic, za cenu 2 750 Kč bez DPH. Kupující K. G.
6.3.  Prodej pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 8 800 Kč bez DPH. Kupující manželé Š. 
6.4.  Prodej pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 5 500 Kč bez DPH. Kupující manželé V.
6.5.  Prodej pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 200 Kč bez DPH. Kupující manželé P.
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7.2.  Koupi pozemku p.č. 342/7 – travní porost o výměře 103 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 5 150 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé Š.
7.3.  Koupi pozemku p.č. 346/10 – travní porost o výměře 13 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 650 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé V.
7.4.  Koupi pozemku p.č. 4807/2 – travní porost o výměře 10 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 500 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající Z. N.
7.5.  Koupi pozemku p.č. 4806/2 – travní porost o výměře 5 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 250 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé P.
7.6.  Koupi pozemku p.č. 2888/65 – ostatní plocha o výměře 4 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 200 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající D. V.
7.7.  Koupi pozemku p.č. 2888/66 – ostatní plocha o výměře 60 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 3 000 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé J.
7.8.  Koupi pozemku p.č. 2888/67 – ostatní plocha o výměře 149 m2 a pozemku 
 p.č. 140/3 – zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu      
        7 900 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé Š.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001 s E.ON Distribuce, a.s. F. A. 
 Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 2019.
5.3.  Zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5.
6.6.  Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími K. G., manželi Š., manželi V. a manželi P. 
7.9.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi Š., manželi V., Z. N., manželi P. D. V., 
 manželi J. a manželi Š. Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 8. 2019.

Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák
Petr Grénar, starosta

U S N E S E N Í
č. 8 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného 
dne 10. 7. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 19 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
5.1.  Informace uvedené v diskusi.  

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Miroslava Přikryla, 133.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 250 m2 
 v k.ú. Knínice  u Boskovic.
4.2.  Podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru v lesnictví se snížením jistiny u Podpůrného 
 a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. ve výši cca 1 000 000 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.3.  ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5.

Pavel Pecha, Miroslav Přikryl, 133
Petr Grénar, starosta

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 16. 9. 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.
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Vážení rodiče, milí kolegové, žáci a přátelé školy,
skončily prázdniny a s nimi i doba odpočinku, lenošení či dovolených. Vracíme se do lavic! Chtěla 
bych všem popřát úspěšné zahájení školního roku a pohodu během celého desetiměsíčního obdo-
bí. Nejmenším přeji školu plnou zábavného učení, hodné vyučující a hodně kamarádů, kteří umí 
pomoci a poradit. Ať je škola nejen pro ně místem přátelské atmosféry, místem, které nás motivuje 
ke vzdělávání se.
Při ohlédnutí za minulým rokem musím pochválit žáky za jejich úspěchy. V anglické soutěži skon-
čil náš žák na 2. místě z 94 dětí, mladší žáci získali 1. místo ve stolním tenise, žákyně 1. třídy 
vyhrála 1. místo v hodu kriketovým míčkem, starší děvčata porazila 15 škol a získala 1. místo v tur-
naji v přehazované. Uspěli i deváťáci, 70 % z nich se dostalo na střední školy na maturitní obory. 
Poděkování patří zkušeným učitelům za kvalitní přípravu dětí.   
Prázdniny pro nás byly ve znamení rekonstrukce. Díky projektu zřizovatele se zrekonstruovala 
cvičná kuchyňka, dílny a učebna informatiky. Žáci tak zahájí rok s novým vybavením v pěkném 
prostředí. Zvládli jsme také výměnu dlažby v přízemí, výmalbu první třídy a chodby. Začátkem září 
dokončíme naučné panely pro děti v zahradě a brzy bude i zahradní domek na hračky.   
Od září budete ve škole potkávat řadu nových vyučujících. Na školu nastoupí paní učitelka Markéta 
Axmanová, která vystřídá paní učitelku Jaroslavu Vašíčkovou. Ta se rozhodla odejít do zaslouže-
ného důchodu. Chtěla bych jí ještě jednou touto cestou poděkovat, mohu říci, že je a byla učitelkou 
s velkým U. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Vlachová, místo ní nastoupí paní učitel-
ka Eliška Schichová. Od září nastoupí na mateřskou také paní učitelka Petra Abrahamová, kterou 
ve škole vystřídá paní učitelka Petra Galbová. Dále nově na školu nastoupí na celý úvazek speciální 
pedagog Jana Klüglová, výtvarnice Jana Kolmačková, asistentka pedagoga Kristýna Pulcová. Ze 
školky odchází paní učitelka Daniela Ošlejšková, která uspěla v konkursu na ředitelku školky v Bo-
rotíně. Místo ní nastoupí paní učitelka Simona Stloukalová. 
Změn je tedy hodně. Motivují nás a posunují zase o kousek dál v budování otevřené školy, která má 
blízko nejen k dětem, ale také k rodičům, bývalým žákům a široké veřejnosti. Věřím, že i vy k nám 
zavítáte a bude vám u nás příjemně. 
Závěrem mi dovolte poděkovat zřizovateli, za jeho vstřícný postoj ke škole, učitelům za obětavou prá-
ci, ale také provozním zaměstnancům, kteří zvládli úklid v rekordním čase a zaměstnancům městyse 
za pomoc na úklidových pracích. Poděkování patří vám všem, kteří nám fandíte a pomáháte. 

Pohodový školní rok 2019/2020 a pevné zdraví. 

Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

ŠKOLA  A  ŠKOLKA

ODPADY
Odvoz domovního odpadu: 12. 9., 26. 9. 

Provozní doba skládky:  
7. 9., 28. 9.  8.00–14.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin
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Organizace školního roku
Zahájení: pondělí 2. září 2019 v 7.40 hodin.
První pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Druhé pololetí ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019.
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny: 17. února–23. února 2020.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Nový školní rok 2019/2020 společně zahájíme v pondělí 2. září 2019. Vyučování začne v 7:40 ho-
din. První den stráví děti se svými třídními učitelkami. 
Prvňáčci končí svůj velký den cca v 9.00, poté odchází s rodiči domů. Ostatní žáci z 2.–5. třídy 
končí v 9.20, 6.–9. třída končí 9.30. Po skončení vyučování odcházejí přihlášení žáci na oběd a do 
školní družiny, ostatní domů.
Družina bude v provozu od 6.10 do 16.00 hodin. 
Na všechny žáky i rodiče se těší zaměstnanci školy.

Třídní schůzky
Dne 5. 9. 2019 proběhnou třídní schůzky.
1.–5. třída ve 14.30, 6. třída 15.00, 7. třída 15.30, 8. a 9. třída 16.00
Prosíme o maximální možnou účast.
V době konání třídních schůzek budou ve sborovně školy probíhat doplňovací volby do školské 
rady za zákonné zástupce žáků. Bližší informace najdete na webu školy. 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční  
ve čtvrtek 19. 9. 2019. 

Bližší informace budou zveřejněny na internetových  
stránkách školy www.zskninice.cz.

Den otevřených dveří bude spojen s otvíráním  
environmentální naučné stezky.

Základní škola – nabídka
Základní škola nabízí starší použité stolky pod počítač za odvoz. Dále 2 ks elektrický sporák 4 plo-
týnkový za 500 Kč/ks V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na tel. č. 607 185 536.
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Prázdninové dění ve fotbale
8. ročník fotbalového dne potěšil zejména mládežnická mužstva s jejich rodiči a nejskalnější pří-
znivce fotbalu. Díky revitalizaci trávníku nebylo možné odehrát utkání na hřišti, proto se využila 
tréninková plocha. Pro uspokojení všech zájemců kopané proběhl navíc turnaj v nohejbalu tříčlen-
ných mužstev, tvořených všemi generacemi a pohlavím. Tím se eliminovaly kvalitativní rozdíly, 
a na dobrý výsledek mohli pomýšlet všichni přihlášení. Ze 16 přihlášených trojic zvítězila rodina 
Širůčkova. Zápasovou tečkou dne byl podvečerní zápas ženského týmu se seniory.
Zpestřením bylo předání pohárů za 1. místo okresního přeboru mužstvu mladších a starších žáků 
zástupcem OFS. Výsledky znamenají pro obě mužstva postup do krajského přeboru. Postupy muž-
stev do vyšších soutěží nejsou pro oddíl jen otázkou organizačních záležitostí, cestování a větší 
časové náročnosti. Vyplývají z toho pro nás i technické komplikace ve vztahu k požadavkům fot-
balového svazu na zázemí sportovců, vybavení kabin, velikosti hřiště apod. Největší komplikací 
je velikost a vybavení kabin. Pro nastávající sezonu jsme vyřešili situaci spojením se s fotbalovým 
oddílem ze Svitávky, který disponuje dostatečným zázemím. Zápasy starších a mladších žáků se 
budou odehrávat na jeho hřišti, u nás v Knínicích zůstanou zápasy dorostu. 
S dílčími požadavky se budeme snažit v nejbližších letech vypořádat, některé úpravy jsme již zrea-
lizovali vlastními silami během prázdninového léta. Rozšířili jsme hřiště do maximálního možného 
rozměru, umožňujícího zachování stávajícího pozemkového řešení, včetně přemístění střídaček 
s nově vybudovaným dlážděním pro lepší možnost údržby a sečení trávy. Revitalizace trávníku 
s pravidelným hnojením výrazně zkvalitnila hřištní plochu. 
Od 10. srpna byla zahájena nová fotbalová sezona. Přejeme si, aby byla úspěšná nejen výsledkově, 
ale i silnou kolektivní součinností oddílu a fanoušků.

Stanislav Horák

Zápas žen proti mužům
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Družstvo mladších žáků

Družstvo starších žáků
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Rozpis utkání

Odehrané zápasy
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PLÁNOVANÉ  AKCE

POCHOD R43
Klub českých turistů Boskovice Vás zve v sobotu 7. 9. 2019 na pochod po dálničním tělese R43. Start 
pro knínické občany je od 10 do 12 hodin od Úřadu městyse Knínice 107. Cíl na výletišti u školy 
v Mladkově. Více na www.kctboskovice.cz.

ÚM

Městys Knínice zve občany na jednodenní 
autobusový zájezd do termálních lázní

Termín: sobota 19. 10. 2019
PROGRAM:
Odjezd 05.00 hod. z Knínic do Győru, jednoho z nejkrásnějších maďarských měst s opravdu působi-
vým historickým barokním centrem.

Před 9:00 hod. příjezd do Györu. Celodenní koupání v termálních lázních Györ. Voda o teplotě 67 ° C 
vyvěrající ze třech tepelných vrtů z hloubky 2000 metrů byla klasifikována jako léčivá voda v roce 1978. 
Rekonstruované lázně k uspokojení náročných požadavků dnešní doby byly otevřeny pro veřejnost  
v roce 2003. Lázně disponují 3 termálními a 5 zážitkovými bazény. Dále zde najdete 2 tobogány, zahra-
du saun, vířivky a dětský bazén. Dvě restaurace, suchý a vodní bar nabízí maďarské kulinářské specia-
lity, výborné víno a kávu.

Odjezd z Györu v 18.00 hodin. Návrat ve večerních hodinách.

REZERVACE A PLATBA: kancelář úřadu městyse Knínice do 4. 10. 2019. 

CENA: dospělá osoba 400 Kč, děti 3–17, 99 let a senioři 300 Kč, studenti 330 Kč, 25 Kč děti do 3 let. 

CENA ZAHRNUJE: autobusová doprava, služby delegáta, vstup do lázní.

CENA NEZAHRNUJE:  cestovní pojištění, útratu v lázních. Občerstvení a stravu a další 
 v lázních lze platit v hotovosti maďarskými forinty 
 nebo platební kartou. 

ODJEZDOVÁ MÍSTA: autobusová zastávka Městečko Knínice, popř. po dohodě další. 

CO S SEBOU:  občanský průkaz nebo cestovní pas, plavky, pantolfe, župan nebo osušku,  
 forinty nebo platební kartu.
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Městys Knínice pořádá zájezd do Městského divadla v Brně na divadelní představení 

DĚSNEJ 
PÁTEK

V neděli 29. 9. 2019 v 18 hodin. 
Cena vstupenky 560 Kč. 
Slevněná vstupenka za 375 Kč pro děti do 15 let,  studenty denního studia do 26 let, starobní dů-
chodce, plně invalidní důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP-P.
Rezervaci a platbu proveďte v kanceláři Úřadu městyse Knínice do 6. 9. 2019.

Odjezd autobusu od Restaurace Pod Lípou v 16.30 hodin. 
Předpokládaný návrat ve 22:00 hodin. 
Doprava je zdarma. 

Děsnej pátek
Magická muzikálová komedie. Městské divadlo Brno - hudební scéna. 
Délka představení 2:45 h. 
Jmenuje se Ellie, má šestnáct let, ve škole se jí líbí kluk Adam, ale netroufá si ho oslovit a má pocit, 
že jí celý svět, zejména její matka, nerozumí. Katherine bude čtyřicet, zítra se podruhé vdává, touží 
po tom, aby vše bylo perfektní a moc by si přála, aby ji její dcera Ellie pochopila a nepovažovala ji 
za nepřítele. Matka s dcerou. Ty dvě se prostě nedokáží domluvit, pochopit se, porozumět si navzá-
jem, a tak se stane něco podivného, bláznivého, šíleného… Po jedné další hádce, kdy si obě přejí, 
aby ta druhá dokázala na svět pohlédnout jejíma očima, si vymění svá těla. Duše matky vstoupí do 
těla dcery a naopak. A tak začíná kolotoč bláznivých, nejen komických situací, v nichž naše hrdinky 
musí strávit den v cizím těle. Matka se tak pokouší vypořádat s divočinou střední školy, zatímco 
dcera zjišťuje, co všechno má jako dospělá, navíc den před svatbou, za povinnosti.
Pokud se vám zdá zápletka povědomá, není divu. Pravděpodobně jste viděli film Marka Waterse 
z roku 2003, v němž hlavní role hrály Lindsay Lohanová a Jamie Lee Curtisová.  Snímek u nás 
uváděný s názvem Mezi námi děvčaty patří mezi oblíbené tituly komediálního žánru. Vznikl podle 
románu Mary Rodgersové z roku 1972 a jeho první filmová adaptace byla natočená již o čtyři roky 
později. V této komedii s českým titulem Podivný pátek hrála s Barbarou Harrisovou mladičká 
Jodie Fosterová. A v roce 1995 vznikla další filmová verze, tentokrát ve studiu Walta Disneye 
zaměřená na dětské diváky. Není divu, že se nápaditá historka, v níž si matka s dcerou vymění těla  
a prožijí nejbláznivější den v životě, dostala i na divadelní prkna.
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Léto se pomalu nachyluje, blíží se podzim a s ním několik mariánských svátků 
a také svátek patrona našeho národa svatého Václava. 

Jako každoročně i letos jste všichni srdečně zváni na oslavu jeho svátku. 
Tradiční

SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE
se bude konat v sobotu 28. září od 14 hodin na farním hřišti.

Těšit se můžeme na burčák, mošt z farních jablek, nějakou tu dobrotu sladkou 
i slanou (když upečete nebo vytvoříte něco „kytičkového“ a přinesete, budeme rádi).

Pro dospělé připravujeme tentokrát soutěž „O nejhezčí kytičku“. Co bude vaším úkolem? 
Natrhat na vlastní zahrádce či poprosit třeba u sousedů (a zároveň je i pozvat :-)) 

o pár jiřin, aster nebo jiných podzimních květin, uvázat z nich kytku a přihlásit do soutěže. 
Nebo si přinést jen materiál a kytku vytvořit až na místě na farním hřišti. 

Možná se zde o vazbě kytic dozvíme něco více a budeme je vázat pod odborným dohledem.
Teď se jen modleme, aby nám barevná krása vydržela až do konce září, 

aby nám ji nespálil nějaký ten ranní mrazík.
Na svátek sv. Václava i následující neděli 29. září můžete ve farním areálu také shlédnout 

výstavu „Krása Božího stvoření nejen na fotografiích“.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST  KNÍNICE
Změny ve farnosti Knínice:
Novým administrátorem knínické farnosti byl ustanoven P. Miroslav Šudoma 
(tel.: 608 755 273, fara: Boskovice, Masarykovo nám. 20, e-mail: boskovice@dieceze.cz). 

Pravidelné mše svaté v kostele sv. Marka v Knínicích: 
NEDĚLE 8.30 h., ČTVRTEK 18.00 h. (se zaměřením na rodiny s dětmi), PÁTEK 18.00 h.

Koncert k 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se od 19.00 hod. bude v prostorách Zámku Boskovice konat koncert věno-
vaný 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů.
Účinkují: Rula Machačová – zpěv, Gabriela Plehová – violoncello, Vlastimil Bialas – trumpeta, Zde-
něk Kotouček – housle. Lidiya Golubková, Milan Bialas, Sergej Golubkov – klavírní doprovody.
Program:
Zpěv – Písničky na jednu stránku, Písničky na dvě stránky, Nový Špalíček, Nové slovenské písně. 
Violoncello – Variace na slovenskou lidovou píseň. Trubka – Sonatina pro trubku a klavír, Black 
Bottom. Housle – Intermezzo
Vstupné 100 Kč.
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UPLYNULÉ  AKCE
Dobrodružná prázdninová noc
V pátek 16. 8. 2019 připravil městys Knínice pro děti dobrodružnou prázdninovou noc, která se 
uskutečnila v areálu přírodní školky a rybníčků Pod Jankem. Po společném srazu v 18 hodin posta-
vily děti společně se svými tatínky stany a připravily je na přenocování. Každý si pak vyrobil svoji 
lucerničku a u táboráku opekl špekáček. Vyrobenými lucerničkami se vyzdobila a po setmění rozzá-
řila zahrada přírodní školky. Potom se děti po skupinkách vydaly dobrodružnou stezkou ke krmelci 
a ti nejodvážnější pak sami lesem, najít indicie k ukrytému pokladu. Všem se to nakonec podařilo 
a byly odměněni. U táboráku se poté dlouho hrálo a zpívalo. Postupně se účastnící vytráceli do 
svých stanů, protože brzy ráno byl nástup na rozcvičku. Po svižné rozcvičce následovala společná 
příprava snídaně a rozchod domů. Věříme, že jste si akci užili a děkujeme všem účastníkům za 
účast a skvělou atmosféru. 

ÚM
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Letní výlet Knínice
V sobotu 24. srpna 2019 se sešli všichni příznivci hudby a dobrého jídla na akci Letní výlet Knínice 
2019. Akce začala v 17 hodin na letním výletišti za kulturním domem. Letos si pořadatelé připravili 
pro děti foto koutek s profesionálním fotografem – Markem Hrdým, kde se mohly děti, případně  
s rodiči, vyfotit s plyšáky a maskami. Dále byl připraven i střelecký koutek pod vedením pana 
Kolaji, kde si děti zastřílely z luku na terče. Pro ty, kteří měly zájem, byla vyhlášena soutěž o nej-
krásnější obrázek. Po zhodnocení porotou, dostaly všechny děti sladkou odměnu a tři nejkrásnější 
obrázky byly oceněny malým dárkem. Pro návštěvníky byly tradičně připraveny speciality z udírny, 
grilované makrely a hermelín, točené pivo, víno a další alko i nealko nápoje. Při hudbě skupiny 
TRIO KENT se všichni dobře bavili až do pozdních nočních hodin.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům za dobře odvedenou práci a hlavně návštěvníkům, 
kteří podporují podobné akce, a pro které se tyto akce dělají. Věřím, že se příští rok zase sejdeme  
a užijeme si zábavu a společné setkání.

Za sdružení Knínice 1078, z. s., Petr Ševčík
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HISTORIE

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Založení školy v Knínicích
Podle publikace „Zavádění povinné školní docházky na území současného Jihomoravského kraje“ (autor M. Riedl, 
vydala v r. 1981 tehdejší Univerzita J. E. Purkyně v Brně) byla zdejší škola založena v r. 1684. Šlo v pořadí o desátou 
nejstarší školu na blanenském okrese. V nejbližším okolí byla starší škola už jen Letovicích (1561) a v Boskovicích 
(1615). Škola v Cetkovicích byla založena v r. 1716 a třeba ve Velkých Opatovicích až v r. 1765. 
V r. 1774 došlo k reorganizaci školství podle nového školního řádu, který vypracoval opat Jan I. Felbiger. Školní řád 
zřizoval tři stupně škol: školy triviální (což byl případ Knínic), dále školy hlavní a školy normální. Školy triviální (učilo 
se zde čtení, psaní, počítání, náboženství, základy hospodaření) byly zřizovány v sídlech far jako školy farní. Byly jed-
notřídní nebo dvojtřídní a byly určeny pro vesnické děti a městskou chudinu. Děti je navštěvovaly ve věku od šesti do 
dvanácti let, v létě však byli žáci ve věku od devíti do dvanácti let od docházky kvůli polním pracím osvobozeni. 
V r. 1869 vstoupil v platnost tzv. Hasnerův zákon, podle kterého povinná školní docházka začínala v šesti letech a trvala 
po dobu osmi let. Obecné školy navštěvovaly děti v prvních pěti letech školní docházky (6–11 let) a v dalších třech 
letech děti, které nepokračovaly ve studiu na školách občanských nebo středních. Na obecných školách vyučoval třídu 
zpravidla jeden učitel. Náboženství, ruční práce nebo nepovinný předmět (čeština) měl na starosti zvláštní učitel. Výuku 
náboženství zastávali v obcích místní faráři.
Do knínické školy byly povinovány děti ze Sudic, ze Šebetova a z Vážan. V Sudicích byla v r. 1812 založena škola 
katolická a v r. 1869 evangelická škola. Z dalších škol v nejbližším okolí, které vznikly po Felbiergerově reorganizaci 
zmiňme například katolickou (1781) a evangelickou (1784) školu ve Vanovicích, školy na Vískách (1784), na Okrouhlé 
(1827), v Borotíně (1788) či na Kořenci (1790).

Docházka žáků do školy
Ve výše zmíněné publikaci najdeme i zajímavý přehled, týkající se školní docházky žáků na jednotlivé triviální školy 
v okrese za léta 1787-1791. Z něho vyplývá, že na knínickou školu bylo v dané době povinováno školní docházkou 
108 dětí z Knínic (64 chlapců a 44 dívek), dále 58 dětí ze Sudic, 46 dětí ze Šebetova a 33 dětí z Vážan. Docházka však 
rozhodně nebyla stoprocentní. Ze Sudic nenavštěvovalo školu žádné dítě (zde svoji úlohu sehrál fakt, že většina taměj-
ších obyvatel se hlásila k evangelickému vyznání) a i ve zbývajících třech obcích brali někteří rodiče vzdělání svých 
ratolestí jako okrajovou záležitost: z Knínic nechodilo vůbec do školy 45 dětí (23 chlapců a 22 dívek), ze Šebetova  
17 dětí a z Vážan 11 dětí. 
Výkazy – byť jen čtyři – o počtu zameškaných dnů jednotlivými žáky se mi podařilo nalézt i mezi archivními materiály. 
Ten první pochází z listopadu 1850 a dočíst se v něm můžeme, že do školy v uvedeném měsíci neposlal svého syna 
Tomáše ani jednou kovář František Konečný z čp 132. Zbývajících dvanáct žáků docházelo do školy v průměru šest dnů 
(z celkového počtu jednadvaceti dnů). Až na Marii, dceru čtvrtláníka Jana Jakubce z čp. 7 šlo o děti z chudých poměrů 
či neúplných rodin. 
Druhý dochovaný výkaz sepsal řídící učitel Jan Krušina v květnu 1872 a týká se žáků z Knínic a ze Šebetova, na-
vštěvujících – či tedy spíše nenavštěvujících – druhou třídu dvojtřídky. Z Knínic je tu uvedeno čtrnáct žáků, z nichž 
tři docházeli během školního roku do vyučování „velmi nedbale“ (Mariana Kozlovská z čp. 72, František Koutný  
z čp. 128 a Vendelín Kühr z čp. 37), zbývající pak „za celý rok ani jednou“ (Josef Ševčík z čp. 15, Veronika Ševčíková 
z čp. 2, František Hrušák z čp. 121, František Andrlík z čp. 127, Mariana Vávrová z čp. 48, Magdalena Machátová  
z čp. 140, František Dračka z čp. 67, Martin Zemánek z čp. 150, Tomáš Uhlíř z čp. 112, Josefa Uhlířová z čp. 117  
a Josefa Střížová z čp. 139). I v tomto případě platí, že šlo vesměs o žáky z chudších rodin. Ze Šebetova nechodilo po 
celý rok do školy šest dětí. 
Situaci kolem špatné školní docházky žáků na zdejší škole musel nejednou řešit i c. k. podkrajský (později okresní) 
úřad v Boskovicích. Tak koncem května 1851  zaslal zdejšímu Obecnímu úřadu přípis, který začínal upozorněním, 
že podle předloženého výkazu c. k. četnictva  rodiče „Josef Stříž z čp. 98, Josef Ševčík z čp. 59, František Konečný  
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z čp. 132 a Václav Lerhaus z čp. 16 jejich děti tuze nedbale neb taky ani docela do škole odesílají.“ Přípis dále důrazně 
žádal starostu, aby sjednal nápravu, rodiče dětí nechal k sobě předvolat a ponaučil je, „aby jejich děti pilně do školy ode-
sílali, a kdyby ještě jedenkráte nějaká stížnost o té záležitosti c. k. podkrajském úřadu se oznámila, tak oni dle §: 177, 184  
a 185 školní pravidel trestáni byli.“ 
Druhý dochovaný přípis obdobného znění pochází z prosince 1852. Tentokrát školu „velice zřídka navštěvovali“ 
děti rodičů Františka Tatirka z čp. 29, Tomáše Konečného z čp. 132, Viktorie Zemánkové z čp. 66, Tomáše Krajíčka  
z čp. 3, Josefa Odehnala z čp. 52 a Josefa Jelínka z čp. 48. Nápravu měl sjednat opět obecní úřad v čele se starostou,  
a to takovým způsobem, aby „rodičům náležitě nařídil, by jejich dítky pilně do školy posílali“.  V případě, že rodiče 
nařízení neuposlechnou, měl jim obecní úřad pohrozit „na základě pozůstávajících zákonů“ buď zdvojnásobením škol-
ního platu, vězením či prodloužením školní povinnosti po dvanáctém věku žáka. 
V následujících letech se školní docházka přece jen malinko zlepšovala, což nakonec dokládá „Výkaz zameškané ná-
vštěvy školy na čtyřtřídní obecné škole v Knihnicích od 1. prosince do 31. prosince 1887“. Výkaz se týká první třídy 
čtyřtřídky a zapsáno je v něm šest žáků – jeden z Knínic (Anna Jelínková z čp. 157 měla neomluvených 25 půldnů), 
dále dva žáci z Vážan a tři ze Šebetova. U všech je poznámka, že do školy nedošli pro velkou zimu, u dvou je ještě 
dopsáno, že byli nemocni.

Počet žáků na zdejší škole
Další zajímavý výkaz pochází z let 1848-1857 a týká se počtu žáků rozdělených jednak podle jednotlivých obcí a jednak 
podle sociálního postavení jejich rodičů (tj. sedláci + podsedníci + domkaři + podruzi). Tak například hned v prvně zmí-
něném roce 1848 navštěvovalo školu 122 dětí z Knínic (tj. 46 + 27 + 32 + 17), 60 dětí ze Šebetova (tj. 10 + 9 + 34 + 7) 
a 43 dětí z Vážan (tj. 9 + 8 + 24 + 2). Celkem tedy 225 dětí. O deset let později, tedy v r. 1857 se počet žáků navýšil na 
240. Z Knínic docházelo do školy 143 dětí (tj. 54 + 32 + 40 + 17), ze Šebetova 68 dětí (tj. 12 + 10 + 38 + 8) a z Vážan 
49 dětí (tj. 12 + 8 + 27 + 2). V průměru za uplynulé desetiletí navštěvovalo zdejší školu ročně 237 žáků.

Závěrečné zkoušky
Ze dne 4. dubna 1873 se mezi obecními archiváliemi dochoval přehled žáků (rok nar. 1859), kteří o měsíc dříve, dne  
9. března vykonávali na zdejší škole závěrečné zkoušky (čtení, psaní, počty, náboženství). Zkoušky probíhaly za přítom-
nosti řídícího učitele Jana Krušiny, faráře Antonína Maceny (místopředseda) a Tomáše Ševčíka, „dohližitele školního“. 
Ke zkouškám bylo zapsáno 21 žáků z Knínic, 10 žáků ze Šebetova a 1 žák z Vážan. Stupně ohodnocení byly výborně, 
přiměřeně, dobře a slabě.  Dva žáci byli hodnoceni „prostředně“, jeden z nich navíc s poznámkou „špatné schopnosti“.
Na nejvyšší stupeň, tedy „výborně“ dosáhli z knínických žáků František Kopal z čp. 26, Antonín Procházka z čp. 4, 
Josef Krajíček z čp. 3, František Dosedla z čp. 36 a František Švábenský z čp. 53. „Přiměřeně“ uspěla u zkoušek Anto-
nie Lenhardová z čp. 54 a Veronika Špačková z čp. 18, „prostředně“ František Dračka z čp. 67.  S „dobrou“ odcházeli 
Veronika Ševčíková z čp. 2, František Andrlík z čp. 127, Josef Ševčík z čp. 15, František Hrušák z čp. 121, Magdaléna 
Machátová z čp. 120, Florian Vojtěch z čp. 53, Josef Ševčík z čp. 51, Veronika Pulcová z čp. 92, Josef Koutný z čp. 100 
a Mariana Monhortová z čp. 153. „Slabě“ si vedla Františka Ševčíková (čp. neuvedeno) a Mariana Vávrová z čp. 48,  
u níž je navíc poznámka, že poslední dvě léta nechodila do školy. Ke zkoušce se nedostavil Josef Procházka z čp. 4. 
Z deseti šebetovských žáků si dva vedli výborně, dva přiměřeně, dva dobře, dva slabě, jeden byl nemocen a jeden se ke 
zkouškám nedostavil. Josef Ševčík z čp. 48 ve Vážanech obdržel hodnocení „prostředně“.
Výkaz s hodnocením žáků odeslali zkoušející na c. k. okresní hejtmanství do Boskovic, odkud 26. dubna přišla od-
pověď, že se: „všem vykázaným dětem vyjmouce Mariany Vávru vystoupiti ze školy povoluje“.  Jakého ponaučení se 
dostalo Marianě Vávrové (potažmo jejím rodičům) za to, že zameškala dva roky školní docházky a u zkoušek měla 
hodnocení „slabě“, o tom již archiv mlčí.

Učitel versus rodič
Učitelé to často neměli lehké ani s rodiči žáků. Ti si totiž kolikrát vysvětlili kantorovy požadavky na své ratolesti po 
svém a konflikt byl rázem na světě.  Jak jedna taková rozepře proběhla, velmi výstižně popisuje řídící učitel Jan Krušin 
ve svém dopise, adresovaném zdejšímu obecnímu úřadu s tím, aby tento sjednal v celé věci nápravu. Jedná se o doslov-
ný přepis, ostatně jako ve všech zde citovaných úryvcích.
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„Slavny Obecní Ouřade!
Dne 22. t. m. při školním vyučování sem nařídil, by všechny dítky psaly, a co jsem již vícekrát oznámil. Chlapec France 
Tatirka nepřinesl na můj rozkaz zase žádný papír, na což jsem chlapce potrestal a domů pro papír odeslal.
Jako lítá saň přiběhla Marie Tatirková matka chlapce na mě do školy s velkou hubou, proč jsem jí chlapce posekal na 
rukouch, a že ona bude poroučet a ne já, že chlapec nebude psát, nýbrž jen číst, a tak velký šramot přede všima dítkami 
dělala, až jsem ji konečně za ruku ven vystrčil. Poněvadž rodičům nestojí to právo, by učiteli předpisovali co a nebo 
jak má učit, tím méně na něj jak na nějakého pohůnka přiběhnout s velkou hubou, že ona bude poroučet, tak prosím 
uctivě, by tato  nezezdárná nezbednice odtud odstraněna anebo potrestána byla, by sobě to ten neb onen budoucí zase 
nedovolil. 
V Kynicých dne 22. Října 1853. Jan Krušina, učitel.“

O tom, jaký dopad měla stížnost Jana Krušiny na „nezezdárnou nezbednici“ Marii Tatirkovou  se již, bohužel, žádné 
svědectví nedochovalo. Faktem pouze zůstává, že někdy ke konci r. 1853 se rodina z Knínic odstěhovala, zda však byla 
důvodem ona školní rozepře, o tom se můžeme už jen dohadovat.  
Tatirkovi  (někdy se uvádí též chybně Datirkovi) bydleli někdy od r. 1840 (možná i dříve) do r. 1853 v podruží na pod-
sedku čp. 29 u Floriana Ševčíka a svým složením se poněkud vymykali běžnému obrazu tehdejší rodiny. K r. 1842 se 
rodina skládala z podruhkyně Viktorie Tatirkové, její snachy Josefy (vdovy po zem. Janu Tatirkovi) a Josefínina syna 
Františka (v r. 1853 mu bylo kolem šestačtyřiceti roků). František Tatirek zůstal podle všeho svobodný a vychovával 
dva syny, totiž Tomáše (v r. 1853 osmnáctiletý) a Bartoloměje (v r. 1853 desetiletý). Když kolem r. 1850 zemřela téměř 
devadesátiletá Viktorie Tatirková a záhy na to její jednašedesátiletá snacha Josefa Tatirková (†1851), přivádí si Franti-
šek Tatirek do domácnosti družku Marii (příjmení není uvedeno). Zda šlo o matku obou Františkových synů, či aspoň 
mladšího Bartoloměje, který nakonec zavdal příčinu k onomu školnímu výstupu, se mi pro tuto chvíli zjistit nepodařilo. 
Stejně tak zatím netuším, odkud Tatirkovi do Knínic přišli. Jak jsem již uvedla, odstěhovali se ke konci r. 1853.

Žádost o učitelské místo
V archivu městečka Knínice se dochovala i jedna žádost o učitelské místo. V létě r. 1882 ji sepsal jistý čekatel učitelství 
František Mach a zaslal zdejší školní radě. 

„Slavná místní školní rado!
V nejhlubší úctě podepsaný prosí slavnou místní školní radu, by ráčila žádost jeho, ať s výsledkem příznivým, ať již 
nepříznivým v několika dnech slavné c. k. okresní školní radě dodati, by mu tato po případě jiné místo uděliti mohla. 
Jestliť v nejhlubší úctě podepsaný žadatel ku c. k. vojsku odveden a má tudíž místa rychle zapotřebí, by tak zproštěn byl 
tříleté praesenční služby vojenské.
V nejhlubší úctě Mach František, čekatel učitelství.“
 
František Mach učitelské místo v Knínicích nezískal, na okraj listu totiž kdosi poznamenal, že 8. 8. 1882 mu bylo 
odepsáno, že místo je již obsazeno. Zda „čekatel učitelství“ dostal umístěnku na nějakou jinou školu a vyhnul se tak 
nástupu na vojnu již nezjistíme.

Příště
I v říjnovém Zpravodaji se budeme věnovat škole. Povíme si o trampotách Jana Krušiny s učitelským platem a dále 
se seznámíme s  nadučitelem Františkem Cupalem, který na zdejší školu přišel v r. 1874.  

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

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz
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Nejstarší školní budova (čp. 30 pod kostelem). Žáci sem chodili do r. 1801. (Foto kolem r. 1955.)

Do školy nad kostelem (čp. 147) chodili žáci v l. 1801–1876. (Foto r. 1956.)

Zřejmě první třída obecné školy z r. 1933. Poznáte někoho ze svých předků?
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