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Sbor dobrovolných hasičů, 
Divadelní spolek Knínice

zvou všechny děti na
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v sále KULTURNÍHO DOMU 
v Knínicích

Občerstvení zajištěno.

Těší se na Vás pořadatelé.
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informace  z  radnice

Vážení spoluobčané, 
rok 2019 uplynul jako voda, pro mě osobně to byl asi nejrychleji uplynulý rok v životě, stejně utekly 
i vánoční svátky a vánoční prázdniny. Začátek ledna následujícího roku bývá vždy dobou bilancová-
ní nad uplynulým rokem a předsevzetím do roku následujícího. Já bych chtěl též trochu bilancovat 
za uplynulým rokem, možná za uplynulým rokem a dvěma měsíci roku 2018, tzn. od komunálních 
voleb a zvolení nového zastupitelstva. Po volbách jsem úřad přebral s částkou na bankovních účtech 
ve výši cca 9 mil. korun. Následovalo dodělat několik rozpracovaných projektů, které již předchozí 
zastupitelstvo nestihlo realizovat. Největší investice nás čekaly v infrastruktuře v lokalitě u nádraží 
v částce cca 8 mil Kč a rekonstrukce odborných učeben místní základní školy v částce cca 4,2 mil Kč, 
kdy tenhle projekt se ještě přes zimu přepracovával. Troufnu si konstatovat, že pro mě, zastupitele 
a ředitelku školy to byl takový křest ohněm, jelikož byl dotačně časově omezený a vše se stihlo jen 
s několikadenní rezervou. Na infrastrukturu jsme již dotaci 640 tis. Kč obdrželi, na dotaci ze školy 
ve výši cca 3,8 mil. Kč pořád čekáme. Ve škole byly ještě rekonstruovány podlahy a nové výmalby 
v částce necelého půl milionu, do budovy bývalého Agrospolu byla pořízena posilovna v částce též 
necelého půl milionu Kč. Obdrželi jsme ještě během května dotaci cca 1 mil. Kč z rekonstrukce 
sběrného dvora a cca 1 mil. Kč výplatou dividend. Kromě běžných provozních výdajů městyse byly 
provedeny nejnutnější opravy komunikací v částce cca 270 tis. Kč, byla provedena rekultivace místní 
skládky v hodnotě cca 150 tis. I přes tyhle výdaje je ke konci roku na bankovních účtech městyse cca  
8 mil. Kč což bych chtěl udržovat i v dalších letech. Městys splácí jeden úvěr v částce 0,5 mil. Kč 
ročně za budovu bývalého Agrospolu vedle úřadu. Na začátku prosince jsem ještě vypsal výběrové 
řízení na pořízení malotraktoru, které s nejnižší částkou (495 tis. Kč bez DPH) vyhrála firma Boha-
tec s.r.o. Platba proběhne až v r. 2020 po dodání, patrně v lednu. K tomuto bude následně pořízeno  
i příslušenství na údržbu městyse. V následujícím roce 2020 chceme požádat o dotace na rekonstrukci 
chodníku od Brudně ke kulturnímu domu, bude se žádat o dotace na nádoby na odpad do každé do-
mácnosti, je třeba po výkupu pozemků kolem potoka Semíče rekonstruovat komunikaci, pustit se do 
rekonstrukce nejhorších chodníků v městysi, rozšíření veřejného osvětlení, rozšířit hřbitov. V lednu 
též požádám o dotaci na rekonstrukci místního rozhlasu, tam už bude patrně poslední výzva. Roz-
hlas by se měl poté realizovat do r. 2023. Počítám i s rozšířením do míst, kde v současné době není, 
např. lokalita Padělky. Finance v r. 2020 budou určitě putovat opět do budovy školy, je třeba rekon-
struovat v nejbližší době krytinu budovy, vzduchotechniku kuchyně a obměnit i vybavení kuchyně. 
Prověřoval jsem dotaci na výměnu plynového kotle v budově úřadu městyse, kde sice je šance získat  
40 procent na nový plynový kotel, ale už dotace neřeší spalinové cesty, potřebu projektu, administra-
tivy, výpočet tepelných ztrát apod. a po propočítání na naši malou budovu není vůbec dotace smys-
luplná. V tomto roce nás čeká i osazování mýtin obecních lesů, kde jsme investovali též velké částky 
za těžbu kůrovcového dřeva. Měla by být už u konce i změna územního plánu č. 1, která již přes rok 
probíhá a která počítá mj. se změnou užívání budovy bývalého Agrospolu tak, aby se mohlo rozhod-
nout o jejím dalším osudu, probíhá i změna studie v lokalitě Padělky dle skutečného stavu. Od tohoto 
roku začnou komunální odpad svážet Technické služby Malá Haná s.r.o., tak jak je tomu v okolních 
obcích. Z tohoto důvodu jsou změněny dny svozů na liché úterý, počínaje 14. lednem 2020. Situace 
kolem odpadů je z posledního semináře špatná, papírny vykupují jen část papírového odpadu a to jen 
z toho důvodu, že mají zákonem nařízené přidávat starý papír do výroby nového, plasty Asie přestala 
též vykupovat, tak uvidíme, co přinese trh v následující dekádě.  Toliko alespoň v kostce bilancování 
čísel a výhledu do nadcházejícího roku. Pokud ještě zůstanu u jednoho čísla, tak je to částka 9 079 Kč 
vybraná na novoroční čočkové polévce, která bude předána mateřské škole na nákup hraček. Za účast 
i finanční podporu Vám všem děkuji. Na závěr článku přijměte pozvání na jedenáctý ples městyse 
Knínice, karneval pro děti a tradiční ples fotbalistů.  

Petr Grénar 
starosta městyse   
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Odvoz odpadů v Knínicích od roku 2020
Od nového roku bude v našem městysi provádět svoz domovních odpadů z domácností a tříděných 
odpadů společnost Technické služby Malá Haná.
Svozovým dnem bude vždy každé liché úterý, počínaje dnem 14. 1. 2020. 
Nádoby s odpadem umístěte prosím před svoji nemovitost den před daným termínem, svozy budou 
probíhat od 6 h. ráno. 
Za chybně uvedený termín v minulém zpravodaji se omlouváme. 

Odvoz tříděných odpadů ze sběrných hnízd bude probíhat následovně:
plasty  – žluté kontejnery  – 1x za týden
papír  – modré kontejnery  – 1x za 14 dní
sklo  – bílé a zelené kontejnery  – 1x za měsíc
Kontejnery jsou umístěné u školy, u Restaurace Pod Lípou, u cesty ke hřišti, u sběrného dvora  
a u hřbitova.
Odvoz jedlých olejů bude probíhat 1x za měsíc. Nové kontejnery na jedlé oleje jsou umístěny  
u školy a u Restaurace Pod Lípou.

Dotace a dary poskytované občanům z rozpočtu městyse Knínice
Při narození dítěte – maximálně 3 000 Kč/dítě v roce jeho narození, popřípadě v roce 
následujícím. 
Na obědy pro seniory (starobní a invalidní důchodce) – maximálně 20 Kč/osobu/ pracovní den, 
na obědové polední menu.
Na novou bytovou jednotku nástavbou, nebo rekonstrukcí stávající nemovitosti v k.ú. Knínice 
u Boskovic – maximálně 30 000 Kč/BJ/žadatel.
Na novostavbu rodinného domu v k.ú. Knínice u Boskovic – maximálně 50 000 Kč/RD/žadatel.
Na nově vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) v k.ú. Knínice u Boskovic 
– maximálně 35 000 Kč/ČOV/žadatel.
Na nákup dárkového balíčku pro dítě při mikulášské nadílce v Knínicích – maximálně 100 Kč/dítě/rok.

Finanční úřad Boskovice – daň z nemovitých věcí
Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. 1. 2020. 
Místo podání – Finanční úřad Boskovice, ul. 17. listopadu 6, úředních dny: 
pondělí a středa 8.00–17.00 hod. 
V druhé polovině měsíce ledna bude mít finanční úřad v této souvislosti rozšířené úřední hodiny. 
Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud se změnily parametry, které ovlivňují výpočet daně, 
tedy například jste v roce 2019 kolaudovali stavbu, přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo 
z něj udělali stavební parcelu. Pokud u vás v roce 2019 k žádné zásadní změně nedošlo, daňové 
přiznání za nemovitosti přiznané v minulosti znovu nepodáváte.

Úřad městyse Knínice – provozní doba
Úřední den – pondělí: 7.00–17.00 h. 
Úřední den – úterý: 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:          uzavřeno pro veřejnost.
Pátek:            7.00–12.00 h.
Polední přestávka  12.00–12.30 h.
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Kontakt: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, mobil: 774 654 232, tel.: 516 465 423, 
email: um@mestyskninice.cz 
Starosta městyse pan Petr Grénar – mobil: 774 687 332, email: starosta@mestyskninice.cz

U S n e S e n Í
č. 11 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
16. 12. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 6/2019.
11.1.  Informace uvedené v diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
5.2.  Dodatek č. 2. ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace. 
6.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2020 v navrhovaném znění. 
6.3.  Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2021–2023 v navrhovaném znění.
7.2.  Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice 
 na rok 2020 ve výši 180 000 Kč. 
7.3.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč mezi Městysem Knínice 
 a TJ Malá Haná Knínice.
8.2.  Záměr prodeje pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 061 m2 
 a budovy bývalé mateřské školy Knínice 164, vše v k.ú. Knínice u Boskovic.
8.3.  Záměr prodeje pozemků p.č. 369/5 – travní porost o výměře 985 m2, p.č. 369/6 – travní porost 
 o výměře 984 m2, p.č. 369/7 – travní porost o výměře 992 m2, p.č. 369/8 – travní porost 
 o výměře 1 006 m2, p.č. 369/9 – travní porost o výměře 1 080 m2, p.č. 369/10 – travní porost 
 o výměře 989 m2, p.č. 369/11 – travní porost o výměře 1 034 m2, vše v k.ú. Knínice 
 u Boskovic v lokalitě U Nádraží.
9.2.  Prodej pozemku p.č. 135/38 – ostatní plocha o výměře 238 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 11 900 Kč bez DPH. Kupující O. S.
9.3.  Prodej pozemku p.č. 387/19 – trvalý travní porost o výměře 235 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 11 750 Kč bez DPH. Kupující J. a J. H.
9.4.  Prodej pozemku p.č. 387/18 – trvalý travní porost o výměře 1 189 m2 a pozemku 
 p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou cenu 
 59 700 Kč bez DPH. Kupující V. a J. B. 
10.2.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 
10.3.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 
 veřejného prostranství.
10.4.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 
 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.
10.a).2. Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 1. 2020.
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1. 

Provozní doba skládky:  
11. 1., 25. 1.   8.00–15.00 hodin. 
Správce 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 (18. 1.)
8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3. Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
        č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019.
7.4.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s., 
 Knínice 276 ve schváleném znění. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019.
8.4.  Zveřejnit projednané záměry prodeje. 
9.5.  Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími O. S., J. a J. H., V. a J. B. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 12. 2019. 

Bc. Miroslav Hartl, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

Změny v uznávání jízdenek na železnici? Žádná revoluce!
V poslední době se v médiích vyrojila spousta článků o změnách v prodeji a uznávání jízdenek ve 
vlacích v Jihomoravském kraji od 1. ledna 2020. A spolu s nimi někdy zkreslené či nepřesné infor-
mace. Pojďme se na situaci po Novém roce podívat.

Pro cestující se v principu nic zásadního nemění.
1. Představte si, že cestujete třeba z Prahy do Valtic. V Praze nasednete na vlak EC do Břeclavi 
 a tam přestoupíte na osobák do Valtic. Koupíte si jednu jízdenku Českých drah přesně tak, 
 jak jste byli doposud zvyklí.
Mění se něco? NE – pro cestu s Českými drahami z vlakové zastávky mimo Jihomoravský 
kraj do zastávky v Jihomoravském kraji (nebo naopak) se nemění nic.

2. Teď se podívejme na cestu uvnitř kraje. Například z Mutěnic do Břeclavi. Využívali jste doposud 
 jízdenku IDS JMK? Pak pro vás zůstává vše při starém.
Mění se něco? NE – cestujete tak, jak jste byli zvyklí.

3. A kdybych měl pro tohle cestování zakoupenou třeba roční jízdenku IDS JMK? Co pak, ptáte se? 
 Odpověď je jednoduchá – platí vám i nadále.
Mění se něco? NE – předplatní jízdenky IDS JMK budou platit stejně jako doposud.

4. Říkáte, že cestujete uvnitř kraje rychlíkem objednávaným Ministerstvem dopravy a jezdíte 
 na doklady ČD? Budou vám platit i po Novém roce.
Mění se něco? NE – v rychlících uplatníte jízdenky Českých drah i pro cestu jen po Jihomo-
ravském kraji.
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5. Těm z vás, kteří jste pro cestu osobním či spěšným vlakem uvnitř kraje občas využili jízdenku 
 Českých drah, odpadne rozhodování o tom, jaký tarif je výhodnější. Pro jízdu po Jihomoravském 
 kraji dostanete automaticky jízdenku IDS JMK.
Ceny jízdného IDS JMK zůstanou beze změny a jízdenku můžete použít i pro navazující cestu 
autobusem nebo městskou hromadnou dopravou. Pro předplatní jízdenky platí ten stejný režim. 
Pokud jste vlastnili IN kartu ČD, která už nebude pro cesty uvnitř kraje platná (např. IN 25, IN 50), 
je na vašem zvážení, zda se vám vyplatí si ji ponechat i pro jiné cesty vlaky Českých drah či nikoliv, 
např. pro cesty vlaky dálkové dopravy nebo pro cesty mimo území Jihomoravského kraje. Pokud 
usoudíte, že už ji náležitě nevyžijete, můžete ji vrátit ČD, které vám vrátí poměrnou část ceny.
Mění se něco? V tomto jediném případě ANO – ale jen vyměníte jednu jízdenku za druhou. 
Rozšíří se vám navíc možnosti cestování a vyhnete se nepříjemným situacím, kdy dostanete 
dražší jízdenku Českých drah jen proto, že jste zapomněli požádat o jízdenku IDS JMK.

Vždy tedy jedu na jeden cestovní doklad?
Ano, přesně tak. Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady, bude 
přestup na vlaky dopravce RegioJet a cestu s tímto vlakem mimo území Jihomoravského kraje 
(obdobně jako již dnes při cestě např. do Prahy). Nově i na lince R8 Brno–Ostrava–Bohumín. 
Tato změna však souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce. Pokud však 
tuto linku využijete pro cestu v rámci Jihomoravského kraje např. z Tišnova do Vyškova, můžete 
být odbaveni i zde jen jedním jízdním dokladem, neboť vlaky linky R8 dopravce RegioJet budou 
integrovány do IDS JMK.

Kde a jak koupím jízdenky?
•  Jízdenku Českých drah pro cestu mimo Jihomoravský kraj nebo do Jihomoravského kraje? 
Úplně stejně jako doposud. Zde se nic nemění.
•  Jízdenku pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje?
I v tomto případě obdobně jako dnes. Jízdenku IDS JMK koupíte na pokladně na nádraží, poboč-
ce České pošty, přes aplikaci Poseidon a jednorázový lístek nově i u průvodčího ve vlaku. Takže 
změna k lepšímu. Pokud pojedete ze zastávky, kde nebyla otevřená pokladna, bude to dokonce bez 
přirážky.

Kdy mám nastoupit do vagonu označeného zeleným pruhem?
Abyste věděli, do kterého vagónu nastoupit, když si chcete koupit lístek přímo ve vlaku, budou 
konkrétní vagony v soupravách na linkách S2 a S3 označeny zelenými pruhy. Platí tak jednodu-
ché pravidlo – nemám lístek, nastupuji do vagonu se zeleným pruhem. Jednoduché!

Cestujete s dítětem do 3 let, s kočárkem, s jízdním kolem nebo jste osoba se sníženou schop-
ností pohybu či orientace? Pak můžete nastoupit do kteréhokoli vagonu a koupit si jízdenku tam.

Co dalšího mě čeká?
•  K 1. lednu rozšíříme Tarif IDS JMK o nové úsekové jízdenky pro cesty po železnici, 
 které rozšíří nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti.
•  V průběhu roku 2020 spustíme e-shop pro nákup předplatních jízdenek IDS JMK.
•  Pracujeme i na projektu úplného elektronického odbavení cestujících, kdy půjde 
 za jednorázové jízdenky zaplatit jednoduše bezkontaktní platební kartou přímo 
 v autobusu a výhledově i ve vlaku.
•  České dráhy také zapracují možnost nákupu jízdenek IDS JMK do svého e-shopu a mobilní 
 aplikace Můj vlak. Rozšíří se vám tak způsoby, kterými si můžete jízdenku IDS JMK pořídit.
•  Díky akceptační smlouvě, kterou jsme uzavřeli s Českými drahami, budou vybrané síťové 
 jízdenky (například IN Senior, IN Business a IN 100) platit i pro všechny vnitrokrajské cesty.

www.idsjmk.cz 
IDS JMK/Jihomoravský kraj
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šKOlA  A  šKOlKA
Beseda na téma Sexuální a reprodukční zdraví
V úterý dne 26. 11. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili besedy MUDr. Radima Uzla CSc. na 
téma Sexuální a reprodukční zdraví, která se konala v divadle Bolka Polívky v Brně. V rámci 
této přednášky pan doktor upozornil na možná nebezpečí, která pohlavní aktivita přináší (nechtěná 
těhotenství či pohlavně přenosné nemoci). Dále pak posluchače seznámil s otázkami jako např. 
vztah k sexuálním menšinám včetně homosexuálů, prevenci sexuální kriminality a násilí včetně 
zneužívání nezletilých.

Mgr. Simona Gricová

Projekt Polygram na Střední škole André Citroena v Boskovicích
Dne 13. 12. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu Polygram na  Střední škole André Citroena 
v Boskovicích. V rámci tohoto projektu si žáci mohli vyzkoušet, jakým způsobem jsou na  střední 
škole vyučovány polytechnické předměty jako např. výpočetní technika, elektrotechnické měření a 
praktické vyučování, ve kterém se na vlastní oči přesvědčili, jak funguje svářečský program nebo si 
mohli vysoustruhovat přívěsek v podobě baseballové pálky či  vyrobit svoji vlastní jmenovku.  Žá-
kům se tento projekt velmi líbil a doufáme, že v dalším roce se jej budeme moci opět zúčastnit.

Mgr. Simona Gricová

Bruslení žáků  II. stupně Zš
Dne 19. 12. 2019 krátce před vánočními prázdninami druhý stupeň vyrazil na bruslení do Boskovic.  
Ledová plocha byla celé dopoledne pouze naše, a tak se žáci mohli „patřičně vyřádit“. Mnozí z nich 
se na led po celý rok nemají možnost dostat, tudíž uvítali příležitost  zabruslit si v rámci školy. Ne-
jen děti , ale i my dospělí jsme si dopoledne patřičně užili a doufáme, že v dalším roce tato tradice 
bude pokračovat.

Mgr. Simona Gricová
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Prvňáčci jsou čtenáři
Konečně nastal den, kdy dostanou SLABIKÁŘE, tedy učebnice. 
Ve čtvrtek, 28. listopadu 2019, přišla celá třída s paní učitelkou Jitkou Havířovou na návštěvu do knihov-
ny. Po přivítání si děti mohly prohlédnout knížky, prolistovat je a také se podívat na známá písmena. 
Všichni žáci byli moc šikovní. Přednesli spoustu básniček, zvládli hádanky a velice pěkně zpívali. 
Oči všech se však otáčely ke dvěma hromadám knih na stole. SLABIKÁŘE. 
Paní učitelka dala do každé učebnice krásná razítka, přidala sladkost a děti si mohly své nové učeb-
nice konečně prohlédnout. Teď už budou opravdoví čtenáři. Až přijdou na návštěvu příště, určitě 
nám něco pěkného přečtou. 

Jana Fialová
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Prosinec v mateřské škole
S adventem přichází čas tajemství. Den je krátký, příroda spí. Advent je doba čekání a příprav. 
Symbolem čtyř týdnů je adventní věnec. Každá svíčka nám může taky připomenout jedno čtvrtletí 
předchozího roku, a tak dostáváme šanci projít si znovu končícím rokem a rekapitulovat. Můžeme 
otevřít v duši prostor pro začátek něčeho nového. 
Prosinec jsme ve školce přivítali Vánoční dílnou spojenou s jarmarkem. Byly jsme překvapeny, jak 
šikovné maminky a babičky máme. Ještě jednou touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli svými 
výrobky.
5. prosince k nám zavítal Mikuláš s anděly. Přinesl dětem malou nadílku, a protože v naší škol-
ce nikdo nezlobil, zůstali čerti v šatně. Knínické děti si pod vedením paní učitelky A. Bohatcové  
a L. Jarůškové připravily pásmo písniček a říkanek na besídku v obci. Jako každý rok, přijela za 
námi s vánočním koledováním ZUŠ Velké Opatovice. A proč slavíme Vánoce? To jsme se dozvě-
děli z vyprávění Vánočního příběhu od paní Muchové.
Pohádkové divadlo ,,Princové jsou na draka“ bylo plné písniček od J. Uhlíře. Pro mateřské školy 
ho v boskovickém skleníku zahráli pod vedením paní vychovatelky Dvořáčkové studenti Národo-
hospodářské a Střední pedagogické školy v Boskovicích.
Je čas nakouknout do vánočně vyzdobených tříd...

Sluníčka
Se začínajícím adventem jsme si vánočně vyzdobili třídu, seznámili se se zvyky a tradicemi před-
vánočního období. Nejvíc nás bavila výroba čerta a masek z papíru. Samozřejmě nechyběl ani 
Mikuláš a anděl. Naučili jsme se písničku a říkanku, abychom vyslancům nebe poděkovali za na-
dílku. Napsali jsme dopis Ježíškovi, zahráli si vánoční příběh s maňásky, zpívali koledy. Podívali 
jsme se na kreslenou pohádku ,,Cesta do Betléma“ , vyrobili si přáníčka, četli si vánoční příběhy 
a pohádky.

Berušky
Děti v Beruškách si užily na zahradě první sníh. Odpočítávaly na adventním kalendáři blížící se Váno-
ce, zpívaly koledy a povídaly si o tradicích Vánoc. Pro svoje blízké si vyrobily přáníčka a lampičky.

Žabky
První prosincový týden jsme si na Elipse představili adventní kalendář, kde každý den najdeme 
nějaké psaníčko s úkolem nebo zamyšlením. Povídali jsme si o adventním čase, zvycích, tradicích, 
vánočních přáních, snech...
Venku nás potěšil první sníh a stavění sněhuláků. Bavilo nás pozorovat stopy zvířat a hrát hry pro 
zahřátí. Pozorovali jsme zamrzlé kaluže a zkoušeli jejich pevnost, zpívali si písničky a dávali há-
danky. Vypravili jsme se vlakem do Boskovic, chtěli jsme vidět nejen vánočně vyzdobené náměstí, 
ale navštívili jsme muzeum s výstavou betléma Jaroslava Koutného. Regionální betlém znázor-
ňuje obyvatele města z 30. a 40. let minulého století. Vyrobili jsme si na štědrovečerní stůl zimní 
lucernu a naučili se písničku Prosinec ( Uhlíř, Svěrák ) .

A se slovy jejich písničky Vám přejeme krásné Vánoce. ,,Je prosinec a vrabec prosí, mějte 
lásku v duších...“

kolektiv učitelek MŠ
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Vánoční dílničky a jarmark 
Adventní čas je časem pohody, klidu, radostné atmosféry plné očekávání, ale také časem nákupů, 
shonu, úklidu a pečení. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli si s námi vyrobit vánoční drobnost, 
posedět, popovídat si a užít si trochu adventní pohody i u nás ve škole. Děkujeme všem, kteří za-
koupením výrobků na jarmarku přispěli na vybavení tělocvičny. Výtěžek činil krásných 9 693 Kč.

Mgr. Jitka Vaňková

PŘÁNÍ DO ROKU 2020
Vážení rodiče, učitelé, žáci a příznivci naší školy. 

Rok se s rokem sešel a já bych Vám ráda popřála pevné zdraví, pohodu, 
spokojenost a také úspěchy osobní i pracovní. Ať Vás po celý rok provází 

dobrá nálada, štěstí, láska. Přicházejte k nám do školy s úsměvem, 
jste zde vítanými hosty. Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přízeň 

a zároveň ještě jednou přeji úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2020. 

Mgr. Jitka Vaňková
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SPORT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE

Oddíl TJ Malá Haná Knínice Vás srdečně zve na

XI. PlES FOTBAlISTŮ
který se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020

v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích.

Zahájení ve 20 hod.
Hraje skupina ARCUS.

Tradiční půlnoční dámská soutěž o ceny  
v kopu míčem na minibranku.
Bohatá tombola a občerstvení.

Výběr jakostních a přívlastkových vín.
Ochutnávka karibských rumů

Vstupné s místenkou 100 Kč.
Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.

UPlyNUlé  AKCE

Přednáška o první pomoci
Dne 29. 11. 2019 pořádal městys Knínice v kulturním domě přednášku pro občany na téma posky-
tování první pomoci pod názvem „Pomoc nejsou žádné čáry, ale umí zázraky“. Asi tříhodinovým 
seminářem provázel Bc. Aleš Vosáhlo, lektor s více než dvacetiletou praxí ve výjezdových skupi-
nách záchranné služby a s prací z Letecké záchranné služby. Přednášky se zúčastnily necelé čtyři 
desítky našich spoluobčanů, kteří se dověděli o novinkách v první pomoci, fungování přednemoc-
niční péče a nakonec si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet vše i prakticky na různých výukových 
pomůckách. Za návštěvu p. Vosáhlovi i občanům Knínic tímto děkuji. 

Petr Grénar
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Mikulášská nadílka
V sobotu 7. 12. 2019 naděloval v Knínicích Mikuláš. Jako tradičně se nejdříve představily děti 
s pásmem mikulášských básniček a písniček a moc jim to slušelo. Poté se na obloze rozzářil ohňo-
stroj a po příchodu Mikuláše se mohlo nadělovat. Nadílku pro naše děti připravila prodejna COOP 
Jednota Knínice. Za vaši účast děkují pořadatelé SDH Knínice a Městys Knínice. 

ÚM
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KlUBy  A  SPOlKy

Novoroční polévka
Sedmý ročník Novoroční polévky proběhl 1. 1. 2020 pod vánočním stromem na Městečku. Vydalo 
se 150 porcí čočkové polévky, kterou připravila Restaurace Pod Lípou. 

ÚM
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Četnické případy z Knínic
II. Krádeže

Dnes se zaměříme na krádeže tak, jak je v Knínicích během let 1939-1940 zaznamenaly vyšetřovací spisy šebetov-
ské četnické stanice. Ještě dříve si však povíme, co to byly četnické obchůzky a v souvislosti s nimi nahlédneme do 
„Staniční služební knihy“ šebetovských četníků.

Četnické obchůzky
Služební instrukce stran obchůzek pocházely z r. 1923 a v téměř nezměněné podobě platily až do konce 30. let. 
Mimo jiné v nich stálo, že obchůzky může vykonávat jeden a více mužů, o čemž rozhodoval velitel stanice. Pokud 
to nevyžadovaly zvláštní okolnosti či nehrozilo žádné nebezpečí, následoval vždy mezi 22.00 a 4.00 hodinou ranní 
odpočinek. Služba venku byla obvykle rozepsána na 180 hodin měsíčně, pro vůdce služebního psa a zástupce velitele 
stanice na 150 hodin. Počet hodin, které musel odsloužit velitel stanice, nebyl stanoven.
Šebetovští četníci vykonávali obchůzky každý den, maximálně obden ve všech obcích svého okrsku. Ten měli roz-
dělený (k r. 1941) na tři okruhy. Do prvního okruhu spadaly Knínice, Vážany a Sudice včetně dvora Pastvisko, do 
druhého Vanovice, Drválovice a Pamětice včetně pracovního tábora a konečně třetí okrsek zahrnoval Šebetov s osa-
dou Kapouňata, kamenolom, hájovnu Karlov, hájovnu na Pilce, Kořenec a Mořicův dvůr u Světlé. Jak lze vysledovat 
ze zápisů, četníci absolvovali obchůzky podle okolností buď pěšky (nejčastěji) nebo na jízdním kole, které rovněž 
využívali k přepravě za služebními záležitostmi k Okresnímu soudu do Boskovic. Jen zcela výjimečně jsem našla 
záznam o použití automobilu (cesta do Jevíčka či do Boskovic).
Průběh obchůzek zapisovali četníci do „Staniční služební knihy“, která se za celou dobu působení četnictva v Šebetově 
dochovala pouze jediná. Zahrnuje období od 30. května 1940 do 7. února 1942 a my do ní pro tuto chvíli nahlédneme pro-
střednictvím tří následujících zápisů. (Pozn.: za v textu uvedeným slovem „podle…“ následují čísla jednacích spisů.)
„16. června 1940 – pohotovost strážm. Josef Chladil. Obchůzka: Šebetov - dozor v kině od 17. do 22. hod., pak pila, 
nádraží, železniční trať, pila. Od 16. hod. do 23. hod. strážm. Alois Řezníček. Činnost ve službě: Ladislav Synek 
z Knínic pro rušení nočního klidu okresnímu úřadu v Boskovicích udán. Představení v kině bylo bez závady. Poznatky 
nebo závady podle… zjištěny nebyly.“
„6. srpna 1940 – pohotovost šstrážm. Maxmilián Kaluža. Obchůzka do Knínic popřípadě dále za účelem vyšetření 
krádeže husí u domkařky Josefy Krénarové v Knínicích, spáchané dne 5. 8. 1940 mezi 19. a 20. hod, oznámeno poško-
zenou 6. 8. 1940 v 15. hod. Strážm. Josef Chladil jako velitel hlídky se strážm. Josefem Paruchem. Vrátili se 7. 8. 1940  
ve 4. hod. Činnost ve službě: Poškozená Josefa Krénarová husy našla při příchodu hlídky v tzv. Panském sadě. Husy 
byly do té doby někým drženy, protože byly plaché a hladné. Držitel je pustil z obavy před četnickým vyšetřováním. Zjis-
tili, že po Vážanech chodili cikáni, z nichž se jeden v r. 1939 s paklíčem dobýval do domu čp. 59 ve Vážanech. Pátrali po 
cikánech a při pátrání obešli Vážany, železniční trať, dvůr Pastvisko, Sudice, dálnici, Knínice a Šebetov.“
„31. srpna 1940 - pohotovost strážm. Karel Pátík. Obchůzka na kole k zjištění zásobovací situace chlebem. Dálnice, Va-
novice, Drválovice, Pamětice, pracovní tábor, Sudice, Vážany, Knínice, Šebetov. Od 6.30 hod do 13. hod. Vrchní strážm. 
Josef Plíhal. Činnost ve službě: Výsledek šetření o stavu zásobování chlebem bude okr. úřadu Boskovice podána zpráva 
dne 2. 9. 1940. Pekaři nemají chléb už tři dny vyjma obce Knínice. Je to však zjev všeobecný v celém okrese, o němž okr. 
úřad už ví od zpráv pekařů, mlynářů a velkoskladníků. Potřebné šetření podle… provedeno. Pátraní podle… provedeno 
bez výsledků. Starostové obcí podle… vyrozuměni a hladkému řízení přehlídky koní vyzváni.“

Krádeže
V období, v němž se pohybujeme, tedy v l. 1939–1940 nebyla v městečku zaznamenána žádná větší krádež. Většinou se 
ztrácely věci, nad nimiž bychom dnes nejspíš mávli rukou. Před osmdesáti lety byla však i taková zednická štětka cennou 
záležitostí, jak se přesvědčíme v případu nahlášené krádeže, k níž došlo 2. června 1939 na staveništi měšťanské školy.
Klempířský učeň Antonín Ševčík z Boskovic pracoval onoho dne na stavbě školy, kde se pohyboval i fasádník Jan Ševčík 



14

ze Žebětína. „Jan Ševčík po ukončení své práce položil zednickou štětku na okraj okna a zaměstnán byl prací opodál.“ 
popisuje sled událostí vyšetřovací spis. „Antonín Ševčík použil na okně položené štětky k očištění předmětu, na kterém 
pracoval, kterou však již na původní místo neuložil tak, že Jan Ševčík, když krátce na to štětku opětně potřeboval, štětku již 
nenašel. Když žádal pak Antonína Ševčíka, aby mu štětku vrátil, žádosti jeho nevyhověl a štětku mu nevrátil.“
Učeň Antonín Ševčík doznal, že si k oprášení okna skutečně vypůjčil na parapetu ležící a neznámo mu komu patřící 
zednickou štětku, po upotřebení ji však vrátil na původní místo. Popřel, že by si štětku ponechal pro svoji potřebu.  
Očitý svědek zednický polír Jan Zavřel do protokolu uvedl, že viděl Antonína Ševčíka, jak si bere z okna štětku, už 
si však nevšimnul, zda ji Ševčík vrátil zpět. 
V závěru vyšetřovacího spisu šstrážm. Alois Postolka konstatuje, že Antonín Ševčík zřejmě mohl spáchat čin z ne-
rozvážnosti. Případ byl předán Okresnímu soudu v Boskovicích. Fasádník Jan Ševčík se k trestnímu řízení přidal jako 
soukromý účastník s tím, že ztrátou své zánovní štětky utrpěl škodu ve výši 15 K.
V stavu opilém a rovněž z nerozvážnosti, jak konstatuje vyšetřovací spis, spáchal trestní čin krádeže František B. z Kní-
nic čp. 30., a to když o Silvestrovské zábavě 31. 12. 1938 v sudické Sokolovně odcizil Adolfu Šmeralovi z Vážan čp. 35 
na věšáku visící pánský šedý klobouk v ceně 20 K a dosud neznámému majiteli z kapsy kabátu jedny kožené rukavice 
v nezjištěné ceně. V pozadí krádeže stál dělník Josef T. z Knínic čp. 145, který silně podnapilému Františku B. řekl, že 
by potřeboval nějaký klobouk. František B. bez váhání sejmul z věšáku jeden klobouk a podal ho Josefu T., který s ním 
odešel domů. Během výpovědi se Josef T. doznal, že Františka B. navedl ke zcizení klobouku. Zda mu František B. 
podal i rukavice, na to se však již nepamatoval, tuto možnost ovšem nevyloučil s tím, že je v opilosti zřejmě někde po 
cestě ztratil. František B. se k činu přiznal. Své jednání omlouval tím, že byl opilý a nevěděl, co dělá.
Naopak velmi dobře si byl vědom svého jednání Josef Jakeš z Dolní Loučky poblíž Tišnova, jenž působil jako herec  
u divadelní společnosti Kateřiny Stehlíkové, která toho času hostovala v Šebetově. V odpoledních hodinách  
10. dubna 1939 se na silnici mezi Knínicemi a Šebetovem seznámil s 16letou Marií Prchalovou z Knínic čp. 93, na 
níž vylákal starší stříbrné náramkové dámské hodinky. Důvěřivé dívce namluvil, že je potřebuje pro večerní před-
stavení a že je poté okamžitě vrátí. Vedle toho si od ní půjčil ještě bezcenný plechový prstýnek. Když za ním Marie 
Prchalová po představení zašla, aby jí věci vrátil, tvářil se, že ji nezná.

V následujících dnech se do celé věci vložil Mariin otec, rolník Josef Prchal. Jakešovi, který v té době pobýval 
s divadelní společností na Benešově, vzkázal, aby hodinky neprodleně vrátil. Jakeš se vymlouval, že už je po někom 
poslal, jindy, že přijede celou věc do Knínic urovnat. Když se tak nestalo do domluveného termínu 14. května, udal 
Josef Prchal celou věc na četnické stanici v Šebetově.
Z Benešova odjela divadelní společnost do Protivanova, kde tamější četníci podrobili Josefa Jakeše výslechu. Ten do 
protokolu uvedl, že „hodinky půjčila mu Marie Prchalová dobrovolně, že ji nic nepředstíral a měl s ní ujednáno, že jí 
hodinky po ukončení divadelní hry vrátí. Ježto Prchalová ihned po představení odešla domů, nemohl jí hodinky ihned 
vrátiti. Hodinky odevzdal Marii Hegerové ze Šebetova s prosbou, aby je odevzdala Marii Prchalové, která je však 
Prchalové neodevzdala, nýbrž dala je herci Slavomíru Suchánkovi, který měl hodinky Prchalové odevzdati. Slavomír 
Suchánek však dne 22. dubna od divadelní společnosti zběhl a o jeho pobytu mu není nic známo“.  Nutno dodat, že 
Slavomír Suchánek byl spíše než herec vykutálený zloděj, protože – jak se záhy ukázalo – ještě než stačil uprchnout, 
okradl o šatstvo svého spolunocležníka, herce Františka Švancaru.
V závěru vyšetřovacího spisu strážm. Alois Postolka shledává, že „pátrání po pachatelích zůstalo zde dosud bezvý-
sledné, je v něm však dále pokračováno“. Později na četnické stanici v Jevíčku vyslechnutá Marie Hegerová, služeb-
ná tamtéž, která příležitostně odehrála s divadelní společností tři kusy v Šebetově a dva kusy v Knínicích, popřela, že 
by ji Josef Jakeš hodinky předal. Josef Jakeš mezi tím odcestoval s divadelní společností do Ptení. Zda byl podroben 
nějakému dalšímu výslechu, o tom se již žádná zpráva nedochovala. A poškozená Marie Prchalová?  Podle všeho si 
o stříbrných hodinkách v ceně 300 K mohla nechat už jen zdát.
Z minula víme, že nejběžnějším dopravním prostředkem před válkou bylo jízdní kolo, není proto divu, že právě 
ono se velmi často stávalo předmětem zájmu nejrůznějších zlodějíčků. Své by o tom mohl například vyprávět 
František Látal z Knínic čp. 54, který se 6. července 1939 zdržel do pozdních nočních hodin v hostinci Antonína 
Odehnala v Šebetově, přičemž nechal na dvoře své zánovní jízdní kolo značky Helvetia v ceně 600 K. Když chtěl 
zamířit k domovu, zjistil, že kolo zmizelo. Podezřelým se jevil „asi 40. letý muž, vydávající se za Jana Mokrého, 
obchodního zástupce jedy na usmrcování myší, prostřední postavy, světlých, na ježka česaných vlasů, který v hos-
tinci byl v podnapilém stavu až do doby, kdy byla krádež kola zpozorována a po jeho odchodu nedal se směr jeho 
odcestování zjistiti.“
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Detailní popis kola včetně popisu pachatele a vylíčení celé události zaslal šstrážm.  Alois Postolka formou „Pátra-
cího oběžníku“ následujícím orgánům(!) Ústřednímu četnickému pá tracímu oddělení Praha, Všeobecné kriminální 
ústředně Praha, okresním četn. velitelstvím Boskovice, Brno, Prostějov, Olomouc, Mor. Ostrava, Přerov, Kroměříž, 
Holešov, Uher. Hradiště a Zlín, četn. pátracím stanicím Brno, Olomouc, Mor. Ostrava, Uher. Hradiště a konečně 
všem četn. stanicím polit. okresu boskovického. Zda se kolo vypátralo, zůstává s otazníkem.
Mnoho případů krádeží se rovněž týkalo drobného domácího zvířectva slepicemi počínaje a třeba takovými holuby 
konče. Dne 5. února 1939 oznámil na četnickou stanici v Šebetově rolník František Nechuta z čp. 82, že 4. února 
1939 asi o 11 hodině přišel k němu do bytu Josef K. z Benešova s asi 12letým hochem a nabídl se, že mu pomůže 
nakládat hnůj. Když posléze odjel s hnojem na pole a nechal oba pomocníky samotné na dvorku, tito mu z holubníku 
odcizili 7 holubů, načež utekli. Františku Nechutovi tak vznikla škoda ve výši 60 K.
Četníci ze Žďárné, do jehož okrsku Benešov náležel, oba výtečníky, totiž Josefa K. a jeho synovce Aloise K. vyslech-
li. Tito se ke krádeži přiznali, přičemž Josef K. svůj čin omlouval tím, že „Nechutovi nakládal hnůj a tento že mu 
nechtěl nic za práci poskytnouti a proto mu holuby odcizil“. Alois K. svedl vinu na svého strýce a popsal, že „krádež 
holubů provedl tím způsobem, že vlezl do holubníku, holuby pochytal, dal je strýci Josefu K., který je dal do aktovky 
a odnesl domů na Benešov“.
Holubi díky včasnému zásahu žďárských četníků žádnou újmu neutrpěli, na potvrzení byli předáni Obecnímu úřadu 
v Benešově, odkud putovali zpět ke svému majiteli. Z toho důvodu František Nechuta nežádal náhradu, pouze se při-
pojil k trestnímu řízení. Spis Josefa K. skončil u Okresního soudu v Boskovicích, spis jeho synovce u poručenského 
soudu v Boskovicích. Oba spáchali svůj čin – jak konstatuje vyšetřovatel – ze ziskuchtivosti.
V hledáčku zlodějů nechyběli ani králíci, jako v noci na 7. dubna 1940, kdy byly dělníku Josefu Odehnalovi z čp. 152 
odcizeny z neuzamčené králíkárny tři bílé samice, z nichž dvě byly březí, třetí měla malé. V „Pátracím oběžníku“ 
dále stojí, že „mláďata zanechal pachatel na místě činu, takže tyto za krátko po činu pošly“. Králíkárna stála na 
neuzamčeném dvoře, kam se mohl každý velmi snadno dostat ze silnice, vedoucí kolem domu. Podezřelým zatím 
nebyl nikdo.
Pachatele podobných drobných krádeží zvířectva se nikdy vypátrat nepodařilo. Nejinak tomu bylo i se zloději, kteří 
cílili na staveniště německé dálnice. Téměř každý měsíc došlo ve skladech u Sudic a Pamětic, případně ze zamče-
ných beden podél stavby dálnice ke krádeži mnohdy i většího počtu nářadí. Četníci však pachatele nikdy nenašli  
a jednotlivé případy proto odložili.
Když se v okolních lesích – nejčastěji kolem Pamětic či nad Šebetovem – utábořila skupina cikánů, byli v pohotovos-
ti jak četníci (kteří mimochodem vedli o jejich pohybu pečlivou evidenci), tak především místní obyvatelé. V těchto 
dnech totiž případů krádeží přibývalo a jak se záhy přesvědčíme, nešlo pouze o slepice či králíky.
Dne 4. listopadu 1939 o 13. hod. oznámila Anna Dračková z Knínic čp. 47 na četnické stanici v Šebetově, že jí byla  
z neuzamčené komory odcizena jedna dámská tmavá kožená kapesní peněženka v ceně 10 K, v níž bylo 140 K a dále 
jedny dámské černé zimní botky s černým beránkem číslo 41 v ceně 69 K. Čin byl podle Anny Dračkové spáchán 
v odpoledních hodinách, kdy s manželem Tomášem Dračkou pracovali na poli, a dům zůstal prázdný. Škoda způsobená 
krádeží činila 219 K. Za podezřelé z krádeže označila Anna Dračková jí neznámé cikány, kteří se dne 2. a 3. listopadu 
1939 potulovali obcí Knínice.
Případ řešili strážmistři Josef Chladil a Karel Pátík. Ti zjistili, že pachatel se vloupal do domu tak, že si vyhledal 
klíč od domovních dveří, který měla Anna Dračková uschovaný za květináčem na vnější straně okna od světnice, 
„odemkl domovní dveře, vnikl dovnitř a odcizil tam v prvním odstavci uvedené věci. Po krádeži pachatel opět dům 
uzamkl a klíč od domovních dveří dal zase zpět na původní místo“.
Četníkům se přihlásily dvě svědkyně. První z nich, domkařka Julie Laštůvková z čp. 45 do protokolu udala, že i ona 
spatřila 2. a 3. 11. mezi 14. a 15. hod. pod oknem svého bytu neznámého cikána, který uchopil rukou okenní rám  
a pokoušel se okno otevřít. Když za oknem spatřil hospodyni, poodstoupil a požadoval po ní výměnou za hliněné hrnce 
staré hadry. Julie Laštůvková pojala podezření proti cikánovi, „že u ní mohl také snadno krádež provésti, poněvadž klíč 
od dveří uchovává v okně mezi květináči, když dvéře od domu uzamkne a odejde na pole“. Druhá svědkyně, domkařka 
Aloisie Ševčíková a její desetiletá dcera Zdeňka Ševčíková z čp. 44 při vyšetřování svorně udaly, že 1. 11. o 14 hod. 
zahlédly pod oknem svého bytu cikána, který se pokoušel okno otevříti. Jakmile si všiml, že byt není prázdný, ihned od 
okna odešel. Žačka Zdeňka Ševčíková pozorovala cikána, jak šel k opuštěnému domu Anny Dračkové.
Po vyslechnutí poškozené Anny Dračkové a obou svědků bylo nyní na četnících, aby si s případem poradili. Jak 
postupovali, dokládá následující popis, který vyhotovil vrchní strážmistr Josef Plíhal.
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„Strážm. Josef Chladil a Karel Pátík potulnou tlupu cikánů Karla Ištvána, Františka Daniela a Hedviku Ištvánovou 
zadrželi dne 5. 11. 1939 v lese „Boří“ na katastru obce Vanovice, so. Boskovice, kde byli utábořeni. Při prohlídce 
táboru a osobní prohlídce cikánů za přítomnosti obecního člena Františka Chalupy z Vanovic čp. 116, okres Bosko-
vice, nebyly u cikánů odcizené peníze a střevíce nalezeny, neboť odcizené věci pravděpodobně na neznámém místě 
ukryli, aby podezření proti sobě odvrátili. Cikáni v přítomnosti Chalupy při vyšetřování udali, že dne 2. a 3. listopadu 
1939 v obci Knínicích po jednotlivých obytných domech nechodili a staré hadry nekupovali, nýbrž že byli utábořeni 
na veřejném prostranství uvnitř obce a občané jim staré hadry sami přinesli za výměnu hliněného zboží.  Jednak tato 
výpověď již cikánů není pravdivá proti tomu, co vypovídali svědci. Dále se zjistilo, že dne 3. 11. 1939 stáli s povozem 
na veřejné cestě poblíže domu poškozené Dračkové a chodili po obytných domech za účelem sbírání starých hadrů.
V této době byla většina obytných domů uzamčena a opuštěna, poněvadž majitelé usedlostí pracovali na polích. 
Zvykem místních obyvatelů je, že tito klíče od obytných uzamčených dveří uschovávají mezi květináče v oknech. Tato 
okolnost je cikánům asi známa, kteří této příležitosti využívají a páchají krádeže, když obytné domy jsou opuštěny.
Podezřelí cikáni Karel Ištván, František Daniel a Hedvika Ištvánová spáchali čin ze ziskuchtivosti ve stavu střízlivém 
a se svědky ani s poškozenou Dračkovou nejsou v příbuzenském poměru.
Cikáni Karel Ištván, František Daniel a Hedvika Ištvánová popřeli, že by krádež peněz a střevíců v domě Anny 
Dračkové spáchali. Po delším popírání se Karel Ištván v přítomnosti poškozených manželů Dračkových dne 5. 11. 
1939 četnické hlídce doznal, že dne 3. 11. 1939 mezi 14. a 16. hodinou odpoledne přišel pod okno opuštěného  
a zamknutého domu Dračkové, nahlédnul do okna a křičel: Staré hadry na prodej… Když nikoho nebylo v domě, za-
šel Karel Ištván ke druhému a třetímu oknu a když se nikdo neohlásil a v bytě nikoho neviděl, od oken domu Dračkové 
prý odešel. Za oknem prý neviděl žádného klíče.
Okno poškozené je od země 100 cm vysoko a dá se snadno nadzvednutím ruky zvenčí ulice otevříti. To pravděpodobně 
se podařilo cikánovi Karlu Ištvánovi, který vzal klíč uschovaný v okně za květináčem, odemkl domovní dvéře, vnikl 
dovnitř a peníze a střevíce pravděpodobně odcizil. Klíč pak dal na původní místo, aby se na krádež ihned nepřišlo. 
Podle uvedených okolností je pravděpodobné, že krádež u Dračkové mohli jen spáchati cikán Karel Ištván se svými 
druhy Františkem Danielem a Hedvikou Ištvánovou. Po odcizených věcech se dále pátrá a případný kladný výsledek 
by byl tamnímu okresnímu soudu oznámen.“
Výslech podezřelých a jejich konfrontace se svědky proběhla 5. 11. v dopoledních hodinách v Šebetově. Přesně 
v 10.30 hod. byli všichni tři cikáni, tedy Karel Ištván, František Daniel a Hedvika Ištvánová – vzhledem k tomu, že 
„nemají stálého bydliště a potulují se z místa na místo“ – jako z útěku podezřelí zatčeni a v 11.oo hod. byli na potvr-
zení odevzdáni do vazby Okr. soudu v Boskovicích. Vyšetřovací spis končí větou: „Při osobní prohlídce provedené 
u zatčených za účelem bezpečného provedení doprovodu k soudu, nebylo nic závadného nalezeno.“
Pro úplnost ještě dodán, že vícekrát trestaný Karel Ištván alias „Vodička“ se narodil v r. 1883 v Ostrově u Macochy. 
Jeho domovskou obcí byla Okrouhlá. Vystupoval jako obchodník s koňmi, neuměl číst ani psát a byl svobodný. 
František Daniel se nar. v r. 1907 ve Vitíně, okr. Třeboň, jinak o něm platilo totéž, co o Karlu Ištvánovi. Cikánka 
Hedvika Ištvánová se nar. v r. 1896 v Újezdě u Boskovic a i ona byla několikrát soudně trestaná, nemajetná a svo-
bodná. Starala se o dvě malé děti.

Poděkování
Za poskytnuté fotografie děkuji manželům Věře a Miroslavu Kinclovým z Brna.

Pozn. k foto čs. 1. – chalupa čp. 47: v popředí původní dřevěnice (dnes zbořena), na kterou navazovala střední část 
s chlévy. V pozadí nová část domku. 
Anna roz. Zvejšková z Knínic (*1872–†1952) a její manžel Tomáš Dračka (*1867–†1949) měli celkem sedm dětí, 
z nichž se dospělosti dožily čtyři, totiž syn Josef (*1902–†1975 v čp. 47) a dcery Anna (*1909), Marie (*1904;  
v r. 1927 se provdala za Františka Ševčíka na čp. 14) a nejstarší Božena (*1900), která se v r. 1924 provdala za 
četnického strážmistra Josefa Krajíčka, kterého si představíme v únorovém Zpravodaji.

Příště
V lednovém čísle Zpravodaje se seznámíme obsahem „Staniční služební knihy“, do které četníci zapisovali průběh svých 
obchůzek a dále se zapojíme do pátrání po pachatelích drobných krádeží a vloupání, zaznamenaných v Knínicích.  
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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

Část chalupy čp. 47 během rekonstrukce. (Kolem r. 1987.)

Chalupa čp. 47 v Dolních Podsedkách v původním stavu před rekonstrukcí. (Kolem r. 1987.)
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