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MASOPUST 2020

Divadelní spolek Knínice a Sbor dobrovolných hasičů Knínice 

zvou všechny příznivce masopustní veselice 

v sobotu 22. 2. 2020 
na tradiční masopustní průvod.

Průvod maškar vyrazí v 9 hod. od kulturního domu v Knínicích.

Všechny masky jsou vítány.

Od 20.00 hodin Vás srdečně zvou pořadatelé na přátelské 
posezení v kulturním domě s občerstvením  

a reprodukovanou hudbou.
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infOrMAce  z  rAdnice

V uplynulém měsíci byla provedena prohlídka městyse odbornou firmou, která navrhla řešení rekon-
strukce rozhlasu na digitální bezdrátový rozhlas. Bylo navrženo 34 hnízd, která jdou kdykoliv doplňovat 
na další místa v Knínicích. V současné době zpracováváme podklady pro dotaci, která činí 70 procent 
nákladů.
Další dotační titul se týká veřejného osvětlení. Mezi svátky jsem po večerech zmapoval počet lamp 
osvětlení, kterým máme 146 ks. Dotace na výměnu za LED osvětlení činí 50 procent nákladů, ale budu 
konzultovat smysluplnost dotace a technické podmínky. 
Byla dokončena projektová dokumentace změny studie lokality Padělky II. Po jednání na stavebním 
úřadě Boskovice a Ing. Lahodovou se nová studie opírá o skutečný stav dané lokality, zejména hranic 
pozemků. V současné době je projekt odevzdán stavebnímu úřadu v Boskovicích ke schválení. 
Firma střechy Pospíšil ze Sudic provedla prohlídku střešního pláště budovy Základní a mateřské školy, kam 
bohužel v některých místech zatéká. Je zpracováno nejvhodnější řešení opravy a rozpracována cena opravy.
V kulturním domě byl nainstalován nový projektor, který doplní novou ozvučovací aparaturu. Projektor 
je schopen promítnutí obrazu na zeď jeviště o úhlopříčce až 5,5 m. Jeho umístění umožňuje navíc pohyb 
osob po jevišti, aniž by byl na obrazu stín osoby. Na zeď jsem koupil matnou bílou barvu v hodnotě  
240 Kč, která nahradí plátno, jehož cena by se pohybovala v řádech desetitisíců. Výběr projektoru i jeho 
zkoušku provedl Martin Straka, kterému děkuji za věnovaný čas. Letos též dojde k drobným opravám, 
nebo spíše údržbě budovy kulturního domu.     
Úřad městyse v současné době prodlužuje povolení provozovat místní skládku v lokalitě na autostrádě, 
aby bylo i nadále místním občanům umožněno ukládat odpad v této lokalitě. Skládkování např. stavební 
sutě jde s cenou nahoru v souvislosti s omezenými kapacitami skládek v okolí, kde se cena pohybuje 
řádově 3 krát více než u nás. 
Byla provedena aktualizace seznamu žadatelů o stavební pozemky. V seznamu asi 40 žádostí o stavební 
pozemky jsou nejstarší z roku 2014. Někteří si již bydlení vyřešili např. koupí stavebního pozemku 
v jiné obci apod. V současné době po aktualizaci evidujeme 19 žadatelů o stavební pozemek. 
Od ledna v městysi funguje nová firma na svoz odpadu Technické služby Malá Haná s.r.o. Tato firma 
zajišťuje kompletní službu, tzn. odvoz všeho odpadu. Při přechodu na nový termín svozu jsem zajistil 
mimořádný svoz, jelikož v době po svátcích není možno nechat obec měsíc bez odvozu komunálního 
odpadu. Bohužel v současné době klesly výkupní ceny papíru téměř na nulu, možná jste informace za-
slechli i z médií. Některé výkupny už chtějí i platby za odevzdání papíru. To mě mrzí i ve vztahu ke ško-
le, kdy žáci sběrem papíru podpořili školu, potažmo nákup školních pomůcek a rodičům ušetřili nemalé 
výdaje. Další věc  která mě mrzí je mediální „masáž“ na zálohování PET lahví.  Ve zpravodaji naleznete 
i otevřený dopis ministrovi životního prostředí ohledně zálohování PET lahví, který jsem podpořil. 
V posledním zpravodaji jsem poděkoval všem, kteří přispěli nemalou částkou škole při novoroční polévce. 
V tomto zpravodaji bych chtěl opět poděkovat těm, kteří přispěli koledníkům tříkrálové sbírky, která činila 
pro lidi v nouzi 31 048 Kč. V kulturním domě nám proběhlo divadelní představení v podání místních 
ochotníků, dva krásné plesy, karneval pro děti. Čekají nás další pěkné akce jako masopust a zájezd do 
vinného sklepa. 

Kompostéry
V říjnu 2019 skočila udržitelnost projektu domácích kompostérů, které byly pořízeny před více jak  
5 lety městysem Knínice. Zájemcům byly tehdy plastové kompostéry zdarma zapůjčeny a po 5 letech 
automaticky převedeny do majetku jejich uživatelů. V současné době je možné žádat opět o uvedené 
plastové kompostéry, které by byly o objemu cca 1000 l. Ohledně dotace na kompostéry budu mít jed-
nání v polovině února 2020.  V případě zájmu o kompostér kontaktujte úřad městyse Knínice písemně 
nebo telefonicky do pondělí 10. února 2020 do 16 hodin. Uvedená nabídka není závazná, bude 
uskutečněna jen v případě schválení dotace. Kompostér by byl zase zdarma zapůjčený a po skončení 
udržitelnosti převeden na uživatele. Žádat může každá domácnost.  

Petr Grénar 
starosta městyse   
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Otevřený dOpis prO pana ministra richarda BraBce

proč říkají starostové zálohování pet lahví jednoznačně ne!
V poslední době se opět otevřela problematika zálohování PET lahví. Média téměř denně doslova 
útočí na občany, jak systém zálohování je skvělý, jak rozjel zálohování Košík.cz apod. 
Ovšem lidé se dozví pouze jednu stránku celé věci, a tu druhou už nikdo nikde neprezentuje. A my 
na obcích pak trpělivě vysvětlujeme našim občanům, že to má i druhou stranu mince, která bude mít 
největší dopad právě na ně a na obce. Věřte, že poté se už občanům tento nápad  tak skvělý nezdá.
A jaká je ta druhá strana mince zálohování PET lahví?
Přímý dopad to bude mít na občany hned zpočátku. Budou muset třídit plast na PET lahve a ostatní 
plast, který mohou na rozdíl od PET lahví sešlapat. Pak musí velký pytel nafouklých lahví, na své 
náklady, odvézt do některé z větších prodejen ve městech, aby se jim vrátily koruny, které už zapla-
tili. A co v případě, že dítě láhev pomačká? Jednoduše, vyhodili do koše tři koruny a ty tři koruny 
zůstanou výrobcům.  
Na obcích nám tento systém jednoznačně a spolehlivě zlikviduje malé prodejny. Dnes, když o ně 
doslova bojujeme! Podporujeme je mnohdy finančně z obecních rozpočtů a vstřícné kraje vypisují 
dotační tituly pro udržení základního vybavení obcí, aby se jim i z tohoto důvodu obce nevylidňo-
vali a mohly se dál rozvíjet. Nevyčíslitelná ztráta pro samosprávy!
Dalším důvodem, proč zavádění zálohování v dnešní době je zcela mimo realitu, je skutečnost, že 
velké množství měst a obcí dnes reaguje na novou legislativu v odpadovém hospodářství. Využívají 
dotací k pořízení nádob na tříděné odpady a zavádějí intenzivní systémy třídění odpadů, protože 
nová legislativa tento postup doslova vyžaduje. A věřte nám, že je to velmi náročná práce pro sta-
rosty, už jen z hlediska „přeprogramování“ myšlení občanů, kteří několik desítek let nad produkcí 
svých odpadů nepřemýšleli a pouze pravidelně přistavili před dům popelnici, kterou někdo vyvezl. 
Zavádění těchto systémů třídění dům od domu posouvá odpadové hospodářství obcí úplně do ji-
ných dimenzí. Nejen, že se zvýší produkce tříděných odpadů v obci a klesne směsný komunální 
odpad, ale také občané třídí s nadšením a mají pocit, že to má smysl, a že udělali i něco pro sebe  
i okolí. Podmínkou je však dobře zvládnutá osvěta a komunikace před změnou systému.
Tím, že čerpáme dotace na nádoby, tak se zavazujeme ke zvýšení třídění a  k plnění tzv.  indikátorů. 
Pokud by bylo zavedeno zálohování PET lahví, které dnes tvoří v průměru 20–25 % plastového 
odpadu ve žlutých kontejnerech, tak se obce dostanou do situace, kdy budou nuceny vracet dotace, 
protože nesplnily právě závazné indikátory. V tomto jsou dotace z EU nekompromisní. A kdo nám 
pak vrátí nezaviněné finanční ztráty? Stát nebo výrobci minerálek, kteří o zálohování tolik usilují 
jen proto, aby nemuseli odvádět finance autorizované obalové společnosti, která poté obcím vyplácí 
odměny za vytříděné množství a jejich snahu? A jak budeme na obcích situaci s vrácením dotací 
vysvětlovat občanům? Jako důsledek zavedení tolik nyní opěvovaných záloh na láhve?
Celý systém zálohování by měl dle dostupných informací stát přibližně 4 mld. Kč. Budou se muset 
přebudovat prostory v obchodech, protože se stále jedná o odpad, dále se nakoupit technologie na 
drcení, dopravy apod. A jen proto, abychom zvýšili o pár procent vracení jedné plastové komodity, 
která s vytříděním od občanů a následnou recyklací vůbec žádný problém nemá. 
Již dnes se vytřídí zhruba 80 % z celkové produkce PET lahví, zálohováním se možná po určitých 
letech dostaneme o tři procenta nahoru. Jedná se o příliš drahý přepych, který v konečné fázi opět 
dopadne na nás, zaplatí to obce a občané! 
Kdyby ovšem raději stát tyto čtyři miliardy vzal a podpořil technologie a zpracování vytříděných 
materiálů, případně i legislativně upravil využívání a odbyt recyklovaných výrobků, tak pak by-
chom se teprve mohli pyšnit funkční cirkulární ekonomikou! Občané by názorně viděli, že třídění 
smysl má a dělali by to z přesvědčení a rádi. I bez finančních motivačních systémů!
Pevně věříme, že naši zákonodárci vidí tuto situaci stejně jako my starostové a mají dostatek infor-
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mací a také nápadů, jak rozjet cirkulární ekonomiku v této zemi i bez zálohování jednorázových 
PET lahví. Jako obce jsme připravené v této problematice maximálně spolupracovat, protože výsle-
dek bude mít pozitivní účinek pro nás všechny nejen pro úzkou obchodní skupinu.
Za 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti Technické služby Malá Haná 
     Ing. Olga Dočkalová 

starostka obce Sudice a jednatelka společnosti TS MH

Ing. Zdeněk Toul 
starosta obce Borotín 

a předseda Dobrovolného svazku obcí TS MH

Ohlédnutí za rokem 2019
V průběhu roku 2019 se v našem městysi narodilo 12 dětí, přistěhovalo se 17 nových občanů. 
Z městyse se odstěhovalo 7 občanů a 8 občanů zemřelo.
K 31. 12. 2019 má městys 921 obyvatel, z toho je 469 mužů (nad 15 let 380) a ženy jsou zastou-
peny v počtu 452 (nad 15 let 373). 
K datu 1. 1. 2019 žilo v městysi 907 občanů. 

V roce 2020 dosáhne věku 90 a více let celkem 7 občanů.

Sňatek v obřadní síni v Knínicích uzavřely 2 páry, v kostele nebyl uzavřen žádný sňatek. Dále 
matriční úřad Knínice provedl zápis 2 sňatků v Šebetově a 6 sňatků ve Vanovicích. Co se týká 
úmrtí, bylo knínickou matrikou zapsáno celkem 15 zápisů, z toho 2 v Knínicích, 2 ve Světlé, 3 ve 
Vanovicích a 8 v Šebetově. Nebyl proveden žádný zápis narození. 

Z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat osobní údaje našich 
obyvatel bez jejich souhlasu, proto není uveden jmenný seznam výše uvedených osob. 

Dále bylo na našem úřadě ověřeno 207 podpisů a listin, vydáno 5 Osvědčení pro uzavření církev-
ního manželství, 18 výpisů z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 2 výpisy ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, 5 výpisů z Živnostenského rejstříku a 1 výpis z Katastru nemovitostí. 

Zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2019 činí: 8 004 860,86 Kč. Zůstatek 
úvěru k 31. 12. 2019 je ve výši 3 710 265,05 Kč (úvěr u České spořitelny, a. s. z důvodu pořízení 
budovy č. p. 106 – bývalý agrospol). 

informace o souhrnu vodních srážek v Knínicích
Podáváme informaci ohledně souhrnu vodních srážek na území Knínic za rok 2019, které byly 
zaslány na Český hydrometeorologický ústav. 
Leden  47,5 mm
Únor   23,7 mm
Březen  31,1 mm
Duben  16,3 mm
Květen  96,3 mm
Červen  63,2 mm
Červenec  45,8 mm
Srpen  56,7 mm
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OdPAdy
Odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 11. 2., 25. 2.

provozní doba skládky:  
v měsíci únoru skládka uzavřena

provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci (15. 2.)
8.00–11.00 hodin.

KnihOvna
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Září   77,5 mm
Říjen  47,2 mm
Listopad  40,4 mm
Prosinec  32,7 mm
celkem       578,4 mm
Pro srovnání v roce 2014 – 620,1 mm srážek, v roce 2015 – 511 mm, v roce 2016 – 566,2 mm, 
v roce  2017 – 552,5 mm a v roce 2018 – 448,1 mm.  
Měření provádí pan Stanislav Přikryl, Knínice. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 24. 2. 2020 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné 
zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách 
městyse.

škOlA  A  škOlkA

poděkování za novoroční polévku
Vážení spoluobčané, rodiče, přátelé školy, 
děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili svojí účastí na tradiční novoroční polévce. Jsme 
rádi, že jsme se s Vámi v prvních hodinách roku mohli potkat, popřát si zdraví, štěstí. Je příjemné 
vědět, že máte o školu zájem a podporujete ji. Poděkování patří také všem organizátorům i dětem, 
které na oplátku pro Vás připravily drobný dáreček. 

Mgr. Jitka Vaňková

Lyžařský výcvikový kurz 2020 ZŠ den po dni
Pondělí: První den je za námi. Počasí nám moc nepřálo, ale sníh a sjezdovky byly perfektní. Lyžaři 
zdokonalovali techniku, začátečníci jezdili na pomě a nacvičovali základy lyžařských dovedností. 
Všichni byli moc šikovní a udělali velký pokrok. Zítra nás snad probudí sluníčko.
Úterý: Stále mlha, ale už jsme si zvykli. Sjezdovky upravené, sníh výborný, všichni se snaží  
a zlepšují, téměř všichni vyjeli sedačkovou lanovkou. Někteří jezdí na pomě a pilují techniku. Jídlo 
chutné, večery zábavné. Jen s úklidem na chlapeckých pokojích trochu válčíme.
Středa: Sluníčko už se klube, tak snad ve čtvrtek bude svítit. Místní nepamatují, že by mlha někdy 
byla tak dlouho jako letos, ale nám to zase až tak nevadí. Sněhu je dost, sjezdovky upravené. Všich-
ni jezdíme na vleku. Odpoledne bylo odpočinkové, všichni jsme si zahráli stolní tenis a fotbálek.
Čtvrtek: Hurá sluníčko. Zvykáme si na zcela jinou kvalitu sněhu. Shodli jsme se, že za mlhy byl 
sníh lepší – zmrzlejší, rychlejší, ale to jsou hory a rozmanitost počasí. 
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Pátek: Vše jednou končí a tak i náš LVK. Všichni zvládnou sjet sjezdovku a stále se zlepšují. Únava 
je už znát, naštěstí je před námi víkend. Úrazy byly jen drobné, většinu jsme vyléčili během pobytu. 
Poděkování všem účastníkům za velkou snahu při výcviku a instruktorům za pevné nervy na svahu 
i mimo něj.

Mgr. Iva Paráková

počátek nového roku ve školce
Počátkem ledna přicházejí tři králové. Vánoční znovuzrozené světlo s námi zůstává a připomíná 
se nám tříkrálovou hvězdou. Můžeme se zorientovat ve své vnitřní mapě a spolu s novoročními 
předsevzetími vyhlížet nové obzory. Za nimi snad již brzy znovu vyjde slunce. 
Rádi bychom v úvodu poděkovali paní Hartlové a dětem za pozvání do kostela na příběh O Je-
žíškovi a zvířátkách. Představení bylo plné písniček, ale nabízelo i zamyšlení se nad lidskými 
vlastnostmi. Děti si prohlédly krásně vyzdobený kostel.  Svátkem Tří králů se Vánoce pomaličku 
polehoučku rozplynuly.

Berušky
Paní zima ani v lednu nenadělila dětem sníh, takže bobování a sněhuláci přijdou asi později. Led 
a mráz ale přišly, tak jsme při vycházkách Knínicemi pozorovali změny vody v led, jinovatku  
a zamrzlé rampouchy. Na zahradě jsme si potom udělali pokus s vodou. Ve třídě jsme zkoušeli 
přivolat sníh tancem vloček, zimní písničkou i hrou na klavír, ale nic! Koulovanou jsme tedy měli 
s papírovými koulemi, ale i tak to bylo super.
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Protože někteří ptáčci bydlí u nás na zahradě a chodí k nám do krmítka, začali jsme si o nich po-
vídat, naučili jsme se je poznávat a našli jsme si o nich mnoho zajímavých informací. Také jsme si 
je namalovali a naučili se ptačí taneček vzal vrabeček na taneček sýkorku. Musím říct, že toto 
téma děti velmi zaujalo a také je chválím za to, jak vzorně plní naše krmítko semínky a různým 
ptačím zobáním.

sluníčka
Po Vánocích se ve Sluníčkách kreslilo, povídalo. A o čem? Přece o dárcích, prázdninách a zážitcích. Na 
svátek Tří králů jsme nejen tvořili z ubrousků, ale také četli, zpívali, hráli divadlo o tříkrálové sbírce.
S příběhem Jak se chtěl krtek dozvědět vše o lidském těle jsme otevřeli široké téma lidského těla. 
Ruka, noha, pata, bříško, to už všechno známe. Kostra, svaly, cévy – vypadají trošku strašidelně. 
Nejen čištění zoubků, ale také zdravé jídlo a pohyb jsou pro tělo důležité. A proto hurá ven, i když 
zatím bez sněhu. Bruslit jezdíme do Boskovic a na boby si zatím počkáme.
Zajímalo nás, jak se v zimě mají zvířátka. Pozorovali jsme ptáčky na zahradě, naučili jsme se bás-
ničky a písničky a daná témata jsme s dětmi využili ve výtvarné, rozumové a tělesné výchově.

Žabky
„všechno nejlepší v novém roce!“ tak jsme se přivítali na Elipse v pondělí 6. 1. 2020. Hlavním 
tématem diskuze byly Vánoce, dárky, zážitky, některé děti se účastnily Tříkrálové sbírky. Zamýš-
leli jsme se, kde všude mohou vybrané peníze pomoct. Písničkou prosinec jsme uzavřeli starý rok  
a vstoupili do roku 2020,  měsíce ledna. Na vycházkách v mrazivém počasí jsme přemýšleli, proč 
je tak velká zima, i když svítí slunce. Určitě proto, že má v zimě krátké slabé paprsky, protože je dál 
od Země. Chlad jsme pociťovali i na svém těle, snažili jsme se zahřát pohybem – běh okolo ryb-
níka, honičky, rozcvička, klouzání na ledu. Pozorovali jsme změny skupenství vody, stopy zvířat 
v zamrzlém blátě, krajinu ozdobenou námrazou a měřili tloušťku ledu. Děti si z různých kusů ledu 
připravily výstavu a ledy prodávaly. Také jsme se vypravili ke krmelci a zjistili, že vše, co jsme 
donesli do krmelce před Vánoci, je snězeno.
V lednu jsme se zaměřili na pravolevou orientaci, protiklady, jazykovou výchovu – pokračujeme 
v četbě malého prince a rozborech textu, vyprávíme příběhy a děti je dokončují dle své fantazie. 
Naučili jsme se píseň neopouštěj (Svěrák, Uhlíř). Oblíbenou pohybovou hrou v Mš byla Židličko-
vaná za doprovodu písniček Freddiho Mercuryho.

Celá školka se koncem ledna vypravila do kina v Boskovicích na oblíbený  film tajný život maz-
líčků 2.

Učitelky MŠ
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SPOrT

OddÍl TJ 
maLÁ hanÁ 
knÍnice

Fotbalová zima 2020
V závěru loňského fotbalového roku opětovně proběhl silvestrovský fotbal. Počasí přálo, návštěv-
nost slušná a nálada výborná – takové bylo zakončení minulého roku.
Pro lednové období nechybělo zorganizování plesu fotbalistů. K tanci nás provokovala hudba pro-
dukovaná hudební skupinou ARCUS. Byla to dobrá volba. Všem, kteří se jakkoli připojili k jeho 
zajištění plesu a účasti na něm velice děkujeme. Věříme, že vás příjemná atmosféra pohltila stejně 
jako nás organizátory.
Nastávající fotbalové období není časem lenošení ale přípravy na novou sezonu. Jeho součástí 
kromě tréninků jsou turnaje. Perfektního výsledku dosáhlo mužstvo mužů, kteří v sobotu 25.1.  
v Jaroměřicích celý turnaj ovládli, ve finále porazili výběr Kunštátu. Nejlepším hráčem turnaje byl 
výhlášen Matěj Lajšner z našeho oddílu. Blahopřejeme. 

Vedení TJ
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UPlynUlé  Akce
tříkrálová sbírka
Začátkem ledna, dřív než začaly dětem školní povinnosti, se rozhodlo cca 30 dětí a mladých lidí 
aktivně podpořit Tříkrálovou sbírku. Děti neúnavně chodily po Knínicích a jejich úsilí se jim vy-
platilo. Kromě spousty dobrot vybraly na projekty Charity částku 31.048,- Kč. Koledníkům i vám 
všem patří velký dík.   

Blanka Ševčíková

ples městyse Knínice 
V sobotu 11. 1. 2020 se v kulturním domě konal již jedenáctý ročník Reprezentačního plesu městy-
se Knínice. K tanci i poslechu zahrála písničky všech žánrů kapela AXEL. Pro všechny účastníky 
bylo připraveno bohaté občerstvení a rozmanitá tombola. Věříme, že se všichni zúčastnění skvěle 
bavili a těšíme se na vás při dalším ročníku.

ÚM

Karneval pro děti
Tradiční akci pro děti připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Knínice a Divadelní spolek 
Knínice v sobotu 18. 1. 2020 v kulturním domě. Pro děti přestrojené v maskách princezen, zvířátek 
i pohádkových postav připravili spoustu zábavných her, soutěž o nejhezčí masku a tradiční přetaho-
vání lanem. Za vše si děti vysloužily spoustu sladkých odměn. Akce se zúčastnilo 67 dětí za dopro-
vodu svých rodičů i prarodičů. Fotografie, které pořídil pan Marek Hrdý, si můžete prohlédnout na 
našich internetových stránkách www.mestyskninice.cz – FOTOGALERIE – DĚNÍ V OBCI.

ÚM

pOsiLOvna – omezení provozu
Od 19.–22. 2. 2020 bude z důvodu dovolené omezena provozní doba posilovny:
Klíč k zapůjčení v kanceláři Úřadu městyse Knínice v provozní době úřadu:

středa, čtvrtek 7.00–12.00, 12.30–15.30 h.
pátek 7.00–12.00 h.

V odpoledních hodinách a v sobotu (22. 2.) bude posilovna uzavřena.
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připravOvané  aKce
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návštěva sklepů 
U templářských rytířů 

v Čejkovicích
29. 2. 2020

16.00 h.  odjezd z autobusové zastávky městečko Knínice 
18.00 h.  prohlídka templářských sklepů
18.30 h.  přesun do vinárny – večeře, košt vín
19.30 h.  cimbálová muzika
23.00 h.  odjezd  

Menu: domácí zelňačka s klobásou a pečivem.
 Jezuitská kapsa (kýta plněná domácí slaninou a domácím uzeným) 
 s bramborovými dukátky a salátem coleslaw.
 moravské svatební koláčky (tvarohové, povidlové, makové, ořechové).
 degustace 6-ti vzorků vína, k dispozici voda s citronem.
 studené obložené mísy s variací sýrů a domácích produktů, 
 s uzeninami od soukromého řezníka a saláty.

autobusovou dopravu zajišťuje městys Knínice. 

Cena: 750 Kč (zahrnuje výše popsané, ostatní na vlastní náklady). 
Úhrada při rezervaci do 24. 2. 2020 v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
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zdrAvÍ

řÁdKOvÁ  inZerce

mUdr.rula machačová
ordinační doba
ŠeBetOv BOsKOvice
Po 07.30–10.00  12.00–15.00
Út  11.00–13.00  07.00–10.30
St 07.30–10.00  12.00–14.30
poradna pro kojence 09.00–10.00 hod.
Č t – 7.00 – 11.30 
  poradna pro kojence 10.00–11.30 hod.
Pá  07.30–10.00  10.30–13.00

hledám spolehlivou paní z Knínic na občasný dohled staré paní. Finanční odměna. 
Tel. 603 379 403

Farmářské trhy Boskovice, masarykovo náměstí
Termíny konání: každý čtvrtý čtvrtek, 9–16 hodin.
20. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.

histOrie

pOhLed
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Četnické případy z Knínic
iii.

V předchozích dvou vydáních Zpravodaje jsme se seznámili s nejčastějšími případy, které v Knínicích kolem r. 1940 
řešili četníci šebetovské četnické stanice. Již víme, že většinou šlo o drobné dopravní přestupky a krádeže. Čas od 
času se však četníkům dostaly do rukou případy přece jen řekněme trochu neobvyklé. A právě o třech takových si 
dnes povíme. V druhé části si pak vyjmenujeme velitele četnické stanice a představíme si jednoho z řady strážmistrů, 
knínického rodáka Josefa Krajíčka.

Z obviněného samaritánem
Dne 10. března 1939 se na šebetovskou stanici dostavila Anna Kozlovská z Vážan s tím, že když její manžel Jaroslav 
Kozlovský došel dne 8. března kolem třetí hodiny v noci domů, stěžoval si na silné bolesti v levém boku a měl krví 
podlité a zduřené levé oko. Kde k tak těžkému zranění muž přišel, netušila a o co horší, netušil to ani on sám: Jaro-
slav Kozlovský se totiž domů dostavil v tak podnapilém stavu, že upamatovat se na svoji anabázi bylo i s odstupem 
několika dnů nad jeho síly. Bylo nyní na četnicích, aby vypátrali, zda si Jaroslav Kozlovský způsobil zranění sám, 
či zda ho někdo nenapadl.
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Případ dostal štábní strážmistr Alois Postolka, který prvotním šetřením zjistil, že Jaroslav Kozlovský v již 
v mírně podnapilém stavu navštívil 7. března krátce po 21. hod. hostinec Františka Janků na čp. 106. Usedl  
u jednoho ze stolů v nálevní místnosti, četl různé časopisy a při tom si dopřál 2 půllitry 10° piva, ¼ litru vína  
a 1/16 litru likéru zv. Griotka. Opilým se pravděpodobně stal až po vypití 1/16 litru likéru zv. Absit, obsahují-
cího asi 65° lihu, který mu dal hostinský o své újmě na rozloučenou. „Síla požitého alkoholu absitu, pak vína  
a likéru griotky,“ konstatuje ve vyšetřovacím spisu šstrážm. Postolka, „počala na Jaroslava Kozlovského pů-
sobiti až těsně před jeho odchodem z hostince po 22. hodině a směs ta měla za následek, že Jaroslav Kozlovský 
se stal opilým a nemůže se na celý průběh případu nastalý po 22. hodině přesně upamatovati pro otupění ner-
vových orgánů. Zjištěno bylo, že Jaroslav Kozlovský až do 22. hod. pamatuje si celý průběh a jednání v hostinci 
Františka Janků, a to přesně.“

Ono otupění nervových orgánů nakonec zase nebylo tak velké, aby se Jaroslav Kozlovský přece jen na cosi ze svého 
dalšího počínání neupamatoval. Šstrážm. Alois Postolka proto mohl do vyšetřovacího spisu zaznamenat následující: 
„Když nezjištěno kterou hodinu opustil Jaroslav Kozlovský hostinec Františka Janků a přišel k železniční zastávce  
Knínice u Boskovic za obcí Knínicemi a šel po náspu tratě širokém asi 4 kroky, maje ruce v kapse a došel asi 50 kroků 
za železniční zastávku, kde končí železné zábradlí po pravé straně železniční tratě, zaslechl za sebou podezřelé kroky. 
Než se ohlédl, byl neznámo mu kým, pravděpodobně dvěma neznámými mu muži napaden. Nejprve byl jedním z mužů 
udeřen pěstí mezi oči, více na levé oko tak, že upadl k zemi.  Na zemi byl pak neznámými muži, buď jedním z nich, 
nebo oběma po těle pošlapán. Zvláště na levém boku tak, že mu byly zlomeny dvě žebra a padl do mdloby. Při tomto 
zlém nakládání mu bylo jedním z mužů řečeno - víš, za co to máš-. Když se probral z bezvědomí, neví, za jak dlouho to 
bylo, spatřil u sebe státi jednoho muže, v němž se vší určitostí poznal řezníka a hostinského Františka Janků z Knínic, 
kterého osobně dobře zná, který se ptal: - víš, kdo ti to udělal? -“

Jaroslav Kozlovský odpověď pochopitelně neznal, pouze požádal hostinského, aby mu pomohl vstát. Ten mu vyho-
věl a přikázal mu, aby šel rovnou domů. Jaroslav Kozlovský se sice k domovu vydal, rozhodně si však nepamatoval, 
jak šel dlouho a kterým směrem. Domů se mu nakonec podařilo dojít před třetí hodinou. S velkými bolestmi ulehl 
do postele a nechal se ošetřit přivolaným lékařem MUDr. Jaroslavem Výborou z Boskovic. Léčení si vyžádalo více 
jak dvacet dnů.

Vzhledem k tomu, že v místě železniční zastávky nebyly nalezeny žádné stopy po rvačce, padlo podezření četníků 
na hostinec a tím i na samotného hostinského. František Janků se tak naráz stal podezřelým „ze zranění člověka“  
a bylo na něm, jak se před četníky obhájí.

První výslech, vedený vrchním strážmistrem Josefem Mikšíkem proběhl 13. března 1939. Hostinský František Janků 
do protokolu vypověděl, že hostinec zavíral po 22. hod. za přítomnosti nočního hlídače Františka Štrofka. Jaroslava 
Kozlovského sice obsluhoval, popřel však, že by ho nějakým způsobem snad napadl. Na železniční zastávce zvláště 
v noci vůbec nebyl natož, aby zde s Jaroslavem Kozlovským mluvil.  Svědek obecný ponocný František Štrofek 
vypověděl, že si nepamatuje, zda hostinský v jeho přítomnosti hostinec uzavíral.

Ve stejném duchu se nesla výpověď Františka Janků i během druhého výslechu 22. března a následně i třetího 
výslechu 26. března. Tentokrát však byl hostinský přece jen sdílnější, a tak do protokolu navíc udal, že: „nezná-
mo mu, o které hodině vyšel Jaroslav Kozlovský z jeho hostince ven, aby vykonal svou malou tělesnou potřebu. 
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Když za ním vyšel do síně hostince, spatřil Jaroslava Kozlovského státi přede dveřmi na schodišti, kde konal svou 
tělesnou potřebu. Jakmile však spatřil z hostince vycházeti Františka Janků, zastíral močení na schodišti, a proto 
se ho hostinský zeptal - copak děláš Jaroušku, dej pozor! - Na to Jaroslav Kozlovský odpověděl: - co pak myslíš, 
že jsem ožralý? - Na to upadl v síni hostince na protější zeď hostince na zem. Než však mu mohl pomoci vstáti 
ze země a uchopil ho proto za tím účelem za rukáv kabátu, aby mu pomohl vstáti, vstal Jaroslav Kozlovský sám  
o své vůli a vešel znovu do hostince, kde zůstal státi u nálevního stolu. Nepozoroval však na Jaroslavu Kozlovském 
žádné zranění těla, ani si Jaroslav Kozlovský na žádné zranění nestěžoval. Viděl však, že Jaroslav Kozlovský měl 
své šaty zamazány prachem na síni jsoucím.“  Vše měl dosvědčit ponocný František Štrofek, o kterém však víme, 
že si (pro jistotu) na nic nepamatoval.

Konečně třetí výpověď zprostila hostinského Františka Janků obvinění a naopak z něho učinila samaritána. Vyšet-
řovací spis totiž šstrážm. Alois Postolka uzavřel konstatováním, že: „Jaroslav Kozlovský utrpěl svá zranění v síni 
hostince Františka Janků, o kterých František Janků dobře věděl, a proto v obavě o Jaroslava Kozlovského tohoto 
při odchodu z hostince k domovu sledoval, a když jej viděl u železniční zastávky v Knínicích padnouti k zemi, pomohl 
mu ze země vstáti a vybízel ho k odchodu domů“.

pod hákovým křížem 
V prvních válečných měsících si zřejmě ještě řada lidí neuvědomovala, že pouhé nevhodně vyřčené slovo či zbrklé 
jednání související tak či onak s nově nastolenými pořádky, může pro ně v konečném důsledku znamenat řadu váž-
ných nepříjemností.

První případ, o němž se chci zmínit, se udál o velikonočních svátcích 10. dubna 1939. Toho dne se jistá Bernadeta 
K. z Boskovic vydala do Knínic, aby si zde se svým bývalým přítelem, s níž měla nemanželského syna, vyříkala 
cosi kolem placení či spíše neplacení výživného. Mladého muže si nechala vyvolat před jeho rodný dům a požá-
dala ho, aby jí uhradil dlužnou částku za měsíc březen. Antonín S. odpověděl, že byl propuštěn ze služeb vojska, 
kde sloužil jako délesloužící poddůstojník a za měsíc duben ještě neobdržel osobní požitky, peníze na úhradu 
výživného tudíž nemá. To Bernadetu K. natolik rozčílilo, že se rozkřičela po celé Vanovské ulici, že společně se 
svým otcem Františkem K., poručníkem nezletilého dítěte se postará o to, „aby Antonín S. byl dodán do říšsko-
německého koncentračního tábora, kde mu bude dána možnost, aby si vydělal potřebné peníze a mohl na dítě 
platiti.“ Poté z Knínic odešla.

Antonín S. se 13. dubna dostavil na četnickou stanici do Šebetova, kde oznámil, že se cítí být jednáním Bernadety 
K. ohrožen na osobní svobodě. Prohlásil, že jeho bývalá přítelkyně je schopná pronesenou vyhrůžku splnit a zaří-
dit, aby byl odeslán do některého pracovního tábora v Německu, ač má zaměstnání v hospodářství svých rodičů. 
Dále sdělil, že obdobně se ve svém okolí vyjadřuje i její otec s tím, „že ho lumpa musí dostat do koncentračního 
tábora“.

Svědkyně Josefa Tomášková a Božena Babelová, které hádku obou mladých lidí slyšely, potvrdily, že se Bernadeta 
K. vyjadřovala v tom smyslu, že Antonína S. musí dostat do koncentračního tábora, a že jí k tomu pomohou „vlivné 
osoby říšskoněmecké“.
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Bernadeta K. byla obviněna „výhrůžkou újmy na svobodě“. Na četnické stanici v Boskovicích, kde s ní byl veden 
výslech, se k svému jednání doznala. Z nešťastně pronesených slov, týkajících se koncentračního tábora se ve 
vyšetřovacím spisu vymluvila následujícím způsobem: „… když jí Antonín S. peníze nevyplatil, rozčílila se tou 
měrou, že mu liknavost v placení vytýkala, ježto nemá prostředky k výživě, a když jí řekl, že peníze nemá, ani práci 
a že pracovat nikam nepůjde, odpověděla mu na to, že mu práci dají a že půjde do tábora a na dítě platit musí. 
Při tom byla tak rozčílena, že ani neví, řekla-li do koncentračního tábora nebo jen do tábora. Nemá zájem na 
tom, aby byl Antonín S. donucen nastoupiti práci v pracovním táboře, nýbrž má zájem jedině na tom, aby řádně 
na dítě platil.“
Dodatečným šetřením šstrážm. Alois Postolka zjistil, že Antonín S. obdržel peníze skutečně až 12. dubna a hned 
následující den výživné ve výši 60 K  na svého syna řádně uhradil.

Za „zneužití říšskoněmeckého výsostného znaku“ se 13. června 1939 stal důvodně podezřelým Alois Š., a to když 
v noci na 11. června „nezjištěnou hodinu malováním říšskoněmeckého výsostného znaku, hákového kříže na zdi 
tří domů v obci Knínicích zneužil říšskoněmeckého výsostného znaku k politické agitaci proti činitelům Národního 
souručenství české národnosti“.

Jak zjistil vrchní strážmistr Josef Plíhal, hákový kříž o průměru 13,5 cm s lomenými rameny v délce 7 cm byl 
namalován tmavočervenou analinovou barvou, zředěnou vodou (takovou barvu používali stolaři k fládrování ná-
bytku) na průčelí tří domů a to vždy šablonovitě ve dvou provedeních. Ve zmíněných domech žili vedoucí Národ-
ního souručenství František F. a Josef D. a dále hlavní agitátor do této strany Alois F. Případ oznámil poškozený 
Josef D.

Při domovní prohlídce byla u Aloise Š. zajištěna „v hrnéčku na okně část zaschlé barvy a poblíže v balíčku trochu 
zaschlé modře, z kterých bylo možno docíliti odstín barvy použité k malování hákových křížů. Barvy ty byly zaba-
veny a jako věc doličná současně s kouskem dřeva nalezeným na místě činu odevzdají se tamnímu soudu“. Šablony 
nalezeny nebyly.

Alois Š. popřel, že by hákové kříže na fasádu domů namaloval. Udal, že toho večera byl až do půlnoci v hostinci, 
„odkud šel však přímo domů a ulehl ke spánku, ze kterého se probudil až ráno a o případu se dozvěděl teprve poz-
ději, před příchodem četníků. O hrnéčku od barvy prohlásil, že v něm měl o velikonočních svátcích barvu na barvení 
vajec“.

Ať již nakonec namaloval hákové kříže na fasády domů kdokoliv, jistě měl podporu valné většiny obyvatel Knínic. 
V závěru vyšetřovacího spisu coby zdůvodnění uvedeného incidentu totiž stojí: „Proti osobám, na jichž domech  
a obydlích byly hákové kříže namalovány je část občanů obce Knínic a zvláště mládeže zaujata proto, že osoby ty dle 
jejich přesvědčení mění své politické přesvědčení dle toho, jak se jim v jejich prospěch hodí“.

(Národní souručenství bylo po okupaci 15. 3. 1939 jediné povolené politické hnutí. V čele NS stál prezident Emil 
Hácha. Proklamovaným cílem politického hnutí bylo sjednocení a povzbuzení českého národa. Na politické úrovni 
se mimo jiné zaměřovalo na národní pospolitost a vztah k Říši. Národní souručenství nebylo v lehké situaci, na jedné 
straně mělo představovat hnutí sdružující český lid, na druhé muselo vykazovat loajalitu vůči okupantům.)



15

velitelé četnické stanice v Šebetově (včetně Ov snB)
Prvním velitelem četnické stanice se stal 7. 5. 1907 četnický závodčí Bartoloměj hluštík. V Šebetově sloužil do  
23. 1. 1908, poté byl přeložen do Kunštátu. V dalších letech se na četnické stanici vystřídali následující velitelé:  vrch. 
strážmistr I. tř. Jakub Forman (23. 1. 1908–30. 9. 1924), vrch. strážmistr František vendolský (1. 10. 1924–31. 
5. 1925), vrch. strážmistr František Jílka (1. 6. 1925–14. 6. 1929), opětovně nyní již vrch. strážmistr Bartoloměj 
hluštík (15. 6. 1929–5. 11. 1931), vrch. strážmistr Josef mikšík (1. 6. 1931–17. 8. 1939), vrch. strážmistr Josef 
plihal (15. 11. 1939–1. 7. 1942), vrch. strážmistr stanislav Klimeš (10. 9. 1942–30. 11. 1944), praporčík maxmilián 
Kaluža (15. 12. 1944–15. 8. 1946) a vrch. strážmistr Ludvík peša (15. 8. 1946–15. 10. 1951).

Bartoloměj hluštík – první velitel četnické stanice v Šebetově
Bartoloměj Hluštík (*17. 4. 1877, Zábřeh-Skalička–†11. 7. 1958, Šebetov) pocházel z rodiny barvíře. Po ukončení 
obecné a následně měšťanské školy nastoupil v r. 1891 k tříletému studiu na pokračovací škole v Zábřehu, kde se 
mimo jiné vzdělával v technickém kreslení, v matematice či v obchodním účetnictví. Podle dochovaného vysvědčení 
z posledního ročníku si při studiu vedl velmi dobře.

Dne 1. 10. 1898 nastoupil Bartoloměj Hluštík vojenskou základní službu u 93. pěšího pluku v Olomouci. V září 1899 
byl jmenován do hodnosti svobodníka, v prosinci ještě téhož roku povýšil na desátníka a konečně v záři 1900 se stal 
četařem. Před odchodem do civilu se Bartoloměj Hluštík rozhodl pro službu u četnictva. Hodnost četaře mu otevřela 
dveře k nástupu do školy četníků na zkoušku, kterou absolvoval na podzim r. 1901 v Brně.  Den před Štědrým dnem 
byl převelen na četnickou stanici do Boskovic, kde posléze sloužil do 30. 6. 1906 (od září r. 1902 v hodnosti čet-
nického závodčího). Dne 1. 7. 1906 byl převelen do hodnostní školy do Brna (škola pro velitele četnických stanic).  
V prosinci téhož roku složil zkoušky a poté zřejmě odešel do Kunštátu, odkud byl počátkem května 1907 převelen 
ve funkci velitele do nově zřízené četnické stanice v Šebetově. Do Kunštátu se vrátil k 30. 9. 1908 jako zástupce 
velitele stanice a koncem listopadu téhož roku povýšil ze závodčího na strážmistra. K 1. 10. 1909 se Bartoloměj 
Hluštík stává zhruba na rok velitelem četnické stanice ve Šternberku a o rok později velitelem stanice v Hněvotíně.  
K 1. dubnu 1911 byl Bartoloměj Hluštík jmenován velitelem četnické stanice v Olomouci-Novosadech. Zde vyko-
nával službu nejdříve v hodnosti strážmistra II. tř. (jmenován 2. 6. 1914), pak v hodnosti strážmistra I. tř. (jmenován  
1. 12. 1918) a po reorganizaci v r. 1920 v hodnosti vrchního strážmistra (jmenován 4. 8. 1920) až do 15. června 1929. 
Poté se ještě na krátký čas vrátil jako velitel stanice do Šebetova (15. 6. 1929–1. 12. 1931), načež byl trvale převelen 
do výslužby.

Bartoloměj Hluštík strávil u četnictva celkem 30 roků, 2 měsíce a 15 dnů. Za tato odsloužená léta mu bylo de-
kretem Zemského četnického velitelství v Brně stanoveno k 1. 12. 1931 roční výslužné 24 300 Kč. K této částce 
se mu připočítával příspěvek na nezaopatřené děti: výchovné ve výši 3000 Kč ročně a na každé dítě přídavek ve 
výši 900 Kč ročně.

Dne 31. ledna 1910 se Bartoloměj Hluštík oženil s Marií Hrdou, dcerou panského šafáře Josefa Hrdého ze Šebetova. 
Vychovali pět dětí. (Podrobněji viz Zpravodaj obce Šebetov, IV/2017.)

strážmistři četnické stanice v Šebetově
Četnickou stanicí prošlo za dobu jejího trvání 38 strážmistrů. Jedním z nich byl i knínický rodák Josef Krajíček.
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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

Josef Krajíček se narodil 4. května 1891 na čp. 96 Josefu Krajíčkovi a jeho manželce Anežce roz. Vybíhalové. Do 
konce I. svět. války sloužil v c. k. armádě, kde dosáhl hodnosti četaře. Poté odešel k četnictvu a po absolvování 
příslušného kurzu nastoupil k zemskému četnickému velitelství v Brně. Dne 26. 11. 1918 byl převelen k doplnění 
stavu po náhle zesnulém strážmistru Josefu Blažkovi na četnickou stanici do Šebetova. Zde Josef Krajíček setrval 
do 22. 11. 1920, kdy se vrací zpět na zemské velitelství v Brně. Brzy poté odchází na četnickou stanici do Hrušek 
u Hodonína.

Josef Krajíček sloužil v Hruškách jako strážmistr, v pozdějších letech jako velitel četnické stanice až do r. 1948, kdy byl 
nucen z politických důvodů službu opustit. Zemřel v Hruškách v r. 1968.

Dne 6. listopadu 1924 se Josef Krajíček oženil s Boženou Dračkovou z čp. 47. V manželství se narodil syn Josef a dcera 
Jaroslava.

poděkování
Za poskytnuté fotografie děkují paní Marcele Greplové ze Šebetova (Bartoloměj Hluštík) a panu Rudolfu Krajíčkovi 
(Josef Krajíček) z Knínic.

příště
Vzhledem k množství materiálu, který se mi nakonec v souvislosti s četníky sešel, se za nimi vypravíme i v březnovém 
vydání Zpravodaje. Seznámíme s případem sexuálního obtěžování malé školačky a připomeneme si další jména z řad 
četnických strážmistrů. 
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Bartoloměj Hluštík (zcela vlevo), první velitel četnické stanice v Šebetově. (Kolem r. 1910.)

Josef Krajíček (četnický strážmistr) s manželkou Boženou, dcerou Jaroslavou a synem Josefem. (Kolem r. 1930.)



18

Vydal Úřad městyse Knínice 107, PSČ: 679 34, IČO 00280330.
Email: um@mestyskninice.cz, telefon: 516 465 423, 774 654 232, www.mestyskninice.cz.

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 21476. Uzávěrka příštího čísla je 23. 2. 2020. 
Číslo 2/2020, 80. vydání, 8. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 400 ks. Zdarma.

Použité fotografie – Ivan Jakubec, Marek Hrdý, archiv Úřadu městyse, ZŠ a MŠ. 

Ples  městyse  a  karneval  2020


