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informace  z  radnice
Úřad městyse Knínice nechal zpracovat projektovou dokumentaci na opravy chodníků v Knínicích. 
V nejbližší době budou provedena výběrová řízení na opravy chodníku v ulici Vanovská a chodníku od 
křižovatky hlavní silnice k Agrospolu (u kapličky) podél hlavní silnice směrem k vlakovému nádraží. 
Na úřad byl zakoupen nový malotraktor pro potřeby obce. K tomu bude dodána ještě čelní otočná radlice na 
sníh, sklápěcí přívěs a boční mulčovač. Současně jsme zažádali i o dotaci na komunální techniku, ze které 
chceme pořídit sypač za malotraktor, kompresor a další věci nezbytné pro každodenní údržbu městyse. 
S firmou Povodí Moravy s.p. spolupracuji na dokumentaci k čištění úseku koryta Semíče od mostu 
hlavní silnice u prodejny Jednoty až k železničnímu mostu u fotbalového hřiště. Zde dojde i na kácení 
nebezpečných stromů a prořezu náletových dřevin kolem koryta. V květnu a v září pak bude prove-
dena seč trávy kolem celého koryta Semíče. Pokud by byl zájem ze strany brigádníků o sečení trávy 
kolem potoka, mohou se nahlásit na úřad městyse.  
Ke kácení jednoho stromu a prořezu ostatních stromů dojde i kolem hřbitovní zdi, aby větve nepadaly 
na pomníky. 
Prořez byl po předchozí domluvě se Správou a údržbou silnic Blansko proveden též kolem hlavní silnice 
nad Brudní u svodidel. O výměnu svodidel za nová jsem žádal na podzim, snad k opravě letos dojde. Žá-
dost byla podána i na opravu zábradlí u Brudně, v horní části zábradlí téměř nedrží.  Pracovníky SÚS JmK 
by mělo dojít i ke skácení suché lípy u hlavní silnice vedle křižovatky k poště, u kontejnerů na plasty.  
Když jsem zmínil nádrž Brudni, tak u ní proběhla oprava místa, kde nádrž prosakovala. Doufám, že 
bude již vše v pořádku.       
Během února probíhají jednání i kolem půdní vestavby na místní základní škole z důvodu navýšení 
počtu tříd.     
Od nového roku probíhá též administrativa kolem prodloužení povolení místní skládky na autostrádě. 
Administrativa je ale čím dál větší, co stačilo před několika lety k povolení skládkování, dnes už 
nestačí, musí se oslovovat čím dál více institucí. Snad vše dobře dopadne a skládka bude brzy pro 
občany Knínic znovu otevřena. 
V následujících dnech nás navštíví ochotnické divadlo z Boskovic s hrou „Když se zhasne“ a první 
dubnovou sobotu proběhne v Knínicích celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na akce 
jste srdečně zváni.  

Petr Grénar 
starosta městyse   

Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm s DPH. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31. 3. 2020 je splatnost první poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč/os. 
Druhá část je splatná do 30. 9. 2020. 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 je do 31. 3. 2020 splatnost místního poplatku za psa. 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 naleznete na internetových stránkách městyse. 
Občané, kteří mají pronajatý pozemek od městyse, jsou povinni tento do 31. 5. 2020 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.
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Nový malotraktor pro zajištění údržby veřejného prostranství.

Vítání občánků
V neděli 8. 3. 2020 proběhne v obřadní síni Úřadu městyse Knínice vítání nově narozených dětí. 
Přivítáme děti narozené v druhé polovině roku 2019 a začátkem roku 2020. 

Sběr elektrozařízení a železného šrotu
V sobotu 4. 4. 2020 proveden Sbor dobrovolných hasičů Knínice sběr elektrozařízení a železného 
šrotu. Odpad umístěte prosím před Váš dům do 9 hodin. Svoz bude probíhat celý den. Pokud nebu-
de odpad odebrán v daný termín svozu, kontaktujte tel. č. 721 600 374, p. Pechy. Děkujeme. 

Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
– velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace.
– pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná 
 k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká 
 zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační 
 a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené.
– mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení 
 používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané 
 k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže 
 nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání 
 nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, 
 hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, 
 videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, wifi, počítače, 
 notebooky, klasické telefonní přístroje apod., televizory, monitory, LCD televizory a monitory.

odpady
Odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 10. 3., 24. 3.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.

Provozní doba skládky:  
v měsíci březnu skládka uzavřena.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci (21. 3.)
8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin
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šKOlA  A  šKOlKA



6

Čeps cup – krajské finále dívky
Ani tentokrát děvčata nezklamala a bojovala s nasazením všech sil. Další nové zkušenosti a pilo-
vání techniky. Ostatní trenéři nevěřili, že hrajeme od září a v rámci Tv a pohybových her. Velká 
pochvala – Barbora Boleloucká, Sabina Crhová, Marie Pulcová, Karolina Markusová, Anna Šper-
ková, Daniela Drobečková, Gabriela Blahová, Anna Mahelová, Alžběta Muchová, Klára Novotná, 
Marie Střelcová. A to nejdůležitější – děvčata to baví.

Mgr. Iva Paráková

Fauna Moravy

V pátek 24.ledna se žáci 7. ročníku zúčastnili exkurze do Moravského zemského muzea v Brně  
a navštívili expozici Fauna Moravy. I přes poněkud ztížené podmínky zvládli splnit všechny pro ně 
připravené úkoly. A nenechali se odradit ani rozmary počasí, které jim připravilo nečekanou ledovku. 
Přestože z chodníků a silnic bylo kluziště na šikmé ploše z kočičích hlav, nikdo nepřišel k úrazu.

Mgr. Helena Paroulková  
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Družina má talent
Dne 29. 1. 2020 se uskutečnila soutěž Družina má talent. Účinkující se prezentovali ve hře na 
hudební nástroje, ve zpěvu, recitaci, kresbě, tanci a baletu. Porota hodnotila jejich výkony usmě-
vavými smajlíky a drobnými cenami. Nakonec zazněla společná píseň a slib, že další ročníky této 
společenské akce budou následovat. 

Zuzana Richterová

školní ples 9. ročníku na Zš
V pátek 14. února nás žáci deváté třídy pozvali na školní ples, který uspořádali ve školní tělocvičně 
pro žáky 2. stupně. Připravili výzdobu, program, občerstvení, tombolu i předtančení. Jejich společ-
né úsilí se setkalo s radostnou odezvou u všech účastníků. Děkujeme za velmi pěkný zážitek.

Mgr. Simona Gricová

Únor v mateřské škole
Do února nás uvádí svátek Hromnic, svátek končící zimy a naděje v návrat slunce a tepla. Naděje, 
že se příroda opět začíná probouzet k životu a koloběh pokračuje. Zimu jsme přečkali a je čas to 
oslavit – masopustem a karnevalem. I v mateřské škole jsme se po prázdninách všichni oblékli do 
masek a užili si karneval. S programem nám tentokrát pomohly studentky SPgŠ  Boskovice. 
Předškoláci se připravují k zápisu, probíhají poslední lekce edukačně stimulačních skupin. Jak šlo 
kotě do škol byl program, který jsme společně s předškoláky navštívili v knihovně v Boskovicích, 
chystáme se za kamarády do 1. třídy.
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Berušky
Zimní měsíce, kdy sluníčko málo svítí, bývají často obdobím nemocí. Proto jsme se zaměřili na 
prevenci. Jak se v zimě oblékat, co je to otužování a proč je to dobré, zdravé potraviny. Spoustu 
informací o lidském těle jsme se dozvěděli z encyklopedií (pokus – jak nám bije srdce a dýchají 
plíce). Neméně zajímavé bylo zkoumání našich smyslů – zraku, hmatu, čichu, sluchu a chuti. Jak 
se asi žije lidem, kteří nevidí? Ten pocit jsme zažili při hře Slepá bába. 
S tématem Moje tělo, tělíčko jsme si hráli a učili se písničku s pohybem Hlava, ramena, říkanku 
Polámal se mraveneček, poslouchali jsme pohádku Paleček a jeho kamarádi. Bavilo nás hrát si 
na lékařskou ordinaci a obvazy ošetřit zraněného kamaráda. Společně jsme na velký papír obkreslili 
tělo kamaráda a pojmenovali jednotlivé části těla. Nakonec jsme si každý svoje tělo zvážili a změřili.

Sluníčka
„Ve zdravém těle zdravý duch“ – po lednovém tématu lidské tělo a zdraví jsme se v únoru věnovali 
zimním sportům a radovánkám na sněhu jak venku – bobování, stavění sněhuláků, pozorování stop ve 
sněhu, námrazy, ledu, bruslení na stadionu v Boskovicích, tak ve třídě – překážková dráha, na lyžaře, 
cvičení s padákem. Společně jsme si popovídali o dodržování bezpečnosti při sportech, z plastelíny jsme 
si vymodelovali sněhuláky. Vyprávěli jsme si o zvířátkách v zimě, jak jim můžeme pomoci přečkat zimu. 
Naučili jsme se písničku s pohybem Vrabec a sýkorka, v pracovním listě jsme přiřazovali ke zvířatům 
stopy a všichni společně z papíru vytvořili krmítko s ptáčky. Nezapomněli jsme ani na polární zvířátka, 
pracovali jsme s globusem a encyklopediemi. Nejvíc děti zaujali tučňáci a tuleni. Děti měly spoustu 
otázek i odpovědí k tématu. Jedno dopoledne jsme se převtělili do tučňáků – opatrovali jsme vejce (ko-
lébavá chůze, tulení k sobě, přeskakování ker). Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme si z plastové 
lahve tučňáka i vyrobili. A o tuleni vám na závěr povíme legrační říkanku.

Tulení tulení,
to je pěkné mazlení.
Tulili se tuleni,
byli hodně studení.

Žabky
Planety, sluneční soustava, černá díra, gravitace, astrolog, teleskop, souhvězdí, znamení zvěrokru-
hu, kosmonaut...Všechna tato slova zazněla na elipse ve spojení se slovem VESMÍR. Vesmír – téma 
pro děti velmi zajímavé, zábavné a tajuplné.
Dozvěděli jsme se kolik planet má sluneční soustava, jak se jmenují, že nejblíže slunci je Mer-
kur a nejvzdálenější je Neptun, že Slunce není planeta, ale hvězda atd. Děti si vyrobily čelenky  
s jakoukoli planetou a ve hře na sluneční soustavu si zahrály na planetu obíhající okolo slunce po 
své dráze. Odpoledne všechny planety únavou usnuly. V pracovních činnostech jsme tvořili z pa-
píru – sluneční soustavu, kosmonauta z ruličky, raketu. Na téma Vesmír si předškoláci vypracovali 
pracovní listy zaměřené na grafomotoriku. Děti měly k dispozici fotografie planet, encyklopedie  
a knížky o vesmíru. Vedli jsme debatu o životě ve vesmíru, na ostatních planetách a na planetě 
Zemi. O podmínkách, které nejsou všude stejné, a že jen na planetě Zemi mohou žít živé organismy 
díky elementům – voda, vzduch, země ( půda), světlo. Vše je společně propojené a tvoří základní 
podmínky pro život na planetě Zemi. Téma jsme zakončili na elipse – seznámení se světadíly, ob-
dobím dinosaurů a zajímavostí z jejich života. Učíme se píseň Chválím tě Země má.
Po prázdninách jsme v rámci tématu Vím, co mi škodí a znám své tělo začali číst knížku Filipova 
dobrodružství. Děti se z příběhů dozvěděly, co našemu tělu škodí a co mu naopak prospívá. Na-
vštívili jsme Ostrov zdraví, Ostrov tabákových banditů, alkoholínu a drogery. Vedli jsme diskusi 
o závislostech a jaký mají dopad na lidské tělo. Na fotbalovém hřišti jsme si zahráli hru na žíly  
a krev – jak krev prochází žílami zdravého člověka a jak žílami kuřáka, či člověka, který se nezdra-
vě stravuje. S míčem jsme hráli hru, jak krvinky přenáší po těle kyslík ke všem orgánům. Venku 
jsme pozorovali tekoucí vodu – okapy, strouhy, kanály. Samozřejmě jsme si v kalužích zadováděli. 
Zažili jsme na vlastní kůži i sílu větru.

Kolektiv učitelek MŠ
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SporT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE

Rozpis utkání

Pavel Lajšner
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PřIPRAVOVANé  AKCE
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zdraví
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MUDr. Rula Machačová
DOVOlENÁ 10. 3.–23. 3. 2020
sestra v ordinaci přítomna
Boskovice, lidická 10: 7.30–10.00 hod.

zástup – akutní stavy:
MUDr.Pavel Doležel: Velké Opatovice,Blansko

Dětská pohotovost nem.Boskovice :
po–pá 17.00–22.00 hod., so–ne 8.00–20.00 hod.

MUDr.Rula Machačová
dne 27. 3., 17. 4., 29. 4. 2020 neordinuje (seminář)
Zástup: MUDr. Pavel Doležel – Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost od 17–22 hodin

Homeopatie
Homeopatií si pomáhám v léčbě od roku 2004. Tato léčebná metoda je naprosto neškodná a vysoce 
účinná, proto by měla být homeopatika lékem první volby a to zejména u dětí. V dětském věku 
významně snižuje nemocnost a řeší i problémy, se kterými si klasická medicína vůbec neví rady. 
Poruchy spánku, špatné prospívání, snížená imunita v důsledku opakovaných infekcí dýchacích 
cest, chronické záněty uší, chronické rýmy, obtíže s kojením atd. Použití homeopatických léků  
v prevenci nebo v začátku onemocnění zlepšuje reaktivitu imunitního systému dítěte i dospělého. 

Nečekejte na první kýchnutí a připravte se s pomocí homeopatie na jarní pylovou sezónu již nyní!
Homeopatická léčba většinou velmi rychle a účinně zlepšuje pylové obtíže jako je rýma, slzení  
a pálení očí, kašel, svědění patra nebo středouší. U těchto obtíží velmi dobře fungují i homeopa-
tické preventivní léky, které je třeba nasadit včas před očekávanou pylovou sezónou a které pak 
výrazně zlepšují či zcela eliminují akutní obtíže v sezóně.

Použití homeopatických léků v prevenci nebo v začátku onemocnění zlepšuje reaktivitu imunitního 
systému dítěte i dospělého,
v důsledku toho není nutné používat tolik klasických léků a stabilita zdraví je podstatně lepší.

MUDr. Rula Machačová

řÁDKOVÁ  INZERCE

Potraviny MEGI Knínice 
nabízí substrát zahradnický 20 l nebo 70 l, substrát na pelargonie 20 l a sazečku.
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

IV. Závažné trestné činy

1. „Zprznění“
Pohlavní zneužívání, jehož skutková podstata spočívá, jak praví odborná terminologie, ve vykonání soulože s osobou 
ve věku pod stanovenou hranicí nebo v jiném způsobu pohlavního zneužití takové osoby, patřilo už za první republiky 
k závažným trestným činům. Tehdy šlo o zločin „zprznění“, v rozmezí let 1950–1961 pak nesl tento trestný čin název 
„trestný čin pohlavního zneužití“.

Během válečného jara r. 1943 došlo k jednomu takovému „zprznění“ i v Knínicích. Pro šebetovské protektorátní četníky 
to nebyl případ zdaleka ojedinělý. Jak dokládají vyšetřovací spisy, v krátkém časovém období let 1939–1940 totiž muži 
zákona vyšetřovali hned dvojí obtěžování nezletilých. Oba případy se udály ve Vanovicích a k pohlavnímu zneužití 
nedošlo jen proto, že mladiství věděli, jaké jim od několikrát trestaného muže z Borotína hrozí nebezpečí, na jeho řeči 
nedali a stačili utéct do bezpečí. I kníničtí občané – jak ostatně nakonec vyplyne z následujícího textu – znali pedofilní 
sklony svého souseda, a proto se díky jejich všímavosti nakonec nestalo opravdu to nejhorší. Ještě dodám, že celý vy-
šetřovací spis je veden v německém jazyce.

Dne 30. ledna 1943 se kolem poledne vydala Marie Prchalová z čp. 146 ke studni pro vodu, když tu si povšimla vcházet 
do jednoho z nedalekých domků malou školačku. Muže, který v domě přebýval – říkejme mu třeba Florian – velmi 
dobře znala. Věděla, že byl již několikrát trestně stíhán za obtěžování nezletilých dívek, proto o tom co zahlédla, ihned 
řekla své spolubydlící, jinak švagrové Růženě Prchalové. Ta bez otálení běžela do blízké školy, kde věc oznámila od-
bornému učiteli Emilu Glotzmannovi.

Ani Emilu Glotzmannovi nebyla minulost dotyčného muže neznáma. Bez dlouhého otálení si proto oblékl kabát  
a spěchal k domku podezřelého. Vzhledem k tomu, že vrátka na dvorek byla zamčená, přičemž klíč zůstal z vnitřní 
strany zámku, nezbylo mu než na ně třikrát a to pořádně zabušit. Záhy nato vyšel z domku Florian, odemkl a pustil 
učitele dovnitř. 

Když Emil Glotzmann vstoupil do místnosti, v níž byl „spáchán zločin“, schovávala se žačka – říkejme ji Tereza – za 
dveřmi. Učitel ji okamžitě vyvedl ven, kde si povšiml, že je nedbale oblečená, totiž že jí pod rozepnutým kabátem visí 
přes kalhoty spodní košilka. Ve škole předal Emil Glotzmann žačku její třídní učitelce Marii Janouškové, která ji po 
delším dotazování poslala domů.

Podle vyšetřovacího protokolu byl případ oznámen 1. 2. 1943 vrchnímu strážmistrovi Stanislavu Klimešovi, který toho 
dne vykonával v Knínicích služební pochůzku. Zápis z výpovědi školačky Terezy však svědčí o tom, že četníci byli 
obeznámeni s trestným činem již bezprostředně po jeho spáchání. Ještě tentýž den, tedy 30. 1. o 15. hod. totiž proběhl 
v kanceláři radnice výslech nezletilé dívky, který v přítomnosti starosty Ludvíka Vašíčka a za asistence šstrážm. Antoní-
na Hylše vedl vrch. strážm. Stanislav Klimeš. Ve večerních hodinách 30. 1. pak Tereza v doprovodu Aloisie Kopalové, 
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která se o dívku starala, navštívila obvodního lékaře MUDr. Josefa Mikuly v Šebetově. Výslechy svědků, tedy Marie 
Prchalové, Růženy Prchalové a odborného učitele Emila Glotzmanna proběhly 1. 2. od 16. hod. rovněž na radnici.

Jak jsme si již řekli, pozornost četníků se ze všeho nejdříve soustředila na poškozenou. Šlo o sedmiletou žačku druhé 
třídy základní školy, která pocházela z tehdejší Moravské Ostravy. Do Knínic, kde byla svěřena do péče již zmíněné 
Aloisie Kopalové, manželky Františka Kopala, přijela 17. 12. 1942 v rámci programu organizace „Charita“ (Deutscher 
Caritas verand = církevní organizace, která za války zprostředkovávala pobyty městských dětí na venkově).

Z prvních slov malé školačky četníci pochopili, že ve skutečnosti mají co dělat hned s dvěma případy „zprznění“. 
Dívenka totiž uvedla, že v bytě obviněného byla už jednou, a to někdy krátce před vánocemi 1942. Tento a poté  
i novější incident pak popsala následovně: „Jednoho dne někdy před vánocemi 1942 jsem kolem 12. hod. opustila 
školu a šla jsem domů. Když jsem došla ke Florianovým dveřím, tento mne zastavil a začal mne lákat do svého bytu. 
Poté, co jsem vešla na dvorek, zamkl za sebou dvířka. V místnosti mi Florian řekl, že pokud budu hodná, dá mi  
2 koruny. Pak mi stáhl kalhoty ke kolenům a lechtal mě prsty mezi nohama. Vše trvalo jen chvíli. Pak mi dal Florian 
slíbené 2 koruny a poslal mě domů. Když jsem šla 30. 1. 1943 ve 12. hod. ze školy, Florian stál opět ve dveřích a volal 
na mě: - Ty, pojď sem! - Zavedl mne do bytu a zamkl za sebou venkovní dveře. V místnosti mi řekl: - Buď hodná! -  
a dal mi 2 koruny. Pak mi sundal kalhoty a položil mě na postel. Sám si sedl přede mě na nízkou židli, obnažil mě  
a začal mě jazykem a prsty hladit a lechtat. Brzy nato se ozvalo bouchání na dveře. Florian okamžitě všeho nechal  
a šel otevřít. Před tím mi však ještě řekl: - Přijdi zase ke mně, já ti dám cukroví! - Když Florian odešel, rychle jsem 
si natáhla kalhoty. Poté vstoupil do místnosti pan učitel Glotzmann a vyvedl mne odsud ven.“

Naštěstí tedy nedošlo k znásilnění, což nakonec potvrdil i obvodní lékař MUDr. Josef Mikula, do jehož ordinace v Še-
betově zamířila, jak jsme si již řekli, malá školačka v doprovodu Aloisie Kopalové bezprostředně po výslechu 30. ledna. 
Doktor Mikula do zprávy uvedl, že žádné poškození pohlavních orgánů u děvčete neshledal. Zároveň dodal, že Florian 
se před necelými dvaceti lety léčil ze syfilidy.

Obviněný Florian vypovídal před vrchním strážm. Stanislavem Klimešem, štábním strážmistrem Antonínem Hylšem  
a starostou Ludvíkem Vašíčkem zřejmě rovněž 1. 2., nejpozději v dopoledních hodinách 2. 2. 1943. Do protokolu uve-
dl, že se vše odehrálo tak, jak popsala školačka a svědci. Pouze popřel, že by v případě dotyků použil hrubšího násilí  
a dodal, že školačka neměla kalhoty. O prvním incidentu před vánocemi 1942 se vyjádřil v tom smyslu, že tyto informa-
ce se nezakládají na pravdě, že si školačka vymýšlí. Na závěr přiznal, že čas od času mívá obdobné sexuální touhy, které 
v danou chvíli nemůže ovládat. Četníci konstatovali, že v době spáchání trestného činu byl Florian (doplním, že šlo  
o sedmašedesátiletého domkaře, původně dělníka na pile v Šebetově, jenž měl ze dvou manželství devět dětí) v domě 
zcela sám. Jeho žena, která s ním žila ve společné domácnosti, šla toho dne kolem 11. hodiny nakupovat a vrátila se až 
po poledni, čehož Florian využil.

Protože, jak uvádí v závěru vyšetřovací protokol, hrozilo reálné nebezpečí, že by Florian mohl ovlivňovat svědky, byl 2. 2. 
v 15. hod. zajištěn a ještě téhož dne v 18.15 hod. předán do rukou Okresního soudu v Boskovicích. Jaké výše trestu se mu 
za jeho vlastně již čtvrtý delikt dostalo, vydokladováno není. Pouze tolik mohu dodat, že celý vyšetřovací spis si k podrob-
nému prostudování vyžádala i brněnská protektorátní kriminální policie.
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2. Znásilnění 
V odborné terminologii se dočteme, že znásilnění je druh sexuálního násilí, spočívající ve vynucení si pohlavního styku či 
jiné podobné sexuální aktivity proti vůli zneužité osoby. Ve středověku a počátkem novověku bylo v našich zemích „násil-
né smilstvo“ trestáno smrtí formou lámání kolem, posléze stětím a následným vpletením v kolo, posléze pouze stětím.

S případem znásilnění se v letech 1939–1940 setkali šebetovští četníci jednou. Incident se neodehrál v Knínicích a ani 
jeho dva hlavní protagonisté, totiž obviněný a poškozená neměli s Knínicemi nic společného, přesto se ve vyšetřovacím 
spisu objevuje hned několik místních jmen. Jde o výpovědi očitých svědků, jimiž se zcela nečekaně stali mladíci ze 
zdejšího nedávno založeného fotbalového klubu.

Případ se odehrál 31. 8. 1941 kolem 18. hod. v hostinci Čeňka Veselého v Kořenci čp. 29. Na nedělní procházce se 
zde před náhlým deštěm schovala čtveřice mladých lidí, Vlasta Š. ze Žďárné a Marta B. z Brna, které doprovázeli 
Bohumil F. a Štěpán V. z Boskovic. Po nějaké chvíli si k jejich stolu přisedli Antonín Z. ze Žďárné a František K. 
z Protivanova a začali se bavit s Vlastou Š. Když se posléze od stolu vzdálili, zamířila Vlasta Š. ven do chodby na 
záchod. Zde se k ní znenadání připojil František K., násilím dívku vmáčkl do prostoru záchodu a zastrčil za sebou 
petlici. Vyšetřovací spis dále pokračuje: „Na záchodě povalil František K. Vlastu Š. na znak na sedadlo záchodu  
a stáhl ji kalhoty, které si zastrčil za košili a snažil se ji znásilnit. Když se Vlasta Š. bránila a vyhrožovala Františku 
K., že bude křičeti, uchopil ji tento levou rukou kolem krku, postavil ji ke stěně záchodu a prsty levé ruky jí stiskl 
hrdlo. Nato vykonal František K. na Vlastě Š. ve stoje soulož. Vlasta Š. se při tom Františku K. bránila, přičemž jí 
tento roztrhl šaty na pravé lopatce. Při této tahanici anebo přitom, když František K. Vlastu Š. povalil na sedadlo 
záchodu, uhodila Vlasta Š. hlavou do stěny záchodu a prorazila si kůži na temeni hlavy.“  Pro dokreslení celé situace 
musím dodat, že záchod měl rozměry na výšku 1,85 m, na šířku 1m x 0,80 m a především byl celý zbytý z prken, 
mezi nimiž byly až 1 cm velké spáry. Šlo o záchod užívaný pro malou potřebu, v jeho sousedství stál záchod pro 
velkou potřebu.

Kamarád Vlasty Š., svědek Bohumil F. vypověděl, že chvíli po odchodu Vlasty Š. rovněž zamířil k záchodům. „Když 
jsem přišel na chodbu hostince, spatřil jsem, jak je záchod kolem obstoupen mladíky (fotbalisty) z Knínic, kteří se spá-
rami stěn záchodu dívali do záchodu. Sám jsem též přistoupil a viděl jsem Vlastu Š., jak se brání Františku K. a křičí, 
aby ji pustil. Utíkal jsem proto pro Štěpána V., kterého jsem již cestou potkal, jak též pospíchá k záchodu…“  Svědek 
Štěpán V. slova Bohumila F. potvrdil a dále dodal, že na celou věc byl upozorněn rolníkem Učněm z Kořence. Když se 
dostal k záchodku, začal tlouci na dveře, načež se ozvala Vlasta Š. „Mladíci kolem stojící mě upozornili, že na záchodě 
jest ještě nějaký mladík.“ vypovídal Štěpán V. dále do protokolu. „Proto jsem neznámého mladíka vyzýval, aby Vlastu 
Š. pustil. Mladík v záchodě se neozýval, ale po chvilce sám otevřel a za ním vyšla Vlasta Š., která ihned počala plakati. 
Mladík vystoupil ze záchodu a ukazoval mně nějakou legitimaci, kterou však neotevřel a říkal mi, že mi do toho nic není 
a odešel. Vlasta Š. nám pak vyprávěla, že onen mladík ji na záchodě znásilnil.“

Vlasta Š. ve výpovědi uvedla, že byla dosud „neporušena“. Šaty, které ji František K. při znásilňování roztrhal, jakož  
i krví potřísněné prádlo a střevíce byly zajištěny četnickou stanicí ve Žďárné a předány Okresnímu soudu v Boskovicích 
jako věci doličné.

Klíčovými svědky v celé kauze byli hoši z knínického fotbalového klubu.



16

Alois Dosedla z čp. 177 při výslechu 9. 9. 1941 na četnické stanici v Šebetově strážmistru Josefu Chladilovi do protoko-
lu uvedl: „Spolu s jinými fotbalisty schoval jsem se dne 31. 8. 1941 po 17. hod. před deštěm v hostinci Čeňka Veselého 
v Kořenci čp. 29. Když jsem konal na záchodě malou potřebu, slyšel jsem v sousedním záchodě pro velkou potřebu 
mužský hlas - Stůjte rovno, bude to hned, nebojte se! - Ženský hlas jsem neslyšel.  V tom přišel do záchodu muž asi  
30 roků starý, štíhlý, tmavokaštanových vlasů, asi 180 cm vysoký s bílým kvítkem v klopě kabátu, který u záchodu volal: 
- Vlasto, co děláš! Vlasto, máš rozum! Pane, nestydíte se, jste drzý! - Toto volání patřilo dvojici na záchodě. Po dobu  
3 až 4 minut bylo v záchodě ticho. Pak mladík otevřel dveře záchodu a za ním vyšlo děvče, které bylo zaražené a bledé. 
Onen pán (Štěpán V.) se ptal mladíka, jak se jmenuje. Ten odpovídal jízlivě a jméno neřekl. Poté se oba muži asi půl 
hodiny hádali. Dvojice na záchodě byla asi čtvrt hodiny.“

Mladí fotbalisté Jiří Ferulík z čp. 179 a František Řeřucha z čp. 108 dosvědčili hádku Štěpána V. a Františka K. s tím, že 
posledně jmenovaný se vydával za Němce, ale německy neuměl.

Stolař a fotbalista František Látal z čp. 54 patřil k dalším očitým svědkům celé události. Do protokolu mimo jiné uvedl, 
že když byl v hostinci na malé straně, slyšel ve vedlejším záchodě šramot a slova. Díval se do záchodu spárami mezi 
prkny a viděl, jak mužský zápolí s ženskou, která se mu bránila. Muž seděl na desce a násilím táhl ženskou na své tělo. 
Při tom ji mačkal na sebe a držel ji za stehna. Děvče se bránilo násilím a rukama od sebe muže odstrkovalo. Při tom 
děvče vyráželo ze sebe slova „Ne, ne!“ V této tahanici a zápolení přemlouval muž děvče slovy: „To nic není, oba to po-
třebujem a bude to hned hotovo!“ Pak bylo na záchodě několik minut ticho. Co sedělo dále, František Látal již nevěděl, 
protože přišel Štěpán V. a začal tlouci na dveře.

Hostinský Čeněk Veselý uvedl, že pokud se dobře pamatuje, Vlasta Š. vypila v hostinci 2 deci červeného vína a nebyla 
opilá, František K. měl po 4 deci červeného vína „lepší náladu".

Výslech Františka K. proběhl 9. 9. 1941 odpoledne v bytě kořeneckého starosty Jana Zemánka za přítomnosti vrchního 
strážmistra Josefa Plíhala a štábního strážmistra Maxmiliána Kaluži. Obviněný František K. uvedl, že 31. 8. jel se svým 
kamarádem Josefem Š. na kole do Borotína pro gramofonové desky. Na zpáteční cestě se zastavili v hostinci Antonína 
Odehnala v Šebetově, kde posvačili a vypili po 1/8 červeného vína. Poté se zastavili v hospodě na Kořenci, kde si – 
vzhledem k tomu, že nebylo nikde volné místo – sedli ke stolu Vlasty Š., kterou před tím nikdy neviděli. Doznal, že proti 
vůli dívky vnikl za ní na záchod a po několikerém zapírání i to, že ji měl v úmyslu znásilnit, a proto ji stáhl kalhoty. Že 
by však došlo k pohlavnímu styku, to tvrdošíjně zapíral.

Ještě tentýž den sejmul strážmistr Antonín Hylš obviněnému Františku K. otisky prstů a na druhou stranu karty mimo jiné 
uvedl, že jde o devatenáctiletého krejčovského učně, štíhlé, 169 cm vysoké postavy, obličeje dlouhého, vlasů tmavokašta-
nových, očí modrých, čela prostředního, nosu vypouklého, rtů stejných, zubů špatných a brady prostřední, jehož zvláštním 
znamením je zlomená pravá klíční kost. Poté byl František K. předán Okresnímu soudu v Boskovicích. V závěru vyšetřo-
vacího spisu se uvádí, že: „František K. spáchal čin z nerozvážnosti v úmyslu, aby si ukojil svůj pohlavní pud“.

Strážmistři četnické stanice v šebetově
Dnes si připomeneme štábního strážmistra Antonína Hylše, který na četnické stanici v Šebetově sloužil od r. 1940. 
V pozici vyšetřujícího se s jeho jménem se můžeme setkat v obou dnešních kauzách.
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Antonín HYlš
(*1910, Vracov–†1977, Hrušky)
Antonín Hylš se narodil Vracově nedaleko Kyjova do rodiny tesaře Dominika Hylše. Vyrůstal se sestrou Marií.
Základní školu vychodil Antonín Hylš v Hruškách, kam se rodina přestěhovala poté, co zde jeho otec získal místo  
u železniční dráhy. Po ukončení měšťanky v Břeclavi pracoval Antonín Hylš jako tesařský dělník. V r. 1931 na-
stoupil základní vojenskou službu, na jejímž konci se rozhodl pro práci u četnictva. Osmiměsíční školu pro výcvik 
četníků na zkoušku absolvoval v Moravské Ostravě. Poté byl za-
řazen v hodnosti závodčího do pohotovostního oddílu v Hlučíně  
a souběžně pokračoval v dalším odborném výcviku.
V r. 1936 získal Antonín Hylš hodnost strážmistra a v téže době byl 
převelen na četnickou stanici do Velkých Opatovic. Posléze působil 
kratší dobu na četnické stanici v Pavlicích nedaleko Znojma, odkud byl 
v dubnu 1940 přemístěn na četnickou stanici do Šebetova. V r. 1941 byl 
Antonín Hylš jmenován do hodnosti štábního strážmistra. Během války 
sloužil několik měsíců jako ostraha železniční dráhy Břeclav-Brno.
Po ustanovení SNB v r. 1945 pokračoval Antonín Hylš dál ve službě na 
stanici v Šebetově, a to až do poloviny září 1952, kdy byla tato v rám-
ci reorganizace zrušena. Poté krátce sloužil na nově zřízené služebně 
SNB v Knínicích. V r. 1953 službu u SNB ukončil a odešel pracovat na 
pilu do Šebetova. V následujících letech se i s rodinou přestěhoval do 
Velkých Opatovic, kde si našel místo vrátného v tamějších MŠLZ.
V lednu 1940 se Antonín Hylš oženil s Marií Kafkovou, dcerou rol-
níka Josefa Kafky z Velkých Opatovic. Manželům se narodili synové 
Antonín (*1940) a Miroslav (*1945).
Antonín Hylš zemřel náhle během návštěvy své sestry v Hruškách 
v r. 1977.

Poděkování
Za vzpomínky a fotografii děkuji panu Antonínu Hylšovi z Knínic.

Příště
S kriminálními případy z Knínic se rozloučíme v dubnovém Zpravodaji, kdy nahlédneme do „Památníku četnické stanice 
v Šebetově“, abychom si mimo jiné pověděli o zločinu nejtěžším, totiž o vraždě. Zároveň si představíme četníky Františka 
Vendolského a Rudolfa Wilhelma. 

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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