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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané, 
jak již z médií víte, nejen naší republiku zasáhla epidemie koronaviru, o jejímž rozsahu a do-
padech neměl nikdo z nás ještě na začátku roku ani ponětí. Že se vládní nařízení dotknou kaž-
dého z nás nikdo asi nečekal, ale realita je taková. Po uzavření základních škol městys Knínice 
jako zřizovatel Základní a mateřské školy Knínice rozhodl po dohodě s ředitelkou školy a rodiči  
o uzavření místní mateřské školy. Vedl mě k tomu důvod, že téměř všechny děti zůstaly doma se 
svými staršími sourozenci ze základní školy, nebo si je  ponechaly rodiče jako prevenci před náka-
zou. Postupně tak učinily i další obce a města. Vládní nařízení se začala dotýkat i obcí a firem. Po-
znali jsme to např. na elektronické poště, kdy firmy přestaly komunikovat a začaly chodit spousty 
vládních nařízení, doporučení, usměrnění činnosti apod., z nichž ty nejdůležitější jsou vyhlašována 
rozhlasem a vyvěšena na úřední desku. Snad všechna nařízení pomohou a brzy se budeme vracet 
do normálních zajetých kolejí. Ale abych nepsal jen negativa, tak bych chtěl uvést jedno velké 
pozitivum. Tím je výroba roušek. Úřad musel zareagovat nějakým způsobem na nedostatek ochran-
ných pomůcek, a tak se nabídla spousta lidí, někteří darovali látky a další doma začali šít roušky, 
které jsme pak mohli doručit v prvním kole zejména starším, nejohroženějším spoluobčanům. Další 
roušky jsou postupně doplňovány do místních obchodů s potravinami, kde si je mohou lidé zdarma 
brát. Tímto bych chtěl všem, zejména skautům, kteří poskytnuli látku, šili roušky a pomohli s jejich 
distribucí občanům, poděkovat za vstřícné jednání. Děkuji, ceníme si toho. 
V uplynulém měsíci bylo sepsáno advokátní kanceláří odvolání ohledně návrhu na zrušení želez-
ničního přejezdu v Knínicích ve Vanovské ulici. Tahle věc se vleče již od července, kdy si dopisuji 
se správou železniční dopravní cesty. Jedno je jisté, že přejezd zůstane zachován. Ale bojuji s navr-
hovaným omezením, kdy by byl znemožněn průjezd delších vozidel nebo souprav přes železniční 
přejezd ve směru od střediska Agrospolu. 
Koryto Semíče je již Povodím Moravy vyčištěno od náletových a suchých dřevin. Termín samotné-
ho čištění se pořád mění, proběhne patrně v letních měsících. 
V nové lokalitě u nádraží došlo ke krádeži elektroměrového rozvaděče, u dalšího k ukradení vnitřní 
části rozvaděče. V případě podezřelého pohybu osob nebo vozidel informujte prosím úřad městyse. 
Věc je šetřena Policií ČR. 
Na krajský úřad Jihomoravského kraje byla podána žádost o dotaci na nákup vybavení pro místní 
jednotku SDH, o úspěšnosti budeme informováni. Budu jednat též o dotacích na zmírnění následků 
po těžbě a o dotacích na osázení obecních lesů po těžbě kůrovcového dřeva. 
Ve spolupráci se svazkem obcí Technické služby Malá Haná bude podána žádost o dotaci na 90 ks 
kompostérů, o které občané projevili v únoru zájem. Technické služby Malá Haná jako firma fungují 
bez problémů, se svozem odpadu neregistrujeme problémy, v současné době se vyrábí další nové 
vozidlo na svoz odpadu, které by mělo být dodáno v řádu týdnů. Valná hromada obcí svazku TSMH 
byla kvůli koronaviru zrušena a bude v náhradním termínu.          
V následujících dnech proběhne prohlídka všech mostů přes Semíč se statikem. Na mostech je opada-
ná omítka, je třeba je odborně prohlédnout a navrhnout opravy, popřípadě váhová omezení průjezdu 
přes mosty.  U dvou mostů proběhlo jednání firem Energetika s. r. o. a0 Povodí Moravy s. p. o rekon-
strukci vedení nízkého napětí, které půjde zemí pod korytem Semíče kolem mostů.  
Závěrem vždy zvu všechny občany na akce, které následují další měsíc. Ve zpravodaji budou uve-
deny, ale zda se budou konat, nemohu potvrdit. Budeme Vás informovat místním rozhlasem. Dě-
kuji za pochopení. 

Petr Grénar 
starosta městyse   



2

místní poplatky
Vážení občané, 
výše ročního místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů je 500 Kč/os.
První polovina je dle vyhlášky splatná do 31. 3. 2020, druhá do 30. 9. 2020.
Vzhledem k současné pandemii koronaviru oznamujeme, že nikdo nebude sankciován, pokud 
celý roční poplatek uhradí do konce září 2020. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na 
účet, můžete tak učinit, číslo účtu je 168554808/0300, VS uveďte číslo popisné, do poznámky na-
pište Vaše příjmení. S platbou v hotovosti na ÚM prosím zatím posečkejte. 
Stejná situace je ohledně místního poplatku za psa. Splatnost je dle vyhlášky do 31. 3. 2020, ovšem 
nikdo nebude sankciován, pokud i tento poplatek uhradí do konce září 2020. 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. I tady Vás žádáme, abyste posečkali s platbou v hotovosti. 
To samé platí i pro úhradu pronajatého pozemku od městyse, kdy je sice splatnost do 31. 5. 2020, 
ovšem i tento můžete bez sankcí uhradit do konce září 2020. 

Šití roušek
Po vydání nařízení vlády ohledně povinného nošení roušek a z důvodu, že jsou roušky v této době 
nedostatkovým zbožím, se pustilo nemalé množství místních švadlenek do jejich šití. Roušky po-
stupně distribuujeme přímo zájemcům do poštovních schránek, nebo je možné si je vzít z boxů 
umístěných v místních prodejnách potravin. Zásoby jsou průběžně doplňovány. 
Děkujeme tímto paní Pavlíně Bílkové, Janě Blahové, Janě Ševčíkové, Marii Sedlákové, Františce 
Korčákové, Monice Ševčíkové, Jaroslavě Hauptové, Kateřině Koudelkové, Věře Konečné, Františce 
Grénarové, Marii Konigové, rodině Hartlové, Betany Boskovice a dalším švadlenkám, které se prů-
běžně přidávají. 
Speciální poděkování patří místním skautům Štěpánovi Doleželovi, Anně Klíčové, Kristýně Ošlej-
škové, Veronice Ošlejškové, Daniele Ošlejškové a Haně Procházkové. Nejen že šijí roušky, ale také 
zajišťují nejnutnější nákupy potravin a léků pro seniory.
Děkujeme i prodejnám potravin COOP a MEGI za pomoc a spolupráci. A v neposlední řadě paní PhDr. 
Evě Zavadilové, Alžbětě Lamatschové, panu Tomáši Mikešovi a dalším za poskytnutí látek na roušky. 
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Brigáda
Městys Knínice přijme brigádníky – studenty na údržbu veřejné zeleně v období letních prázdnin 
(červenec a srpen). Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonic-
ky (popř. SMS) na mob. 774 654 232. Děkujeme.

Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm s DPH. Zájem-
ci se mohou hlásit e-mailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky (popř. SMS) na mob. 
774 654 232. Po dohodě s panem Pavlem Pechou (mob. 721 600 374) je možná doprava dřeva 
zdarma obecním malotraktorem.

Očkování psů 
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině proběhne v Knínicích z důvodu vyhlášeného nouzového 
stavu v náhradním termínu. Termín bude s dostatečným předstihem oznámen. 

Zasedání zastupitelstva městyse
Termín zasedání Zastupitelstva městyse Knínice bude určen až podle okolností vývoje pandemie  
a vyhlášeného nouzového stavu.

Sběr elektrozařízení a železného šrotu bude v náhradním termínu. O no-
vém termínu budete včas informováni.

Před kostelem sv. Marka proběhla výsadba nového javoru. 
Původní javor usychal a musel být s ohledem na jeho stav pokácen. 
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U S n e S e n Í
č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
24. 2. 2020 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.1.  Zprávu finančního výboru. 
5.2.  Výsledek hospodářské činnosti městyse k 31. 12. 2019.
12.1.  Informace uvedené v diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2019.
5.3.   Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice na rok 2020.
6.2.  Prodej pozemku p.č. 369/5 – trvalý travní porost o výměře 985 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 689 500 Kč včetně DPH. Kupující K. Z. a P. V.  
6.3.  Prodej pozemku p.č. 369/6 – trvalý travní porost o výměře 984 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 688 800 Kč včetně DPH. Kupující M. K. a R. M. 
6.4.  Prodej pozemku p.č. 369/7 – trvalý travní porost o výměře 992 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 694.400,- Kč včetně DPH. Kupující manželé Š. 
6.5.  Prodej pozemku p.č. 369/8 – trvalý travní porost o výměře 1 006 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 704 200 Kč včetně DPH. Kupující VIPESTAV s.r.o. 
6.6.  Prodej pozemku p.č. 369/9 – trvalý travní porost o výměře 1080 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 756 000 Kč včetně DPH. Kupující manželé P.
6.7.  Prodej pozemku p.č. 369/10 – trvalý travní porost o výměře 989 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 692 300 Kč včetně DPH. Kupující P. P. 
6.8.  Prodej pozemku p.č. 369/11 – trvalý travní porost o výměře 1 034 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 723.800,- Kč včetně DPH. Kupující M. P. 
7.2.  Prodej pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 991 m2 a nemovitosti 
 Knínice 164 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou cenu 1 800 000 Kč včetně DPH. 
 Kupující M. P. 
8.2.  Záměr prodeje pozemku p.č. 5143 – trvalý travní porost o výměře 470 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic.
8.3.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic.
8.4.  Záměr prodeje pozemku p.č. st. 510 – ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic.
8.5.  Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
9.2.  Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2020.
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10.2.  Znění Smlouvy o zřízení služebnosti pro CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
 Libeň, Praha 9, na pozemku p.č.  369/3, 369/11, 2768/11 a 2768/15 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
10.3.  Znění Smlouvy o zřízení služebnosti č. 125/2020-SML/Jas pro Povodí Moravy, s.p., 
 se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, na pozemku p.č.  2888/8 v k.ú. Knínice u Boskovic 
 a pozemku p.č. 1544 v k.ú. Vážany u Boskovic. 
11.2. Znění Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9420000106/4000228444 
 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, na pronájem plynovodu v lokalitě 
 U Nádraží. 
11.a).2. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2768/16 o výměře 32 m2, dle geometrického plánu 
 č. 749-106/2020, od Jihomoravského kraje Brno.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
6.9. Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími K. Z. a P. V., M. K. a R. M., 
 manžely Š., firmou VIPESTAV s.r.o., manžely P., P. P. a M. P. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 5. 2020.
7.3.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku a nemovitosti s kupujícím M. P.  
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 5. 2020.
8.6.  Zveřejnit projednané záměry prodeje. 
10.4. Uzavřít Smlouvy o zřízení služebnosti s CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
 Libeň, Praha 9 a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno.
   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2020.
11.3. Uzavřít Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9420000106/4000228444 
 s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem.
    Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2020. 

Mgr. Petr Ošlejšek, Ing. Stanislav Horák
Petr Grénar, starosta

Akce „Pouťová zábava“ a „Košt vín 2020“
vzhledem ke karanténním opatřením vlády budou zrUšeny!

Vítání občánků
V neděli 8. 3. 2020, v den Mezinárodního dne žen, jsme se setkali a přivítali do našeho městyse  
6 nejmenších občánků narozených v druhé polovině roku 2019 a začátkem roku 2020.
Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči a nejbližšími tyto děti:
Gita Krajíčková, Tobiáš Bránský, Tamara Bohatcová, Anežka Pecnová, Robin Tupý a Natálie Bílková.
Všem přivítaným dětem i jejich rodinám přejeme do života zejména pevné zdraví a pohodu v ro-
dinném kruhu. Současně děkujeme dětem z místní ZŠ (Sofie Kolaříková, Klára Dvořáková, David 
Janků), MŠ (Lucie Grénarová, Eliška Hašková, Eliška Kaderková, Dominika Lujková), jejich uči-
telkám paní Havířové, Bohatcové a Pokorné za přípravu velmi pěkného vystoupení.
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Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,  
chci vám všem moc poděkovat za to, jak tuto obtížnou situaci zvládáte. Uvědomuji si, že pro vás 
rodiče je náročné chodit do práce, zajistit domácnost a ještě se věnovat domácí přípravě svých 
ratolestí, obzvláště s těmi nejmenšími. Jsem ráda, že nám pomáháte, pro děti je důležité mít režim 
a plnit úkoly. Nejde o znalosti, jde o to, aby děti tuto dobu, pro ně velmi zvláštní, překonaly i díky 
režimu a úkolům v pohodě a bez obav. Všechno učení zopakujeme v klidu ve škole, netřeba se bát, 
že děti nebudou něco umět.
Před všemi učiteli mám velký respekt, v krátké době zvládli něco nového a rychle to zdokonalují  
a vylepšují. Za to jim patří velké díky. I děti chci moc pochválit za domácí přípravu, o mladších nám 
referují rodiče, starší nám to potvrzují mailovou komunikací. 
Přeji vám, abyste si také užili chvíle v rodině a „byli spolu“. Zvládejme vše s klidem, nadhledem, 
důležité je nyní zachovat si zdraví a psychickou pohodu. 

Jitka Vaňková

Informace k zápisu do 1. ročníku
Vážení rodiče, 
dle informací Ministerstva školství budou letošní zápisy bez dětí. Budeme tedy pouze přijímat 
písemné přihlášky. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách. Termín podání 
přihlášek 1.–30. dubna 2020, způsob je striktně daný ministerstvem, a to písemně na adresu školy 
(možno vhodit do schránky na dopisy u vchodu školy), datovou schránkou či e-mailem s elektro-
nickým podpisem. 
Doufám, že se nám podaří pro děti uspořádat koncem června „zápisové“ setkání. Záleží to na uza-
vření škol, ale rádi bychom jim uspořádali alespoň malou náhradu za zápis, na který se jistě těšily. 
Opět vás budeme včas informovat. 
Předpokládáme, že obdobná situace bude při zápisu do mateřské školy, pouze v pozdějším termínu 
– orientačně začátek května. 
Děkujeme za pochopení. 

Jitka Vaňková

ŠKOlA  A  ŠKOlKA

odpady
Odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 7. 4., 21. 4.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.

Provozní doba skládky  
Do odvolání uzavřena.

Provozní doba sběrného dvora
Do odvolání uzavřen.

KNIHOVNA
Do odvolání uzavřena.
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SporT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE

Aktuální dění nás výrazně eliminuje ve snahách o trénování a zlepšování fyzické kondice i o spo-
lečenské zájmy. Tradičních fotbalových jarních aktivity, zahájení soutěží i nadcházející předpou-
ťové zábavy se pro tentokrát musíme vzdát. S optimismem budeme vyhlížet další vývoj situace  
a informovat vás o nastávajícím dění fotbalového oddílu prostřednictvím  obecního rozhlasu a na-
šich webových stránek: www.tjkninice.cz.

Vedení TJ

Dopolední chvilka poezie
V úterý 10. března proběhlo již tradiční školní kolo 
recitační soutěže. Pozvali jsme i děti ze ZŠ Šebetov 
a Vanovice. Celkem 42 dětí z prvního stupně sou-
těžilo ve 3 kategoriích. Začali jsme Křišťálovou 
studánkou v hudebním provedení, cvičením pro 
správnou  artikulaci a intonaci a zpívánkami pro 
uvolnění atmosféry. Zhlédli jsme také krátký příběh 
Kluka z plakátu o sborové recitaci. A pak jsme za-
čali vlastní recitaci. Porota měla přetěžký úkol s vy-
hodnocením, jelikož výkony byly hodně vyrovnané. 
V první kategorii zvítězila Veronika Mahelová 
z 1. třídy, v druhé kategorii Jan Zouhar ze ZŠ 
Šebetov a ve třetí kategorii obsadil první místo 
lukáš Galba z 5. třídy. Nejen vítězové, ale všichni 
byli oceněni a s dobrým pocitem a veselou písnič-
kou jsme dopolední recitování ukončili.

Mgr. Jitka Havířová

Březen v mateřské škole
Začátek března se ve školce nesl v duchu těšení se na jaro. Na školní zahradě u jezírka jsme pozo-
rovali bruslařky a vodní pavouky, v trávníku se objevují první fialky. Navštívili jsme s předškoláky 
1. třídu ZŠ, společně poznávali a četli první písmeno ve slově a počítali. Dopoledne si užili nejen 
předškoláci, ale i školáci. Předvedli nám, co všechno se za půl roku ve škole naučili.

První březnový pátek nás navštívil se svým hudebním programem, Zvířátka v ZOO, pan Čapčuch. 
Následující týden přicházejí do školky děti plné informací z médií – koronavirus v Česku. Společně 
jsme si předvedli správnou techniku mytí rukou a také jakým způsobem chránit okolí při kašlání  
a kýchání. Od pondělí 16. 3. 2020 je MŠ uzavřena.

Kolektiv učitelek MŠ
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 Vedoucí soutěže



11

Vezeme výhru z Rudice!!!
Do Rudice jsme jezdili spíše na výlet, než pro body a nic nenasvědčovalo tomu, že to bude letos 
jinak. Jaroslav Švancara přehlédl taktické možnosti soupeře a při ztrátě pěšce ztratil i celou hru 0-1. 
Radek Walletzký dostal od Víti Crhonka nabídku remízy, kterou Radek odmítl a rozhodl se hrát dál. 
U Radka klobouk dolů! :-) Pavel Jedlička nabídl remízu, kterou soupeř přijal. Radek se nakonec do 
remízového postavení dostal a soupeř si remízu obhájil. 1-2. Boje se odehrávaly na všech zbylých 
šachovnicích. Soupeři se pomalu dostávali do časových kontrol. Na první šachovnici Mirek Veselý 
po pěkném taktickém útoku porazil Richarda Toulce. 2-2. Na třetí šachovnici Jaroslav Probošt 
opět dokazoval, že partie se dá dohrát v časové tísni (Letos už tradičně;-)). Nicméně v remízovém 
postavení s Drahošem Nejezchlebem se dostali oba soupeři do věžové koncovky, kdy Drahoš začal 
uplatňovat svoji převahu. V koncovce zaútočil, ale Jaroslav za cenu ztráty čtyř pěšců s uvolněním 
svého s  hrozbou proměny také. V časové tísni v nejasné hře mně byla čestně nabídnuta remíza, 
kterou jsem samozřejmě přijal. Díky. Vlastimil Maděryč po boji porazil svého soupeře a poprvé  
v zápase vedeme! 3,5-2,5. Dohrávaly se poslední dvě partie, kdy Vojta Ochmanský nakonec udolal 
Jirky Klinkovského, který v časové tísni přehlédl vidličku na dámu. 4,5-2,5. Poslední partie už na 
výsledku nemohla nic změnit, ale Josef Růžička bojoval o svou letošní neporazitelnost. Dlouho to 
s ním vypadalo špatně a při ztrátě lehké figury ještě hůře. Nicméně Josef to nezabalil a bojoval dál. 
Odměna se mu dostala na konci hry, kdy soupeř přehlédl věčný šach 5-3.

Jaroslav Probošt

PřIPRAVOVANé  AKCE

římskokatolická farnost oznamuje:

poutní mše sv. bude 
v neděli 26. 4. 2020 v 9.00 hodin

 Sýpka: Výstava „Skaut jako novodobý svatý Jiří“
  Výstava obrazů
  sobota 25. 4. 2020 ve 14.00–17.00 hodin
  neděle 26. 4. 2020 v 10.00–17.00 hodin

V PříPADě TRVAJíCí KARANTéNy SE NEKONá!
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Pohled do Vanovské ulice. (1963)

Požár rodinného domu č. 198 dne 20. 1. 2002

SDH Knínice a Městys Knínice

srdečně zve děti i dospělé na

PÁlENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2020 za kulturním domem v Knínicích

Společný slet v 17.00 hodin před Restaurací Pod Lípou. 
Odtud vyjde společný průvod ke kulturnímu domu.

U kulturního domu bude připravena 
zábava pro děti i dospělé, 

čarodějnické závodění 
a soutěž o nejhezčí masku.

Opékání špekáčků pro děti zdarma.

Bohaté občerstvení zajištěno.

Přileťte se pobavit, těšíme se na Vás.

S ohledem na nouzový stav budete o konání akce informování obecním rozhlasem.

Pohled do Vanovské ulice. (1963)

Požár rodinného domu č. 198 dne 20. 1. 2002
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HISTORIE

UPlYNUlé  AKCE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Četnické případy z Knínic

V. Četnická kronika
Už za  Rakouska-Uherska měla každá četnická stanice svoji „Chronik des k. k. Gendarmeriepostens“, tedy kroniku, 
do níž velitel (říkejme mu v tomto případě kronikář) zaznamenával nové či neobvyklé události, které se odehrály buď 
přímo na stanici, nebo v jejím obvodu. Šlo o vázanou knihu formátu A4 s pevně stanoveným řádem. Jednotlivé stránky 
byly navíc předtištěny, tedy jinými slovy obsahovaly příslušné kolonky a linky. 
Na rozdíl od většiny agendy četnické stanice v Šebetově se tamější kronika naštěstí dochovala, a tak do ní můžeme 
nyní nahlédnout. Listovat v kronice budeme podle již zmíněného řádu, který začíná údaji o zřízení stanice a pokračuje 
výčtem nadřízených velitelství.

I. Údaje o zřízení a umístění velitelství
Četnická stanice v Šebetově byla zřízena 7. 5. 1907 v domě čp. 4, který poskytla Marie Hrdá. Dne 1. 6. 1909 se stanice 
přestěhovala do prvního patra nově postaveného Obecního domu čp. 117 (dnes Zdravotní středisko). Zde sídlila až do 
r. 1951.

II. Jméno nejblíže představeného velitele  
A. Generální velitel. V kronice se objevuje pouze jméno Michaela Tišljara von Lentulis, který tuto funkci zastával 
v letech 1907–1917.
B. Zemský četnický velitel
Od r. 1905 do r. 1945 eviduje kronika četnické stanice celkem čtrnáct zemských velitelů. Je zbytečné zde všechny 
uvádět, a tak připomenu pouze dvě jména. Prvním zaznamenaným je plukovník Jan Herold ze Stody, který zastával 
úřad zemského četnického velitele v l. 1905–1912, posledním kapitán Stanislav Sedlák, který byl jmenován zemským 
četnickým velitelem 28. 7. 1945.
C. Exp. četnický štábní důstojník
V rozmezí let 1921–1925 kronika uvádí čtyři jména v hodnosti podplukovníka a majorů.
D. Velitel četnického oddělení
V letech 1905–1945 se na postu velitele četnického oddělení v Brně vystřídalo celkem patnáct mužů v hodnosti štábního 
kapitána či majora. V době vzniku četnické stanice v Šebetově byl velitelem četnického oddělení rytmistr Alexandr 
Krasicki (ve funkci 1905–1913).

Divadlo
V sobotu 7. 3. 2020 sehrálo Ochotnické divadlo Boskovice v kulturním domě v Knínicích komedii 
„Když se zhasne“. Téměř zaplněné hlediště s napětím sledovalo děj zápletky odehrávající se mezi 
dvěma manželskými páry. V hlavních rolích se představili herci Lubomír Slezák, Alice Fialová, Eva 
Štěpánková a Vlastimil Blaha. Věříme, že jste se dobře bavili a děkujeme za Vaši účast. Fotografie 
naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz – fotogalere – dění v obci.

ÚM
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E. Okresní četničtí velitelé
Okresní četnické velitelství sídlilo v Boskovicích. V r. 1907 byl jejím velitelem a tím tedy přímým nadřízeným čet-
nické stanice v Šebetově vrchní strážmistr Jan Gärtner (ve funkci 1906–1911). Poté následovali Josef Straka, Jindřich 
Marity, Alois Krejčí, Josef Mäutner, Jan Gruber, František Petřík, František Hrubý a konečně Václav Chalupa (ve 
funkci od 1. 6. 1946).

III. Seznam velitelů
V únorovém Zpravodaji jsme se seznámili s prvním velitelem četnické stanice v Šebetově Bartolomějem Hluští-
kem, který zde sloužil do 23. 1. 1908, načež byl přeložen do Kunštátu. V následujících letech zaznamenává kronika 
tyto velitele: vrch. strážm. I. tř. Jakub Forman (23. 1. 1908–30. 9. 1924), vrch. strážm. František Vendolský (1. 10. 
1924–31. 5. 1925), vrch. strážm. František Jílka (1. 6. 1925–14. 6. 1929), opětovně nyní již vrchní strážm. Bartolo-
měj Hluštík (15. 6. 1929–5. 11. 1931), vrch. strážm. Josef Mikšík (1. 6. 1931–17. 8. 1939), vrch. strážm. Josef Plihal 
(15. 11. 1939–1. 7. 1942), vrch. strážm. Stanislav Klimeš (10. 9. 1942–30. 11. 1944), praporčík Maxmilián Kaluža 
(15. 12. 1944–15. 8. 1946) a vrch. strážm. Ludvík Peša (15. 8. 1946–15. 10. 1951).

IV. Seznam podřízených gážistů
Jak jsme si již dříve řekli, na četnické stanici se po dobu jejího trvání vystřídalo celkem 38 strážmistrů. Těmi zcela 
prvními byli František Maleňák, který byl převelen z četnické stanice v Křetíně, v Šebetově sloužil do 21. 5. 1909, 
načež odešel do Fryšavy a dále František Vyhlídal, jehož předchozím působištěm byla četnická stanice v Olešnici, 
kam se také po roce znovu vrátil. 
Strážmistr Josef Blažek byl jediným četníkem šebetovské stanice, který zemřel ve službě. Osudným se mu stala cesta 
na soustředění do Prahy na podzim 1918. V té době začala v hlavním městě propukat pandemie španělské chřipky  
a právě na ni pětačtyřicetiletý, ženatý a bezdětný Josef Blažek dne 22. 10. 1918 umírá. Pochován byl na Olšanských 
hřbitovech.

V. Důležité události
To, co nás bude zřejmě nejvíce zajímat je poslední a také nejobsáhlejší část kroniky věnovaná – ostatně jak již sám 
název napovídá – důležitým událostem, které měly buď přímou souvislost s četnickou stanicí či se odehrály v jejím 
obvodu a byly natolik jedinečné, že kronikáři stály za zaznamenání.
První zápis pochází ze 7. 5. 1907. Hovoří se v něm o založení četnické stanice a dále o tom, že její tříčlenná posádka 
měla za úkol dohlížet na pořádek při stavbě železniční tratě Skalice n. Sv. Velké Opatovice, slavnostně otevřené  
18. 5. 1908. Četnická stanice poté nezanikla. K datu 1. 10. 1908 se stala součástí nově ustanoveného četnického 
obvodu, který zahrnoval Šebetov, osadu Kapouňata, Knínice a Vážany. Sudice spadaly pod četnickou stanici v Bo-
skovicích, Kořenec pod Žďárnou, Drválovice a Vanovice pod Letovice a Pamětice pod Svitávku. Jak již víme z dří-
vějška, hranice obvodu se později podstatně změnily.
Kronika rovněž zaznamenává první (a na dlouhou dobu zřejmě i poslední) dopravní kolizi, během níž zahynul člo-
věk, respektive dítě. K nešťastné události došlo 22. 4. 1913 v Šebetově, kdy řidiči automobilu Josefu Seidlovi z Dra-
hanovic vběhl pod kola vozu čtyřletý Jaroslav Dragoun, syn zedníka Františka Dragouna. Chlapec utrpěl zlomeninu 
kosti lebeční a byl na místě mrtev.
Dne 21. 9. 1914 převzala četnická stanice z nějakého důvodu na pár týdnů do opatrování knínickou kroniku. To při-
vedlo velitele na myšlenku opsat z ní některá významná data. Tak se naráz v četnické kronice mimo jiné dovídáme  
o založení Knínic, o zrušení kláštera Hradiště u Olomouce v r. 1784 či o strastech, které knínické obyvatele provázelo 
tažení napoleonských vojsk na podzim 1805.
V r. 1918 byla „Chronik des k. k. Gendarmeriepostens“ přejmenována na „Památník četnické stanice v Šebetově“  
a další zápisy již pokračovaly v českém jazyce. Velkou pozornost věnoval kronikář vzniku samostatného státu dne 
28. 10. 1918 a v této souvislosti si rovněž všímal nálady mezi zdejším obyvatelstvem. S uspokojením mohl kon-
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statovat, že vůči četnické stanici se během bouřlivého podzimu 1918 „ze strany obecenstva nikterak nepřátelsky 
nevystupovalo“.
Na dalších stránkách se kronikář zabýval poměrně obsáhle politickými událostmi v Maďarsku v r. 1921 či úkladnou 
vraždou ministra financí Dr. Aloise Rašína v r. 1923. Bohužel, s vraždami, a to hned dvěmi měli v této době co do 
činění i samotní šebetovští četníci.
K prvnímu napadení s následkem smrti došlo 29. 5. 1922 po 23. hod. večerní na pěšince za domky v nedalekých 
Drválovicích. Vrah si zde počkal na domkaře a radního Františka Kohoutka, kterého zastřelil vojenskou puškou ráže 
8mm. Nás však bude daleko více zajímat případ, který se odehrál o tři roky později v Knínicích. Dne 27. 1. 1925  
o 20.20 hod. bodl kapesním nožem tovární dělník Martin Balák při slovní potyčce obuvnického pomocníka Tomáše 
Zemánka do prsou, což - jak praví kronikář - mělo za následek jeho okamžitou smrt. Na adresu Martina Baláka lze 
říci tolik, že se narodil v r. 1884 poblíž slovenské Iľavy. Byl vyučený zedník a do Knínic se přistěhoval za prací.  
V r. 1909 se zde oženil s Františkou Dosedlovou, s níž měl syny Ladislava, Františka a Josefa. Rodina bydlela různě po 
podnájmech.  Oběť, tedy třiadvacetiletý obuvnický pomocník Tomáš Zemánek byl druhorozeným synem kamenického 
pomocníka Antonína Zemánka z čp. 177. Podle lékařské zprávy měl poraněné plíce a srdečnici a v důsledku toho na 
místě vykrvácel.  Martin Balák se k svému činu přiznal, byl zatčen a předán okresnímu soudu v Boskovicích.
Další drama, tentokrát však se šťastným koncem se odehrálo krátce před polednem 28. 2. 1925 poblíž šebetovské 
pily. Dozorce Jana Bílka zde napadl neznámý mladík, „který mu chtěl schránku s obnosem 22 026,42 Kč z ruky 
vyrvati; další dva mladíci stáli opodál na louce“. Jan Bílek (*1870), který svěřené peníze uhájil, byl vyučený tesař  
a pocházel z Knínic. Po sňatku s Valerií Blahovou z Knínic v r. 1933 bydleli manželé v Šebetově.
O sedm let později zaznamenává kronika ještě jeden pokus o vraždu, tentokrát ve Vážanech: „Dne 29. 12. 1932  
o 19.30 hod. pokusil se dělník Josef Pitlach o vraždu sekerou na rolníku Františku Novákovi z Vážan. Příčinou 
pokusu vraždy byly trvalé Pitlacha milostné styky s manželkou Františka Nováka, Miladou a pak nenávist k svému 
bývalému zaměstnavateli. Pitlach přepadl rolníka Nováka na jeho vlastním dvoře, kde na něho se sekerou v ruce 
čekal a způsobil mu lehké zranění na hlavě. Pitlach po činu prchl a byl během 24. hod. zdejšími četníky vypátrán, 
zatčen a dodán do vazby Okresního soudu v Boskovicích pod číslem zatýkacím 10.“
Po r. 1925 jsou v kronice (evidentně s nástupem nového velitele) pravidelně zaznamenány oslavy vzniku republiky, 
jejichž organizaci měl na starosti knínický Sokol. Nejinak tomu bylo i v r. 1928: „28. října 1928 oslavilo obecenstvo 
zdejšího obvodu 10. výročí čsl. samostatnosti se vší důstojností. Všude byly státní, jakož i soukromé budovy ozdo-
beny prapory, konaly se četné přednášky o významu tohoto dne. V obcích Knínicích a v Šebetově odhalen byl ten 
den pomník padlým ve světové válce. Příslušníci zdejšího velitelství zúčastnili se oslav místních spolků v Šebetově  
a Knínicích“. A zmíním třeba ještě zápis z 28. 10. 1931: „Tělocvičná jednota Sokol Knínice pořádala k oslavě státní-
ho svátku divadelní hru „Revoluční svatba“, která byla občanstvem hojně navštívena. Též příslušníci zdejší stanice 
zúčastnili se těchto oslav. Budovy byly hojně ozdobeny prapory ve státních barvách.“
Nemalou pozornost věnoval kronikář i oslavám narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Tak například k 7. 3. 1932 
uvádí, že: „82leté narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka oslavili příslušníci zdejšího velitelství samostatně  
a večer zúčastnili se oslav spolkových. Veřejné i soukromé budovy byly ozdobeny prapory“.
Zprávou o průběhu oslav třiaosmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka dne 7. 3. 1933 zápisy v četnické 
kronice končí. Nový kronikář se dostává ke slovu až po dlouhých dvanácti letech v r. 1945. Do kroniky zpětně 
zapisuje střípky událostí z období okupace a zároveň připomíná i mnohdy nelehký osud tehdejších velitelů četnické 
stanice. K tomuto tématu se vrátím v květnovém Zpravodaji v souvislosti s připomínkou 75letého výročí ukončení 
II. svět. Války.

Velitelé a strážmistři četnické stanice v Šebetově
Jakub Forman
Jakub Forman se narodil se 23. 7. 1870 v obci Jezeřany nedaleko Mor. Krumlova. Kolem r. 1900 sloužil jako závodčí 
na četnické stanici v Letovicích a posléze již v hodnosti strážmistra ve Žďárné, odkud byl ke dni 23. 1. 1908 převelen 
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na místo velitele četnické stanice v Šebetově. Zde zůstal až do svého odchodu do výslužby 30. 9. 1924.  Do historie 
stanice se Jakub Forman zapsal v pořadí coby druhý a s šestnácti lety zároveň coby nejdéle sloužící velitel.
V červenci 1901 se Jakub Forman oženil s Augustou Metzenauerovou (*1871–†1940), soukromnicí z Letovic.  
V r. 1902 se manželům Formanovým ještě v Letovicích narodil syn Augustin, v r. 1904 již ve Žďárné dcera Marie. Do 
Šebetova se Formanovi přestěhovali v r. 1908. Zpočátku bydleli v podnájmu na čp. 33, kde přišel na svět jejich druhý 
syn Antonín.  Krátce před r. 1910 pak dostali k dispozici služební byt při četnické stanici. Po ukončení aktivní služby 
se Jakub Forman přestěhoval  i s manželkou ke svému staršímu synovi Augustinovi do Knínic na čp. 43.
Jakub Forman dožil u své dcery Marie v Knínicích na čp. 180. Zemřel na srdeční slabost 30. 7. 1953.
Augustin (*1902–†1973), nejstarší syn Jakuba Formana pracoval jako dělník. V r. 1929 se oženil s Boženou Machá-
tovou, dcerou krejčího Františka Macháta z čp. 43 v Dolních Podsedkách. V manželství se narodili synové Augustin 
(*1930) a Ladislav (*1936–†1959). Po manželčině smrti se Augustin Forman oženil v r. 1942 s Marií Šafářovou 
z Borotína. Z tohoto svazku se v r. 1946 narodil syn Josef.
O Antonínu, druhém synovi Jakuba Formana vím zatím jen tolik, že v r. 1920 byl žákem gymnázia v Boskovicích. Ma-
rie, jediná dcera Jakuba Formana vystudovala učitelský ústav. V r. 1948 krátce učila na obecné škole v Šebetově, poté na 
měšťanské škole v Knínicích. Byla svobodná a od r. 1933 bydlela v Knínicích na čp. 180. Zemřela v r. 1989.

František Vendolský
Po Jakubu Formanovi se stal velitelem četnické stanice v Šebetově na krátkou dobu František Vendolský, který sem 
byl přeložen z nedalekého Úsobrna. Do výslužby odešel již po necelých devíti měsících 31. 5. 1925.
František Vendolský se narodil 8. 4. 1876 v Jimramově nedaleko Poličky. Někdy kolem r. 1910 se oženil s Marií 
Menšíkovou. V r. 1914 se jim narodila dcera Marie. Po r. 1924 bydleli Vendolští trvale v Šebetově, kde si nakonec 
v r. 1933 postavili domek. František Vendolský zemřel 22. 8. 1965. Dcera Marie se v r. 1942 se provdala za Rudolfa 
Wilhelma ml., syna strážmistra Rudolfa Wilhelma. Manželé poté trvale žili v Šebetově, kde Marie Wilhelmová vyu-
čovala na obecné škole. V l. 1951-53 zde rovněž krátce působila jako ředitelka. Od r. 1954 až do r. 1987 vedla Marie 
Wilhelmová šebetovskou kroniku.

Rudolf Wilhelm st.
V dubnu 1909 byl z Brna na četnickou stanici do Šebetova převelen četnický závodčí Rudolf Wilhelm. Sloužil zde 
do března 1913, poté byl krátce přidělen na četnickou stanici do Rovečína, odkud byl již natrvalo převelen do Brna. 
Do výslužby odešel jako vrchní četnický strážmistr někdy před r. 1925.
Rudolf Wilhelm pocházel z Holešova, kde se narodil 16. 1. 1885 do rodiny výrobce hřebenů Jana Wilhelma. Během 
služby v Šebetově se seznámil s Marií Koutnou, dcerou půlláníka Josefa Koutného z Knínic čp. 75, s níž se také 
v červenci 1918 v Brně oženil. Po r. 1925 žili Wilhelmovi v Knínicích na čp. 140.  Po smrti manželky Marie (zemřela 
v pouhých čtyřiceti letech v únoru 1930 na tuberkulózu) se Rudolf Wilhelm oženil se služebnou Marií Konečnou 
z Knínic. Rudolf Wilhelm zemřel raněn mrtvicí 14. 11. 1935. Pochován je na zdejším hřbitově.
Z prvního manželství měl Rudolf Wilhelm vedle dcer Marie a Anny syna Rudolfa (*1913–†1992), který vystudoval 
gymnázium v Boskovicích a posléze pracoval jako pošmistr v Šebetově. Každou volnou chvíli věnoval rozhovo-
rům se starými šebetovskými občany a zapisováním a shromažďováním jejich vzpomínek. Této činnosti se věnoval 
obzvláště od r. 1954, kdy se jeho manželka Marie Wilhelmová roz. Vendolská stala kronikářkou. Nashromážděné 
informace poté Rudolf Wilhelm shrnul do kronikářského svazku Paměti občanů Šebetova a do útlé knížečky Šebe-
tovské pověsti.

Příště
V květnu si připomeneme 75. výročí konce II. svět. války.
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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

František Vendolský s manželkou 
a dcerou Marií. (Před r. 1918.)

Rudolf Wilhelm s manželkou. 
(Před r. 1918.)
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