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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané, 
měsíc utekl jako voda, opatření se nám začínají rozvolňovat a pomalu se vracíme do normálního života. 
Snad bude už jen lépe a budeme se moct potkat alespoň na nějakých akcích. Zažili jsme netradiční veliko-
noce.  Pouť, taneční zábava a košt vín byly zrušeny a čarodějnice upálíme doma na zahrádkách u ohýnků.
V souvislosti s koronavirem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, co šili a šijí roušky. Pořád se 
do obchodů s potravinami průběžně doplňují a občané si je tam berou.  
Prohlídkou mostů bylo zjištěno, že jejich stav je v dobré kondici. K rekonstrukci stačí omítnutí speci-
ální směsí malty a budou nadále sloužit. Městys nechá vypracovat cenové nabídky na náklady oprav.
Odborem dopravy Městského úřadu Boskovice bylo schváleno dopravní značení nové lokality                     
U Nádraží. Lokalita bude opatřena dopravní značkou označující začátek a konec zóny, jelikož je 
z ostatních příjezdů začátek a konec zóny již vyznačen od r. 2012. Další dopravní značka „hlavní 
silnice“ bude umístěna ve směru od Boskovic před vjezdem do nové lokality.  
Po dlouhém „papírování“ povolil Krajský úřad Jmk v Brně skládkování na místní skládce. Prodloužení 
povolení jsme získali na dobu 5 let, do 31. 5. 2025.  Skládka zase začne být pro místní občany v provozu.  
Po připomínkách a konzultacích s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Blansko došlo k malému 
přepracování projektu na chodník od Brudně ke kulturnímu domu. Silnice se rozšíří a měl by být 
proveden nový asfaltový povrch silnice v celé šíři. 
Nádrž Brudně byla kolem odtoku opravena firmou Kora-Vodostaving s.r.o. Po opravě hladina 
vystoupala a drží jak má. Problém ale nastal se sinicemi, proto se po předchozích konzultacích                      
u odborných firem do Brudně  aplikoval ekologický přípravek na hubení sinic, který je neškodný 
pro živočichy a měl by udržet vodu a hlavně hladinu čistou. 
Proběhlo geometrické zaměření chodníku od kapličky směrem na Boskovice kolem hlavní silnice, 
vypořádány majetkové vztahy, dojednáno rozšíření části tohoto chodníku. V současné době již 
probíhá příprava na vypsání výběrového řízení na opravu chodníků. 
V obecním lese neustále probíhá těžba kůrovcového dřeva. Za poslední 3 týdny bylo odvezeno 5 kami-
onů kulatiny ke zpracování, nějaké dřevo se prodává na palivo. Na surovinu odbyt zatím máme i za po-
měrně slušnou cenu na dnešní dobu. Smlouvu jsem s firmou prodloužil do konce roku 2020. V současné 
době probíhá těžba v lokalitě kolem „Skalky“. Krajina se tam bohužel mění ze dne na den. 

Petr Grénar 
starosta městyse   

nová obecní mechanizace

Směsný odpad - důležité upozornění pro občany
Z důvodu současné situace nebudou sváženy přistavené pytle u popelnic se směsným odpadem, ale pouze 
nádoby. Dle legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu určených nádob, což znamená, že 
pokud tvoří domácnost více odpadu, musí si pořídit další popelnice. A ty jim budou všechny vyvezeny.
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Pytle musí závozníci znovu doslova nacpat do nádoby a znovu vyklopit s vážením. Tím se prodlu-
žuje svoz a obec to pak stojí více financí.
Děkujeme. 

Místní poplatky
Vážení občané, 
výše ročního místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání 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 interneto-
vých stránkách městyse. I tady Vás žádáme, abyste posečkali s platbou v hotovosti. 
To stejné 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. 

Daň z nemovitých věcí
Splatnost daně z nemovitých věcí je k 31. 5. 2020. 
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a roze-
sílány Finanční správou poplatníkům:
– fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, nejsou přihlášeny k placení daně 
 prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, 
 je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, která nepodléhá 
 poštovnímu poplatku.
–  právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka 
 typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. NA SLOŽENKU 
 POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU DANĚ V KČ, ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK, NEBO 
 SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. Částka je vždy uvedena na alonži poštovní poukázky. 

Účast v soutěži Radniční listy roku 2020
Městys Knínice se zúčastnil nové celonárodní soutěže o Radniční listy roku 2020. Zpravodaj 
městyse Knínice se umístil na 1. místě v okrese Blansko a na 4. místě v Jihomoravském kraji. 
Porota zejména ocenila praktičnost a množství uváděných informací. Vyzdvihla také obsah zpra-
vodaje s ohledem na velikost obce a četnost vydání, což se zdaleka ne všem obcím s podobným 
počtem obyvatel daří. Do soutěže bylo přihlášeno 170 účastníků. Celorepublikové výsledky nebyly 
doposud z důvodu pandemie vyhlášeny. Po vyhlášení budou zveřejněny na internetových stránkách 
pořadatele www.kvalikom.cz. Děkujeme všem, kteří se na vydávání našeho zpravodaje podílí. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 11. 5. 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. 
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zrušené akce
Vzhledem k vydaným omezením z důvodu pandemie se ruší obecní 
akce – Střelecké závody, Knihnický pochod a Dětský den. 

JaK naKláDat S oDpaDeM V Době KoRonaViRoVé panDeMie
Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:
•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená).
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do 
 směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě 
 do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.
•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo nádoby na směsný odpad nebo černé  kontejnery! 
 Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo 
 použijte dezinfekční gel.

Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:
•  Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých 
 není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však 
 do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto 
 vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
 do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu! Chráníte tak zdraví „popelářů”.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
 nebo použijte dezinfekční gel.

Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí coviD-19:
•  Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
 onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však 
 do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
 ještě do druhého pytle a zavažte.
•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
 do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
 nebo použijte dezinfekční gel.
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odpady
odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 5. 5., 19. 5.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle.

provozní doba skládky  
9. 5., 23. 5. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (16. 5.)  
8.00–11.00 hodin.
Vstup po 2 osobách s rouškou na obličeji. 
Dodržovat odstupy 2 metry.

kniHoVna
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin.
Vstup pouze s rouškou na obličeji. Dodržo-
vat odstupy 2 metry.

Rady policie ČR pro cyklisty
Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, 
ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

1.  Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli 
 včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
2.  Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3.  Nevozte předměty, které by  mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě 
 nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
4.  Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně 
 pochopili. 
5.  Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se 
 nezapomeňte ohlédnout.
6.  Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost 
 přecházejícím chodcům.
7.  Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
8.  Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
9.  Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně 
 pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
10.  Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
11.  Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
12.  Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
13.  Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte 
 také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
14.  Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako 
 při řízení motorových vozidel.
15.  Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo 
 v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
16.  Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
17.  Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. 
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HaRMonoGRaM UVolŇoVánÍ opatŘenÍ
Vážení rodiče, milí žáci, 
od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzděláva-
cích aktivitách formou školních skupin. ÚČAST ŽÁKŮ VŠAK NEBUDE POVINNÁ. V rámci 
ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků  
a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Po dohodě se zřizo-
vatelem počítáme i s otevřením mateřské školy pravděpodobně od 18. 5. 2020, pokud nám to 
dovolí vývoj epidemiologické situace a hygienické normy. Termín se může vzhledem k vývoji po 
rozvolňování opatření měnit.  
Doporučený počet žáků v ZŠ ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek 
navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy 
nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, školní kluby 
ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních 
podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. V průběhu vyučování bude sice 
doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. 
Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných pro-
storách škol budou roušky povinné.
Od 25. 5. 2020 bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a také ve střediscích 
volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí. V červnu se předběžně počítá také s mož-
ností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Dále 
se předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních 
školách. 
na internetových stránkách školy a školky www.zskninice.cz se nachází dotazník, jehož pro-
střednictvím přihlásíte dítě k přítomnosti ve škole. Prosíme o jeho vyplnění. Naše škola se bude 
řídit manuálem vydaným ministerstvem školství, o podrobnostech vás budeme informovat pro-
střednictvím webových stránek. 
I když situace nebude jednoduchá, dodržování hygienických norem bude hodně náročné, velmi se 
už těšíme na naše žáky. Všem nám chybí jejich přítomnost, povykování, nápady a trochu také i to 
zlobení.  
Zároveň bych ráda poděkovala za veškerou pomoc a trpělivost při domácím vzdělávání všem ro-
dičům, vaše děti se doposud hodně snažily. Všichni s námi komunikují, plní úkoly. Věřím, že i ty 
zbývající dva měsíce zvládneme v tomto omezeném režimu v pohodě a klidu. Kdykoliv se na nás 
můžete obrátit mailem či telefonicky, rádi pomůžeme. 

Vážení rodiče,
letošní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne bohužel bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale 
musíme respektovat danou situaci a opatření MŠMT.
Bližší pokyny k zápisu naleznete na webových stránkách, zde najdete také nutné dokumenty k vy-
plnění. Novinkou je, že stačí vaše čestné prohlášení ohledně povinného očkování a kopie očkovací-
ho průkazu. Nemusíte tedy chodit za této komplikované situace pro potvrzení k lékaři. 
Všechny podepsané dokumenty doručte do schránky na budově školy v termínu od 2. května 
2020 do 16. května 2020. Můžete je také zaslat elektronicky datovou schránkou nebo emailem 
s elektronickým podpisem. 
 
Přeji hodně sil. 

Jitka Vaňková, ředitelka školy.

škola  a  školka
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SporT

oDDÍl tJ 
malÁ HanÁ 
KnÍniCe

Upozornění
Prosíme všechny občany, včetně nedočkavých sportovců, aby nevstupovali na travnatou plochu 
hřiště, byla provedena jeho údržba. Vstup na hrací plochu je do 30. 5. 2020 zakázán z důvodu správ-
né a efektivní regenerace trávníku. Důrazně žádáme všechny občany, aby toto opatření dodržovali. 
Děkujeme.

Vedení TJ

Rozšíření skladu nářadí na hřišti

potraviny MeGi Knínice nabízí: 
mák Lešany 130 Kč/1kg, kmín Lešany 42 Kč/300g. Mulčovací kůru, substráty, hnojiva.

ŘáDKoVá  inZeRCe

HiSTorie
poHled

do historie obyvatel a domů městyse Knínice

75. leté výročí konce ii. světové války

Dne 8. května uplyne plných pětasedmdesát let od chvíle, co nacistické Německo podepsalo bezpodmínečnou kapi-
tulaci a v Evropě se tak po šestiletém válečném utrpení opět rozhostil mír. Jak se ono hektické jaro roku 1945 zapsalo 
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do historie Knínic a jak je prožívali zdejší občané, si dnes připomeneme prostřednictvím vzpomínek pamětníků  
a zápisků v kronikách.

leden-únor 1945
Od ledna se přestalo vyučovat na zdejší škole. Žáci dostávali domácí úkoly, ti slabší pak docházeli na doučování 
k učitelům do bytu.
Dne 5. 2. přijeli do městečka němečtí vojenští ubytovatelé, které o den později následovalo asi 250 německých vojá-
ků, mezi nimiž se nacházeli i ruští zajatci. Část vojáků byla ubytována ve třech třídách obecné školy. Někteří chodili 
na práci do Boskovic, ostatní budovali na silnicích v místě a po okolí dřevěné zátarasy. 
Podle dochovaných pramenů stály v Knínicích tři zátarasy. První se nacházel na silnici pod kostelem u čp. 160 (dnes 
Sběrný dvůr), druhý v Dolních Podsedkách mezi stodolou Ludvíka Vašíčka a domem Františka Matouška čp. 194 a třetí 
ve Vanovské ulici mezi domy Františka Krejčíře čp. 102 a Josefa Synka čp. 95.  Na jejich stavbu dováželi vojáci čtyřme-
trové klády z lesa, na zátaras ve Vanovské ulici pak využili klády složené na městečku a určené k scelování pozemků. 
Od 14. 2. jezdili denně přes Knínice vystěhovalci německé národnosti z Bílska v  Horním Slezsku, kteří prchali před 
blížící se frontou. Uvolněna pro ně byla jedna třída obecné školy, vystěhovalci zde však zatím nenocovali, zůstávali 
v Šebetově. Celkem bylo napočítáno asi 160 vozů.
Na práci v zákopech byli 19. 2. povoláni Josef Koutný, Karel Horák, Jaroslav Ševčík, Janda a Jelínek od zvonice. 
Naopak domů se ze zákopových prací v Rakousku 20. 2. vrátili Cyril Koutný a Khýr z Panského sadu.

březen 1945
Dne 8. 3. bylo povoláno dvacet lidí z Knínic na stavbu překážek na silnici pod kopcem Rychvaldem mezi Pohorou  
a Šebetovem. Celkem bylo pro tyto práce určeno z Knínic 60 osob rozdělených na tři skupiny.
 Dne 26. 3. odjeli z obce někam k Prostějovu všichni vojáci, kteří zde stavěli zátarasy.

Duben 1945
Nad Knínicemi stále častěji přelétala spojenecká letadla. Dne 1. 4. letělo podél dráhy z Knínic do Boskovic pět an-
glických letadel. Nad nádražím ve Skalici stříleli ze strojních pušek a shazovali pumy, které vyřadily z provozu dvě 
lokomotivy. Na místě zůstali dva mrtví a pět zraněných, mezi nimiž byl i topič Josef Schiller (*1897), který na den 
přesně 1. 4. 1940 přesídlil se svou ženou a dcerou Marií ze zabraného Městečka Trnávka do Knínic, kde rodina poté 
žila v pronajatém bytě na čp. 85. Josef Schiller svému zranění podlehl ještě tentýž den v Boskovicích v nemocnici.
Na časté houkání sirén v Boskovicích, které varovaly před nálety a byly slyšet i v Knínicích vzpomíná paní Marie 
Krkavcová (roz. Ševčíková z čp. 132).
Dne 3. 4. odjela z měšťanské školy „Hitlerova mládež“. Dne 5. 4. probíhal v Boskovicích odvod koní. Z Knínic 
museli své koně odevzdat hospodáři Ludvík Procházka z čp. 4 a Josef Blažek z čp. 75. Koně (asi 70 kusů) se poté 
hnaly do Vysokého Mýta.  K jejich doprovodu byli z Knínic určeni Josef Rosenberg, Michal Ševčík, František Janků 
a Jaroš Filipů.
Od 15. 4. jezdily vlaky pouze do Adamova, v Brně se bojovalo. Od 27. 4. jezdil vlak z Chornice do Skalice jen ráno, 
večer se vracel nazpět. Po celé dny bylo slyšet letecké poplachy a kanonádu. 
Dne 26. 4. byli v Knínicích ubytováni němečtí vojáci od trénu (tj. vojenský zásobovací oddíl). Téhož dne přestala 
svítit elektrika.  V neděli 29. 4. se za deštivého a chladného počasí konala pouť. K večeru přijel do obce německý 
zásobovací oddíl, vojáci byli ubytováni po sedlácích. V měšťanské škole zřídili Němci lazaret a od 28. 4. do 4. 5. se 
zde nacházela i německá polní pošta.  Přes noc na 30. 4. napadl sníh, který ležel do osmi hodin ráno. Dopoledne byla 
slyšet dělostřelecká palba.
Lidé před blížící se frontou kopali a budovali tajné úkryty. Květnovými dešti se však mnoho jídla v jamách zkazilo.

Květen 1945
Dne 1. 5. jely od Boskovic k Šebetovu zásobovací oddíly. V lazaretě ve škole zemřeli čtyři vojáci, pochováni byli 
v rohu u starých schodů před kostelem.
Dne 2. 5. se od rána ozývala silná dělostřelba. Ve škole nocovalo asi 100 německých vojáků.  V lazaretě zemřelo pět 
vojáků a jeden civil z Brna. Němečtí vojáci, kteří kopali hroby pro své druhy na starém hřbitově u kostela, si vyprá-
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věli, že Hitler již nežije. Domnívali se, že hrdinně padl v bojích o Berlín. Tak jim to bylo sděleno. Podle vyprávění 
paní Jiřiny Bílkové (roz. Vašíčkové) z čp. 101 zatloukali Němci ke hrobům dřevěné kříže s údaji o zemřelém. Později 
byly kříže odstraněny. 
Koncem dubna a v prvních květnových dnech ustupovalo kvapně přes Knínice mnoho německého vojska, které bylo 
již značně demoralizováno. Hlavní proud prchal od Horního Štěpánova přes Šebetov na Vanovice. 
V noci na 3. 5. napadl sníh, odpoledně padal sníh s deštěm. Po celou noc byla slyšet dělostřelecká palba. Přes Knínice 
k Boskovicím projížděl zásobovací oddíl, pěchota s asi 500 vojáky a další nákladní a osobní auta. V lazaretě zemřeli 
čtyři vojáci. Po desáté hodině večerní platil zákaz zdržovat se venku.
Dne 4. 5. ležel sníh z předchozího dne. Po celý den byl klid, jen letadla shazovala nad Boskovicemi letáky s němec-
kým textem.
Dne 5. 5. v odpoledních hodinách přejížděla obcí od Boskovic k Jevíčku vojenská auta a procházel tudy transport 
80 koní.
Dne 6. 5. celý den pršelo. Knínicemi směrem k Jevíčku přejížděla vojenská auta. U schodů na starém hřbitově bylo 
do té chvíle pochováno již 18 vojáků.
Dne 7. 5. pršelo přes noc tak vydatně, až se rozvodnil Semíč. Později odpoledne vysvitlo slunce.  Ráno se ozývala 
střelba. Obecní četník bubnoval, že lidé smí být venku jen do půl deváté. Kdo bude po této době chycen, bude zastře-
len. Rovněž budou zastřeleni ti, koho Němci zastihnou se zbraní v ruce.
Dne 8. 5. měli všichni majitelé domů vyvěsit československé vlajky.  Lidé drželi svátek, nepracovalo se. Vojáci, kteří 
zatím zůstávali v Knínicích odjeli odpoledne k Boskovicím. V lazaretu zemřelo dalších šest vojáků, celkem jich tedy 
bylo na starém hřbitově pochováno 24. Večer dojelo do Knínic 400 Maďarů s 600 koňmi. Nemohli sehnat ubytování, 
a tak chtěli vypálit celé Knínice. Nechtěli věřit, že je už po válce. 
Paní Marie Krkavcová  vzpomíná, že všude po zahradách pobíhali koně. Němci v úprku za sebou zanechávali vozy 
plné munice, proviantu a dalších zásob. Tak několik desítek opuštěných povozů stálo v Šebetově-Kapouňatech a svým 
obsahem lákalo i zvídavou knínickou mládež. 
Dne 9. 5. byl pěkný den. Ráno projíždělo Knínicemi k Sudicím maďarské dělostřelectvo a trén, který hnal 400 krav. 
K Boskovicím mířila četná nákladní auta s vojáky. Slyšet bylo střílení. Odpoledne až do večera prchali humny Němci 
na koních. Večer vyšla z lesa pěchota asi 100 mužů, kteří se tu přes den ukrývali, a pokračovali k Boskovicím. 
Odpoledne se objevilo v Přídolí první sovětské vojenské auto. Lidé mu s jásotem běželi vstříc. Důstojník se tázal na 
Němce, potřásl všem lidem rukama a poté obrátil auto a vracel se k Šebetovu. Brzy na to přijel od Žlibků jiný důstoj-
ník na koni a nato dva ruští vojáci na koních. Jak vzpomíná paní Jiřina Bílková, vojáci si se skupinkou žen stojících 
na městečku připili z vlastních zásob na vítězství, přičemž upřednostnili ty, které měly na šátcích rudou barvu.  
O 18. hod. se v městečku objevili další ruští vojáci. Nadšení občané je srdečně vítali a stavěli jim slavobránu. Za 
sovětskými vojáky přijelo auto s československými důstojníky žádat o pomoc, protože v Boskovicích se ještě zdr-
žovalo německé vojsko.
Od 6. 5. do 9. 5. byly silnice tak přecpány, že pěší, povozy i jezdci používali též pole podél cest. 
Dne 10. 5. ráno projíždělo Knínicemi vojsko československé armády, Slováci a Rusíni z Podkarpatské Rusi, kteří po 
obsazení Maďary v r. 1939 utekli celý pluk do Ruska. Též projíždělo v nákladních autech směrem k Boskovicím rus-
ké vojsko. Československé vojsko čistilo les a přivedlo 12 zajatých Němců, které při odjezdu vzali s sebou. K večeru 
hořela u Odehnalů na čp. 70 kolna od vystřelené rakety. 
Dne 11. 5. byli všichni občané Knínic vyzváni, aby se dostavili se v 7. hod. ráno k radnici, kde jim byla sdělena jména 
členů revolučního výboru. Začal opět jezdit vlak.
Dne 12. 5. v  měšťanské škole a po lidech byli ubytováni ruští vojáci od tanků. Na zahradě Josefa Bílka čp. 148 se usa-
dili ruští vojáci s vysílačkou. Odpoledne šlo k Boskovicím hodně zajatých Němců a Vlasovova armáda s trénem.
Dne 13. 5. odjeli z Knínic všichni vojáci.
Dne 14. 5. večer dojel do Knínic ruský trén v počtu asi 150 vozů a rozložil se na lukách od Dolních Trávníků až 
k Horním Podsedkům. Odjeli o den později. 

Tolik knínická kronika a vzpomínky pamětníků na hektické májové dny roku 1945. Všeobecnou náladu mezi oby-
vatelstvem té doby rovněž velmi výstižně popisuje kronika sousední obce Vážany. Dejme tedy slovo tamějšímu kro-
nikáři Josefu Kolářovi, který pořizoval zápisky do kroniky v rozmezí let 1924–1945. (Následující text je stylisticky 
a gramaticky upraven.)
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„Do místní obce 7. května při zděšeném ústupu usadil se oddíl Němců, jež mínili přenocovati a očekávali rozkazy. 
Pistel kroniky podotýká: v mojí domácnosti se ubytovalo několik německých důstojníků, jež mínili přenocovati a po-
žádali o mísu a teplou vodu k mytí.  Sundali si boty a košile, jež měli propocené. Ještě nebyli všichni umyti a již přišel 
vyšší důstojník, dle odznaků gestapák. Všichni nastoupili do pozoru. Se zdviženou rukou nařizoval: Okamžitě odjet! 
Jak gestapák odešel, mluvím s jedním důstojníkem, jenž dle povahy byl upřímný. Představil se mi a pravil německy, 
že není Němec, že je Rakušan z Innsbrucku a že jest úředníkem v bance. Vytáhl tašku s fotografií manželky a dvou dětí 
a přitom se mu oči zaleskly a povídá německy, že již dva roky nedostal dopis z domova. Žádal, zdali bych jemu prodal 
civilní oblek, aby se mohl dostati domů. Peněž měl dosti německých i českých sto korun. Rozdělal mapu Moravy, jež 
byla podrobně vyznačena, a ukazoval, že mají rozkaz mašírovat silnicí do Boskovic a Žďárné. Ukazoval po mapě, že 
by utekl domů přes Brno do Lince, jen trval na tom, bych mu přenechal nějaký civilní oblek. Tlumočil jsem, že mám 
strach, že bych byl okamžitě zastřelen. Ostatní se na dvoře umývali a převlékali do košil čistých a všichni odmašíro-
vali. Ale jak ukazoval na mapě ke Žďárné to jistě ne, neboť té noci v Boskovicích se střílelo, neb předvoje sovětské 
Rudé armády dorazily do Boskovic.
Toho dne 8. května po všech silnicích projíždí nepřetržitě zděšeně Vůdcem Hitlerem vyhlášená nepřemožitelná ně-
mecká armáda, za níž souvisle postupuje rudá sovětská armáda, jež je osvoboditelkou českého národa z jařma ně-
meckého gestapáckého fašismu.
Jest večer 8. května, místní občané s místními hudebníky-samouky blížící se sovětskou armádu očekávají, jež od 
Pohory vystřeluje do vzduchu barevné rakety, zvěstujíce osvobození českého národa od okupantů… Předvoje Rudé 
armády té noci zůstávají v Šebetově a v Knínicích a mnoho jich jede do Vanovic a k Letovicím.
Jest středa 9. květen, svátek všech křesťanských církví, zvaný Božího vstoupení na nebesa. Jest to vyznání víry, že 
Ježíš Kristus žije a přijde soudit živé i mrtvé.
Do naší obce 9. května dojela československá jednotka od Prostějova, jež vypravovala o urputném boji v neděli  
6. května v okolí Prostějova s německou armádou, kteráž se dala na útěk, takže následující dny veškeré silnice jsou 
zataraseny armádními motorizovanými vozidly a ve zmatku opouští Němci vozidla a ničí je a zděšeni utíkají do ne-
známa již beze zbraní, jež zahazovali. Cílem jest dorazit k americké armádě pod ochranu, zanechávajíce za sebou 
veškeré zásoby potravin a střeliva a zbraní a motorových vozidel všeho druhů a koní.
Odvážní občané vozidla prohlíží a vše, co potřebují, odnášejí do svých příbytků. A koně se potulují a pasou po okolí, 
jenže vyšlo nařízení, že se musí všechno odevzdat, co si každý vzal jako na památku. Byla to doba revoluční. Asi po 
dobu 14 dnů se ještě ukrývali a přecházeli po lesích jednotlivě neb menší skupiny německé armády. Tak bylo dovoleno 
každému českému občanu zbraně nositi a chodit po lese a vyhledávat německé vojáky. Ti byli předváděni k místnímu 
hasičskému domu, kde byli vyslýcháni a prohledáni a jejich jména zjištěn. Pak byli odvedeni do Boskovic. Prohlídka 
již byla bezvýznamná, jelikož kdo německé vojáky jen jako trosečníky předváděl, tak je již obral o všechno, co se jemu 
hodilo a oni všechno ze zoufalství rozdávali, nevědouc, co se s nima dále stane.
Příchodem slavné sovětské armády jsou po všech domech velkými písmeny barvou psána hesla: Smrt fašismu! Ať žije 
spojenectví sovětské rudé armády s československou armádou! Přátelství se Sovětským svazem na věčné časy! 
Mnoho německých vojínů v okolí jest pohřbeno – na Mojetíně v lese jest také jeden vojín zahrabán a mnoho kolem 
Boskovic a v Knínicích u kostela, jež zemřeli v měšťanské škole v Knínicích, kde v poslední dny byla pořízena vojen-
ská nemocnice, neb samostatně se dosud nevyučuje.“

Válečné razítko Obecního úřadu v Knínicích s podpisem 
tehdejšího starosty Ludvíka Vašíčka.

poděkování
Za příspěvky děkuji paní Jiřině Bílkové z Knínic a paní Marii Krkavcové z Boskovic.

příště
V červnovém Zpravodaji si připomeneme oběti nacistické okupace Oldřicha Blažka, Josefa Náhlíka, Bruno Zwickera a Josefa 
Kozlovského. Dále zavzpomínáme na Josefa Okáče, od jehož tragické smrti v červnu 1945 uplyne pětasedmdesát let.
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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

Stavění máje na Městečku – rok 1938.
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