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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané, 
celosvětová situace změnila nejen běžné životy nás občanů, ale bude mít dopad i na ekonomickou 
stránku. V poslední době jste možná z médií zaznamenali, že obce a města přijdou zhruba o 12 miliard 
korun na své investice. Proto bych se s Vámi v tomto čísle zpravodaje chtěl podělit o informace ohled-
ně financí. Vládou ČR byl schválen program kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých  
s. r. o. Tento krok se jeví jako problematický. Původně se tento kompenzační bonus 500 Kč na den 
vztahoval na období od 12. března do 30. dubna 2020, ale byl prodloužen do 8. června. Od samého 
počátku byl koncipován jako vratka daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdí-
lené daně. A všem zákonodárcům bylo známo, že se na dopadech vyplácení bonusu budou podílet jak 
státní rozpočet, tak i rozpočty krajů a obcí, tudíž i Knínic. Náklady obcí a krajů na vyplácení programu 
„Pětadvacítka“ odpovídají jejich podílu na výnosu daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti, tedy 
23,58 % v případě obcí a 8,92 % v případě krajů. Z každých vyplacených 100 Kč se tedy na kompen-
začním bonusu podílí stát částkou 68 Kč, obce a kraje částkou ve výši 32 Kč. Je to stejný klíč, podle 
kterého se obcím a krajům přerozdělují prostředky ze sdílených daní v době růstu inkasa daní.
Městys Knínice, i ostatní obce a města Jihomoravského kraje, již obdrželi dopis hejtmana JmK 
JUDr. Šimka, který informoval o pozastavení dotací pro obce. Knínice žádaly například o vybavení 
pro hasiče nebo pro údržbu obce. Rozhodování o schválení žádostí podaných v rámci vyhláše-
ných dotačních programů Jihomoravského kraje, včetně žádostí o individuální dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, je tedy pozastaveno předběžně do září letošního roku. V průběhu měsíce 
května bude hejtman společně s vedením kraje a ekonomy krajského úřadu jednat o jednotlivých 
investicích a dotačních programech. Na základě výsledků těchto jednání a po zohlednění vývoje 
ekonomické situace bude kraj moci rozhodnout, které investice a projekty bude možné z rozpočtu 
kraje podpořit. 
Další dotace, o které již stoprocentně víme, že je posunuta, je dotace na rekonstrukci chodníku od nádrže 
Brudně směrem ke kulturnímu domu, kde má dojít k rozšíření chodníku i silnice a výstavby opěrné zdi. 
Zde je příjem žádostí o dotaci zatím posunut z října 2020 na leden až únor 2021. Realizace v případě 
obdržení dotace musí proběhnout v r. 2022. O dalších dotacích, které městysi „běží“ (kompostéry, popel-
nice, kontejnery, rekonstrukce rozhlasu) zatím není informace o jejich posunutí nebo omezení. 
Bez omezení zůstávají i akce naplánované městysem na letošní rok, z nichž jde především o opravy 
chodníků, výstavbu parkoviště u školního hřiště, investice do budovy základní školy, výměny plynového 
kotle v budově úřadu městyse atd.  

Petr Grénar 
starosta městyse   

roušky zdarma
Prostřednictvím agentury D-Production, 
která zajišťuje tisk knínického zpravoda-
je, jsme zdarma obdrželi 200 ks jednorá-
zových roušek. Roušku někteří z Vás našli 
ve svých schránkách společně se zpravo-
dajem. Tento dárek byl spojený s reklamní 
akcí, která informovala o přeložení festiva-
lu malých pivovarů VESUF na rok 2021. 
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Pronájem tenisového kurtu
Pronájem bez osvětlení 50 Kč / hod.
Pronájem s osvětlením 70 Kč / hod.

Permanentky:
Permanentka na 10 hod 450 Kč
Permanentka na 20 hod 850 Kč
Permanentka na 30 hod 1 200 Kč
Permanentky lze zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

Správce hřiště:
Petr Ševčík, Knínice 14, tel.: 774 680 229
Cena pronájmu tenisového hřiště zahrnuje síť na tenis, nohejbal nebo volejbal, vstup do šatny, na 
víceúčelové hřiště a WC.

Zrušené akce
Dětský den
Knínická hasičská noc
Turnaj přípravek
Fotbalový den

Farní den, současně s oslavou výročí posvěcení kostela 
se plánuje na 23.8.2020.
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Informační tabule – významné krajinné 
prvky
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby  
a ochrany životního prostředí provádí sprá-
vu registrovaných významných krajinných 
prvků. Na knínickém katastru se nachází 
KNÍNICKÝ HÁJEK a KRAVÁČKŮV 
ŽLEB. Tyto významné prvky byly ze stra-
ny Městského úřadu Boskovice v uplynu-
lých dnech nově označeny informačními 
tabulemi. 

Obecní mechanizace byla rozšířena o nový mulčovač

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne v Knínicích v měsíci červnu. O termínu budete informování 
místním rozhlasem, na internetových stránkách městyse a vývěskách.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 22. 6. 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.



3

U S n e S e n Í
č. 13 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
11. 5. 2020 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
5.2.  Rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Miroslava Přikryla č. 133.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2019.
3.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2019.
4.2.  Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2019 bez výhrad.
6.2.  Starostu pana Petra Grénara určeným členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem 
 na Zprávě o uplatňování územního plánu městyse Knínice u Boskovic v uplynulém období.   
7.2.  Koupi pozemku p.č. 4818/2 – orná půda o výměře 15 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 750 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající B. A.
7.3.  Koupi pozemku p.č. 433/23 – trvalý travní porost o výměře 33 m2, a pozemku 
 p.č. 5167 – ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou 
 kupní cenu 2 050 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající A. Š. 
7.4.  Koupi pozemku p.č. 135/44 – zahrada o výměře 36 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic za celkovou 
 kupní cenu 1 800 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající V. V. 
7.5.  Koupi pozemku p.č. 135/45 – zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic za celkovou 
 kupní cenu 1 250 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající J. V.
8.2.  Prodej pozemku p.č. 5143 – trvalý travní porost o výměře 470 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 23 500 Kč bez DPH. Kupující manželé H.
8.3.  Prodej pozemku p.č. 135/41 – ostatní plocha o výměře 53 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 5 300 Kč bez DPH. Kupující J. V. 
8.4.  Prodej pozemku p.č. 135/42 – ostatní plocha o výměře 93 m2 a pozemku p.č. 135/43 – ostatní 
 plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 12 300 Kč bez DPH. Kupující V. V.
8.5.  Prodej pozemku p.č. 5165 – ostatní plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 3 500 Kč bez DPH. Kupující K. J. 
8.6.  Prodej pozemku p.č. 135/40 – ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 6 100 Kč bez DPH. Kupující manželé Š.
9.3.  Znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4819/6 – orná půda o výměře 320 m2, 
 p.č. 4820/6 – ostatní plocha o výměře 218 m2, p.č. 4821/6 – orná půda o výměře 328 m2 
 a p.č. 5120/3 – trvalý travní porost o výměře 137 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 242 726 Kč včetně DPH. Kupující manželé M.
11.2.  Znění Smlouvy o spolupráci pro CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
 Praha 9, pro výstavbu rodinných domů v lokalitě K Šebetovu.
12.2.  Smlouvu o zprostředkování nákupu elektřiny na komoditní burze na rok 2021 a 2022 
 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s. r. o., Brno.  
12.3.  Smlouvu o zprostředkování nákupu plynu na komoditní burze na rok 2022 pro městys 
 Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s. r. o., Brno.  
13.2.  Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2020.
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Co se děje ve škole
Škola zahájila od 11. května alespoň omezený provoz. Nejprve nastoupili naši nejstarší, deváťáci. Ti 
se třikrát týdně během dopoledne pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Od 18. května 
jsme také obnovili provoz mateřské školy. Dochází 19 dětí, které jsme z důvodu protiepidemiologic-
kých opatření rozdělili do dvou tříd. Děti se už do školky těšily a jsme rádi, že jim můžeme nabídnout 
hry a učení v kolektivu. 
Od 25. května mohou docházet i děti z I. stupně. Jejich docházka je dobrovolná, záleží na rozhod-
nutí rodičů. Chodí něco málo přes 40 % dětí. Dopoledne učíme v 5 třídách, odpoledne zůstávají  
3 skupiny. Práce je velmi ztížena dodržováním hygienických opatření, ale jsme rádi, že už jsou 

ŠKOla  a  ŠKOlKa

Zastupitelstvo městyse ukládá:
7.6.  Uzavřít Kupní smlouvy s prodávajícími B. A., A. Š., V. V. a J. V. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2020.
8.7.  Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími manželi H., V. V., J. V., K. J. a manželi Š. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2020.
9.4.  Starostovi uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemků ve schváleném znění 
 s kupujícími manželi M.
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2020.
11.3.  Uzavřít Smlouvu o spolupráci s CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9.
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2020.
12.4.  Uzavřít Smlouvy o zprostředkování nákupu elektřiny na komoditní burze na rok 2021 a 2022 
 a nákupu plynu na rok 2022 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, 
 s. r. o., Štefánikova 38a, 612 00 Brno. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2020. 

Zastupitelstvo městyse revokuje:
9.2.  Usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro pana M. M. a usnesení č. 6.3. ze dne 26. 11. 2018.
10.2.  Usnesení č. 7.2. a 7.3. ze dne 24. 2. 2020.

Pavel Pecha, Miroslav Přikryl, č. 133
Petr Grénar, starosta

odPady
Odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 2. 6., 16. 6., 30. 6.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (20. 6.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
6. 6., 27. 6. 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.

KNIHOVNa
Provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin.

Příště vyjde prázdninové dvojčíslo.
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děti alespoň částečně ve škole. Vedle výuky ve škole stále učíme na dálku zbylé děti. Je to někdy 
náročné, ale díky vstřícnosti rodičů a šikovnosti dětí vše zvládáme. 
Ve škole proběhl zápis do 1. třídy a do mateřské školy. Bohužel děti se zápisů účastnit nemohly, vše 
probíhalo pouze formou přihlášek. To nás mrzí, a proto plánujeme zahradní setkání na konci června 
pro děti a jejich rodiče se spoustou her, pasováním na školáka a také nějakým drobným dárečkem pro 
děti. Do první třídy se nám přihlásilo 25 prvňáčků a do mateřské školy přivítáme 20 nových dětí. 
Věříme, že poslední měsíc zvládneme všichni ve zdraví a pohodě a v září se opět setkáme už za běž-
ného provozu. Omezený provoz školy jsme využili mimo jiné k výmalbě jídelny mateřské školy,  
k rekonstrukci kabinetu přírodopisu, úklidu a dalším opravám. Během prázdnin díky zřizovateli proběh-
ne rozsáhlejší rekonstrukce školní kuchyně. Řešíme také personální změny spojené s odchody do důcho-
du a změnou působení paní učitelky. Na příští školní rok se už nyní pečlivě připravujeme a těšíme. 
Přejeme vám klidné červnové dny, dobrou náladu a pevné zdraví. 

Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy.

SPorT

ODDÍl TJ 
MalÁ HaNÁ 
KNÍNICE

Každoroční turnaj přípravek a fotbalový den se v měsíci červnu neuskuteční, důvody jsou zřejmé. 
Konečně ale můžeme pokračovat alespoň v tréninkové činnosti. Věříme, že vy rodičové, zvážíte 
možnost opětovné docházky mládeže na tréninky, ztracenou formu a fyzickou kondici je důležité 
dohnat. Dle možností zorganizujeme přátelská utkání, o termínech budeme informovat na webo-
vých stránkách, případně městským rozhlasem.
Uvítáme nové členy do přípravek, i zájemce o jejich trénování, kontakty na: www.tjkninice.cz.

Vedení TJ
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inzerce

Jsme regionální svozová společnost, která je vlastněná městy a obce-
mi z regionu Boskovicka , Svitavska a Prostějovska. Jedná se celkem  
o 49 samospráv. 

Postupně zavádíme v jednotlivých obcích intenzivní systémy třídění odpadů „Door to door“
(tzn. třídění odpadů přímo od domů obyvatel) a rozšiřujeme svozové osádky. 
Aktuálně hledáme pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici:  
Závozník svozového auta
Pro více informací a přihlášení se na pozici, kontaktujte: Ing. Olga Dočkalová – jednatelka společnosti, 
tel.: 606 136 650.

TaK UŽ I MYŠPUlÍN HRaJE FOTBal!!   a CO TY??  PŘIJĎ MEZI NÁS !!

NAJDEŠ NÁS KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD PĚTI ODPOLEDNE NA FOT-
BALOVÉM HŘIŠTI V KNÍNICÍCH

HLEDÁME HLAVNĚ KLUKY A HOLKY PRO DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK 
(ROČNÍKY 2010–2015)

Více informací na telefonním čísle:   Jan Dvořák   739 550 927

… aKORÁT BOBÍK S NÁMI NECHODÍ, TEN SEDÍ DOMa  
a HRaJE HRY Na MOBIlU…
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Oldřich Blažek
(*10. 11. 1903–†16. 11. 1942)
Oldřich Blažek se narodil v obci Vavřinec nedaleko Sloupu. Po absolvování uči-
telského ústavu v Brně nastoupil v r. 1922 na místo učitele v Březové nad Svi-
tavou. Pro své levicové smýšlení byl často překládán: od r. 1925 vyučoval na 
menšinové škole v Miroslavi, v r. 1926 nastoupil místo učitele v Kunštátu a o rok 
později ve Svitávce. K 1. 4. 1929 přichází na měšťanskou školu do Knínic. Zde 
zakládá marxistický kroužek, k jehož členům patřili nejen nejpokrokovější členo-
vé zdejšího pedagogického sboru, ale i známý brněnský sociolog a knínický rodák 
Bruno Zwicker, o němž si povíme níže. V kroužku se debatovalo o aktuálních 
politických, společenských, kulturních a hospodářských otázkách.
V r. 1933 byl Oldřich Blažek přeložen na měšťanskou školu do Rájce, kde pů-
sobil až do svého zatčení v r. 1939.

HISTORIE
POHlED

do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Oběti okupace

Za své politické přesvědčení, za lásku k vlasti a národu zaplatili během druhé světové války svým životem dva kní-
ničtí učitelé Oldřich Blažek a Josef Náhlík. 

V r. 1922 vstoupil Oldřich Blažek do KSČ. Mimo to se angažoval v řadě odborných a zájmových organizací jakými 
byly Sokol, Dělnická tělocvičná jednota, Komsomol, Československá obec učitelská, Levá Fronta či Federace děl-
nických tělocvičných jednot. Jako člen učitelské delegace navštívil v dubnu 1936 a o prázdninách 1938 Sovětský 
svaz. Velmi obdivoval život v této zemi a o svých poznatcích z obou cest uspořádal několik besed.
Oldřich Blažek nejen hezky maloval, ale rovněž se věnoval publikační činnosti. Své články zveřejňoval v Učitel-
ských novinách a v letech 1938-39 působil jako tajemník a redaktor pokrokového časopisu Index. Po vzniku odbojo-
vé organizace Obrana národa v březnu 1939 se aktivně zapojil do protinacistického odboje, což se mu stalo osudným. 
Už 20. 11. 1939 byl v Rájci zatčen gestapem a uvězněn na samotce v Brně na Špilberku. V lednu 1940 byl převezen 
do Kounicových kolejí v Brně, odtud na Mírov a svou strastiplnou cestu zakončil v berlínské věznici Moabit (1), kde 
byl odsouzen k trestu smrti. Popraven byl v berlínské věznici Plötzensee (2) dne 16. 11. 1942.
V r. 1945 byl (in memoriam) udělen Oldřichu Blažkovi Československý válečný kříž 1939 a v r. 1949 Zlatá hvězda 
Řádu za svobodu. V r. 1964 byla po Oldřichu Blažkovi pojmenovaná nová ZDŠ v Rájci-Jestřebí a v r. 1972 zde byla 
otevřena pamětní síň Oldřicha Blažka. V současné době nese jméno Oldřicha Blažka jedna z ulic v Rájci-Jestřebí. 
Vladimír Blažek (*1930–†2002), syn Oldřicha Blažka byl uznávaný publicista, spisovatel a filozof. V l. 1953–1970 
působil na FF MU v Brně. Od r. 1975 žil v emigraci v Mnichově, kde spolupracoval s tamějším rozhlasem a televizí. 
Po návratu do vlasti vyučoval v letech 1993-96 opět na FF MU v Brně.
(1) Touto věznicí prošlo mnoho českých účastníků protinacistického odboje. Někteří zde byli umučeni, ale většina byla 
po odsouzení k trestu smrti převezena do berlínské věznice Plötzensee ležící nedaleko, nebo do koncentračních táborů.
(2) Ve věznici Plötzensee bylo během války popraveno celkem 677 českých vlastenců, mezi nimi i komunistický novinář Julius 
Fučík. Čeští odbojáři zde byli po německých nejčastěji popravovanou národností. Většina odsouzených byla držena v celách 
smrti v okovech po dobu několika měsíců. Ve věznici se popravovalo nejčastěji gilotinou, později i oběšením. Ostatky poprave-
ných často putovaly do anatomických a patologických ústavů v Německu a Rakousku. Většina těl skončila například na Hum-
boldtově univerzitě v Berlíně. Věznice je dodnes využívána. Od 14. září 1952 u ní stojí pamětní zeď. – Zdroj: Wikipedie.)

Josef Náhlík
(*3. 8. 1904–†5. 6. 1944)
Druhým zdejším učitelem, jemuž byla láska k vlasti dražší než život, byl Josef Náhlík.
Josef Náhlík se narodil ve Vanovicích čp. 125 domkaři Josefu Náhlíkovi a jeho manželce Marianě roz. Rychnovské. 
V rodné obci absolvoval obecnou školu, po ní následovala měšťanka v Letovicích a jednoroční učitelský kurz v Bo-
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Po obhájení disertační práce v r. 1934 nazvané „Sociologie práce“ nastoupil jako redaktor sborníku „Sociologic-
ká revue“, který shrnoval výsledky v sociologickém bádání a přinášel nové stati a recenze. Zde také v r. 1934  
a 1935 zveřejnil své dva stěžejní články – dvoudílnou stať „K sociologii nezaměstnanosti“, v níž zpracoval výsledky 
dotazníkové akce, kterou se 198 nezaměstnanými provádělo v r. 1933 sociální oddělení Masarykovy univerzity.  
V r. 1939, už pod pseudonymem Z. Bystrý, publikoval ve sborníku „Sociální revue“ studii „Soustava a metoda“. 
Kromě redaktorské práce se věnoval také zahraničním knižním novinkám. Ovládal němčinu, latinu, francouzštinu, 
angličtinu, ruštinu, polštinu, španělštinu, italštinu, srbochorvatštinu a bulharštinu.
Protože většina práce, kterou vykonával na fakultě, nebyla placená, musel v roce 1936 nastoupit jako pomocný učitel 
na dívčím gymnáziu na brněnském Mendlově náměstí. Další školní rok učil na gymnáziu na Legionářské ul. (dnešní 
tř. kpt. Jaroše) a o rok později již přednášel na židovském gymnáziu v Hybešově ulici. Do knihovny k I. A. Bláhovi 
se ale stále vracel a až do války byl jediným absolventem, který toto místo zastával.
Po vypuknutí války se Bruno Zwicker odstěhoval zpět k rodičům do Knínic, odkud byla celá rodina v listopadu 1941 
násilně deportována do Boskovic. Poté, co 15. března 1942 byli rodiče a sestry odvlečeni do Terezína, Bruno Zwicker 
se dobrovolně přihlásil a následoval je již 29. března 1942 transportem Ae č. 464 vypraveným z Brna.  Po příjezdu 
do Terezína se stal vychovatelem starších chlapců v domově L 417 a učil je zde další dva roky.
Poslední přestupní stanicí Bruno Zwickera se stal koncentrační tábor v Osvětimi, kam odjel transportem Ek č. 538 dne 
28. 9. 1944. Všichni práce neschopní vězňové, mezi nimiž byl i Bruno Zwicker, byli posláni z nádražní rampy přímo do 
plynové komory v Březince, kde v noci z 29. na 30. září zahynuli. V táboře zemřel 18. 1. 1943 také Brunův otec.
Dne 15. prosince 1945 udělil prezident republiky E. Beneš Bruno Zwickerovi Československý válečný kříž 1939  
in memoriam. 

Bruno Zwicker
(*17. 2. 1907–†29/30. 9. 1944)
Mezi oběti okupace patřil nejen pro svůj původ i uznávaný sociolog a filozof 
Bruno Zwicker, který se narodil v r. 1907 do rodiny zdejšího židovského obchod-
níka se smíšeným zbožím na čp. 108 Viléma Zwickera a jeho manželky Leonie 
roz. Fischerové. Vyrůstal se sestrami Hildou (*1904) a Olgou (*1908).
Po absolvování obecné školy v Knínicích pokračoval Bruno Zwicker  
v l. 1918–26 ve studiu na reálném gymnáziu v Boskovicích. Poté následovala 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval učitelskou 
trojkombinaci dějepis, zeměpis a filozofii. Jako knihovník se přihlásil do so-
ciologického semináře, kde započala jeho spolupráce s I. A. Bláhou, zaklada-
telem brněnské sociologické školy.

skovicích. Díky podpoře své o deset let starší sestry Marie pokračoval Josef Náhlík ve čtyřletém studiu na Státním 
učitelském ústavu v Čáslavi, kde v r. 1924 úspěšně odmaturoval. Poté krátce působil jako prozatímní učitel v Kořen-
ci. V letech 1925–26 absolvoval základní vojenskou službu a od r. 1930 byl poručíkem v záloze u 31. pěšího pluku 
„Arco“ v Jihlavě.  Po r. 1926 působil jako pedagog na obecné škole v Petrovicích, pak v Knínicích, Vanovicích a od 
1. 9. 1937 znovu v Knínicích. Odtud po dvou letech odešel coby řídící učitel do rodných Vanovic.
V dubnu 1939 se Josef Náhlík oženil s Drahomírou Bohatcovou z Vanovic čp. 20. V r. 1941 se jim narodila dcera Dagmar.
Jako řídící učitel, vlastenec a věřící evangelík považoval Josef Náhlík za svoji povinnost zapojit se do protinacistic-
kého odboje. Od r. 1942 proto organizoval činnost drválovické skupiny, kterou tvořili uprchlíci z nuceného nasazení 
v Říši a sovětští partyzáni uprchlí z německého zajetí.  Skupina v r. 1943 provedla několik úspěšných akcí, čímž se 
dostala do hledáčku brněnského gestapa, které na ni nasadilo konfidenta. Nakonec došlo k prozrazení celé skupiny  
a k postupnému zatčení většiny jejich členů.
Josef Náhlík byl zatčen 10. 11. 1943 ve Vanovicích a nejprve uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, odkud byl 
v březnu 1944 převezen do věznice ve Vratislavi (Breslau). Dne 5. 6. 1944 byl Vrchním zemským soudem ve Vratislavi 
odsouzen za nepřátelskou činnost proti Říši a poslech cizího rozhlasu k trestu smrti. Na žádosti o milost jeho blízkých 
nebral soud zřetel a Josef Náhlík byl 17. 8. 1944 v 18.02 hod. popraven stětím gilotinou.
V r. 1945 byl Josefu Náhlíkovi udělen (in memoriam) Československý válečný kříž 1939.
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Poděkování
Za vzpomínky a fotografie děkuji paní Marii Konečné (Josef Kozlovský) a paní Jiřině Bílkové (Josef Okáč).

Příště
V prázdninovém čísle si představíme Knínice tak, jak je v r. 1904 popsal ve své publikaci „Vlastivěda moravská – Boskovický 
okres“ učitel a významný badatel v oblasti Moravského krasu Jan Knies.

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz

Josef Kozlovský
(*25. 3. 1894–†14. 10. 1943)
Poslední knínickou obětí nacistické zlovůle byl rolník Josef Kozlovský, kte-
rý s manželkou Marií roz. Lujkovou a dětmi Marií (*1922 –†1934), Ludmilou 
(*1926) a Josefem (*1935) žil na čp. 2. Dne 15. ledna 1943 ho německá stát-
ní policie zatkla za úmyslné zatajování zásob (šlo o necelé 3q obilí) a odvezla 
k výslechu do Brna. Později byl převezen do pankrácké věznice v Praze, kde byl  
14. 10. 1943 popraven stětím gilotinou.
V kronice Četnické stanice Šebetov se k r. 1945 k jeho případu uvádí následující: 
„V lednu 1943 byl rolník Josef Kozlovský z Knínic čp. 2 zatčen německým četnic-
tvem z Boskovic pro zatajení 25 centů obilí a odevzdán německým soudům, které 
ho odsoudily k trestu smrti. Rozsudek na Kozlovském byl vykonán v Praze v létě 
1943. Velkou zásluhu na osudu rolníka Kozlovského měl hospodářský kontrolor 
ministerstva vnitra Dvořáček z Jaroměřic u Jevíčka, který byl v květnu 1945 zajištěn a bude souzen mimořádným 
lidovým soudem.“

Josef Okáč
(*28. 7. 1913–†3. 6. 1945)
Válka sice již skončila, přesto si v následujících týdnech a měsících připsala na 
své konto ještě řadu dalších obětí. Lidé umírali v důsledku nejrůznějších váleč-
ných zranění či prožitých útrap, případně se na jejich smrti podepsala tragická 
událost. Takový byl i případ svobodníka Československé armády v záloze, rolníka 
a knínického rodáka Josefa Okáče, od jehož smrti právě v těchto dnech uplyne 
pětasedmdesát roků.
Josef Okáč se narodil 28. 7. 1913 na čp. 101 do rodiny rolníka Josefa Okáče a jeho 
manželky Kateřiny roz. Filipové. Byl prostředním ze tří dětí: starší sestra Adéla 
se po smrti svého prvního manžela provdala v r. 1935 za Františka Vašíčka, který 
se později stal hospodářem na čp. 101, mladší bratr František vystudoval vysokou 
zemědělskou školu a působil jako ředitel zemědělské školy v Moravské Třebové.
Po absolvování základní vojenské služby, kde získal hodnost svobodníka, se Josef Okáč vrátil zpět do Knínic, aby 
zde posléze převzal po svém otci hospodářství. Dne 4. 5. 1940 se v Brně - Husovicích oženil s Marií Smékalovou 
(*1915), dcerou rolníka Františka Smékala ze Světlé.  Koncem října 1940 se manželům narodilo jediné dítě, syn 
Josef František. A to je také poslední světlá chvíle v životě Josefa Okáče. O necelé tři roky později (4. 8. 1943) totiž 
umírá na tuberkulózu manželka Marie a 20. 4. 1945 na záškrt i čtyřletý syn Josef.
Dne 27. května 1945 byl Josef Okáč na základě mobilizační vyhlášky povolán k odvodu. Dne 30. května narukoval 
do Boskovic, kde byl pověřen dozorem nad válečnou municí, sváženou k likvidaci do pískovcového lomu v Doubra-
vách. Čtvrtek 3. června se mu stal osudným. Podle vyprávění neteře Josefa Okáče, paní Jiřiny Bílkové roz. Vašíčko-
vé, které v té době bylo osm roků, chtěl její strýc upozornit příchozího, aby se k munici nepřibližoval. Rozběhl se za 
ním, když tu v jeho blízkosti vybuchla pancéřová pěst a utrhla mu nohu. Josef Okáč svému zranění na místě podlehl. 
Pochován byl o dva dny později na zdejším hřbitově.
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