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Zveme každého, kdo má chuť přijít si zasoutěžit 
na „amatérské“ střelecké závody: 

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

6. Knínická vzduchovka
 
 
 Pořadatel: KNÍNICE 1078 z. s.
 
 Datum a čas: sobota, 11. 7. 2020 od 14 hod.
 
 Místo: Přírodní střelnice (areál bývalé střelnice Svazarmu)
 
 Startovné: ZDARMA

Občerstvení zajištěno.
Střílet se bude ze vzduchových pušek Slavia v kategoriích:

Muži – Ženy – Mladší žáci – Starší žáci – Páry 

Střelba ze vzdálenosti 10 m na číselné terče.

Zbraně a střelivo zajišťuje pořadatel.

Věříme, že prožijeme příjemné odpoledne 
s milými lidmi, 

kteří porovnají své střelecké schopnosti s ostatními !!!
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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle jsem informoval o krácení finančních prostředků pro obec, ale situace se neustále mění 
a vláda hodlá vyplatit příspěvek 1 200 Kč na každého občana, který by nám propad eliminoval. Uvidíme 
v dalších týdnech a měsících s čím vláda přijde a jaká bude situace nejen ve světě financí. 
V uplynulém období byla pořízena nová vřetenová sekačka na údržbu trávníku fotbalového hřiště, která 
přispěje ke kvalitní seči trávy. Nejnižší nabídku podala firma Traktorservis ze Silůvek u Brna s cenou 
291 610 Kč s DPH. V budově úřadu městyse došlo k výměně starého plynového kotle za nový konden-
zační kotel. Zároveň došlo i k vyvložkování komínu nerezí. Nejnižší nabídku z oslovených firem podala 
firma TOVOP Jiří Dosedla s částkou 102 766 Kč s DPH. Firmou Bohatec s. r. o. bylo vyrobeno závaží 
na obecní malotraktor. 
Probíhá nám výběrové řízení na opravu chodníku v ulici Vanovská, chodníku „od kapličky“ směrem na 
Boskovice podél hlavní silnice a výstavbu parkoviště pro ZŠ vedle nového školního hřiště.  Do výběro-
vého řízení byly osloveny firmy Radovan Jedlička Knínice,  DEAS a. s. Boskovice a KORA-Vodosta-
ving s. r. o. Kunštát. Všechny firmy odvádí kvalitní práci. Realizace je stanovena na období od 1. 8. 2020 
do 31. 10. 2020. Další výběrové řízení probíhá na vzduchotechniku v budově základní školy, kdy by se 
akce měla realizovat přes prázdniny, aby nenarušila provoz školy. Jedná se zejména o odsávání pachů při 
vaření ve školní kuchyni. Projekt této zakázky se zdržel zejména kvůli řešení hygienických požadavků 
na uchovávání potravin, tzn. vybudování chladných zón. Osloveny byly firmy ACARE s. r. o. Brno, JM 
Klima s. r. o., Modřice u Brna a třetí firma VAFR, spol s. r. o., Kobylnice. Všechny firmy tyhle zakázky 
realizují. V době uzávěrky zpravodaje ale ještě neznáme vítěze výběrových řízení. 
Kolem kostela byl zaměřen firmou Aditis pozemek, který hodlá městys od farnosti odkoupit na výstav-
bu rozšíření hřbitova s chodníkem a kolumbária. Proběhlo i zpřesnění hranic mezi pozemky farnosti  
a městyse, jelikož dle původního vyměření procházela hranice přes hroby. Vše bude v blízké době napra-
veno. Zastupitelstvem byl schválen prodej pozemku pod historickým schodištěm za cenu 1 Kč farnosti, 
která schodiště hodlá rekonstruovat. 
Stavební komisí byl vybrán návrh informačního značení místních cílů v městysi, např. fotbalové hřiště, 
škola apod. Žádost byla zaslána k vyjádření na Policii ČR. Tam je zaslána i žádost o celkem 5 zrcadel do 
nepřehledných úseků a snížení rychlosti do lokality u horní brány u hřbitova. Zaměstnanci byly vymě-
něny další vybledlé dopravní značky.    
V současné době čekáme na cenovou nabídku projektové dokumentace na lokalitu Padělky II. Projek-
tová dokumentace bude sloužit k výstavbě nové ulice v této lokalitě. Celá akce nebude záležitostí týdnů 
ani měsíců ale roků. 
Uplynulý měsíc byl samozřejmě i ve znamení práce v městysi. Neustále se pracuje v lese jak brigádnic-
ky, tak i našimi zaměstnanci pro údržbu obce. Povodí Moravy po jednání přispělo finančně na vysečení 
a vyhrabání posečené trávy kolem Semíče. Zapojen do údržby byl nový mulčovač, který ušetří hodně 
fyzické práce a v současné době je velkým pomocníkem. Kolem hřbitova byla dokončena údržba stro-
mů, tato byla řešena firmou pana Dvořáčka z Boskovic, který provádí výškové práce. Bylo ořezáno více 
stromů, než se prohlídkou ze země zdálo. Po průzkumu v korunách byl ale závěr jiný.  S p. Dvořáčkem 
jsem prošel i další stromy a aleje k ošetření a byl stanoven „plán“ údržby. Po neustálých urgencích se 
podařilo dohodnout odstranění suché lípy u silnice, u sjezdu z hlavní silnice k poště, ze které začaly opa-
dávat suché větve. Lípa není na našem pozemku ale na pozemku jihomoravského kraje. Prořez provede 
Správa a údržba silnic ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Nezahálelo se ani např. v kultur-
ním domě, kde byla provedena výmalba plátna pro projektor, oprava střechy, vyprány záclony a závěsy 
atd. U fotbalového hřiště byl definitivně dostavěn sklad a provedeny terénní úpravy. 
S firmou Aquatic byla dohodnuta úprava vodovodu, kterou by mělo dojít ke zvýšení tlaku vody v loka-
litě Padělky.  
Do Brudně aplikuji dle návodu neustále dávky ekologického přípravku na hubení řas.  Řasy a „zelená 
hladina“ se zdá, že je na ústupu a rozrůstají se nám krásné lekníny. 
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V nejbližší době bude městysem zahájena příprava na žádost o dotaci na opravu střešního pláště budovy 
základní školy, který je místy v havarijním stavu a na chodník ke kulturnímu domu podél Hradiska. 
Bude též zadán návrh úprav budovy bývalého Agrospolu, kde proběhla jednání o možných dotacích na 
opravu budovy.  
Na závěr článku bych Vás chtěl pozvat na akce, které se z důvodu koronaviru přesunuly na červenec  
a srpen. Jde především o Knínickou vzduchovku, Fotbalový den a Farní den. Přeji Vám všem také krás-
né prožití letních měsíců, prázdnin a dovolených.   

Petr Grénar 
starosta městyse   

Cena vodného a stočného v Knínicích
Od 1. 5. 2020 se mění sazba DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. 
Vodné 25,46 Kč
Stočné 20,84 Kč
Celkem 46,30 Kč + 10% DPH = 50,93 Kč. 
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Knínicích: AQUATIC, spol. s r.o., Zborovecká 60, 678 01 
Blansko, tel. 516 419 689, tel. pro hlášení poruch 777 166 990.

Návrh železničního jízdního řádu na rok 2021
Správa železnic, s.o. na svých internetových stránkách zveřejnila návrh železničního jízdního řádu 
pro období 13. 12. 2020 – 11. 12. 2021, 
www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021 
Návrh jízdního řádu pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových stránkách 
KORDIS JMK, a.s. www.idsjmk.cz 
Linka 260 Vyškov na Moravě-Brno-Česká Třebová.
Linka 262 Skalice nad Svitavou-Velké Opatovice.

Volby 2020
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se uskuteční VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. Volby se konají 
každé 4 roky a v Jihomoravském kraji se volí 65 členů. Bližší informace k volbám najdete v příštím 
zpravodaji. 
Senátní volby se pro okres Blansko letos nekonají. 

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a další ko-
modit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM v České republice uspořeno 
21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu. Městys Knínice ve spolupráci 
se společností EKO-KOM, a.s. přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Úspora, kterou náš městys dosáhl, představuje:
emise CO2 ekv.: 46,905 tun, úspora energie: 1 303 160 MJ. 
V roce 2019 vytřídil a předal městys Knínice k využití 40,889 tun odpadů a objem finančních pro-
středků, které obdržel od společnosti EKO-KOM činí 125 920,50 Kč. 
Děkujeme, že třídíte. 
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Závody horských kol – MTB Superior-Colorprofi Pohár Drahanské vrchoviny
Čtvrtý ročník závodů horských kol v Knínicích je plánovaný na sobotu 12. 9. 2020 u kulturního 
domu. Vše bude ještě záviset na aktuální situaci ohledně epidemie COVID-19. Závod je určený pro 
všechny věkové katergorie, od dětí na odrážedlech, až po veterány. Informace k závodu naleznete 
v příštím vydání zpravodaje a na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Výměna plynového kotle v budově úřadu městyse

Starý Nový

U S N E S E N Í
č. 14 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
22. 6. 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 kontrolního výboru. 
4.2.  Rozpočtové opatření č. 3/2020.
9.1.  Informace uvedené v diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.
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Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.3.  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 pan I. M. 
5.4.  Prodej pozemku p.č. st. 510 – zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou cenu 1 Kč bez DPH. Kupující Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic, 
 Knínice 22.
6.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
6.3.  Záměr prodeje pozemku p.č. 4599 o výměře 1734 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
6.4.  Záměr prodeje pozemku p.č. 346/2 o výměře 738 m2 a pozemku p.č. 2888/61 o výměře 51 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.2.  Zařazení městyse Knínice do území působnosti MAS Boskovicko PLUS na programové  
 období 2021–2027.
8.2.  Dodatek č. 1. ke Kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci pro manžele H. 
 Lhůta kolaudace novostavby rodinného domu se stanovuje do 30. 6. 2021.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.5.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícími panem I. M. a Římskokatolickou farností 
 Knínice u Boskovic, Knínice 22.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2020.
6.5.  Zveřejnit projednané záměry prodeje.

Zastupitelstvo městyse revokuje:
5.2.  Usnesení č. 6.6. ze dne 24. 2. 2020.

Bc. Miroslav Hartl, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

ODPaDy
Odvoz domovního odpadu: 
liché úterý – 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 
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 (18. 7, 15. 8.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
4. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. 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.
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Vymalované plátno pro projektor v kulturním domě
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Pasování předškoláků
Ve čtvrtek 25. června jsme se sešli s našimi předškoláky a jejich rodiči na školní zahradě. Děti byly 
trochu nervózní, čekalo je totiž slavnostní rozloučení s mateřskou školou a pasování na školáka. 
Nervozitu vystřídaly úsměvy hned po první písničce. A když děti pan starosta pasoval obrovským 
mečem, všechny vážně a zodpovědně přijaly roli školáka. Nechyběly ani dárečky, pamětní knížka  
a pár slov od nové paní učitelky. Tou bude paní učitelka Eliška Schichová. Počasí nám vyšlo, slu-
níčko krásně hřálo, a tak si děti mohly zaskotačit při různých hrách, které připravily paní vychova-
telky a učitelky ze základní školy. 
Děkuji všem vyučujícím mateřské a základní školy i vychovatelkám za přípravu celé akce. I vám 
rodičům patří poděkování, že jste s dětmi přišli, popovídali si s námi a zakončili období školkáčka 
a zahájili éru školáka.

Jitka Vaňková

šKOla  a  šKOlKa
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Poslední zvonění
Poslední zvonění ukončilo II. pololetí školního roku 2019/2020 a vypustilo žáky na prázdniny. 
Bylo to pro všechny zvláštní období. I nás ve škole poznamenala omezení způsobená koronavirem. 
Do školy docházelo 40 % žáků I. stupně a na II. stupni zhruba čtvrtina žáků jedenkrát týdně. Téměř 
do konce června jsme zajišťovali vzdělávání na dálku prostřednictvím webových stránek. 
Přesto můžeme říci, že vše dopadlo dobře. Deváťáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky, pasovali 
jsme 25 budoucích prvňáčků, přijali 21 nových dětí do školky a do šestého ročníku v září uvedeme 
28 žáků. 
Ani letos se nám nevyhnou personální změny, z mateřské školy odchází paní učitelka Oujeská  
a Stloukalová, nově nastoupí paní učitelka Hrubanová a Včelařová. Na základní škole se pomalu 
do důchodu chystá vedoucí školní jídelny paní Barvová, na jejíž místo nastoupí paní Grénarová. 
Loučíme se také s paní učitelkou Vávrovou, která léta u nás učila tělocvik a občanskou výchovu. Na 
její místo nastoupí pan učitel Musil a paní učitelka Zoubková. Z důvodu ukončení školní docházky 
žáka, u kterého pracovala asistentka, odchází ze školy paní asistentka Hlubinková. Všem odcháze-
jícím bych touto cestou ráda poděkovala za jejich mnohaletou kvalitní práci a ochotu a popřála jim 
hodně osobní pohody do dalších let. 
Nás ostatní čekají prázdniny plné příprav na nový školní rok. Zajistíme měsíc provozu mateřské 
školy a 14 dnů provozu školní družiny. Připravujeme také řadu oprav, aby se nám, a hlavně dětem 
od září ve škole lépe pracovalo. 
Vám všem přeji poklidné léto plné sluníčka a pohody, mějte úsměv na rtech a dobrou náladu.

Jitka Vaňková

Opravený kabinet přírodopisu
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Malování na obličej

JaRO VE šKOlCE
Je jaro a příroda jede podle svého plánu. Letošní jaro ve školce je ale jiné. Od půlky března jsme 
trávili čas převážně doma a běžný režim se do našeho života začal postupně vracet až v květnu. Od 
18. května se pro děti otevřela školka. Fungují dvě třídy po 10 dětech. Chtěly bychom touto cestou 
poděkovat rodičům za zvážení situace a respektování omezeného provozu. Díky tomu je ve školce 
prostor pro děti zaměstnaných rodičů.

kolektiv učitelek MŠ

SPORT

ODDÍl TJ 
MalÁ HaNÁ 
KNÍNICE

Vážení občané, předkládáme termíny dohodnutých prázdninových fotbalových akcí:
Fotbalový den  18. 7. 2020 od 14 hod.
Přípravná utkání mužů:
Jevíčko : Knínice   5. 7. 2020 od 17 hod. (hřiště Jevíčko)
Knínice : Olešnice  1. 8. 2020 od 17 hod. (hřiště bude upřesněno)
Detaily přátelských utkání budou dále upřesněna a vyhlášena místním rozhlasem.
Rovněž zahájení nové soutěžní sezony budeme upřesňovat, informace najdete na: www.tjkninice.cz
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Postup mužstva mužů
Nedohraná sezona 2019/2020 na jaře v letošním roce žádné sportovce ani fanoušky nepotěšila. 
Přesto se fotbalově velice vydařila. Díky výborným výsledkům zápasů podzimu skončilo mužstvo 
mužů v tabulce na prvním místě. Tato pozice znamená pro další sezonu 2020/2021 postup mužů do 
okresního přeboru! Všem hráčům a trenérovi Miroslavu Přikrylovi gratulujeme a přejeme šťastnou 
sezonu, nejen výsledkově, ale i fotbalově.

Inzerce: Hledáme trenéry k mládežnickým kategoriím, nejlépe z řad rodičů. V případě zájmu kon-
taktujte stávající trenéry, nebo vedení TJ. Kompletní kontakty najdete na: www.tjkninice.cz 

Vedení TJ

TJ Malá Haná Knínice, z. s. Vás co nejsrdečněji zve na

FOTBalOVÝ DEN – 9. ročník
který se uskuteční v sobotu 18. července 2020

v areálu hřiště v Knínicích
Zahájení ve 14.00 hod.

 14.00–20.00 – turnaj mužů všech věkových kategorií přilehlých obcí
  – zápasy mládeže a rodičů, mužstva žen Knínic proti seniorům 
  – soutěže dovedností s míčem

 od 20.00  – večerní posezení

Občerstvení: maso a klobásky z udírny, makrely, nápoje

KUlTURa

KINO BOSKOVICE
TaDy VaRy
Ve dnech 3. až 11. 7. 2020 bude v kině Panorama promítnuto 16 filmů v rámci unikátní filmové 
přehlídky, kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary. Protože v letošním roce s ohledem 
na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň 
část festivalu za vámi. Do exkluzivního výběru TADY VARY ve vašem kině zařadili dramaturgové 
výrazné snímky, které zaznamenaly mimořádný ohlas na filmových festivalech. Ve světové premié-
ře se můžete těšit i na snímek MEKY, portrét Miro Žbirky. Představení budou koncipována ve fes-
tivalovém duchu, budou doplněna úvody přenášenými do sálu i participací tvůrců prostřednictvím 
komunikačních kanálů. Informace o jednotlivých snímcích jsou k dispozici na webových stránkách 
festivalu www.kviff.com.
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UPlyNUlé  aKCE

Noc kostelů
Snad každý z nás už někdy slyšel nebo četl o „Noci kostelů“. Letos jsme mohli v rámci této zají-
mavé akce navštívit i místní kostel sv. Marka. Dveře byly otevřené pro všechny, věřící i nevěřící, 
malé i velké. A k vidění toho bylo opravdu mnoho! Věřím, že mnozí z nás při své prohlídce kostela 
objevili něco, čeho si dosud nikdy nevšimli. Věděli jste například, že je v kostele socha sv. Antonína 
Paduánského? Já ne, pro mě to byla novinka. Také jsme mohli jít do míst, která jsou jinak veřejnosti 
nepřístupná. Například do zákristie nebo na kazatelnu. Pořadatelé si opravdu dali záležet, měli akci 
perfektně připravenou, každá socha měla svůj popisek, bylo tam ke shlédnutí spoustu fotografií 
z historie i současnosti kostela i farnosti. Pro děti byly přichystány soutěžní úkoly, takže ani ony 
se rozhodně nenudily. Prohlídku kostela nám zpříjemňovali hrou na varhany paní Hartlová a její 
syn. Průvodcem nejen v kostele, ale i ve zvonici byl pan Haupt. Od něj jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavostí a také odpovídal na naše zvídavé otázky. 
Ke kostelu patří neodmyslitelně také věž. I tu jsme mohli navštívit, o což se postaral pan Dvořák. 
Je z ní krásný výhled na Knínice. Velmi zajímavý je i starý hodinový stroj, který je stále funkční. 
Bohužel je teď nahrazen digitální „krabičkou“, což si myslím, že je škoda.
A když už jsme byli na věži, nesmíme zapomenout ani na podzemí. Přístupná byla totiž i hrobka hra-
bat Strachwitzů a rozhodně stála za návštěvu. Mladí chlapci nás tam seznámili s jejími „obyvateli“.
Nenechali jsme si ujít ani místní zvonici. Měli jsme možnost podívat se na zvon v činnosti, a sice 
ve 20 hodin, když zvonil klekání. Možná se někomu z nás vybaví, že nás kdysi rodiče strašili kle-
kánicí, která v tu dobu vychází na zlobivé děti, které jsou ještě venku. Nebojte, žádná nepřišla. I tak 
to byl zážitek, nebylo slyšet vlastního slova...
Velké poděkování patří 3 knínickým chlapům, kteří ani po 19 letech nezapomněli, jak se otevírá 
hrobka a ochotně a odborně ji otevřeli, aby mohla být zpřístupněna veřejnosti.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli. Připravili pěkný večer 
nejen pro občany Knínic, ale i přespolní.

Jindřiška Geršlová

Moje první Noc kostelů
Dostala jsem od několika lidí, kterých si vážím, pozvání na Noc kostelů.
Do knínického kostela chodím hodně často na mši svatou, takže jsem si myslela, že kostel znám 
dobře, tak i z toho důvodu se mně v pátek 12. 6. 2020 v pozdních odpoledních hodinách nějak moc 
nechtělo, zdálo se mně, že jsem za celý pracovní týden už moc utahaná. Ale protože už jsem se 
předem domluvila se svojí sestrou Mirkou, že půjdeme a taky s ohledem na lidi, kteří Noc kostelů 
v Knínicích připravili a určitě se taky cítí často unaveni, jsem se překonala a poprvé ve svém životě 
jsem se této akce zúčastnila.
Zjistila jsem ke svému údivu, že o „svém“ kostele toho moc nevím, že jsem nikdy nepřemýšlela, 
proč jsou například fresky apoštolů – evagelistů, vypodobněny s určitými atributy. Že neznám his-
torii kostela,... zkrátka jsem dostala příležitost, vidět kostel jinýma očima.
Zajímavostí byla spousta – cítila jsem rozechvění v poněkud zatuchlé kryptě, místa posledního 
odpočinku některých členů rodu Strachwitzů. Docela dost jsem se bála na příkrých schodech do 
věže, což bylo vykoupeno tím, že jsem si mohla opatrně sáhnout na kyvadlo věžních hodin a zdálo 
se mně, jako bych sáhla na tep času.
Zvědavě jsem nakukovala na kúr, kdo tak krásně preluduje na varhany a v úžasu zjistila, že je to 
„náš“ ministrant Dominik. 
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S vděčností jsem si vzala plánek kostela s popisky jednotlivých fresek, vitráží, obrazů, soch. A co 
pro mě mělo zvláštní význam, bylo opisování části evangelia sv. Marka. Každá věta, kterou jsem 
opisovala do sešitu, mně oslovovala jako by byla určena pro mě osobně.
Zážitků byla spousta, osvěženy jsme se sestrou kráčely soumrakem polní cestou domů do Šebetova. Děkuji 
všem organizátorům, a kdo jste o letošní Noc kostelů přišli, tak určitě nepromeškejte příští rok 28. 5. 

Marie Hudcová
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ZDRaVÍ

úřaD  MěSTySE  PRO  DěTI

MUDr.Rula Machačová
ordinační doba
šEBETOV  BOSKOVICE
Po  07.30–10.00  12.00–15.00 poradna pro kojence (12-13)
Út  11.00–13.00  07.00–10.30
St  07.30–10.00 poradna pro kojence (9–10) 12.00–14.30
Čt           – 07.00–11.30
Pá  07.30–10.00  10.30–13.00

MaNDala
Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou ukázat vybarvenou mandalu do kanceláře Úřadu 
městyse Knínice, obdrží sladkou odměnu.
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inzerce

řÁDKOVÁ  INZERCE
Restaurace na Holbě zve občany
dne 4. 7. 2020 v 19.00 hodin
na letní večer se skupinou VyPRaHlO.
Čekají na Vás country písně, výborné pivo a speciality z grilu.
Těšíme se na Vás.

Komunitní dům pro seniory v Benešově u Boskovic
V obci Benešov u Boskovic se dokončuje výstavba bytového domu pro soběstačné seniory 
s předpokládanou možností nastěhování ve druhé polovině r. 2020.

Kapacita bytového domu bude 18 jednopokojových bytů s příslušenstvím ve třech nadzem-
ních podlažích, přičemž výtah je součástí objektu. Byty jsou určeny pro jednoho až dva oby-
vatele starší 60 let.

Výše nájemného do 2 700 Kč / měsíc (podle velikosti bytu), k tomu nutno připočíst náklady 
na energie.

Vážní zájemci o bydlení v tomto bytovém domě, hlaste se, pokud možno, co nejdříve  
Ing. Petru Koudelkovi, telefon 065 068 098, který Vám poskytne podrobnější informace.

KONTAKT PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE:

ING. KOUDELKA, BENEŠOV-PAVLOV, TEL. 605 068 098

INTERNET: www.bydlenisenio.cz

E.MAIL: seniotsk@gmail.com, starosta.benesov@seznam.cz



14

HISTORIE
POHlED

do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Knínice v r. 1904
(část první)

V r. 1888 založili v Brně vlastenecky smýšlející nadšenci z celé Moravy Muzejní spolek, jehož hlavním cílem mělo 
být vybudování muzea moravské kultury a dále schraňování a ukládání památek na minulost. Počínaje r. 1897 začal 
Musejní spolek vydávat v edici Vlastivěda moravská svazky, které obsahovaly místopis jednotlivých okresů Brněn-
ského kraje. Jako první vyšel v témže roce Brněnský okres, který zpracoval historik František Slavík.
V r. 1902 spatřila světlo světa publikace „Boskovský okres“, jejímž autorem byl učitel Jan Knies (*1860, Tasov  
u Vel. Meziříčí–†1937, Brno), jinak významný archeolog, geolog, paleontolog a také krasolog (podílel se na objevech 
v lokalitách kolem jeskyně Býčí skála, Pekárna či Balcarka v Moravském krasu). Svazek je rozdělen na část první, která 
obsahuje všeobecný přehled (poloha, vodopis, obyvatelstvo, živnosti atd.) a část druhou, v níž je popsáno všech 50 obcí 
okresu (včetně Boskovic a tamější židovské obce). Co se tu praví o Knínicích, či tedy lépe řečeno o Knihnicích?

Knihnice
 (dial. do Kenic), původně Kněnice, městečko, 291 m v údolí na úrodné Malé Hané při záp. úpatí horského hřbetu Moje-
tína (606 m), od s. na j. teče bahnitý potok Semič. Hlavní částí městečka jsou dvě řady domů po 25 gruntech proti sobě 
postavených, mezi nimiž prostora tvoří náměstí, jimž prochází okr. silnice boskovsko-jevíčská. Z něho na sz. odbočuje 
Vanovská ulice, na stranu opačnou Pytlova, za níž potokem odděleny dolní a vrchní Podsedky, na svahu Mojetína jest 
část obce Panenský sad, dolní a vrchní Trávník. Domy na náměstí i v ostatních částech stojí průčelím do ulic a jsou 
stavěny těsně vedle sebe, za nimi jsou veliké zahrady s hojnými stromy ovocnými, zakončenými stodolami.
V čele náměstí stojí jednopatrová radnice, prostřed socha sv. Jana Nepomuckého, při s. straně obecní škola, při j. ve 
stínu obrovských lip kaple sv. Floriána. Na druhém konci městečka mohutný kříž z pískovce hradišťským opatem Ji-
řím Leodegarem r. 1611 postavený, nad městečkem směrem k Šebetovu socha sv. Josefa z r. 1738. Kostel se hřbitovem 
jest na staroslovanském a význačném hradišti.
Původně bylo v Knihnicích 57 domův, 23 půlláníkův a 24 čtvrtláníkův. Po třicetileté válce bylo již 78 čísel, z nichž 
některá byla pustá, neosedlá.
R. 1712 vzniklo 27 podsedků, takže r. 1748 jmenuje se již 84 čísel. Půllánicí měli po 60měrách, čtvrtláníci po 30 m., 
chalupníci po 15-18m.
R. 1793 bylo tu 85 čísel a 892 obyv., r. 1846 154 č. a 934 obyv., r. 1900 169 č. a 1009 obyv., Čechů, 977 katolíků,  
27 evangel., 5 židů, rolníků, řemeslníkův a obchodníkův.
Domy za stara byly dřevěné se žudrem, který byl na ulici opřen sloupy a nahoře v 1. patře býval sýpkou. Ještě r. 1870 
bylo zde 12 význačných těchto domů, později byly strženy, poslední dva shořely.
Knihnice, založené kněhyní (kněžnou Eufemií či Ofkou, chotí knížete olom. Oty I. Sličného), jsou osadou prastarou: 
Ofka darovala je r. 1110 klášteru hradišťskému u Olomouce i s patronátem na věčné časy, aby klášterní kněží se 
modlili za spásu duše její, kteréžto obvěnění o tři léta později potvrdil i biskup Jan. Jmenovanému klášteru náležely 
Knihnice do r. 1784, kdy byl zrušen.
Že stáří městečka sahá do dávných dob, můžeme dotvrditi i nálezy archeologickými.
Místo, na němž je chrám, slove podnes Hradisko. Jest jisto, že stávalo zde staroslovanské hradiště na vyvýšeném 
břehu, jehož půdorys má podobu čísla 8. Návrší to na všechny strany jest ohraničeno příkrými mezemi a obepjato 
hlubokým příkopem. Na vých. straně hradiště jest hřbitov s kapličkou sv. Markety, na záp. kostel a zvonice z klad 
zbudovaná. Blíže kaple sv. Markety směrem k obci, na svahu mimo hřbitovní zeď, téměř v hradebním příkopě nalezl 
jsem kostru na znaku ležící, poněkud na pravo skloněnou, temenem obrácenou na západ, tváří na jih. Levá paže 
ležela vedle těla, tak že ruka byla položena u pánve a pravá přes prsa napříč. Nohy byly poněkud ohnuty v kolenou. 
Při pravém spánku, když vyzvednuta lebka, nalezeno bronzové obuší s esovitým zakončením. Má podobu elipsy neu-
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zavřené, jejíž jeden konec jest ulomen, druhý roztepán a zatočen do ležícího S. V lůně kostry byly zbytky kostry většího 
dítěte, vedle zlomky hnátův a jiné ostatky koster dvou velmi starých lidí. Nálezy podobné řadíme do VIII.–XII. stol.: 
stáří jejich namnoze zjištěno i mincemi, které mrtvoly měly při sobě.
Markrabí Vladislav okolo r. 1215 znovu uděluje také Knihnice s farou, s dvorem a svobodným právem, jakož i Šebe-
tov, Cetkovice, Uhřice s blízkým lesem klášteru Hradišťskému a připomíná, že zboží patřilo klášteru již r. 1078.
Klášter Hradišťský vysílal do Knihnic své duchovní, kteří měli titul proboštský a jimž byli poddáni obyvatelé z Knih-
nic a z okolních vsí. Seděli jednak na faře, jednak na šebetovském zámečku, kde byly také kanceláře panské.
Za těchto majetníků byly poměry poddanské velmi dobré: robotovalo se pouze na požádání vrchnosti, mírně, dle 
potřeby. Po zrušení kláštera učiněno narovnání r. 1799, dle něhož mělo se dávati 898 zl. 20 kr. robotního platu, od  
23 sedláků 92 měr čistého ječmene, čtvrtníci za měřici měli dávati po 1. zl., což činilo 68 zl. Mimo to dováželi kníničtí 
92 vozů stavebního dříví na míli cesty, měli dovézti 23 beček (po 10–12 vědrách) na 8 mil a vrátiti prázdné nádoby, 
rozvážeti sůl na 1 míli, zavézti 460 centů ječmene z obcí 5 mil vzdálených do šebetovského pivovaru, dovézti 368 vozů 
ledu tamže, nasekati 690 vozů, příkop vyhazovati po 170 dnů, káceti dříví a řezati klády.
Později konali půllánici robotu: každého týdne od sv. Josefa do sv. Václava 2 dni párem koní: dovážení ječmene, ledu 
a ostatní povinnosti zůstaly, jako dříve, do r. 1848.
Vých. městečka na povýšeném místě starého hradiště jest kostel, nad ním hřbitov, pod ním fara, s nímž je spojen 
krytým schodištěm, kdežto z městečka vedou nahoru kamenné schody.
Přifařeny sem mimo Knihnice i Vážany, Sudice a osada Melkov na Bělé. Patronem jest majitel velkostatku šebetov-
ského.
Chrám Páně sv. Marka, jehož podoba jest na krásném obraze hlavního oltáře (maloval Mayer roku 1841): mimo to 
jsou zde dva postranní oltáře P. Marie a sv. Josef. Kostel jest 25 m dl., 13 m šir.: hlavní oltář jest mimo zvyk při sev. 
straně. Nad sakristií visí dva slušně malované obrazy neznámého umělce, představující Spasitele jednak rozmlouva-
jícího s farizeji o císařův peníz, jednak rozmlouvajícího s Nikodémem.
V kněžišti stojí 3 sochy (sv. Josef, P. Marie a sv. Barbora) ze zrušené kaple šebetovské.
Chrám v nyn. podobě vystavěn r. 1802–1806 za 5574 zl. na místě prastarého, jenž zbořen r. 1802. Věž však byla 
chatrná, proto u kostela zbudována z klad a z desek zvonice, v níž pověšeny zvony.

Největší, „mužský“, váží 12 centův a má nejhořejší nápis:
TENTO ZWON PRZELITY GEST KE CZTI S. MARKA EWANGELISTY PANIE S NAKLADEM WSSECH 
FARNIKV A DOBRODINCZV W MIESTECZKV KNIHNIC. 1718.

Na plášti:
SVB REGIMINE RMI. AC AMPLI. D. DNI. BENEDICTI BÖNISCH LIII. ABBATIS GRADISENSIS ETC. 
HVIVS ECCLE. KNIHNICENSIS PATRONI S. S. THLIAE. DOCTORIS.

V zadu:
EXISTENTE PAROCHO P. MARTINO CZECH P. G. S. S. THLIE. DOCTORE GEORGIVS FRANCISCVS REIMER 
FECIT OLOMVCY.

Menší, 8 centů těžký „ženský“, má nápis:
TENTO ZWON SLIT DO MIESTECKA KNIHNIC ZA PVRMISTRA KALANDRI A WONDRVSSKI RICHTARZE 
NENECHAWEI PLACZICIHO BEZPOTISSENI LETHA PANIE 1556

V zadu na čtyřhranné tabulce čteme:
MIST RFI LIP Z WI SSKOWA LIL SWONTE NTO S POMOCI BOZI.

„Dětský“, nejmenší, váží 3 centy a má nápisy: 
NAKLADEM FARNIHO CHRAMU PANE KNIHNICZKEHO S. MARKA EWANG.
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Na plášti byl nápis:
SUB REGIMINE REVERENDIS. PERILLVS! AC AMP. D. D. NORBERTI VMLAVF SS. THLIE. DOCTOR. 
GRADICENSIS PATRONI ECL. KNIHNICENSIS.
V zadu:
REFUSA ET HONORI VIRGINIS MARIE DICATA.
Při spodní obrubě:
A. 1740 EXISTID TEMP. PAROCHO. P. MAURICIO WAGNER GRADIC. SS. THLIE! DOCT. OLAVS OBERG 
FECIT OLOMVCY.

Kolem kostela býval hřbitov, který (r. 1842) přeložen na nynější místo. Vedle sakristie bývala stará kostnice, odstraněná  
r. 1864: od r. 1829 jest pod kostelem rodinná hrobka hrabat Strachvicův. Na místě, kde nyní hřbitov, stával za stara kostelík 
sv. Markéty z r. 1684. Za stavby nového kostela loď jeho rozebrána, kněžiště pak, podoby malé kaple, užívá se za márnici.
Tradice lidu hojně rozšířená praví, že zde býval panenský klášter, jemuž patřila i část městečka „Panenským sadem“ 
zvaná, ale písemných zpráv není o tom.
Z kostela odevzdáno státu 2 libry 29 lotů stříbrného náčiní: ostatek zloupili zloději r. 1839, načež dobrodinci pořídili 
nové paramenty za 750 zl.
Matriky jsou z r. 1661.
Fara jest o jednom poschodí, opatřena hospod. staveními, k nimž patří 44 jiter úrodných polí, luk a zahrad.
Za starších dob byly sem přifařeny Kořenec, Benešov a Okrouhlá, r. 1684 i Cetkovice a Štěpánov.
Z Knihnic platilo se v XVIII. stol. desátku: 23 půlláník po 1 2/8 m. pšenice, tolikéž ovsa, 34 čtvrtníků po 5/8 m. pšenice 
a tolikéž ovsa, 27 podsedníků 3/8 m. pšenice a tolikéž ovsa: všichni o sv. Janě Křtiteli po 9 kr. „za sýr“.
Z dějin kostelních. Okolo r. 1097 kněžna Ofka založila kostel sv. Marka, obvěnila polem a 1 robotníkem a darovala jej 
r. 1110 se vsí Knihnicemi za blaho svoje a zemřelého manžela benediktinům hradišťským u Olomouce s podmínkou, 
že zde navždy budou míti správu. Totéž potvrdil olom. Biskup Jan r. 1113. Když Hradištský klášter přešel do rukou 
premonstrátských, markr. Vladislav těmže řeholníkům přiřkl Knihnice se třemi vesnicemi (r. 1215). Ačkoli zpráva jest 
založena na listinách podezřelých, jisto přece, že kostel odedávna náležel klášteru Hradišťskému u Olomouce, který 
sem vysílal své členy řádové s titulem proboštským.
První z nich jmenuje se Bohuslav r. 1285, jenž po 25leté správě se stal opatem r. 1310. Delší dobu zde působili, aneb 
jinak jsou významnější: r. 1417 Martin, r. 1421 Mikuláš, zvolen r. 1433 opatem: r. 1446 Jiří, r. 1454 Marek, r. 1466 
Mikuláš, r. 1483 Prokop, r. 1530 Jan Procek †1541: r. 1554-1565 Mart. Sekanina, r. 1577 Pav. Grünwald, jmenován 
r. 1587 opatem: r. 1684 Jos. Kadermann, r. 1745 Jan Kryštof Táborský, nar. r. 1696 v Sokolnicích, theol. spisovatel  
a po celé diecézi proslulý kazatel, psal česky, německy a latinsky. Česky napsal „Vejklady na nedělní a sváteční evan-
gelia“. Zemřel v nejlepším věku r. 1748. R. 1763 dosazený Jan Herman přečkal zrušení kláštera a zemřel r. 1795. Po 
něm se stal prvním světským duchovním Šeb. Bilímek  († 1830), Josef Luňáček do r. 1878, Jan Kraupner do r. 1897, 
od které doby nynější farář Tomáš Špidla, rodák šebetovský.
Za Jos. Kadermanna (1684-1693) měl chrám mnoho kostelního náčiní, 166 zl. majetku, 3 zl. desátku z krav, bratrstvo 
sv. Isidora při kapli sv. Markéty, na příjmech místo 1 lánu jen 48 2/8 míry, desátky a roboty ze tří vesnic. Bratrstvu 
sv. Isidora, patrona obce, činěny časté odkazy v závětech.
Reformace dotkla se městečka mnohem méně než okolních far i přifařených obcí. Stalo se tak zajisté proto, že pre-
monstráti neuvalovali na lid zbytečných robot těžkých a že, pokud bylo lze, vyhovovali často malicherným choutkám 
svých farníkův. Proto jmenují se zde katoličtí kněží bez přestávky. Jak se povolovalo lidu, svědčí odpověď zdejšího 
faráře Grünwalda na dotaz učiněný opatem, nekoná-li zde úřadu způsobem nekatolickým. Odpověď zněla: „Nikoliv! 
Přece však některým lidem, kteří ušní zpověď zavrhují, podávám pod obojí, což prý usnesení trid. sněmu neodporu-
je“. Později r. 1587, když stal se týž farář opatem, stěžuje si na neposlušnost a odpadlictví lidu.

Dokončení příště.

Ve zmíněné publikaci Vlastivěda moravská – Boskovský okres z r. 1904 najdeme i zajímavý přehled o počtu jednot-
livých řemeslníků a služeb, s nimiž jsme se v té době mohli v rámci okresu setkat. 
Tak tu byli: 4 nájemci honitby, 4 nájemci dvorů, 2 lamači kamene, 3 kameníci, 1 vápenice, 4 cihelny, 6 hrnčířů,  
49 kovářů, 1 kotlář, 9 zám. strojníků, 8 klempířů, 2 továrny plynovodní a vodovodní, 1 puškař, 26 kolářů, 4 strojírny, 
4 hodináři, 6 pil, 4 výrobny třísek do bot, 7 bednářů, 1 šindelář, 38 stolařů, 1 řezbář, 11 soustružníků, 2 koželuzi, 
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Příště
V září dokončíme popis Knínic z publikace Jana Kniese Vlastivěda moravská-Boskovský okres z r. 1904 a dále se seznámíme 
se vzpomínkou na Knínice z doby přibližně kolem r. 1945, kterou po sobě zanechal dosud neznámý místní rodák.

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

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

1 jirchář, 9 sedlářů, 2 kartáčníci, 1 prodej a výrobna vlněného zboží, 3 provazníci, 5 tkalc. faktorů, 2 punčocháři, 
6 výroben na dřevěné krabičky, 2 barvíři, 1 čalouník, 103 krejčí, 21 švadlen, 95 obuvníků, 7 kožišníků, 6 prode-
jů klobouků, 6 holičů, 3 knihaři, 24 mlynáři, 25 pekařů, 1 škrobárna, 4 pernikáři, 51 řezníků, 1 koňský řezník,  
10 uzenářů, 6 výroben lihových nápojů, 2 výrobny sodovky, 152 hostinců, 1 kavárna, 4 kořalny, 2 pohodní, 1 studnař,  
2 zedničtí mistři, 1 stavitel, 3 tesařští mistři, 5 pokrývačů, 1 sklenář, 6 malířů a natěračů, 1 kominík, 2 traviči myší,  
2 knihtiskaři, 1 fotograf, 1 obchod. koní, 3 obchod. dobytkem, 5 obchod. obilím, 4 obchod. dřívím, 8 obchod. ná-
dobím, 1 prodej nábytku, 1 prodej šicích strojů, 11 pr. obchod. koží, 3 prodejny svátostnin, 6 obchod. papírem,  
1 knihkupec, 1 žurnalista, 47 obchod. střižným zbožím, 1 obchod. optickým zbožím, 6 obchod. drůbeží, 52 obchod. 
máslem, vejci a zeleninou, 23 prodejen piva a lihovin v zavřených nádobách, 1 mlékárna, 149 obchodů smíšených,  
3 prodejny střelného prachu, 1 obchod umělým hnojivem, 1 prodej linolea, 1 droguerie, 1 pohřební ústav, 36 trafik,  
6 povozníků, 10 pojišťovacích jednatelství, 2 loterní sběrny, 1 učitel hudby, 25 porodních bab, 2 zvěrolékaři, 9 lékařů, 
3 advokáti, 1 notář, 1 lékárna, 3 lihovary, 1 mydlář, 2 pivovary, 4 sklady mouky a 2 sladovny. Na území okresu se 
rovněž nacházelo několik lomů včetně lomu na břidlici a štěrkovny. 
V továrnách, z nichž ty nejdůležitější se nacházely v Boskovicích, v Letovicích a ve Svitávce bylo zaměstnáno  
3213 dělníků.

Celkový pohled na Knínice. (1934)

Kostel sv. Marka a Horní Podsedky. (1956)
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Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a 
duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na 
naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská  vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol 
sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází 
ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvě-
šovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v 
roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu 
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se 
definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská 
podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hle-
dící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské 
barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských 
barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou 
tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní 
je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. 
století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě mo-
ravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země 
bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého sto-
letí nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní 

doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po 
roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky za-
čaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou 
orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných 
podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumi-
telnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu 
po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uzná-
vanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s mo-
ravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana 
Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských 
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucembur-
ského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen 
vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další 
vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z 
významných rodáků.

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

Současná podoba moravské vlajky
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