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Městys Knínice srdečně zve všechny naše občany 

NA SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
v sobotu 3. října 2020 od 15.00 hodin 

v kulturním domě v Knínicích.

VYSTAVENY BUDOU FOTOGRAFIE A KRONIKY MĚSTYSE KNÍNICE.

Zveme všechny na kulturní program, ve kterém od 16.00 hod. vystoupí:
Děti ze Základní a mateřské školy Knínice

Taneční skupina VO CO GOU Letovice
Taneční škola BODY ROCKERS Boskovice

Lidový vypravěč, zpěvák a imitátor František Uher

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku. 
Pro naše seniory bude připraveno pohoštění zdarma. 

Pro zájemce z Knínic zajistíme odvoz tam i zpět (dohoda na tel. č. 774 654 232). 
Vstup zdarma. 

Těšíme se na Vaši účast.
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INFORmACE  Z  RADNICE
Vážení spoluobčané, 
dva prázdninové měsíce utekly jak voda a je tu začátek školního roku. Děti a personál školy se mohou 
těšit po dlouhých „prázdninách“ na novou vzduchotechniku kuchyně, která v těchto dnech finišuje do 
finále. Zbývá osadit a zapojit venkovní jednotku, jejíž výroba se trochu opozdila z důvodu koronaviru  
a kapacit výrobního závodu. Vnitřní prostory se stavebně provedly od 17. 7. do 17. 8. 2020, tak jak bylo 
ve smlouvě. Dále se vybavily tři učebny nižšího ročníku novým LED osvětlením, byly provedeny vý-
malby některých tříd, natřeny některé radiátory a dveře a další drobné opravy a vybavení. 
Na opravy chodníků a výstavbu parkoviště u školního hřiště (u žel. přejezdu) byly osloveny tři firmy jak 
jsem psal v posledním zpravodaji. Výběrové řízení vyhrála firma Radovan Jedlička z Knínic, na druhém 
místě skončila firma DEAS spol. s r. o. Třetí firma nabídku nepodala z důvodu jejího vytížení. Chodník 
kolem hlavní silnice se již opravuje, následovat bude chodník ve Vanovské ulici. S výstavbou parko-
viště nastaly problémy po vytyčení sítí. Je zde v zemi vedení vysokého napětí, musely by se zachovat 
betonové „patky“ sloupů, které se zde nacházejí, nejdou snížit nebo nějak odbourat. Po zváženích všech 
argumentů (jelikož by zde vznikly pouze tři parkovací místa) jsme se na úřadě se zastupiteli domluvili 
na tom, že tohle realizovat nebudeme. Peníze vložíme do rozšíření parkoviště vedle dětského hřiště 
nacházejícího se v rohu areálu školy.
Byla uzavřena smlouva na prodej kůrovcového dřeva za vyšší cenu než doposud platná smlouva. Jedná 
se o polskou firmu Drewar Arczyňski. Dřevo od nás kupuje za 800,-Kč + DPH. Je to nejvyšší cena, která 
se dá v současné době sehnat. Některé dřevo je odváženo z lesů, některé je překládané na vlakovém 
nádraží v Knínicích. 
Žádost o dotaci na zmírnění následků po těžbě dřeva máme podanou, pokud bude schválena, měli by 
jsme obdržet přes půl milionu Kč na les. Další dotace o osázení a oplocení jsou v jednání. 
Pokud zůstaneme u financí, další dotační tituly mají být vyhlášeny na podzim. Už vím, že některé budou 
zajímavé a připravujeme se na ně. 
Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi finanční „náplast“ za finance, které byly obcím zkráceny kvůli 
koronaviru. Jedná se o částku 1 250 Kč na občana, tedy celkem 1 145 000 Kč, kterou jsme obdrželi na 
účet městyse vedený u ČNB. Celková výše jednorázového finančního příspěvku pro obce Jihomorav-
ského kraje od státu činí: 1 489 986 250 Kč.  
V červenci celé území navzdory předpovědím o suchu postihly některé obce a města povodně. Srážek 
nám spadlo opravdu hodně. I v Knínicích si voda našla cesty, kam v posledních letech netekla. Bylo 
provedeno provizorní protipovodňové opatření v lokalitě Padělky směrem k Semíči. O dalším opatření 
v horní části Knínic jednám s SúS Jmk, jedná se o odvodnění krajské silnice. 
Minulý týden proběhlo jednání s firmou Povodí Moravy s.p. Čištění zbytku koryta Semíče se zase po-
sunulo ze 14. září na měsíc říjen. Bylo vyjednáno i vyčištění koryta vodoteče před fotbalovým hřištěm. 
Tímto bych chtěl požádat všechny, kdo mají výusť kanalizace do Semíče v úseku od prodejny Jednota 
k fotbalovému hřišti, ať ji viditelně označí, stačí dřevěným kolíkem. Děkuji. 
Závěrem článku, kde jsem stručně uvedl alespoň základní informace z radnice, přijměte pozvání na 
akce, které se v září mají konat. Zejména Pohár Drahanské vrchoviny a Svatováclavské odpoledne. 
Doufám, že vyjdou předpovědi počasí a čeká nás krásný slunečný měsíc. Dětem přeji šťastné vykročení 
do nového školního roku. 

Petr Grénar 
starosta městyse  
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a re-
vizních prací, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 17. 9. 2020 od 7:00 do 16:00 hodin 
odběratelská trafostanice Knínice – Družstvo a Knínice – Vodafone. Knínice č.p. 1, 10, 107, 108, 109, 
11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 
13, 130, 136, 14, 148, 174, 177, 181, 187, 188, 190, 193, 195, 2, 200, 201, 203, 204, 209, 210, 223, 
224, 225, 226, 228, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 261, 269, 271, 273, 276, 
278, 282, 287, 289, 290, 298, 299, 3, 307, 309, 310, 312, 314, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 
332, 334, 336, 339, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat ener-
getické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době pře-
rušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro 
případné další informace E.ON poruchovou linku 800 22 55 77. 

místní poplatky
Vážení občané, upozorňujeme, že do 30. 9. 2020 je splatnost místního poplatku za odvoz domovní-
ho odpadu. Poplatek činí 500 Kč/osoba/rok. 
Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na číslo účtu u ČSOB, a.s.,  
č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč za rok, za druhého 
a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu je 
rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. 
Současně žádáme občany, kteří mají pronajatý obecní pozemek, aby nájemné uhradili také nejpoz-
ději 30. 9. 2020.
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 
Děkujeme.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 21. 9. 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. 

Volby 2020
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se konají v pátek 2. 10. 2020 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 3. 10. 2020 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází v budově Úřadu městyse 
Knínice, Knínice č. 107, v přízemí, v prostorách knihovny. Městys Knínice má 1. volební okresek.
Telefon do volební místnost 516 465 423. 
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U S N E S E N Í
č. 15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
9. 7. 2020 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu: Miroslav Přikryl č. 133 a Pavel Pecha.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Vzduchotechnika ZŠ Knínice, ve výši 1 871 553 Kč 
 bez DPH, podané firmou ACARE, s.r.o., se sídlem Hilleho 1842/5, 602 00 Brno. 
3.5. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Městys Knínice – parkoviště a chodníky, ve výši 
 1 984 835,13 Kč bez DPH, podané firmou Radovan Jedlička, Knínice 108, 679 34.
4.2.  V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., 
 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
 „Zprávu o uplatňování územního plánu Knínice u Boskovic v období 05/2016-05/2020“.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.3.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ACARE, s.r.o., se sídlem Hilleho 1842/5, 
 602 00 Brno. Zodpovídá: ÚM. Termín: 17. 7. 2020.
3.6.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou Radovan Jedlička, Knínice 108, 
 679 34. Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2020.

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

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze na 
území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz. Hlasování 
na voličský průkaz). Voličem je 
• státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; 
• a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylo-
sované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, 
neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech 
krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována. Hlasovací lís-
tek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). Vzorové 
hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zve-
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řejněny ve volební místnosti. Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta Ve 
volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání 
kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do 
zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží. 

Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky 
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. 
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává 
přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které ne-
jsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlaso-
vací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky. Hlasování na voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský průkaz) 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle 
místa trvalého pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve voleb-
ním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát. 
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ODPADY
TDO: liché úterý – 8. 9., 22. 9.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel. 736 682 992.

Provozní doba skládky  
5. 9., 26. 9. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
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 (19. 9.)  
8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Od. 1. 9. 2020 se mění půjčovní doba v knihovně.
Nová provozní doba: 
STŘEDA 16.00–19.00 hodin.
Pro čtenáře je připraven výběr knih a časopisů. 
Hodně literatury je v oddělení pro děti. Přijďte 
se podívat.

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městské-
ho obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče. 
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně poža-
dovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formu-
lář. Jak a do kdy lze žádost podat Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu 
do 25. září 2020 – na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo – v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se 
dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 
Kdy voličský průkaz dostane
Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo 
tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. 

Postup ve volební místnosti 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise 
mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž ode-
vzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
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Vážení rodiče, milí kolegové, žáci a přátelé školy,
vracíme se do školních lavic po velmi dlouhé době. Všichni doufáme, že nám nic nepřekazí školní 
docházku. Chtěla bych všem popřát úspěšné zahájení školního roku a pohodu během celého deseti-
měsíčního období. Nejmenším žáčkům přeji školu takovou, jakou si vysnili, jaká je bude naplňovat 
radostí a zájmem. Nejstarším deváťákům přeji ať je rok pro ně úspěšný a užijí si jej ve zdraví a pří-
jemné tvořivé atmosféře. 

Od září budete ve škole potkávat nové tváře. Na školu nastoupí paní učitelka Kateřina Zoubková a pan 
učitel Lukáš Musil. Oba budou učit tělocvik o občanskou výchovu, pan učitel také dějepis. Do školky 
nastoupí paní učitelka Radka Hrubanová a Veronika Včelařová. Máme také novou vedoucí školní 
jídelny paní Kateřinu Grénarovou. 

Jako každý rok byly prázdniny ve znamení rekonstrukce. Zřizovatel nám modernizoval vzducho-
techniku ve školní kuchyni, ve třech třídách jsme vyměnili osvětlení. Zvládli jsme výmalbu několi-
ka tříd, nátěry dveří a topení, rekonstrukci kabinetu, připravili novou výzdobu. 

Dovolte mi poděkovat zřizovateli, za jeho vstřícný postoj ke škole, učitelům za obětavou práci, ale 
také provozním zaměstnancům za jejich každodenní péči o prostředí školy. Poděkování patří vám 
všem, kteří nám fandíte a pomáháte. 

Ráda bych, aby škola byla pro všechny místem příjemné pohody, místem bezpečného a tvořivého 
prostředí. Tvořme tedy společně školu otevřenou, kam rádi zavítáte a bude vám u nás příjemně. 

Pohodový školní rok 2020/2021 a pevné zdraví. 
Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Organizace školního roku
Zahájení: úterý 1. září 2020 v 7.40 hodin.
První pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Druhé pololetí ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020–neděle 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny: 22. února–28. února 2021.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Nový školní rok 2020/2021 společně zahájíme v úterý 1. září 2020. Vyučování začne v 7:40 ho-
din. První den stráví děti se svými třídními učitelkami. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace vpustíme do základní školy pouze rodiče prvňáčků a vý-
jimečně rodiče na základě domluvy ve velmi naléhavých případech – vždy s rouškou. Ostatní rodiče 
prosíme, aby případné záležitosti týkající se jejich dětí řešili s vyučujícími telefonicky či mailem.
Prvňáčci končí svůj velký den cca v 9.30, poté odchází s rodiči domů. Přinesou si školní aktovku na 
pomůcky a přezůvky. Ostatní věci (tělocvik, kapesníky atd.) přinesou až v dalších dnech. 

Ostatní žáci končí: 
2. a 3. třída končí v 9:15,
4. a 5. třída končí 9:30, 

šKOLA  A  šKOLKA
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SPORT

ODDÍL TJ 
mALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Rozpis utkání

6. a 7. třída končí 9.45,
8. a 9. ročník v 10.00 hodin. 

Po skončení vyučování odcházejí přihlášení žáci na oběd a do školní družiny, ostatní domů.
Družina bude v provozu ráno od 6:15, odpoledne do 16:00. 
Na všechny žáky i rodiče se těší zaměstnanci školy.

Třídní schůzky
Ve čtvrtek 3. září 2020 se budou konat třídní schůzky. Informace k nim sledujte na webových 
stránkách školy. Od 15:00 do17:00 hodin se budou konat volby do Školské rady. Účast na třídních 
schůzkách, i když pravděpodobně v rouškách, bychom velmi uvítali. 

Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy
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Odehrané zápasy
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Bez pohybu není život. Hýbejte se s Eliškou a žijte!
A jak praví Jim Rain: „Motivace je to, díky čemu začnete. Zvyk je to, díky čemu v tom budete 
pokračovat.“

Všem zájemcům o cvičení nabízím možnost pravidelných lekcí v místní školní tělocvičně. Jedná se 
o cvičení s vlastním tělem v kombinaci s prvky pilates.
Lekce budou probíhat každý čtvrtek od 18 hodin. První lekce 10. 9. 2020.
Zájemci o cvičení se mohou hlásit lektorce Elišce Servusové (osobně nebo na telefonu 730 956 542, 
email: eliska.servus@seznam.cz).

Cvičení s vlastní vahou je skvělým způsobem, jak začít efektivně a hlavně bezpečně posilo-
vat naše svaly a zároveň efektivně rýsovat naši postavu. Při cvičení s vlastní váhou se zejmé-
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JÓGA s Katkou
Pravidelné lekce jógy s Kateřinou Grénarovou 
budou probíhat od 7. 9. 2020 v sále základní 
školy, vždy od 17.30–18.30 hodin. Jóga je vhod-
ná pro všechny věkové kategorie. Sebou kari-
matku, pohodlné oblečení a deku. 
Bližší informace na tel. 777 141 511.

Kateřina Grénarová

na začátečníci snadno naučí soustředit se na správné provedení cviků i dýchání, což je pro 
další posilování nebo cvičení nesporná výhoda. Navíc díky cvičení s vlastní váhou snadno 
posílíte jádro těla, tzv. core. Cvičení s vlastní váhou také plně reflektuje skutečné zátěže vaše-
ho těla, ke kterým v životě může docházet a díky tomu nepřetížíte tak snadno žádnou část těla. 
Cvičební pomůcky: za použití těchto pomůcek naše tělo pracuje efektivněji, naučí nás dr-
žet rovnováhu a tím posilnit všechny vnitřní svaly, o kterých ani nevíme, že existují.  
 Velký míč (gymball), malý míč (overball), posilovací gumičky a therabandy.

Pilates je cvičební systém, který sestavil  německý fyzioterapeut J. H. Pilates. Pilates je v součas-
né době velmi populární. Tato pohybová aktivita patří do skupiny Body and Mind (zaměřeno na 

Od října plánuji, pokud bude zájem, opět zahájit Cvičení pro rodiče s dětmi. Kdo víte, že byste 
chtěli chodit, dejte vědět do 20.září. Bližší informace budou ve školce a ve vývěsce nebo vám je 
mohu poslat e-mailem. Mgr. Daniela Ošlejšková, dankos@razdva.cz, 737187276.

ZDRAVÍ
mUDr. Rula machačová
změna ordinační doby od 17. 8. 2020 do odvolání
šEBETOV 117 BOSKOVICE, Lidická 10
Po  07.30–10.00  12.00–15.00
Út           – 07.30–11.00
St  07.30–10.00 10.30–13.00
Čt           – 07.30–11.00
Pá           –  07.30–11.00
DOVOLENÁ 14. 9.–25. 9. 2020

harmonii těla a mysli). Má pomalejší charakter, 
ale může přecházet do různých forem rychlos-
ti, zapojuje a posiluje tělo, zlepšuje flexibilitu  
a odstraňuje chybné držení těla. Při cvičení pila-
tes dochází k zapojení hluboko uložených svalů. 
Pomáhá při bolestech zad. Na cvičení pilates ne-
potřebujete obuv.

Budu se těšit na nové zájemce. 
Eliška Servusová
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PŘIPRAVOVANÉ  AKCE

FINÁLE POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY
Zdravím vás, opět po roce, přátele rovných řiditek a tlustých pneumatik. A nejen vás...

Dne 12. září 2020 se v naši obci uskuteční další 
a poslední díl letošního 

POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY 
v olympijské cross country.

Jsou zváni všichni, od nejmenších bajkerů na odrážedlech, až po ty nejzkušenější.

Naše trati jsou vhodné pro všechny závoďáky a jistě hodné finále 
POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, na kterém se na vás všechny moc těšíme.

Vladimír Janovský

SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE
Jako každoročně jste i letos srdečně zváni na SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE, 

tentokrát již v předvečer svátku našeho národního patrona, 

to je v neděli 27. září od 14 hodin 
na farním hřišti. S sebou – dobrou náladu a chuť se pobavit s přáteli.
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pro účastníky budou v cíli  
připraveny diplomy a malé dárky  

s logem pochodu

KUŘIM

SVĚTLÁ

VELKÉ OPATOVICE

MĚSTEČKO TRNÁVKA

ETAPA  
MORAVSKO 
TŘEBOVSKÁ

s návštěvou  
MUZEA SILNIC  

Vikýřovice  
u Šumperka

ETAPA  
POD HUŠÁKEM

trasa  
Městečko Trnávka  

– Jevíčko

ETAPA  
Z BRNA KE KUŘIMI

silniční stavby  
u Ostopovic, Veselky,  

Bystrce, Kuřimi aj.

ETAPA
ČERNOHORSKÁ 

přes Žernovnickou  
hrásť kolem Chlumů  

BOSKOVICE

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

JEVÍČKO

1. ETAPA  
MALOHANÁCKÁ

12. 9. 2020
z Boskovic a Světlé 

do Velkých Opatovic

LAŽANY 

BRNO

Klub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá v sobotu

       12. září 2020

společné vycházky
S ODBORNÝM VÝKLADEM
KČT Boskovice v rámci dalšího ročníku Pochodu po R43 bude  
realizovat v prostoru dálnice několik etap. Účastníci postupně  
navštíví nejdůležitější místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí  
místa nové D43. Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem  
historiků, přírodovědců, regionálních odborníků a partnerů 
z místních samospráv.

1. ETAPA „MALOHANÁCKÁ“
START Boskovice /sokolovna/8.00/20 km
odborný výklad: RNDr. Hynek Skořepa

START Světlá /výletiště/10.30/10 km
(Odjezd autobusu v 10.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: RNDr. Jaroslav Oldřich

 CÍL: MORAVSKÉ KARTOGRAFICKÉ  
  CENTRUM VELKÉ OPATOVICE
 odborný výklad nad velkou mapou Moravy, 
 kvíz o ceny ze znalostí Moravy
 (Autobus do Boskovic bude přistaven.) 
Startovné: 50 Kč 

NUTNÁ REGISTRACE do úterý 8. září 2020   
na  j.oldrich@centrum.cz

Termíny dalších etap budou postupně zveřejňovány.
Informace: RNDr. Jaroslav Oldřich  
      tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

Sledujte novinky na www.kctboskovice.cz

BOSKOVICE

Accord

1. ETAPU  11. ročníku
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UPLYNULÉ  AKCE

Střelecké závody
Sobota 25. července 2020 opět patřila těm, kdo si rádi zastřílí a zasoutěží. Konaly se totiž střelecké 
závody pro děti i dospělé s názvem „6. knínická vzduchovka“. Akce původně měla být jako každý rok 
v květnu, díky coronaviru byla přesunuta na 11. července, ale díky deštivému počasí, do třetice, na 25. 
Tento termín se již zadařil, sice ze začátku nás počasí trošku postrašilo, ale nakonec si dalo říct. 
Opět se střílelo v 5 kategoriích – mladší žáci, starší žáci, ženy, muži a páry a opět ze vzduchových 
pušek Slavia, mladší žáci na „panáčky“, ostatní kategorie na terče.
Každá kategorie měla 3 vítěze, některé měly soutěžících víc než dost, jinde jich bylo tak akorát: mladších 
žáků soutěžilo 15 – na 1. místě se umístil Kryštof Širůček, na 2. Klára Novotná a 3. místo obsadil Michal 
Grénar. Starších žáků bylo 11 – 1. místo Klára Lujková, 2. místo Adéla Ožvoldíková a 3. místo Tomáš 
Lujka. Mužů se sešlo celkem 21 – 1. místo vyhrál Marek Lujka, 2. místo Petr Grénar a 3. byl Vladimír 
Ožvoldík. Co se týká kategorie žen, tam se sešly pouze 3, takže odměněny byly všechny a to v tomto 
pořadí: 1. místo Petra Grénarová, 2. místo Kristýna Hrušková a 3. místo Ilona Hrušková. A v poslední 
kategorii „páry“ se sešly opět 3 zájemci – 1. místo zaujal pár manželů Grénarových, 2. místo Drahoš 
Novotný + Hana Procházková a na 3. místě se umístili Pavel Pecha + Kristýna Hrušková.
Všichni vítězové byli odměněni diplomem, medailí a 1. místa pohárem s logem akce.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili jako soutěžící, věříme, že prožili příjemné odpoledne, děkujeme 
paním učitelkám ze ZŠ a MŠ – paní Anně Bohatcové, Anně Kočí a Mgr. Jitce Vaňkové za vyhotovení me-
dailí. Poděkování v neposlední řadě patří pořadatelům – členům spolku KNÍNICE 1078, z.s.

Za spolek KNÍNICE 1078, z.s. Dana Kirschnerová

Letní výlet Knínice
V sobotu 22. srpna 2020 jsme se sešli na akci „Letní výlet Knínice 2020“. Začátek byl stanoven na 19. 
hodinu, ale snad i kvůli nedostaku podobných akcí, z důvodů nám všem známým, někteří se dostavili 
dřív :-). Pro návštěvníky byly tradičně připraveny speciality z udírny, grilované makrely a hermelín, 
točené pivo, víno a další alko i nealko nápoje a dětem byly rozdány křídy, aby se zabavily. Při reproduko-
vané hudbě, kterou vybíral Radek Šejnosta a skvělém moderování Martina Straky se všichni dobře bavili 
až do pozdních nočních hodin. Zábavu neovlivnil ani déšť, který nás ochladil po velmi horkém dni.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům za dobře odvedenou práci a hlavně návštěvníkům, 
kteří podporují podobné akce, a pro které se tyto akce dělají. Věřím, že se příští rok zase sejdeme  
a užijeme si zábavu a společné setkání.

Za sdružení Knínice 1078, z. s., Petr Ševčík
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HISTORIE
Pohled

do historie obyvatel a domů městyse Knínice
V minulém vydání Zpravodaje jsme se seznámili s první částí pojednání o Knínicích tak, jak je ve své publikaci 
„Boskovský okres“ z r. 1904 sepsal učitel a mimo jiné i zanícený archeolog Jan Knies. Dnes tuto stať dokončíme  
a poté si představíme Knínice očima neznámého pamětníka, jenž své vzpomínky, vztahující se k předválečnému a vá-
lečnému období zaznamenal poněkud roztřesenou rukou na obyčejný list papíru zřejmě jako příspěvek do některého 
ze starších čísel Zpravodaje. Bohužel, některá slova jsou nečitelná, v textu jsem je proto nahradila tečkami. 

Knínice v r. 1904
(dokončení, doslovný přepis)

Při j. straně městečka stojí ve stínu košatých lip kaple sv. Floriána. Vypravuje stará pověst, že jakási žena z rodiny 
Čejkovských neopatrností zavinila veliký požár r. 1690, načež vystavěna tato kaple. V čele má kamennou tabulku 
s nápisem: Léta Páně 1695. Za slavného panování důstojně velebného, urozeného a vysoceučeného pána, pana Prelá-
ta Norberta Alexiusa Želeckého z Počenic, řádu S. Premonstrátského opata kláštera Hradiště, J. M. cís. rady a téhož 
S. řádu jeneral. vicarii. S pomocí výše oznámené vrchnosti poctivá obec městečka Kynic vystavěla tuto kapličku ke 
cti Pánu Bohu, sv. Floriánu, mučeníku, a sv. Agatii, mučedlnici Boží. Šťastně dokonáno to dílo dne 19. září. 
O škole se činí po prvé zmínka r. 1684, kdy měla rektora, který byl živen farníky. Nejstarší budova školní stojí dosud 
jako č. 30 pod kostelem. Tam se vyučovalo do r. 1800, kdy vystavěna na svahu u kostela nová budova školní dvě-
ma třídám (č. 147). Když však ani tato nestačila počtu dítek, vystavěna r. 1876 nyn. budova za 20 000 zl. Původně 
dvojtřídní rozšířena o 3. třídu r. 1875, r. 1883 o třídu čtvrtou. Škola má 307 žáků, a přiškoleny sem Šebetov (2km), 
Kapouňata (1,6 km) a Vážany (1,5 km). 
Učitel jako varhaník zde býval odedávna a měl též svého pomocníka, jenž vysílán exkurendo. Dle farního protokolu 
byl r. 1748 „ludimagister“ povinen vyučovati mládež v začátcích víry a těch věcí, kterých potřebí ke sv. zpovědi, 
vésti ve zbožnosti a dobrých mravech, dále mládež učiti ve čtení, psaní, zpěvu a nástrojích hudebních, které dítky 
budou schopny, a faráři posluhovati ke službě hostí a obstarávati posílku. Příjmy učitelovy z téže doby: z Knihnic  
7 zl. 8 kr. a 4 měř. obilí, ze Šebetova 2 zl. 24 kr. a 1 m. obilí, z Vážan 1 zl. 55 kr. a 2 m. obilí, z Kořence 1 zl. 55 kr. 
a 1 m. obilí, z Okrouhlé 1 zl. 10 kr., z Benešova 1 zl. 10 kr. Sudičtí platili po snopě žita, o pohřbě 1/3 štoly. Mimo to 
měl učitel ze zapisování svateb od panství hradišťského 3 míry polí a od r. 1695 ve Vážanech pole na „Nivě“. Později 
vybíral služné obecním slouhou, a to z každého žáka pololáníka 21 kr. měsíčně, od čtvrtláníka 13 kr., od jiných 7 kr.: 
mimo to užíval pole z přiškolených obcí a dříví z velkostatku. Za to musel živiti mládence, jemuž dával stravu a 3 zl. 
měsíčně. Koledy bral po 4 kr. o vánocích, o ostatcích při zápise 3 vejce z rodiny. 
Ze starších učitelů zde nejdéle, a to 70 roků, působil Karel Böhm, jenž jako 90letý kmet zde zemřel r. 1842. Po něm 
Jan Krušina I1844–1888), po něm působí jako nadučitel Fr. Cupal, jenž zde učí již od r. 1874. 
Poštou náležejí Knihnice k Šebetovu. 
Obec má dvě staré pečeti, z nichž větší (v průměru 3 cm) jest stříbrná a má uprostřed postavu sv. Isidora a kolem 
nápis bez letopočtu: S x OPPIDI K - NIHNICZENSIS. Kdežto na větší jest postava světcova obrácena poněkud na 
bok, na menší spatřujeme ji čelem. Kolem nápis: SIGIL OPPIDI K NIHNICENSIS. 
Již r. 1250 král Václav I. udělil obci trhy, a tím se stala městečkem. 
Trhy ty s pozdějšími změnami se konají dosud, a to v pondělí 1. před sv. Duchem, 2. po sv. Markétě, 3. po sv. Fran-
tišku Seraf., 4. po sv. Mikuláši: při tom trhy na dobytek. 
Obec mohla po 14 dnů šenkovati na radnici víno. Radnice jest odedávna v čele náměstí, bývala to původně budova 
dřevěná se žudrem a s vížkou na střeše, v níž byl zvonek a hodiny. Stará radnice přestavěna 1782: nynější svoji 
podobu má z r. 1874. 
Ve starodávné budově konány soudy hrdelního práva. 
Byla tu vězení nad zemí i pod zemí, v níž byla hrozná mučidla: 5 klad na svírání člověka, 12 pout železných, železné 
kruhy připevněné na dubových sloupech, které se vězni připjaly na krk a v půli těla, aby musel státi, železná hruška, 
která se otevřela, lejnem naplnila a vězni do úst vložila a vzadu zamkla za hlavou, železná nádoba, z níž neustále 
voda kapala vězni na hlavu. 
Popravy vykonávaly se na malém kopečku „Hájku“ při s. straně Knihnic, podoby mohylové: na temeni dosud stojí 
kůl, zbytek to šibenice. Hrdelní právo obdržela obec již okolo r. 1200, aby zloděje, lotry, mordéře a jiné zločince, 
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kteříž by napřed v řečeném zboží a mezích jeho byli postiženi, trestala na hrdle nebo na statku. Do r. 1583 byla 
zdejšímu hrdelnímu soudu podřízena i stolice soudní ve Svitávce. Některé rozsudky se zachovaly dosud. Jelikož 
šibenice byla chatrna koncem XVII. stol., žádali Knihničtí o povolení postaviti novou. Bylo jim vyhověno r. 1690, 
konšelé však museli pranýř třikráte obejíti a pokaždé naň třikráte kladívkem neb sekyrkou klepnouti, čímž nabyl 
opětně svého práva. 
Z jiných budov veřejných jsou význačny: dům (č. 87) na Vanovské ulici s reálním právem hostinským, jenž náležel 
vladycké rodině Čejků z Olbramovic, kteří zde měli pozemky, r. 1784 rozdělené a proměněné na familie, a pivovar 
ohněm r. 1807 zničený na místě, kde jsou rolnické usedlosti č. 14. a 15. 
Za stara bývala v Knihnicích i nemocnice (č. 53. A, b) – dosud tam říkají „ve špitále“ a svobodný dvůr, jehož majet-
níkem byl r. 1638 Karel Šubíř z Chobyně. 
Klášter měl v obci barvírnu (č. 55. a 170.), lihovar a mlýn. Prvé dva závody zanikly: mlýn jest nyní v rukou soukro-
mých, a znak opatů hradišťských odstraněn ze zdi. 
Král Václav II. udělil opatům i mýto a zároveň povinnost, aby na míli upravovali cesty. R. 1674 vystavěn blíže mýta 
zděný a klenutý most, a mýto pronajato za 20 zl. obci s touž podmínkou. 
Odúmrť dostala obec od opata Bedřicha r. 1670. Za převodu statku však byl povinen dědic určitou část odkázati 
kostelu aneb nějakému zbožnému družstvu. Nemovitým majetkem vládnouti nebylo dovoleno. 
K obvodu Knihnic patří 1122 ha velmi úrodných pozemkův. Jména hlavních tratí: Padělky, Újezda, Čtvrtě, v Luhu, Hru-
bé Nivy, Štamfle, Loučník, Kříby, Zahájčí, Panská louka, v Zákopech, u Perlových luk, Podjančí, Mojetín, Baba a j. 
Půda byla původně rozdělena mezi 50 půlláníků: později, jak dokazuje listina z roku 1723, 12 půllánů bylo rozděleno 
na 24 čtvrtlánů, a úplně rozkouskováno pět půllánů patrně dříve pustých. Po tomto dělení žádali občané o darování 
pozemků, aby měli větší počet koní na roboty, načež obdrželi půlláník po 3 měrách, čtvrtník po 1½ měřici lesa.  
R. 1712 rozděleno pole blíže lesů 27 podsedníkům, čímž vznikly usedlosti zvané zahradnickými. 
R. 1670 obdržela obec od opata Bedřicha pastvisko na Bělé a Mojetíně, kteréžto bylo pro vzdálenost zaměněno 
s velkostatkem za 109 měr blíž obci položených roku 1880. 
R. 1786 vyměřováno pole nanovo, založen katastr a určeny kontribuce, dle nichž půlláník platil na daních 2,40 zl., 
čtvrtláník 1,11 zl., zahradník 20 kr. Za císaře Leopolda snížena daň na 1,03 zl., 34 kr. a 9 den. 
Tehdy chtěli panští úředníci odejmouti obci pozemky dříve darované: polí uhájila obec, musela však zaplatiti 164 zl. útrat. 
Zámožná obec knihnická trpěla často útrapami válečnými, velikými požáry, které zničily úplně starožitný její ráz.  
R. 1690 vyhořelo téměř celé městečko (42 domů), r. 1807 pivovar, r. 1867 Podsedky (23 čísel), r. 1888 Vanovská l. 
(10 č.), r. 1894 (17 č.), r. 1896 byly tři ohně. R. 1797 velice utrpěla obec pádem dobytka, r. 1882 velikou povodní. 
Již za krále Václava byly Knihnice pleněny a později opevněny: r. 1342 přepadeny Mikulášem Žampachem. R. 1798 
byli zde Rusové po 14 dní, r. 1805 sužována obec vojskem: téhož roku odevzdáno veškero seno Rusům a mělo býti 
dovezeno do Prostějova a odtud do Bučovic. V den bitvy Slavkovské zničeno všecko, a rolníci pozbyli i vozův i koní. 
Mimo to téhož roku dáno Francouzům 330 zl. výpalného, a ještě 28. prosince téhož roku způsobili francouzští dragouni 
obci vydání 1374 zl. Také r. 1866 obdržela obec 8222 zl. válečné náhrady. Cholera řádila zde r. 1832, 1851 a 1866. 
Knihnice jsou sídlem kontribučenského fondu panství šebetovského, zal. r. 1861, a občanské záložny z r. 1860. Obec 
má i knihovnu a hasičský sbor od r. 1872. 
Většina občanů chová dosud statky svých otců: nejstarší rody jsou zde Procházkův, Koutného, Švábenského, Ševčí-
kův, Škrabalův, Prchalův, Bílkův, Lojkův, Jandův, Krenarův aj. 
Narodil se tu r. 1833 Fr. Holub, býv. ředitel prvního českého státního gymnasia v Brně, rytíř řádu Frant. Josefa. 1) 
Pozn. 1) Slavík, Morava a její obvody: protokol farního archivu, z něhož zprávy podal dp. Tomáš  
 Špidla. Z místního archivu se zachovalo málo: listiny zapůjčeny v 50tých letech 19. st.  
 zámeckému kaplanovi v Šebetově, jenž jich nevrátil. Některé výpisky učinil rolník Koutný.  
 Pamětní kniha Svitávecká z r. 1800. Jan Knies, Předhistorické nálezy z poslední doby  
 slovanské na Moravě v Českém Lidu“, 1894.

Knínice v r. 1904
(vzpomínky neznámého pamětníka)

V Knínicích bylo drahně pět obchodů smíšeným zbožím a pět hospod. Ještě pak dva občané provozovali hokynářství. 
Všichni se ovšem přiživovali zemědělstvím na pár měřičkách polí či mezí. 
Tak obchodník Prchal měl koníka Rozinu. Obstarával též povoznictví do všech okolních obcí i měst. Žid Zwicker 
vedle radnice převážně prodával kůže všem ševcům v širokém okolí. Pekař Slezák naproti radnici kromě pečiva 
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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

prodával vše ostatní, převážně koloniál. Vedle obchodu Prchala u Brudně obchodoval Stejný se školními potřebami. 
V přízemí radnice při průjezdu otevřel obchod pátý. Hned se stal kolportér novin obou politických směrů. Poněvadž 
zásoboval občany hospodářskými potřebami, textilními novinkami, fotografoval atd. Když stařičký obecní písař 
Vincenc Ševčík skončil, stal se s velmi úhledným písmem (……) obecním tajemníkem německy (……) psal žádosti. 
Samozřejmě že dětem při nákupu přidal (......) klátek. 
Hospody pak byly v přízemí radnice s řeznictvím a uzenářstvím, druhá hned vedle co zájezdní hostinec se zastřeše-
ným dvorem. Vyrobenou kořalku na palírnu prodávaly židovky Mici a Fredy. Na začátku Panského sadu stála hospo-
da U zeleného stromu. Hospodský měl koně (……) němcům z toho (……) byly v dnešní sokolovně. 
Já, co pisatel tohoto příspěvku Zpravodaje jsem se stal úředníkem v Brně a za okupace jsem musel vypomáhat brněn-
skému (……) likvidovat nálety Wehrmachtu. Proto jsem se z Brna odhlásil a přihlásil pobyt v rodné obci. Ale přišla 
Heydrichiáda a neměl jsem policejní přihlášku trvalého pobytu. Hrozila mi kontrola a trest smrti, že nemám doklady. 
Přišel jsem proto k pantátovi Havrdovi, aby mi vystavil přihlášku náhradní. To hrozilo zastřelením. Pantáta Havrda 
po dlouhém přemýšlení řekl, že doklad napíše s podmínkou, že to nikomu, ani rodičům, bratřím neřeknu. Při pro-
zrazení by hrozil trest smrti oběma. Druhý den o páté hodině ráno přišel jsem do úřadovny radnice a pantáta Havrda 
mně předal vyplněnou přihlášku policejní, čímž mě zachránil život.

Příště
V říjnovém Zpravodaji si připomeneme 110. výročí narození zdejšího písmáka, badatele a předního organizátora 
společenského života Josefa Filipa.

Knínická náves. (1968)

Pohled na Knínice. (Kolem r. 1960.)
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