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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané,
v polovině září jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci místního rozhlasu ve výši 1 203 647 Kč. Celko-
vé náklady na rekonstrukci představují 1 719 497 Kč, příspěvek městyse bude tedy cca půl milionu.  
Budou následovat výběrová řízení na dodavatele. Samotnou realizaci jsem domluvil na rok 2022, 
jelikož v příštím roce nás čeká větší rekonstrukce vedení nízkého napětí, současně s tím budou 
umístěny i nová svítidla veřejného osvětlení k chodníkům a komunikacím a na tyhle pak necháme 
umístit nová „hnízda“ rozhlasu. Nemá smysl rozhlas realizovat před touto rekonstrukcí, museli 
bychom několik hnízd na naše náklady demontovat a nově umisťovat. Bude se jednat o digitální 
technologii se spoustou funkcí v počtu 35 bodů po městysi. Ozvučí se i místa, která v současné době 
pokryta nejsou a kdykoliv můžeme rozhlas i rozšiřovat. Současně s tímto jsme obdrželi dotaci i na 
vypracování digitálního povodňového plánu, která je zahrnuta v ceně rozhlasu. Když jsem nakous-
nul umístění nového veřejného osvětlení nejen v místech rekonstrukce nízkého napětí, v současné 
době ještě dolaďujeme typy a počty svítidel veřejného osvětlení. Dodavatelů je na trhu hodně, ale 
ne všichni mají svítidla kvalitní. 
Na odbor dopravy MěÚ Boskovice byly podány žádosti o stavební povolení na rekonstrukci chod-
níku ke kulturnímu domu. Po vydání stavebního povolení budeme čekat na vypsání dotací. Před-
poklad podání žádosti o dotace je leden nebo únor 2021. Druhá žádost o stavební povolení se týká 
odvodnění krajské silnice v lokalitě pod horní autobusovou zastávkou, na které budeme spolupra-
covat s SÚS Blansko. 
Byl dokončen chodník kolem krajské komunikace, do konce října proběhne rekonstrukce chodníku 
v ulici Vanovská a budou vybrány chodníky k rekonstrukci na příští rok.  
Chystáme podklady na dotace na obnovy místních komunikací. Změřeny a nafoceny byly komunikace 
kolem Semíče, ul. Vanovská a komunikace k novostavbám pod Hájkem. Dotace by měla činit 70 pro-
cent, max. částka 5 mil. Kč. Další podklady na dotaci se chystají na opravu hřbitovní zdi a rekonstrukci 
tělocvičny základní školy. Uvidíme ale, jaké budou vypsány podmínky. 
Probíhá pasport bývalé budovy Agrospolu. Po zaměření a zjištění skutečného stavu budou vypracovány 
projektantem Ing. Dvořáčkem návrhy na opravy a využití budovy. Dotace na obnovy veřejných budov 
se vypisují, je škoda jich k rekonstrukci nevyužít.  
Ke konci září skončí současná podoba našich webových stránek. Novela zákona z března 2019 
obcím „nařídila“ přístupnost webu, což je soubor technických pravidel, která zajišťují dostupnost 
informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení (soft-
warové i hardwarové), jejich nastavení a také fyzický stav uživatele (např. v případě zdravotního 
handicapu). Na přístupných webových stránkách se tedy uživatelé snadno orientují bez ohledu na 
zařízení, které pro přístup k internetu používají (např. stolní počítače, mobilní telefony, tablety, 
čtečky či chytré televize).
Závěrem chci poděkovat organizátorům a hasičům za perfektně zvládnutý závod Poháru Drahanské 
vrchoviny, gratuluji místním „borcům“, kteří se všichni umístili na bedně. Byla to jedna z mála 
akcí, kde se nás omezení moc nedotkla. Ta se nás bohužel dotkla na setkání se seniory, které se 
letos konat nebude, vyčkáváme stále ještě se zájezdem do vinného sklípku. Dne 11. 10. 2020 se za 
příznivého počasí setkáme na louce pod rybníkem na Knínické drakiádě.   

Petr Grénar 
starosta městyse  
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SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY – ZRUŠENO
Vážení občané v souvislosti se zhoršující se situací s šířením koronaviru i v našem okrese a po-
vinnosti nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, rušíme akci Společenské setkání se seniory  
v sobotu 3. 10. 2020 v kulturním domě v Knínicích. Program bude přesunut na rok 2021. Děkujeme 
za pochopení. 

místní poplatky
Vážení občané, upozorňujeme, že do 30. 9. 2020 byla splatnost místního poplatku za odvoz domov-
ního odpadu. Poplatek činí 500 Kč/osoba/rok. 
Žádáme občany, aby poplatek uhradili převodem na účet, u ČSOB, a.s., č. 168554808/0300. Varia-
bilní 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 také co nejdříve uhradili.
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.

Prohlídky komínů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, na možnost zajištění této služby. 
Případní zájemci se mohou nahlásit do středy 21. 10. 2020 do 15 hodin úřadu městyse na telefonním 
čísle 516 465 423 nebo 774 654 232. Cena za revizi jednoho komínu je 400 Kč. Každý další komín za 
100 Kč. Prohlídky budou provedeny panem Vyšehradem z Knínic ve dnech 22.–23. 10. 2020.

U S N E S E N Í
č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
21. 9. 2020 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 4/2020. 
4.2.  Výsledek hospodářské činnosti městyse k 30. 6. 2020.
8.1.  Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla č. 118 a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4801/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
6.2.  Prodej pozemku p.č. 4599 – orná půda o výměře 1734 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 1 127 100 Kč vč. DPH. Kupující manželé Š.
7.2.  Koupi pozemku p.č. 369/13 – travní porost o výměře 50 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 35 000 Kč vč. DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající K. Z. a P. V.
7.3.  Koupi pozemku p.č. 367/34 – zahrada o výměře 135 m2, a pozemku p.č. 367/36 – zahrada 
 o výměře 222 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu 17 850 Kč bez DPH, 
 do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající P. B.
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Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3.  Zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemku p.č. 4801/1. 
6.3.  Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupujícími manželi Š. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2020.
7.4.  Uzavřít kupní smlouvy s prodávajícími K. Z., P. V. a P. B. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2020.

Miroslav Přikryl č. 118, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

Oprava chodníku od kapličky k nádraží podél státní silnice

Instalace nové vzduchotechniky ZŠ Knínice
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ADAPTAČNÍ KURZ
Ve dnech 16. 9.–18. 9. 2020 se uskutečnil Adaptační kurz žáků 6. ročníku. První část středečního 
dopoledne byla věnována především seznamovacím aktivitám – hrám, které jsou zaměřené na se-
beuvědomění a zbavení ostychu. Hrála se hra na jména nebo rychlá autobiografie, kdy úkolem žáka 
je během co nejkratší doby zjistit podstatné informace o svém spolužákovi, o jeho zálibách, o jeho 
současnosti, minulosti apod. V další části dne jsme  zamířili na školní zahradu, kde jsme provozo-
vali aktivity zaměřené na koordinaci a na týmovou spolupráci.
Čtvrtek byl věnován celodennímu výletu po okolí Knínic. Vydali jsme se k odpočinkové lokalitě 
Pod Jankem, po cestě děti plnily nejrůznější úkoly, hrály šipkovanou a seznámily se s některými pa-
mátkami městyse Knínice. Završením dne bylo opékání párků na školní zahradě.
V pátek měli žáci možnost si vyrobit své vlastní odznaky a na bílá trička  namalovat logo své třídy, 
které si sami navrhli a odsouhlasili. Na závěr adaptačního kurzu jsme pak společně stanovili třídní 
pravidla, která doufám, že po celý rok budeme dodržovat.
I přesto, že v letošním roce se adaptační kurz konal tak trochu jinou formou, než jak jsme zvyklí, 
musím přiznat, že jsme si jej opravdu užili, více jsme se poznali a dozvěděli jsme se o sobě spoustu 
nových věcí, které nám pomůžou upevňovat vztahy ve třídě.

Simona Gricová

Září v mateřské škole
Září bývá ve školce měsícem, kdy prožíváme nový začátek školního roku. Děti si po prázdninách 
zvykají na brzké ranní vstávání, pobyt ve školce a hlavně na odloučení od rodičů.
Letošní rok nám ale přinesl ještě nějaké novinky navíc. Máme ve školce spoustu nových dětí, které 
k nám přišly úplně poprvé a úžasně statečně zvládají adaptaci. Vrátila se nám skupina školkáčků, která 
od začátku pandemie ve školce nebyla. Ta se rozkoukala velice rychle. A nakonec máme děti, jejichž 
rodiny využily možnosti prázdninového provozu. Ten byl letos prodloužen celkem na 4 týdny. Doufá-
me, že se nám tímto podařilo ulevit pracujícím rodičům, kteří byli během karantény v nelehké situaci. 
Tyto tři skupinky dětí se nám teď v září promíchaly a rozdělily se do tříd Sluníček, Berušek a Žabek.
Ve všech třídách se věnujeme vzájemnému poznávání, seznamujeme se s pravidly, užíváme si krás-
ného počasí a začínáme sklízet plody podzimu na školní zahradě i v lesním zázemí u maringotky.
Nařízení vlády, která mají zmírnit šíření nákazy covid-19, se samozřejmě dotkla i naší školky. 
Povinnost nosit roušky se týká pouze rodičů, kteří děti do školky vedou a vyzvedávají je. Další 
nařízení nám jakožto učitelkám zakazuje přijmout ráno dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky 
nachlazení. Pokud začne být dítě příznakové během pobytu ve školce, je nutno mu nasadit roušku 
a kontaktovat rodiče. Za celý kolektiv učitelek MŠ chceme velice poděkovat rodičům, kteří tato 
opatření dodržují takřka bez výjimky. Zvláště na podzim je téměř nemožné vyhnout se běžné rýmě 
či nachlazení. Uvědomujeme si, že najednou i taková lehká viróza znemožňuje pobyt ve školce  

ŠKOLA  A  ŠKOLKA

ODPADY
TDO: liché úterý – 6. 10., 20. 10.
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 sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (17. 10.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
10. 10., 24. 10. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KNIHOVNA
Nová provozní doba: 
STŘEDA 16.00–19.00 hodin.
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Rozpis utkání
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a pro pracující rodiče opět vzniká nesnáz. O to více si vážíme zodpovědnosti a důslednosti, se kte-
rou k těmto opatřením rodiče přistupují.

kolektiv učitelek MŠ
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Rozpis utkání
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Odehrané zápasy

Pavel Lajšner
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JumpES – netradiční trampolíny
Nově budete mít možnost v Knínicích navštěvovat pravidelné lekce – jumpingu – cvičení na malých fit-
ness trampolínkách s posilováním. Předpokládaný termín zahájení bude během měsíce října. Lekce jsou 
plánovány na úterý od 18 h. Avšak termín by se dal po domluvě změnit. Počet míst bude omezen, proto 
se vážní zájemci hlaste Elišce Servusové (730 956 542). Více informací na www.eliskaservusova.cz

Pozitiva cvičení na trampolínách:
 aktivně podporuje vitalitu, obranyschopnost, odolnost, vytrvalost a pohyblivost
 zpevňuje celé tělo především nohy, stehna, břicho, ramena a boky
 chrání klouby před nárazy a únavou, kterou utrpíte při cvičení na tvrdém povrchu
 zlepšuje poměr svalstvo x tuk a pomáhá tak kontrolovat tělesné složení
 zdokonaluje koordinaci celého těla
 pomáhá dodávat více kyslíku do tkání
 posiluje kosterní svalstvo
 zlepšuje funkci krevního oběhu, srdce a plic
 pomáhá preventivně chránit před kardiovaskulárními nemocemi
 snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v těle
 podporuje tkáňovou obnovu
 pomáhá bojovat proti depresi, úzkosti a stresu vyplavením endorfinů - zlepšuje náladu
 dovoluje snadnější relaxaci a podporuje spánek
 stimuluje lymfatický systém - odplavení nashromážděných toxinů a odpadních látek z těla
A to poslední – JE TO VELMI ZÁBAVNÉ  a nebudete se nikdy nudit :-)
Těší se Eliška.
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Cvičení Pilates
v Knínicích ve čtvrtek 17. 9. 2020 na školním hřišti. Na další cvičení se těší Eliška Servusová.
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UPLYNULÉ  AKCE

Závody – Pohár Drahanské vrchoviny
Finále v Knínicích udělalo definitivní tečku za letošním, COVIDEM redukovaným, 19. ročníkem 
MTB Superior-Velsbike Pohárem Drahanské vrchoviny. Byť bylo v převážné většině kategorií po 
závodě ve Velenově již o celkových vítězích rozhodnuto, úroveň knínické „race“ tím nijak zvlášť 
neutrpěla a opět jsme byli svědky tvrdých soubojů, napínavých okamžiků na tratích, dramatických 
cílových dojezdů. Vzorní pořadatelé pod taktovkou Vladimíra Janovského tak byli po zásluze od-
měněni za úsilí s přípravou tratí, které si  zcela po právu vysloužily přezdívku „Val di Sole“ a na 
které se (nejen) regionální bikerská špička napříč všemi věkovými kategoriemi ráda vrací a určitě  
i v budoucnu ráda vracet bude...!
Výsledky a fotogalerii ze závodu najdete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Petr Koudelka

HISTORIE
POHLED

do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Historie rodu Filipů v Knínicích
V září uplynulo 110 let, kdy se v Horních Podsedkách na čp. 23 narodil Josef Filip, badatel, písmák a především 
velký organizátor zdejšího společenského života. Dnes si připomeneme jeho životní příběh a současně nahlédneme 
do historie rodu Filipů, který patří k jedněm z nejstarších v Knínicích. 
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Filipovi v Knínicích
Historie rodu Filipů sahá hluboko do minulosti. Zatím prvním doloženým předkem je Florian Filip, který se naro-
dil kolem r. 1560, zřejmě se živil jako tkadlec a jeho manželkou byla Barbora Vondrová. Další archivní záznamy 
zmiňují jejich syna Jiřího (*1591) s manželkou Juditou a syny Janem (*1617) a Jiřím (*1642). Zatímco o mladším 
Jiřím se zdejší matriky nezmiňují, jméno staršího Jana se objevuje v matrice oddaných k 17. 8. 1641, kdy se jeho 
vyvolenou stává jistá Salomena. Zajímavý je matriční zápis pocházející z 21. 8. 1644, v němž se opět hovoří o sňatku 
Jana Filipa se Salomenou, odlišná jsou pouze jména svědků. Zda se jednalo o dalšího člena rodu Filipů, případně 
se z Jana stal po r. 1641 vdovec a znovu si namluvil dívku jménem Salomena, zůstává otázkou. Každopádně Jan  
a Salomena Filipovi jsou v knínické matrice první a také jediná doložená manželská dvojice, od níž se odvíjí celý 
rod Filipů v Knínicích.
Vzhledem k tomu, že zdejší matrika narozených z doby krátce po r. 1640 není úplná, nelze přesně říci, kolik se Janu 
a Salomeně vlastně narodilo dětí. Nakonec to není zase až natolik rozhodující, nás zajímají pouze dvě jména, a ta do-
ložena jsou. První z nich je syn Tomáš (B), který spatřil světlo světa krátce před Vánocemi r. 1649, a dále syn Daniel 
(A), jenž přišel na svět o čtyři roky později. Každý z nich je zakladatelem jedné samostatné rodové větve Filipů.

A. Daniel Filip a jeho potomci
Nejdříve se seznámíme s potomky Daniela Filipa, kteří žili v Knínicích do počátku 20. století, kdy tato větev v muž-
ské linii vymírá.
Daniel Filip se narodil 21. 7. 1653 a byl zřejmě posledním dítětem Jana a Salomeny Filipových. Není bez zajíma-
vosti, že kmotrem mu byl Jakub Slavíček, mistr sládek šebetovského pivovaru, tedy osoba vážená, s níž Filipovi 
spojovalo snad přátelství, snad rodinné vztahy.
Na konci ledna 1679 se Daniel Filip oženil s Alžbětou Bednářovou z Knínic. Ze zápisu je zřejmé, že v té době byl 
již jeho otec Jan po smrti. Z mužských potomků Daniela a Alžběty Filipových je doložen pouze syn Šimon (*1679), 
jemuž šel za kmotra „knínický kantor Jakub“. Zřejmě šlo o Jakuba Průčka. Někdy před r. 1709 se Šimon Filip oženil 
s jistou Justýnou.  V manželství se narodili dvě dcery a tři synové. Osudovým pro rodinu Šimona Filipa se stává jaro 
roku 1720, kdy v rychlém sledu za sebou umírá jeho nejmladší, čtyřletý syn Václav, poté šestatřicetiletá manželka 
Justýna, osmiletá dcera Marina a nakonec sám Šimon.
V knínické rodové linii dále pokračoval Šimonův nejstarší syn Matouš (*1711), který měl z prvního manželství 
dceru Kateřinu a syny Bartoloměje (*1728) a Václava (*1731). Z druhého manželství se narodily tři dcery a syn 
Ondřej (*1742), který však zemřel v útlém dětství. Sám Matouš Filip odchází z tohoto světa v r. 1747. V matričním 
zápisu je mu přidáno navíc deset roků.
O Bartoloměji Filipovi se v matrice městečka Knínice nic bližšího nedovíme, ne tak o Václavu Filipovi. Stejně jako 
jeho otec i on byl dvakrát ženatý, přičemž z obou manželství se mu narodilo celkem devět potomků. Nás z nich 
bude zajímat syn Matouš (*1762) z prvního manželství, který se v r. 1785 oženil s o sedm let starší Apolenou Smr-
žovou, se kterou měl čtyři dcery. Po smrti Apoleny se v r. 1794 Matouš Filip oženil podruhé, tentokrát s Veronikou 
Patznerovou ze Šebetova. Ta mu vedle tří dcer konečně přivedla na svět vytouženého syna Karla, který však v nece-
lých dvaceti letech umírá. Druhý syn František zůstal až do svých osmačtyřiceti let svobodný. Po otcově smrti se  
v r. 1852 oženil s o třináct let mladší Marianou Havelkovou z Knínic a na rodném domku čp. 74 hospodařil až do své 
smrti v r. 1867. Manželství zůstalo bezdětné. Matouš Filip se po smrti manželky Veroniky v r. 1835 oženil potřetí. 
Zemřel v r. 1851 v úctyhodném věku devadesáti roků.
Rod založený Danielem Filipem tak v mužské linii po necelých dvě sta letech vymírá. Příjmení Filip se však v této 
linii ještě nevytrácí. Jeho nositelem se stává Ondřej (*1831), nemanželský syn Matoušovy dcery Anny, který byl 
zedníkem a bydlel na čp. 141. V r. 1863 se oženil s Annou Demlovou z Knínic a po její smrti v r. 1886 s Josefou An-
drlíkovou rovněž z Knínic. Ze tří synů, kteří se všichni narodili v prvním vztahu, se dospělosti dožil pouze František 
(*1876). I on se živil jako zedník (k r. 1920 je např. zapsán u stavitele Hronka v Boskovicích) a v r. 1899 se oženil 
s Annou Geršlovou z Knínic. Manželé bydleli na čp. 97, kde se jim vedle dvou dcer Marie (†) a Anny narodil syn 
Jaroslav (*1908), který si v r. 1936 vzal Anežku Kubínovou z Cetkovic. Manželství zůstalo bezdětné.

B. Tomáš Filip a jeho potomci
Rodový strom, na jehož počátku stojí Tomáš Filip, starší syn Jana a Salomeny Filipových je mnohem košatější  
a zavede nás až do současnosti.
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Tomáš Filip se narodil 17. 12. 1649 a i jemu šel za kmotra mistr sládek šebetovského pivovaru Jakub Slavíček, který 
bydlel v Knínicích. Kmotrou byla Zuzana Křížova rovněž z Knínic. Další záznam týkající se Tomáše pochází z mat-
riky oddaných k 21. 1. 1673, kdy vstupuje do svazku manželského s Marinou Smejkalovou ze Šebetova.
Marině a Tomáši Filipovým se – aspoň podle matriční zápisů – narodilo šest dětí, tři dcery, které zemřely v útlém 
dětství a tři synové. Z nich se dospělosti zřejmě dožil Vít (*1677), s jistotou pak nejmladší Jan (*1685), který se také 
stal pokračovatelem rodu. Podle lánových rejstříků, které pocházejí přibližně z téže doby, nevlastnili Tomáš Filip  
a jeho nástupce Jan Filip žádnou půdu a jak již bylo řečeno, jejich hlavní obživou zřejmě bylo tkalcovství.
Někdy před r. 1708 se Jan Filip oženil s jistou Kristýnou, s níž měl vedle jedné dcery pět synů, totiž Františka 
(*1708), Ondřeje (*1710), Františka (*1712), Floriana (*1715) a Jana Sarkandra (*1723). Možná stojí za zmínku, že 
všem dětem šel za kmotra knínický kantor Jan Průček, případně jeho manželka.  Pro sledování další rodové větve si 
zapamatujeme syna Františka (*1712) (B1).  Po smrti své první ženy se v r. 1726 oženil Jan Filip podruhé, přičemž 
jeho vyvolenou se stala Kristýna Brichová z Knínic. Z tohoto svazku se narodilo celkem sedm dětí, z nichž nás bude 
zajímat prvorozený syn Marek Isidor (*1727) (B2), který stojí na počátku další rodové větve Filipů v Knínicích.

B2. Marek Isidor Filip a jeho potomci
Marek Isidor, mimochodem jeho jméno odkazuje nejen na sv. Marka, jemuž je zasvěcený zdejší kostel, ale i na Bra-
trstvo sv. Isidora, které při tomto kostele na konci 17. st. a počátkem 18. st. působilo, se narodil 24. 4. 1727. V r. 1753 
se oženil s Veronikou Šmídovou z Knínic, s níž měl sedm dětí, z toho pět synů, kteří však zemřeli buď v dětském věku, 
nebo z Knínic odešli. Po smrti Veroniky se Marek Filip oženil v r. 1774 s vdovou Annou Špičkovou ze Šebetova. V té 
době se v matriční knize uvádí jako tkadlec na čp. 23. Když v r. 1790 Anna umírá, zkouší třiašedesátiletý Marek Filip 
manželské štěstí do třetice a ještě v témže roce si bere o třicet let mladší Kateřinu Mrákavovou ze Šebetova. Brzy nato 
opouští rodný dům čp. 23 a stěhuje se i s rodinou do podruží k Bílkům na čp. 49, kde před r. 1817 umírá.
Pokračovatelem rodu se aspoň tedy v Knínicích stává prvorozený syn Marka a jeho třetí ženy Kateřiny – Josef 
(*1792), který se vyučil krejčím a v r. 1817 se oženil s Josefou Gráblovou z čp. 37. V manželství přicházejí na svět 
dcera Kateřina (*1818) a synové Josef (*1823) a Jan (*1830).
Jan Filip (*1830) žil v podruží, tedy jinak řečeno v podnájmu na statcích tam, kde právě našel práci. Byl dvakrát 
ženatý a měl pět dětí, z nichž se dospělosti dožil pouze syn Jan (*1864) z prvního manželství s Františkou Bubeníko-
vou z Cetkovic. Ten se v r. 1912 oženil s Marií Jakubcovou z Kořence, s níž měl syna Alberta (*1920 –†1922) a dceru 
Marii, která se v r. 1940 provdala za Ludvíka Stříže do Šebetova. Smrtí Alberta tato větev v mužské linii vymírá.
Janova (*1830) sestra Kateřina (*1818) zůstala svobodná, ne však bezdětná. Na svět přivedla syny Alberta (*1846) 
a posléze Josefa (*1854). Albert Filip se v r. 1877 oženil s Annou Kubínovou z Cetkovic. Manželé žili na čp. 53 
v dolních Podsedkách, kde se jim narodilo osm dětí. Nás z nich bude zajímat syn František (*1885), kterého coby 
zručného mistra obuvníka znalo celé okolí. V r. 1920 se oženil s Annou Vašíčkovou z Knínic. Manželé žili na čp. 137, 
kde vychovali i své syny Jiřího (*1921) a Františka (*1924).

B1. František Filip a jeho potomci
František Filip se narodil 26. 10. 1712 a jak již víme, byl synem Jana Filipa a starším, nevlastním bratrem Marka Isidora.
V říjnu 1745 se František Filip oženil s Barborou. Bohužel, zapisovatele buď něco vyrušilo, nebo si nebyl jistý údaji, 
každopádně matriční záznam nedokončil, a tak se již nikdy nedovíme Barbořino příjmení, neřkuli odkud pocházela. 
Přesto se tu však jedna možnost nabízí. Nevěstin svědek se jmenoval Florian Dvořák a pocházel z Vážan: Dvořákovi 
se vůbec objevují jako kmotři u všech potomků Františka a Barbory Filipových. Je tedy dost pravděpodobné, že 
Barbořiny kořeny můžeme hledat právě v této rodině.
Podle matričních záznamů, které jsou však z tohoto období neúplné, se manželům Filipovým narodilo šest dětí. První 
byla dvojčata František de Paula a Marina (*1748), poté dcery Terezie a Veronika Jenovéfa, syn Jeroným Florián  
a konečně dcera Jenovéfa.
Pokračovatel rodu František (*1748) zůstal věrný řemeslu po svém otci, tedy tkalcovství. Bydlel na čp. 23 a v r. 1777 
se oženil s Kateřinou Zavadilovou z Knínic, s níž měl nejméně devět dětí. My se z nich spokojíme s nejstarším synem 
Florianem (*1779), kterého vedle tkalcovství živilo drobné hospodářství (k r. 1826 se uvádí jako majitel 1/8 lánu, tedy 
podsedku). V r. 1800 se Florian Filip oženil s Veronikou Geršlovou z čp. 12. a v rozmezí let 1802–1819 se jim narodilo osm 
dětí, tři dcery a pět synů, z nichž František (*1811) (B3) a Florian (*1819) (B4) jsou zakladateli dalších dvou významných 
rodových větví. Někdy krátce po r. 1815 konvertoval Florian Filip s celou rodinou k Českobratrské církvi evangelické. 
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B4. Florian Filip a jeho potomci
Florian (*1819) byl nejmladším ze synů Floriana a Veroniky Filipových a zároveň první potomek zmíněného páru, 
který byl pokřtěn v evangelickém kostele ve Vanovicích tamějším farářem Jiřím Nagy. V listopadu 1851 se oženil 
s Františkou Rosenbergovou z čp. 92. Manželé zpočátku žili v Knínicích na čp. 23, kde přišlo na svět i pět jejich 
dětí, totiž dcery Františka (*1854), Josefa (*1862) a Anna (*1865), a dále synové František (*1870) a starší Florian 
(*1852). Ten se vyučil zedníkem a v r. 1878 se oženil s Františkou Prudilovou z Podolí. Rodina později bydlela 
v Míchově. Z jejich čtyř potomků si zapamatujme prvorozeného syna Františka (*1881), který vstoupí do historie 
rodu Filipů v Knínic na konci následující kapitoly.

B3. František Filip a jeho potomci
Jak již víme, František (*1811) byl starším bratrem Floriana Filipa. Před r. 1846 se oženil s Josefou Sedlákovou 
z Vážan a zůstal hospodařit na rodném podsedku v Knínicích. V manželství Filipových se narodilo pět dětí. Vedle 
dvou dcer Anny a Josefy to byli tři synové, z nichž nejstarší František (*1856) zemřel v útlém dětství. Nejmladší 
syn František (*1861) si před r. 1894 vzal Josefu Kovářovou z Vanovic a bydlel na čp. 86. Na rodném podsedku tak 
zůstává prostřední syn Josef (*1858), který se v únoru 1886 oženil s Františkou Vystavělovou ze Světlé.
Josef a Františka Filipovi měli čtyři dcery, z nichž Josefa (*1891) a Antonie (*1893) zemřely v útlém věku. Dospě-
losti se dožila nejmladší dcera Marie (*1895), která zůstala svobodná a žila na čp. 23, a pak také nejstarší Františka 
(*1888). Ta svobodná nezůstala. V září 1909 se provdala za Františka Filipa (*1881), toho Františka Filipa, o němž 
jsme se zmínili na konci předchozí kapitoly.
Manželé František a Františka Filipovi zůstali v Knínicích, kde se jim narodili synové Josef (*1910), Miloslav 
(*1912) a Jaroslav (*1920).

Josef FILIP
(*10. 9. 1910–†14. 7. 2006)
Josef Filip se narodil 10. září 1910 do rolnické rodiny Františka Filipa  
a jeho manželky Františky roz. Filipové. Byl nejstarším ze tří synů: bra-
tr Miloslav (*1912–†2004) vystudoval lékařskou fakultu a jako uzná-
vaný stomatolog působil v Ostravě, nejmladší Jaroslav (*1920–†1999) 
byl horníkem a bydlel v Karviné.
Po ukončení měšťanské školy v Knínicích navštěvoval Josef Filip dvoule-
tou zemědělskou školu v Boskovicích. Během následujících let vypomáhal 
svému otci v hospodářství a současně se v rámci společenstva BRNO-
SVAZ zaměřeného na podporu zemědělských družstev (pozn. 1) velmi ak-
tivně podílel na organizování vzájemné spolupráce mezi drobnými rolníky 
v Knínicích a okolí. V pol. 30. let patřil rovněž mezi významné představi-
tele místní jednoty Agrárního dorostu.
V l. 1937–38 Josef Filip absolvoval dvouletou Vyšší zemědělskou 
družstevní školu v Praze se zaměřením na ekonomii zemědělství. Poté 
nastoupil do BRNOSVAZu, kde jako vedoucí oddělení, které mělo na starosti zřizování zemědělských družstev na 
Moravě, působil až do jeho zrušení v r. 1948. 
Během první poloviny 50. let se Josef Filip věnoval soukromému hospodaření. V r. 1957 patřil k  zakládajícím čle-
nům zdejšího JZD, kde posléze pracoval jako účetní a kratší dobu rovněž vykonával funkci předsedy družstva. Důraz 
kladl především na odbornou stránku vedení družstva, což se mezi jednotlivými členy často nesetkalo s pochopením. 
V r. 1959 proto místo opouští a v JZD nadále vykonává manuální práce. 
Od r. 1961 zastával Josef Filip postupně místo agronoma v JZD Chrudichromy a v JZD na Bačově. Posléze byl zvo-
len předsedou JZD ve Vážanech a na této pozici setrval do konce r. 1970, kdy byla okolní družstva sloučena v jeden 
hospodářský celek Malá Haná se sídlem v Knínic. V následujících letech měl v JZD na starosti lesní hospodářství  
a nezahálel ani po odchodu do důchodu, kdy do r. 1988 vypomáhal jako hlídač na váze. 
V r. 1946 se Josef Filip oženil s Vlastou Bohatcovou, rolnickou dcerou s Kochova. V manželství se narodily tři děti, 
dcera Dagmar (*1946) a synové Pavel (*1949) a Kamil (*1953). 
Josef Filip se s velkým nasazením věnoval práci pro místní organizace. Především šlo o Včelařský spolek, který Josef 
Filip pomáhal v r. 1925 znovu založit a poté v něm dlouhá desetiletí působil jako jednatel. V rámci spolku organi-
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zoval veškerý společenský život, ať již šlo o nejrůznější zájezdy, plesy, besedy či přednášky.  Vedle toho se rovněž 
hlavní měrou podílel na vydávání Včelařského zpravodaje. Doma choval kolem dvanácti včelstev. 
Celoživotní zájem o ovocnářství přivedl Josefa Filipa v r. 1963 mezi zakládající členy místního Českého svazu 
zahrádkářů. 
Od mládí se Josef Filip rovněž velmi živě zajímal o historii svého rodného kraje. Odtud byl už jen krůček k bosko-
vickému vlastivědnému spolku, na jehož činnosti se aktivně podílel od r. 1948 až do pozdního věku. Své poznatky  
o minulosti nejen Knínic často publikoval v regionálním tisku. Po dlouhá léta byl také členem staršovstva, správního 
sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích. 

Pozn. 1 – BRNOSVAZ – Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Československé republice se sídlem 
  v Brně byl založen v roce 1918 (před tím 1899 Ústřední svaz českých hospodářských společenstev 
  v Markrabství Moravském Brno) na podporu malých i velkých zemědělců (odborné poradenství během 
  zakládání družstev, organizování vzájemné spolupráce, finanční poradenství, zajišťování kvalitní sadby 
  apod.). V květnu 1939 proběhlo sloučení «Brnosvazu» a «Ústřední Jednoty českých hospodářských 
  společenstev úvěrních v Brně» v jedno ústředí, nesoucí jméno «Moravská jednota záložen, raiffeisenek 
  a družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně» zrovna tak «Moragra», obchodního 
  ústředí hospodářských družstev a Jednoty hospodářských družstev se sloučily v jednu instituci 
  »Moragro«, jednota hospodářských družstev v Brně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. 
  Do svého zrušení v r. 1948 měla organizace sídlo v  domě Pánů z Lipé na nám. Svobody v Brně.

Poděkování
Za vstřícnost a za fotografie, které jsou součástí této přílohy, děkuji panu Ing. Kamilu Filipovi.

Příště
V listopadovém čísle si povíme o místní jednotě agrárního dorostu, založené v r. 1910 a o výsadbě zeleně v městečku.

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

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

Průkaz Josefa Filipa, společenstvo BRNOSVAZ.
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