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Tříkrálová sbírka 2021
Od 1. do 24. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky  
koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli  
v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti  
se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021:

• Podpora Mobilního hospice sv. Martina

• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým

• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi,  
 městy a obcemi

• Obnova vozového parku Charity Blansko

• Podpora rodin s dětmi v nouzi 

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 475 619 Kč.

Věříme, že i sbírka v roce 2021 bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého 
skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. Vaše důvěra je pro nás 
závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Děkujeme.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz

O termínu Tříkrálové sbírky v Knínicích vás budeme informovat 
v lednovém zpravodaji.
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Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o schválené dotaci na „barevné popelnice“, která 
byla Knínicím schválena. V druhé polovině listopadu nám byla schválena dotace ve výši 85 %  
z programu Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, II. etapa. Jedná se o dotaci na 
kompostéry pro domácnosti. Tak jako u nádob na odpad, i kompostéry by se měly do domácností 
rozdávat v polovině příštího roku. Úřad městyse bude občany včas informovat. 
Další dotace, která nám byla schválena, je příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v le-
sích ve výši 383 049 Kč. Dotace byla pro letošní rok až do výše 395 Kč/m3, ale pro velký zájem 
byla všem ponížena na 300 Kč/m3. Jsem ale rád i za tuto částku, kterou využijeme na osázení našich 
vykácených lesů. 
Městysi Knínice bylo doručeno vydání souhlasu s osazením 4 ks dopravních zrcadel do nepře-
hledných úseků v obci. Původně jsme žádali více, ale byly bohužel Policií ČR zamítnuty. Nyní 
zbývá objednat zrcadla se sloupky a tyhle následně osadit. Čekáme ještě na rozhodnutí o umístění 
informačních tabulí.    
V uplynulém měsíci došlo k tlakovému čištění některých ucpaných kanalizačních vpustí umístě-
ných v komunikacích. Tyto byly vyčištěny Vodárenskou a.s. z Boskovic. Pokud ještě víte o nějaké 
nefunkční kanalizační vpusti v komunikaci, nahlaste prosím tuhle skutečnost na úřad městyse. 
S firmou Povodí Moravy a.s. byla uzavřena smlouva na sečení koryta Semíče na další dva roky. 
Jedná se o seč v červnu a září, kterou zajišťujeme brigádnicky. Povodím Moravy s.p. je nám poté 
tahle údržba proplácena. Pokud bude i následující rok deštivý jak letošní, zvažuji ještě jednu seč 
v polovině letních prázdnin. 
Našimi zaměstnanci bude oplocena lokální čistírna odpadní vody v lokalitě u nádraží, aby se zame-
zilo vstupu cizích osob a hlavně dětí k této čistírně. 
Městys Knínice obdržel souhlasné závazné stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu v Bosko-
vicích na opravu hřbitovní zdi v délce 80 metrů, v úseku od horní brány vpravo směrem ke zvonici. 
Na opravy hřbitovních zdí měly být vyhlášeny dotace, proto jsem s předstihem o stanovisko za-
žádal, bohužel ministerstvo pro místní rozvoj nakonec sakrální stavby letos z programu vypustilo. 
Budeme sledovat další dotační výzvy, jelikož oprava bude ve statisících.    
Proběhla jednání ohledně rozpočtu na r. 2021. Obce a města ještě v tuto dobu neví, jaké propady 
budou ve financování měst a obcí po schválení snížení daní a zrušení superhrubé mzdy. Zaměstnan-
cům se sice těmito kroky navýší výplaty, ale peníze budou chybět v rozpočtech obcí, krajů i státu. 
Pro obce se hovoří o propadu 22 miliard korun. Uvidíme, jak vše dopadne. Jednání o rozpočtu 
městyse proběhla jak se Základní školou v Knínicích, tak i se zastupiteli. Finální podoba rozpočtu 
se bude schvalovat na nadcházejícím zastupitelstvu. Je počítáno opět s opravami, projekty, výstav-
bou apod. O realizaci akcí budete informováni. 
I na nadcházející měsíc byly naplánované různé akce pro občany a hlavně děti. Bohužel Mikulášská 
nadílka před restaurací Pod Lípou letos kvůli opatřením nebude, ale děti určitě potěší návštěva Mi-
kuláše u nich doma. Dalšími akcemi jsou – Vánoční misijní jarmark dne 20. 12. na Sýpce v Kníni-
cích, vánoční bruslení na zimním stadionu v Boskovicích dne 28. 12. a tradiční novoroční polévka.  
O konání či nekonání akcí Vás budeme informovat.  

V následujících dnech Vám přeji za celý úřad a všechny zastupitele 
krásný adventní čas, klidné vánoční svátky, krásné chvíle strávené 
s rodinami u rozsvícených vánočních stromečků, radost z dárků, 
z narození Ježíše Krista a šťastné vykročení do nového roku 2021. 

Petr Grénar
starosta
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Palivové dříví
Nabízíme palivové dříví za cenu 300 Kč/bm, s dopravou 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm 
s DPH. Zájemci se mohou hlásit emailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky (popř. SMS) 
Pavlovi Pechovi, mob.: 721 600 374. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 14. 12. 2020 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Odpočty vodoměrů
Společnost AQUATIC provede ve dnech 29. a 30. 12. 2020 odpočty vodoměrů. Z důvodu ka-
ranténních opatření není možný vstup pracovníka provádějícího odpočet do nemovitosti. Prosíme  
o umístění lístečku se stavem vodoměru na viditelném místě u vchodu do domu, popřípadě připra-
vit lísteček se stavem vodoměru a ten osobně předat. Stav vodoměru můžete také nahlásit telefo-
nicky, nebo emailem do kanceláře Úřadu městyse Knínice, tel. 516 465 423, mob.: 774 654 232,  
e-mail: um@mestyskninice.cz.

Provozovatel vodovodu a kanalizace v Knínicích: AQUATIC, spol. s r. o., Zborovecká 60, 
678 01 Blansko, tel. 516 419 689, mob. 777 166 990, e-mail: aquatic.bk@seznam.cz 

XII. Reprezentační ples městyse Knínice
se v lednu 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci neuskuteční.  

Pálení klestí
Právnické a fyzické osoby hlásí pálení klestí na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
elektronicky 
https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje – v odkaze na Pálení klestí
https://paleni.izscr.cz/
Při ohlášení je třeba uvést jméno a příjmení, telefonické spojení na osobu, která bude spalování 
provádět, přesnou identifikaci místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodiny, od kdy 
do kdy bude spalování probíhat. 

Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno provádět plošné 
vypalování porostů. Rovněž je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blíz-
kosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa, kdy minimální vzdálenost ohniště 
od lesa je padesát metrů. Pálit je lepší po menších částech na ohraničených ohništích a pod dozorem 
osoby starší 18-ti let. Na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (voda, písek, lopaty, 
atd.) v množství přiměřeném rozsahu pálení. Místo určené k pálení je nutné izolovat odstraněním 
veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu. Místo pálení je 
rovněž nutné nepřetržitě střežit osobou starší 18-ti let, kdy opustit ohniště je možné až po úplném 
vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
Při pálení musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, 
zákonem o lesích, zákonem o odpadech.
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Odpady
TDO: liché úterý – 1. 12., 15. 12, 29. 12.
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 (19. 12.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
5. 12., 12. 12. 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.

Distanční výuka
Aktuální epidemiologická situace nám opět otevřela bránu vzdělání. Máme velkou radost, že ve 
školních lavicích zasedli ti nejmenší a postupně přibydou i další ročníky.
Děti si již plně osvojily aplikaci Microsoft Teams a nadstandardně s ní pracují. I když se občas 
objeví problémy s připojením, děti si i samy sjednávají schůzky a komunikují se svými kamarády 
a spolužáky.
I tato jiná doba nese své ovoce a vyzdvihuje skrytá pozitiva. Žáci se snaží výstižně a jasně komu-
nikovat s učitelem, s větším rozmyslem kladou otázky a hledají řešení. Stávají se v podstatě svými 
vlastními manažery školní práce, která probíhá v jejich největším pohodlí. Právě domácí prostředí 
má i svá úskalí a žák musí vynaložit značné úsilí při zorganizování času a následném plnění úkolů 
a povinností.
Děkujeme za velkou snahu, trpělivost a stále pozitivní myšlení. 
Těšíme se brzy na viděnou a přejeme pevné zdraví a pohodu.

Mgr. Petra Galbová 

Podzim v mateřské škole
Listopadový provoz školky byl ovlivněný epidemiologickou situací v naší zemi. Počet dětí i per-
sonálu se nám výrazně snížil. Na pomoc nám přišly paní družinářky a paní asistentky ze základní 
školy, kterým moc děkujeme. Dík patří samozřejmě také rodičům, kteří se skvěle přizpůsobili no-
vým podmínkám při předávání a vyzvedávání dětí.
Nové provozní záležitosti měly naštěstí pramalý vliv na náplň času, který jsme společně ve školce 
strávili. Pokračovalo podzimní veselení, tvoření z přírodnin, dlabání dýní, výroba podzimních dra-
ků. Děti se naučily nové básničky a písničky. 
Počasí nám přálo, a tak jsme byli s dětmi co nejvíce venku. Sledovali jsme další změny na zahradě 
školky, prozkoumávali jsme okolí Knínic a párkrát jsme navštívili i lesní zázemí u rybníka.

kolektiv učitelek MŠ

šKOlA  A  šKOlKA
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PŘIPRAVOVANé  AKcE

UPlYNUlé  AKcE

Betlémské světlo
Skautský oddíl Fénix Knínice zajistí v letošním roce opět pro knínické občany Betlémské světlo. 
Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, a zda Betlémské světlo dorazí do České 
republiky. V případě že ano, bude možné zapálení na Štědrý den, před skautskou klubovnou Kníni-
ce 106 (budova bývalého Agrospolu). 
Pokud by někdo měl zájem, aby mu skauti donesli světlo domů, může kontaktovat Kristýnu Ošlej-
škovu, tel. 731 018 335.
O dané situaci vás budeme informovat místním rozhlasem a na internetových stránkách městyse. 

Novoroční polévka 
Novoroční polévka se v Knínicích podává vždy 1. ledna, na Nový rok. Rádi bychom vás i v roce 
2021 pozvali na tuto akci, ale o jejím případném konání vás budeme informovat až s ohledem na 
uvolňování opatření ohledně počtu shromažďovaných osob na jednom místě. 

ÚM

Podzimní pohlednice
Skautský oddíl Fénix vyzval všechny šikovné lidičky k namalování podzimních motivů a ty pak 
ve tvaru pohlednice doručil do vašich poštovních schránek. Věříme, že vám udělali radost a všem, 
kteří se na této akci podíleli, děkujeme. 
„Ať Láska a radost prozáří Vaše podzimní dny“

ÚM
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HISTORIE

POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Knínice v době bitvy u Slavkova
(k 215. výročí bitvy u Slavkova)

Slavkovské slunce! - Krvavé, rudé! - Nad mořem mlh jsi tenkráte vstalo! - Nad mořem mlh, kde v cloně jich šedé - kr-
vavé, hrůzné drama se hrálo, - krvavé drama, ve kterém děla - v rachotu pušek příšerně hřměla, - dotekem smrti země se 
chvěla, - dotekem smrti, hrůzné a bledé, - hrůzně se v krvi svíjela těla, - zhroucená těla, - ubohá těla - lidí a koní...
(z básně Františka Dohnala „Slavkovské slunce“)

Ano, byla to vpravdě krvavá řež, která se brzy nad ránem onoho mrazivého dne 2. prosince 1805 rozhořela několik desítek 
kilometrů jihovýchodně od Brna mezi obcemi Pozořice, Slavkov a Žatčany. Na polích, které místní sedláci stačili před nad-
cházející zimou právě zorat, stanula vojska tří mocností, tří císařů – Napoleona Bonaparte v čele francouzské armády, která 
čítala asi 75 tis. vojáků na straně jedné a na straně druhé oddíly Rakouského císařství pod vrchním velením císaře Františka I. 
s asi 15 tis. muži v koalici s asi 75 tis. armádou Ruského impéria v čele s carem Alexandrem I. a generálem Kutuzovem. 
Bitva trvala do čtvrté hodiny odpoledne a nejen šťastnou náhodou – francouzské oddíly například zpočátku kryla 
hustá mlha, ale především díky pečlivě promyšlené strategii z ní jako vítěz vzešel francouzský císař Napoleon. Jeho 
armáda měla pouhých 1389 padlých, dále 7620 zraněných a 539 zajatých vojáků. Daleko horší ztráty byly na straně 
spojenců, kde bylo zabito na 16 tis. mužů (z toho asi 11. tis. Rusů) a dalších zhruba 12 tis. padlo do zajatí (z toho asi 
10 tis. Rusů). Francouzská armáda ukořistila 186 děl. 
Vojáci oněch tří armád přimašírovali k Slavkovu od jihozápadu a východu, a tímž směrem také později vedla ústupová cesta 
rakouských a ruských oddílů, dalo by se tedy říci, že náš region ležící severně od Brna byl vší té hrůzy ušetřen. Na jednu stranu 
ano, na stranu druhou se však nevyhnul nuceným dodávkám, které vyžadovali jak spojenci tak pochopitelně i vojáci císaře 
Napoleona. V okolí Brna daly o sobě vědět první francouzské zásobovací oddíly už kolem 20. listopadu. Po vítězné bitvě 
jejich honba za nejrůznějším proviantem – často i pod pohrůžkou výpalného či výkupného – ještě vzrostla. Tyto požadavky 
znamenaly pro veškeré civilní obyvatelstvo velkou ekonomickou zátěž, což nakonec pocítili na svých bedrech i Kníničtí. 

Trápení, které postihlo obyvatele Knínic v souvislosti s bitvou „tří císařů“ popisuje v úvodní části „Kroniky měs-
tečka Knihnice“ z r. 1899 tehdejší starosta Tomáš Koutný. Ten pochopitelně nemohl být přímým svědkem událostí  
v r. 1805.  Jak sám uvádí, informace čerpal ze „staré listiny“. O jakou listinu případně listiny se jednalo, zůstává 
zatím otazníkem. „V roku 1805 v čas války u Slavkova zakusili obyvatelé městečka Knihnic strasti a souženi do ne-
konečna, jak následující popis staré listiny uvádí.“ 
Soužení to muselo být o to horší, když si uvědomíme, že samotní vesničané se zásobami sotva vystačili a ani v tom nejmen-
ším neměli na rozdávání. Roku 1805 totiž předcházela dlouhá zima, kdy v r. 1804 zamrzlo již na počátku listopadu a mrzlo 
až do poloviny března r. 1805. Navíc ani léto r. 1805 úrodě příliš nepřálo, což s sebou zákonitě přineslo drahotu.
První zátěž pocítili Kníničtí zřejmě někdy krátce po 15. listopadu, kdy z „nařízení nejvyššího patentu císařského“ 
měli složit pro rakouské a ruské vojsko celkem „74 mír 4 osminy žita a 111 mír ovsa“. Každý pololáník – jak dále 
uvádí Tomáš Koutný – proto musel „sesypati 1 míru 5 osmin žita a 2 míry 4 osminy ovsa, čtvrtník 7 osmin žita  
a 1 míru 2 osminy ovsa a podsedník 2 osminy žita a ½ míry 3 osminy ovsa.“  Jedna míra představovala 61,48 litru.
Dne 23. listopadu došlo nařízení, podle něhož musela obec odevzdat 53 centů sena (1 cent = 56 kg). Farář, jímž v té 
době byl Šebestián Bilímek měl dodat 3 centy 75 fůntu sena. Místní sedláci však takové množství sena dát dohroma-
dy nedokázali, a proto jim nezbývalo než složit adekvátní hotovost, což představovalo 570 zlatých. Tomáš Koutný 
k tomuto bodu ještě dodává, že: „toto seno se mělo odvézt do Znojma, protože ale mezi tím časem již kolem Znojma 
bylo francouzský vojsko, muselo se přípřežem odvézt do Olomouce.“ 
„Třetí přišlo do městečka následující nařízení 27. listopadu 1805.“ zaznamenává z dobové listiny další sled událostí 
starosta Tomáš Koutný. „Obec Knihnice má na toto nejvyšší nařízení císařský pod trestem smrti a pod ruskou exekucí 
následující dodávku: 95 mír 6 osmin ovsa, 70 centů sena a 5 a půl centů hovězího masa. Mimo to pan farář 9 mír  
5 osminek ovsa, mlynář 1 míru 4 osminy ovsa, páleník 1 míru 4 osminy ovsa, šenkýř 1 míru 4 osminy ovsa a páleník 
5 věder 10 mázů kořalky.“  V případě šenkýře se jednalo o nájemce obecní hospody, páleník měl pronajatou místní 
palírnu na čp. 60 a vždy šlo o židovskou rodinu, na mlýně v čp. 59 hospodařil Jakub Jaroš. O faráři byla již řeč prve. 
Zmíněných 5 věder a 10 mázů kořalky představovalo něco k 300 litrům. 
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Mimo to se obyvatelé městečka museli složit a upéct 160 pecnů chleba po 4 funtech (1 funt= 40,9 dkg). Šebetovské 
panství mělo podle stejného nařízení dodat 206 mír ovsa a 252 centů sena. „Toto vše se mělo vézt do Prostějova.“ 
zapsal Tomáš Koutný. „Přijeda tam, museli jeti dále za armádou k Bučovicům, protože se v ten den strhla velká bitva 
u Slavkova, přišlo všechno v zkáze. Dne 2. prosince 1805 svedená hlavní bitva u Slavkova a na 3 míle v okolí. A padlo 
tam Rusů a Francouzů přes 40 000, raněných bylo ještě více. Těm co na přípřež jeli, se vedlo jak na cestě, tak i v den 
rozhodné bitvy náramně špatně. Pozbyli tam Knihničtí 9 vozů a 7 koní, a byli rádi, když svůj vlastní život útěkem 
zachránili. Kolik vozů a koní se ztratilo a na bojišti zanechalo, není k vyčtení, z jiných obcí okolních.“ 
Počty mrtvých a zraněných vojáků, které Tomáš Koutný na základě oné neznámé „staré listiny“ zmiňuje, jsou značně 
nadsazené. To byl nakonec problém všech dobových zápisů, kronikáři v r. 1805 totiž vycházeli jen ze zpráv, které dostávali 
od přímých účastníků bitvy. Jinou možnost ve skutečnosti vlastně ani neměli, rakouská vláda se totiž snažila co nejvíce 
omezit zprávy o probíhajících vojenských operacích, veškeré noviny byly v té době cenzurovány a v Brně navíc kvůli válce 
nevycházely vůbec. Z tohoto důvodu byla povědomost obyvatel o bitvě svedené nedaleko od Brna velice nízká. 
U čtvrtého nařízení Tomáš Koutný datum neuvádí, pouze zmiňuje, že Kníničtí měli dodat císařským husarům 16 mír 
4 osminy ovsa, 4 centy 60 funtů sena a 56 pecnů chleba. 
Že okolní obce a městečka byly dodávkami pro císařské a pro francouzské vojsko zatíženy stejnou měrou dokládá 
například boskovická kronika měšťana Dominika Kučery, který mimo jiné uvádí, že 28. listopadu vezli z Boskovic 
pro Francouze zdržující se v Černé Hoře proviant 10 věder vína, 7 kusů krav, několik kusů hovězího a skopového 
dobytka, oves, 6 kop salámy, několik centů sena, chleba a rozličné drůbeže. Francouzi se však mezi tím vrátili zpět 
do Brna, což Dominik Kučera barvitě podal slovy: „zatím ti šelmy hosti museli retirovat do Brna nazpátek“. 
Průběh následující patálie, která se na boskovickém a šebetovském panství (jehož součástí bylo v textu zmiňované měs-
tečko Svitávka) semlela 4. prosince, tedy dva dny po bitvě, shodně popisují – i když každý svým pohledem – jak zdroj, 
z něhož vycházel Tomáš Koutný, tak již zmiňovaný boskovický kronikář Dominika Kučery.  Abychom zjistili, o co přesně 
šlo, dejme nejdříve slovo boskovickému měšťanovi: „Dne 4. prosince jmenovitě na den sv. Barbory o 3. hod. s poledne 
přijelo sem do Boskovic 10 mužů Francouzů, musila  jim vrchnost položit 250 zl. Jenom ti odjeli, hned za  jich přijelo  
6 mužů a jeden oficír s nimi, ti sebou vzali do Letovic zdejšího vrchnostenského úředníka Johana Maeira a pudmistra  
Johana Prchala. Stavili se ve Svitávce, odkud zase vzali svitavského pudmistra. Nechtěli jich pustit, až jim boskovská vrch-
nost a město spolu i židi museli složit 6000 zl a Svitávka 3000 zl; museli je ještě v noci zavést do Letovic.“
Jak jsme si již řekli, Svitávka byla součástí šebetovského panství, které takto mělo naráz vyplatit výkupné za svitavské-
ho purkmistra ve výši 3000 zl. Částka byla rozpočítána mezi jednotlivé obce panství, jistý díl tedy připadl i na Knínice. 
Tomáš Koutný, respektive zdroj, z něhož vycházel, popisuje tuto další těžkou zátěž pro místní obyvatelstvo velmi po-
drobně: „Páté nařízení přišlo od francouzskýho jenerála, který se svým vojskem ve Svitávce a okolí se ubytoval, aby se 
opět složila značná část chleba, vína, ovsa a sena na panství šebetovským. Že ale již ubozí obyvatelé sami ničeho neměli, 
nařídil onen jenerál, by se složilo na penězích 3000 zl., z toho rozpočteno na obec Knihnice 330 zl 15 kr. A museli každý 
pololáník dáti 7 zl 18 kr, čtvrtník 3 zl 39 kr, podsedník 1 zl 13 kr, mimo to šenkýř 2 zl, mlynář 8 zl., páleník 14 zl.“ 
Francouzské oddíly se potulovaly krajem i v následujících dnech a měsících, přičemž na již tak zbědovaném obyva-
telstvu požadovaly stále další a další proviant, případně peníze. Tak například 15. prosince přišlo z Brna do Boskovic 
nařízení, že město má pro francouzské vojsko dodat 6 centů 87 funtů bílé moky, 6 centů 87 funtů režné mouky, 6 centů 
75 funtů pšenice v zrně, 66 centů 78 funtů žita v zrně, 6 centů 87 funtů hrachu a čočky, krup, 6 centů 78 funtů ovsa. 
Ostatní seno a slámu. 
Není zřejmé, kolikrát přišli Kníničtí přímo do styku s francouzskými vojáky. S jistotou mohu uvést pouze, že se tak 
stalo 8. prosince, kdy v podvečerních hodinách projížděl městečkem ve směru od Vel. Opatovic do Boskovic oddíl 
55 Francouzů. V Boskovicích zůstali přes noc.  S dalšími Francouzi se místní setkali 28. prosince, kdy slovy Tomáše 
Koutného „přitáhli do městečka francouzští dragouni a opět jim museli dáti všechno, co potřebovali, maso, chléb, 
oves a seno, a pobyli zde 8 dní, což stálo 1374 zl.“ Ani poté neměli Kníničtí trochu klidu: „Když francouzští dragouni 
odtáhli, žádáno na obci neustále tolik přípřeže, že nebyli Knihničtí v stavu tomu vyhověti a přinuceni byli tyto přípře-
že najímati, což opět stálo 633 zl. Toto trvalo potom ještě dlouho a zdálo se, že již tomuto soužení velikému nebude 
ani konce.“ poznamenal v závěru svého téměř dvoustránkového přepisu v kronice Tomáš Koutný. 
Pravdou zůstává, že oddíly francouzských vojáků se na Moravě zdržovaly až do r. 1813 a vedle vymáhání proviantu 
tropily i řadu dalších výtržností. Jednu ve své kronice popisuje již zmiňovaný boskovický kronikář Dominik Kučera 
a mě nedá, abych ji neuvedla: „Dne 11. Augusti 1809 odmašírovali z Boskovic o 6. Hod. ráno ti francouzští kranatiři. 
Hned toho dne o 11. Hod. v poledne zas čert přinesl husary 50 mužů. Ti byli velicí šelmy, dostali se hned druhý den 
do prezounu (?) salva veni scali  po štatui sv. Jana Nepomuckého: když přišli do arestu, hned kamna byly na hromadě 
a okna vytloukli, slámu tam pálili a tak ohněm hořící ven vyhazovali, musili to lidi venku hasit.“ 
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Na počátku listopadu 1813 přijel z Brna do kláštera v Boskovicích vojenský špitál asi 150 mužů, převážně Rusů, 
méně Francouzů a císařských. Když z nich někdo zemřel, byl pochován v zadní části zámecké zahrady. Jejich památ-
ku připomíná nedávno opravený nevelký pomníček. 

Ruská vojska v Knínicích v r. 1798
Během tažení carské armády proti Napoleonovi v r. 1805 se zdejší obyvatelé s ruskými vojáky v podstatě nesetkali. 
Rozhodně však nelze říci, že by s nimi již své zkušenosti neměli, a to dokonce o plných sedm let dříve.  Na sklonku  
r. 1798 totiž přes Moravu ve směru od Těšína na Brno a dále na jih do Rakous procházel první ze čtyř ruských pomoc-
ných sborů, které se měly v rámci tzv. druhé koalice postavit po boku císařské armády proti francouzským vojskům 
Napoleona Bonaparte v severní Itálii. Starosta Tomáš Koutný o sto let později zaznamenal do kroniky o průchodu 
ruských vojsk jmenovitě Knínicemi následující informaci. Bohužel, i v tomto případě je zdroj, z něhož čerpal, nezná-
mý. „V roku 1798 přitáhlo rusky vojsko, ve válce s Francií na pomoc Rakousku v počtu 102 000. Přes Moravu jich 
táhlo 26 000 mužů, z nichž část byla ubytována po 14 dní v městečku kolem Vánočních svátků.“
Vojenská střetnutí proběhla v létě r. 1799 a jako vítěz z nich vzešla koalice pod vedením legendárního ruského vo-
jevůdce Suvorova. V polovině září 1799 nastoupil Suvorov s vyčerpanou armádou známý pochod přes Alpy, odkud 
dále pokračoval přes jižní Německo a Čechy zpět do vlasti. 

Matriční zápisy v době bitvy u Slavkova
Jen tak pro zajímavost jsem nahlédla do matrik, které často bývají zajímavým zdrojem informaci. Bohužel, žádný 
velký objev se nekonal, nicméně i tak uvedu aspoň pár postřehů.
Matrika narozených za měsíc prosinec 1805 neuvádí žádné narozené dítě, v listopadu dvě., totiž Veroniku, dceru 
Františka Jelínka na čp. 35 a Annu, dceru Bartoloměje Novotného na čp. 84. Za rok 1805 je v matrice zapsáno celkem 
36 dětí, 19 chlapců a 17 dívek, což byl do té doby běžný průměr.  Rok 1806 je přece jen malinko slabší, na svět přišlo 
22 dětí, 8 chlapců a 14 děvčat. V následujících letech počty dětí opět přesáhly třicítku.
Matrika oddaných zaznamenává za rok 1805 celkem 8 sňatků, z nichž dva poslední se uskutečnily shodně 6. srpna.  
V r. 1806 pak proběhlo 11 sňatků. 
Matrika zemřelých udává za rok 1805 30 zemřelých a za rok 1806 celkem 33 zemřelých. Lidé umírali na běžné nemo-
ci, z ničeho není zřejmé, že by snad vojáci zavlekli do městečka nějakou epidemii. V prosinci 1805 zemřely v městečku 
tři děti a dvě ženy, pětašedesátiletá Veronika Otáhalová z čp. 49 a přímo v den bitvy u Slavkova 2. prosince na čp. 27 čty-
řiapadesátiletá „svobodná osoba“ Veronika Lorenžinová.  Buď farář příjmení zkomolil, nebo šlo skutečně o cizinku.

Příště
V prosinci uplyne 215. výročí bitvy u Slavkova. Jak se tato krvavá událost zapsala do jinak poklidného života zdejších 
obyvatel, si povíme v letošním posledním vydání Zpravodaje.

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

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

Knínice rok 1943.
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