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Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí 

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a 
pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména 
právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale 
též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.  
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků 
(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři). 
Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy). 
 
Principy poradenské činnosti 
Bezplatnost 
 Klienti za poskytované služby neplatí. 
Diskrétnost 
 Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace 

mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně. 
Nestrannost 
 Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či věk.  
 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí. 
 
Naše pomoc zahrnuje tyto služby:  

 
NON-STOP linka pomoci obětem 
Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též 
nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího násilí. 
Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.  
 

Pomoc zvláště zranitelným obětem 
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí zejména: 

I. Podpora případového manažera 
Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných telefonických či osobních konzultací, 
pomoc při zpracování žádostí a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod k policejním výslechům a 
hlavnímu líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB. 

II. Terapeutický program 
Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátkodobou terapii s cílem je stabilizovat psychiku a podpořit v obtížné situaci. 

III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí 
Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro 
pozůstalé po obětech obsahují nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s 
psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin. 

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka 
Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných 
trestných činů. 
 
Bílý kruh bezpečí provozuje pracoviště v těchto pobočkách: 

 

Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664 
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Vážení spoluobčané, 
před rokem jsem prostřednictvím Knínického zpravodaje bilancoval nad uplynulým rokem a dvě-
ma měsíci, tedy celkem 14-ti měsíci činnosti nového zastupitelstva. V tomto čísle zpravodaje bych 
se též ohlédnul za uplynulým obdobím, tedy rokem 2020. Dle mého názoru se jednalo nejen pro 
samosprávy o nejhorší rok v novodobých dějinách. Spousty omezení, krácení financí pro obce, 
města a kraje, nepřeberné množství informací. Samosprávy byly doslova bombardovány ohledně 
koronavirových omezení novými zákony, nařízeními vlády, usměrněním činnosti atd., na jejichž zá-
kladě jsme omezovali provoz v obci. Těchto nařízení jsme obdrželi dle mého odhadu asi tři stovky  
a nemálo času zabralo je všechny přečíst a vyhodnotit. Omezení se dotkla nás všech a přejme si do 
nového roku 2021, že bude lepší, že se nám vrátí žáci do škol, že budeme moci normálně pracovat, 
že se opět budeme moci potkávat na společenských akcích. Díky těmto omezením byly „zbrzděny“ 
i projekty a stavební práce. Za největší provedené akce uplynulého roku bych alespoň připomněl 
opravu chodníku podél hlavní silnice, opravu chodníku v ulici Vanovská, nákup komunální tech-
niky, vybudování vzduchotechniky v místní škole, ale i rozšíření vodovodu a další opravy, nákupy 
vybavení apod. Nemalá částka byla též investována na další problém vedle koronaviru – kůrovcové 
kalamity v obecních lesích a také na protipovodňová opatření, jelikož rok 2020 byl bohatý na deš-
ťové srážky oproti letům předcházejícím. 
Začátkem měsíce prosince byly na Ministerstvo pro místní rozvoj podány celkem 4 žádosti o dota-
ce. Jedná se o dotaci na opravu komunikace podél Semíče, dotaci na opravu povrchu komunikace 
v ul. Vanovská, dotaci na opravu střechy Základní školy a Mateřské školy Knínice a dotaci na opra-
vu tělocvičny uvedené školy. Všechny dotace jsou ve výši 80 %.  O tom, zda jsme byly úspěšní, se 
dozvíme patrně během měsíce dubna. Alokovaná částka je sice 2,6 miliardy Kč, ale žádosti podala 
spousta obcí a měst. Byl vypracován projekt na odvodnění hlavní komunikace v horní části Knínic, 
zde máme již stavební povolení, ale čeká nás jednání o spolufinancování se Správou a údržbou sil-
nic. Další vypracovaný projekt je na opravu chodníku kolem Brudně směrem ke kulturnímu domu. 
Budeme žádat v následujících dnech o dotaci, jelikož se jedná o finančně nákladnou akci. K vel-
kým akcím nového roku bude patřit rekonstrukce vedení nízkého napětí, která se dotkne nemalé 
části Knínic. Dojde k odstranění starých dřevěných sloupů el. vedení, nové vedení bude umístěné  
v zemi včetně nových přípojek rodinných domů. Samozřejmostí bude nové úsporné veřejné osvětle-
ní v opravovaných úsecích. Na téhle rekonstrukci jsou ale závislé další stavební práce v Knínicích. 
Zejména oprava chodníku z městečka směrem k fotbalovému hřišti, oprava komunikace kolem 
potoka Semíče a rekonstrukce rozhlasu, o které jsem Vás již informoval. Projektové dokumentace 
na chodník a komunikaci jsou zpracované. V tomto roce chceme také pokračovat s opravami chod-
níků, jsou již vytipované úseky, zejména od prodejny Jednota směrem k Šebetovu. Zde nás ale též 
čeká v následujících dnech jednání o součinnosti s opravou povrchu hlavní komunikace přes most 
nad Semíčem a vedením spotřebního družstva Jednota o napojení na bezbariérový přístup k pro-
dejně. V současné době je ve finále vypracování projektové dokumentace na výstavbu kolumbária 
a chodníku kolem kostela, kde došlo po delších jednáních k odkoupení potřebných pozemků od 
farnosti a čeká nás vyřízení stavebního povolení. Dokončujeme pasport budovy bývalého sídla 
Agrospolu, abychom mohli začít plánovat a projektovat její další využití, čeká nás dočištění koryta 
Semíče v horní polovině obce, které Povodí Moravy s. p. z důvodu koronakrize několikrát odložilo.  
Doufejme tedy, že se v tom novém roce vše bude vyvíjet lépe a že se bude dařit nastíněné práce 
realizovat, ať posuneme Knínice zase o něco dál.   
Na závěr mi dovolte poděkování zastupitelům za jejich zodpovědný přístup nejen v uplynulém 
roce, členům komisí, i když jsme se kvůli koronaviru mockrát nesešli a dalším lidem, kteří věnují 
nemálo ze svého volného času pro rozvoj Knínic. 

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. 

Dotace a dary poskytované občanům z rozpočtu městyse Knínice
Při narození dítěte – maximálně 3 000 Kč/dítě v roce jeho narození, popřípadě v roce následujícím. 

Na obědy pro seniory (starobní a invalidní důchodce) – maximálně 20 Kč/osoba, na obědové 
polední menu.

Na novou bytovou jednotku nástavbou, nebo rekonstrukcí stávající nemovitosti v k.ú. Knínice  
u Boskovic – maximálně 30 000 Kč/BJ/žadatel.

Na novostavbu rodinného domu v k.ú. Knínice u Boskovic – maximálně 50 000 Kč/RD/žadatel. 
Tato dotace bude poskytována jen do 31. 12. 2021. 

Na nově vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) v k.ú. Knínice u Boskovic 
– maximálně 35 000 Kč/ČOV/žadatel.

Na nákup dárkového balíčku pro dítě při mikulášské nadílce v Knínicích – maximálně 100 Kč/dítě/rok.

U S N E S E N Í
č. 17 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
14. 12. 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. 5/2020 a 6/2020.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Pavla Lajšnera a Pavla Pechu.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
        č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
5.2.  Znění Dodatku č. 1. ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby.
6.2.  Dodatek č. 3. ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace. 
7.2.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2021.
8.2.  Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2021.
8.3.  Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
        117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro rok 2021.
8.4.  Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
        117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro rok 2021.
9.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2021. 
9.3.  Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2022–2024.
10.2.  Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 2021 
 ve výši 180 000 Kč. 
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10.3.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč mezi Městysem Knínice 
 a TJ Malá Haná Knínice.
11.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.
12.2.  Prodej pozemku p.č. 4801/3 – ostatní plocha o výměře 86 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 8 600 Kč bez DPH. Kupující L. S. 
12.3.  Prodej pozemku p.č. 135/46 – ostatní plocha o výměře 169 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu 16 900 Kč bez DPH. Kupující L a K. B.
13.2.  Koupi pozemku p.č. 5170 – ostatní plocha o výměře 83 m2 a pozemku p.č. 5171 – ostatní 
 plocha o výměře 190 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 57 330 Kč bez DPH, 
 do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající Římskokatolická farnost Knínice, Knínice 22.
14.2.  Řád veřejného pohřebiště městyse Knínice. 
14.3.  Nový Ceník za pronájem hrobových míst veřejného pohřebiště městyse Knínice.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3.  Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
        č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2020.
5.3.  Uzavřít Dodatek č. 1. ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby s Městem Boskovice.
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2020.
10.4.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s., Knínice 276 
 ve schváleném znění. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2020.
11.3.  Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 
 s Městem Boskovice. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2020.
12.4. Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícími L. S., L. a K. B.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 1. 2021.
13.3.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávající Římskokatolickou farností Knínice, Knínice 22. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 1. 2021.

Pavel Lajšner, Pavel Pecha
Petr Grénar, starosta

Nový Řád pohřebiště
Zastupitelstvo městyse Knínice schválilo nový Řád pohřebiště městyse Knínice. Celé znění na-
leznete na www.mestyskninice.cz v sekci MĚSTYS – VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ a kopie Řádu 
je vyvěšena na hřbitově u šatny hrobníka. Změna byla provedena v souvislosti s novelou zákona  
o pohřebnictví. Současně byl vydán nový ceník za pronájem hrobových míst. 

CENÍK ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST
veřejného pohřebiště městyse Knínice. 
Dle usnesení Zastupitelstva městyse Knínice ze dne 14. 12. 2020 a v souladu s Cenovým věstníkem 
Ministerstva financí, se stanovuje cena nájmu za hrobové místo s účinností od 1. 1. 2021.

Celková cena za pronájem hrobového místa na 1 rok   30 Kč/m2

1.  Cena za pronájem hrobového místa na 1 rok
 – hrob, hrobka, urnový hrob, za každý i započatý m2:   10 Kč
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2.  Poplatek za služby spojené s pronájmem hrobového místa na 1 rok
 – odvoz odpadu, údržba hřbitova, odběr vody a další služby za každý 
 i započatý m2 včetně DPH:      20 Kč

POSILOVNA – Knínice 106, 679 34
Ceny od 1. 1. 2021:
Jednorázový vstup 30 Kč
Permanentka měsíční 300 Kč
Vratná záloha za zapůjčení klíče 100 Kč
Permanentky lze zakoupit u správce posilovny a v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
Správce posilovny:
Petr Ševčík, Knínice 14, tel.: 728 675 715
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Betlémské světlo
Betlémské světlo do Knínic přivezli skauti z knínického oddílu FÉNIX. Odpáleno bylo od brněn-
ských skautů 19. 12. na vlakovém nádraží ve Skalici nad Svitavou.  Kníničtí občané si Betlémské 
světlo mohli převzít před místním kostelem, nebo o Štědrém dni na Městečku. Děkujeme skautské-
mu oddílu za tuto příležitost. 

ÚM

Knínická pouť – 25. 4. 2021

ODPADy
TDO: sudé úterý – 12. 1., 26. 1.
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 (16. 1.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
23. 1., 30. 1. 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
Knihovna je z důvodu nařízení vlády od 4. 1. 
2021 do odvolání uzavřena.
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PŘÁNÍ DO ROKU 2021
Vážení rodiče, učitelé, žáci a příznivci naší školy. 

Skončil rok, který byl pro všechny v mnoha směrech zvláštní a náročný. Naše děti se učily z domu 
za pomoci rodičů, výuka probíhala on-line, ve škole jsme měli přísná protiepidemická opatření. 
Všichni jsme museli zvládnout řadu nových věcí. Děkuji vám za podporu a pochopení v této ne-
lehké době plné změn. 

Ráda bych vám popřála hlavně pevné zdraví, pohodu, spokojenost. Ať vás po celý rok provází 
dobrá nálada, štěstí, láska. Přicházejte k nám do školy rádi, naše cíle jsou společné: připravit děti na 
budoucí život, mít školu jako místo klidu, radosti, osobního bezpečí, kde se všichni cítíme dobře. 

Děkuji vám za dosavadní spolupráci a přízeň a zároveň ještě jednou přeji úspěšné vkročení do 
nadcházejícího roku 2021. 

Mgr. Jitka Vaňková

Na portálu Boskovicko.info najdete program na víkend i práci v okolí
Boskovický portál se stal už během prvního roku svého fungování jedním z největších infor-
mačních zdrojů v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu 
kulturních  akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení. 
Chcete si prohlédnout fotky boskovické adventní výzdoby nebo si přečíst o právě probíhajících 
rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprá-
vy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní 
hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, 
toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních 
akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupi-
ny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, 
že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě 
zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější  
z nich se objeví také na facebookové stránce Region Boskovicko, kterou v současnosti sleduje přes 
500 uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál po-
radí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký 
obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. 
Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnan-
ce prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní 
propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě 
svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením 
své společnosti do katalogu firem a služeb. 
Navštivte portál  www.boskovicko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.

RegionyBrněnska.cz

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Prosinec v mateřské škole
Prosinec nám do školky přinesl vánoční náladu. Začali jsme Mikulášem. Seznámili jsme se s legen-
dou o Mikulášovi a každá třída si k tomu dni něco vyrobila. Berušky vytvořily čertíka z papírových 
sáčků, Žabky barvením a lepením vykouzlily loutky Mikuláše, čerta a anděla a Sluníčka vyrobila 
papírového čertíka. Do rozcvičky jsme zařadili čertí taneček. Nakonec nás ve školce Mikuláš i na-
vštívil. Děti mu přednesly básničky, zazpívaly písničky a za odměnu dostaly perníčky.
Děti vyrobily spoustu vánočních ozdob z přírodnin, kterými ověnčily stromečky u vchodu do škol-
ky i u lesního zázemí.
Každá třída má svůj adventní kalendář, ve kterém každý den čeká překvapení nebo vánoční úkol.
Ve školce se konal projektový den na téma Vánoce. Děti si poslechly, jak Vánoce prožívali naši 
předkové. Povídalo se o vánočních tradicích a zpívaly se koledy.
Paní Muchová každé třídě připravila krásný program o cestě do Betléma a narození Ježíška.
Básničky a písničky se v prosinci samozřejmě točí kolem Štědrého dne, ale i kolem sněhu. Toho se 
nám příliš nenadělilo, ale alespoň nám počasí přálo na delší procházky a pobyt venku.
Každá třída si připravila přáníčka, která děti nesly domů rodičům. Školkáčci ze Sluníček barvili 
přání pomocí otisků nabarvených houbiček a potom je dozdobili třpytivými dekoracemi, Žabky 
použily barvy a sůl a Berušky tvořily z kapradí a vánočních zdobítek.
Radostné prožití Vánoc a šťastný nový rok Vám přeje 

kolektiv učitelek MŠ.

UPLyNULÉ  AKCE
Mikuláš
V Knínicích bývá každoročně zvykem slavit společně svátek svatého Mikuláše. Mikuláš s anděly 
a čerty vždy přijde mezi nás na náves a dětem rozdává balíčky. Letos se ale tato akce nemohla 
uskutečnit.
I tak se ale děti mikulášské nadílky dočkaly i když netradičním způsobem. Ti, kteří měli zájem  
o to, aby jejich domy navštívil Mikuláš, čert a anděl, mohli dát vědět na obecní úřad. V sobotu  
5. prosince se do ulic Knínic rozešly hned tři skupiny, které navštěvovaly děti. V každé skupině byl 
Mikuláš, anděl a alespoň jeden čert. Děti Mikuláši přednesly moc hezké básničky a když slíbily, že 
se pokusí další rok tolik nezlobit, dostaly od anděla balíček s ovocem a se sladkostmi. Ti největší 
zlobivci si vysloužili od čerta i uhlí. Celkem bylo takto navštíveno přes 80 dětí. 

Kristýna Ošlejšková
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Milí přátelé Tříkrálové sbírky, 
už 21. rokem přinášíme do obcí a měst v okrese Blansko zvěst o narození Krista při tříkrálovém 
koledování. I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická situace, v níž protiepidemický systém 
– PES v 5. stupni nedovoluje klasickou koledu.
Na našich webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021 a Facebooku 
charitablansko jsme pro vás připravili online koledu, v níž se pokusíme do vašich domovů 
přinášet radost z tříkrálového požehnání. Současně hledáme i způsob, jak přinést požehnání svě-
cenou křídou přímo na vaše dveře.
Během příštího týdne umístíme v každé obci kasičku či kasičky (v obchodech, na obecních úřa-
dech či v kostelích). O umístění budete informováni obecním rozhlasem.
Už od 1. ledna však mohou lidé sbírku podpořit přes bankovní účet 66008822/0800, VS 77706000, 
pomocí QR kódu, který najdou na našich webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikra-
lovasbirka2021 a prostřednictvím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, kde je důležité 
zadat název vašeho města či obce, aby peníze přišly Charitě Blansko. 
Pokud bude epidemiologická situace příznivější, může být klasická koleda za dodržení přísných 
opatření obnovena. Termín koledování byl mimořádně prodloužen od 1. do 24. ledna 2021.

Velmi děkujeme za vaši podporu,

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko
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HISTORIE

SK Malohanácká Slávia

Další organizací, která v poválečném období zahájila a vyvíjela v Knínicích poměrně rozsáhlou 
činnost, byl fotbalový klub SK Malohanácká Slávia, i když je třeba podotknout, že fotbal se hrál 
v Knínicích úspěšně již v předválečném období. V roce 1937 se zde totiž našlo několik sportovních 
nadšenců, kteří hráli fotbal všude, kde to jen trochu šlo, protože fotbalové hřiště v té době k dis-
pozici nebylo. Nejdříve se hrálo na Trávníkách, potom na lukách u zastávky. A protože se fotbal 
ujal, začali hrát kníničtí fotbalisté po roce pod názvem SK Malohanácká Slavia. Peníze na činnost 
klubu si však museli hráči zajišťovat sami z vlastních zdrojů, protože dotace na sportovní činnost 
v té době ještě neexistovaly. Tak to trvalo do doby, než se oddílu ujal tehdejší obecní tajemník pan 
Lasák, který v radě prosadil, aby hráči získali pozemek k vybudování hřiště, na kterém by mohli 
provozovat tělovýchovnou činnost. Stalo se tak v místech, kde se nalézá hřiště i v současné době. 
Práce, které byly zahájeny v době druhé světové války, byly včetně zaměření svěřeny panu Jarosla-
vu Jakubcovi. Mládež vysázela kolem hřiště okrasné keře a stromky. K jeho slavnostnímu otevření 
a předání do užívání fotbalistům došlo 8. října 1944. Po skončení druhé světové války však činnost 
klubu začala postupně upadat a v roce 1946 úplně zanikla. MNV proto nakonec pronajal hřiště za 
roční poplatek 500 korun Tělocvičné jednotě Sokol. Nájemné však od Sokola vybíráno nebylo, 
protože začalo být považováno za jakýsi příspěvek na údržbu hřiště. 
V roce 1978 se však několik fotbalových nadšenců dalo v Knínicích znovu dohromady a činnost 
fotbalového klubu obnovilo. Byl založen nový oddíl, který dostal název TJ Sokol Knínice, který 
se stal základem dnešního TJ Malá Haná Knínice. Složení přípravného výboru bylo následující: 
Ženata Bohumil (organizační pracovník), Jelínek Zdeněk, Ševčík František (členové hospodářské 
komise), Geršl Jindřich, Krejčíř František (propagační pracovníci), Sedlák Jiří (předseda výboru), 
Dokoupil Karel (člen výboru), Drobníček Jan, Borek Jan (trenéři). V druhém díle pamětní knihy 
obce je o vzniku klubu na str. 206 uvedeno:

„Několik mladých sportovních nadšenců, kteří hráli po několik let kopanou za TJ Sokol Sudice  
a v posledním roce TJ Sokol Vísky, získalo především z řad pracovníků JZD Malá Haná další. Po sou-
hlasu jak výboru TJ Sokol Knínice, tak orgánů MNV, založili 1. května samostatný oddíl kopané při TJ 
Sokol Knínice. Agilní sportovní mládež provedla rekonstrukci odvodnění a povrchu fotbalového hřiš-
tě pod Hájkem, vybudovaného sportovními příznivci za fašistické okupace. V prvních červencových 
dnech se na nástěnné tabuli na městečku objevil poutavý plakát s nápisem “Po 30 letech opět fotbal 
v Knínicích“, zvoucí příznivce kopané na fotbalové klání Knínice-Kořenec, které se uskutečnilo dne 
6. července za účasti asi 300 diváků, mezi nimiž nechyběli ani přední funkcionáři obce s výsledkem 
3:1 pro Knínice. Počáteční nadšení mladých neopadlo ani po celkem nepříznivých výsledcích čtvrté 
třídy okresní soutěže.  O podzimních měsících sehráno 13 utkání. Podzimní kolo soutěže oddíl dohrál 
a dne 29. 12. se sešel na hodnotící schůzi, na níž byl zvolen 13členný výbor oddílu složený většinou 
z mladých příznivců sportu.“

V roce 1979 byla provedena úprava hřiště a začala výstavba stávajících kabin u hřiště, kterou v akci 
Z prováděl tehdejší MNV Knínice.V tomto roce sehrál oddíl celkem 28 zápasů, z nichž bylo 15 
vítězných, 5 nerozhodných a 8 prohraných. Oddíl hrál 4. třídu okresních soutěží, ve kterých se kon-
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cem roku umístil v rámci okresu na prvním místě, takže se objevila reálná možnost jeho postupu do 
třetí skupiny. Při oddílu bylo ustaveno družstvo žáků, které sehrálo 23 utkání. Jeho vedoucím se stal 
učitel Pavel Kopecký. Na veřejně prospěšných pracích, údržbě hřiště a kabin odpracovali členové 
oddílu bezplatně 700 brigádnických hodin. 
V roce 1980 sehrál oddíl kopané celkem 15 zápasů. Hráčská sezóna však tento rok nebyla příliš 
úspěšná, protože z oněch 15 zápasů skončilo 10 porážkou, díky čemuž se oddíl umístil v rámci 
okresní ligy na posledním místě. Tím mu zanikla naděje na postup do vyšších soutěží. Ne příliš 
dobře si vedlo v tomto roce také družstvo žáků, které sehrálo 8 zápasů, z nichž pouze dva byly ví-
tězné. Členové oddílu se však významně podíleli na budovatelském úsilí obce. Odpracovali 1 204 
brigádnických hodin, z nichž převážná část byla věnována budování kabin na fotbalovém hřišti. 
Brigádnicky se podíleli také na akcích pořádaných MNV a JZD. 
Následujícího roku pokračoval fotbalový oddíl v provádění náročné údržby kabin a začala výstavba 
sociálního zařízení u fotbalového hřiště. Do konce roku 1981 byla provedena hrubá stavba a provi-
zorní zastřešení. Fotbaloví nadšenci zde odpracovali 1 036 brigádnických hodin. Práce pokračovaly 
pilně i v dalších měsících. Vše bylo zdárně dokončeno 5. srpna 1984 u příležitosti oslav 40. výročí 
výstavby hřiště a 50 let fotbalu v Knínicích. V pamětní knize obce se na str. 265 o uvedených osla-
vách dočítáme: 

„Tělovýchovná jednota Sokol čítá v tomto roce 150 členů. Oddíl kopané vyvíjí bohatou činnost 
sportovní. Je zařazen do třetí třídy v rámci okresu Blansko. Sehrál 10 mistrovských utkání s umís-
těním na pátém místě tabulky (5 utkání vítězných, 1 remíza a 4 utkání prohrál).  Intenzivně se po-
kračovalo v dokončování výstavby kabin a sociálních zařízení u fotbalového hřiště. Akce úspěšně 
ukončena k 5. 8. 1984, kdy oddíl uskutečnil oslavy 40 let výstavby hřiště a 50 roků fotbalu v Kní-
nicích s programem: Přivítání zakládajících členů SK Malohanácká Slavia, fotbalový turnaj za 
účasti TJ Sokol Cetkovice – 1. místo, TJ Sokol Suchý 2. místo, TJ Sokol Úsobrno 4. místo a TJ Sokol 
Knínice 3. místo. Opékání ryb a uzenin a posezení v přátelské besedě se zakládajícími členy. Oslavy 
se zúčastnilo 350 diváků a mnozí z bývalých aktivních hráčů fotbalu v době založení fotbalového 
klubu Malá Haná. Na úpravě sportovního areálu, uvedené stavby kabin a sociálních zařízení od-
pracováno 1 450 brigádnických hodin a vzniklo dílo v hodnotě 350 000 Kč. Tělovýchovná jednota 
Sokol v Knínicích, jejíž složkou je uvedený fotbalový oddíl, zahájila úspěšně nácvik skladeb pro 
Československou spartakiádu 1985 pro mladší a starší žactvo ZŠ Knínice.“ 

V roce 1985 se kabiny a hřiště staly majetkem Sokola výměnou za budovu kulturního domu (bývalé 
Sokolovny) a pozemek přilehlé sokolské zahrady, které byly převedeny do majetku obce Knínice. 
V poslední čtvrtině 20. století se do činnosti oddílu kopané soustředila podstatná část činnosti TJ 
Sokol Knínice. Např. v roce 1987 měl oddíl 61 členů a dvě družstva byla zařazena do okresních 
soutěží. V okresním přeboru dorostu se v tomto roce umístili kníničtí na čtvrtém místě, muži byli 
třetí. V podzimní části soutěže 1987/88 byl dorost desátý, muži druzí. Mimo to měl oddíl kopané 
ještě družstvo starších žáků, které vedl Jan Drobníček, jež se stalo základnou pro doplňování druž-
stva dorostu, a družstvo mladších žáků, jejichž vedoucím byl Tomáš  Kotrhonz. 2. prosince 1987 
uspořádal oddíl tradiční turnaj o Pohár TJ Sokol Knínice, kde se kníničtí umístili na 3. místě a ve 
spolupráci s JZD Malá Haná uspořádali v tomto roce 18. dubna 1. kolo soutěže kopané O Zlatý 
pohár Zemědělských novin. V zimním období trénovala všechna družstva  1x týdně v tělocvičně 
školy, v letním období na hřišti. 
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Velmi úspěšně si vedli kníničtí fotbalisté zejména v roce 1988, kdy v okresním kole Zlatého poháru 
Zemědělských novin postoupili do republikového semifinále, kde se umístili na třetím místě, čímž 
postoupili do celorepublikového finále, kde byli v rámci celé republiky dvanáctí. 
Do další činnosti fotbalového oddílu významně zasáhly již zmíněné události konce roku 1989 a po 
něm následující hluboké vnitropolitické a ekonomické změny v naší republice. Také v tomto období 
se oddíl kopané držel na velmi dobré úrovni a oddíl mužů se účastnil bojů v rámci druhé třídy okres-
ní soutěže o postup do vyšší třídy, kde se umístil na třetím místě. Nejvíce se o to zasloužili hráči 
F. Ševčík, V. a J. Korčákové, P. a L. Tasařovi, L. a P. Špidlíkové, M. Přikryl, M. Horák, J. Kubín,  
D. Paděra, P. Palán, L. Filip, J. Sýkora, A. Ženata, B. Štulpa a R. Krejčíř. 
Také oddíl dorostu si v tomto roce (1990) nevedl špatně. Ve své třídě v okresních soutěžích zvítězil 
a postoupil do první třídy okresního přeboru, což bylo velkým úspěchem knínického fotbalu. Stejně 
dobře si vedla knínická fotbalová družstva pod vedením svých trenérů M. Kosičky, Ing. Lubomíra 
Přibyla, Františka Ženaty a P. Jedličky. Dobře si začali vést pod vedením Františka Krejčíře i kníničtí 
žáci.Historicky nejlepších výsledků za 50 let existence knínické kopané bylo dosaženo v roce 1995, 
kdy bylo družstvo dorostenců  zařazeno v rámci okresních soutěží do II. B třídy dorostu, kde se v cel-
kovém hodnocení umístilo na 6. místě, družstvo mužů hrající ve III. třídě se umístilo s 26 body na 
10. místě. 
V roce 2001 měl oddíl kopané 30 aktivních hráčů. Mužstvo mělo 18 hráčů, jeden hráč hostoval v TJ 
Kořenec. Dorostenci hostovali v TJ Vísky (6) a jeden v TJ Sokol Velké Opatovice. V následujícím 
roce vzrostl počet aktivních hráčů na 32. Družstvo mužů hrálo třetí třídu okresu Blansko. Jejich 
trenérem byl František Servus. V hráčské sezóně 2002/03 měl oddíl mužů ve svém kádru 18 hráčů, 
a to 17 vlastních a jednoho hostujícího (Petra Palána ze Sokola Velké Opatovice). V podzimní části 
soutěže se umístil na pěkném třetím místě. 
V dorostenecké kategorii sice Knínice nemají vlastní družstvo, ale 11 hráčů hostovalo v okolních 
klubech. A to 9 hráčů v TJ Sokol Vísky, za něž hráli v roce 2002 okresní přebor, další dva hráči Jiří 
Barva a Ondřej Servus hostovali v mladším dorostu Minervy Boskovice, kde hráli krajský přebor 
Jihomoravského kraje. Protože dorostenci, kteří hostovali v Sokole Vísky, tvořili polovinu jejich 
mužstva, dohodly se oba kluby v roce 2002 na tom, že podzimní část soutěže budou hrát na náklady 
TJ Vísky, přičemž se bude hrát i trénovat ve Vískách a jarní část soutěže 2003 se odehraje v Kníni-
cích a bude také i klubem Knínice hrazena. 
V žákovské kategorii hrají pouze dva hráči, a to Petr Ščudla, který hostuje ve Velkých Opatovicích  
a Petr Kopecký, hostující v TJ Vísky. Uvedený nedostatek v žactvu byl zapříčiněn tím, že po od-
chodu jejich trenérů pánů Přibyla, Servuse a Kosičky se od roku 1999 nenašel nikdo, kdo by je 
v uvedené činnosti nahradil. 
V roce 2002 však začala fungovat fotbalová přípravka, kterou začalo navštěvovat 20 dětí ve věku 
šest až jedenáct let. Jako trenéři u nich začali působit bývalí hráči Jaroslav Zemánek ml. a Miroslav 
Haupt ml. V roce 2002 je finančně podporoval OÚ Knínice, firma Deas Boskovice a firma Vojtěcha 
Hofmana. 
V současné době má oddíl kopané 78 členů, kteří ve svých řadách sdružují vedle místních občanů 
také obyvatele Šebetova, Vážan, Vísek, Vanovic a Světlé. Předsedou oddílu je František Servus, 
místopředsedou Jaroslav Zemánek. Dalšími členy výboru jsou Josef Andrlík, Alois Barva a Josef 
Růžička. Činnost vyvíjejí tři družstva, a to mužstvo mužů, družstvo žáků a přípravka.

Čerpáno z publikace Knínice u Boskovic – historie a současnost
Dagmar Stryjová, rok 2006
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Předání hřiště sportovnímu klubu – Jaroslav Jakubec, Pavel Lasák 1944

Novostavba kabin na hřišti 1980
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Tělovýchovná jednota Malá Haná Knínice nabízí nástěnný kalendář pro rok 2021, vydaný u příležitosti 
80 let fotbalu v Knínicích. Velikost kalendáře A3 – cena 200 Kč. 
Zakoupit můžete u pana Františka Servuse, tel. 607 571 956.

Vydal Úřad městyse Knínice 107, PSČ: 679 34, IČO 00280330.
Email: um@mestyskninice.cz, telefon: 516 465 423, 774 654 232, www.mestyskninice.cz.

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 21476. Uzávěrka příštího čísla je 25. 1. 2021. 
Číslo 1/2021, 90. vydání, 9. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 400 ks. Zdarma. V Knínicích dne 4. 1. 2021.

Použité fotografie – Ing. Ivan Jakubec, archiv Úřadu městyse, ZŠ a MŠ. 

Kalendář tj malá haná Knínice 2021


