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Dovolujeme si Vás pozvat na

VII. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 9. ledna 2016 od 20.00 hod. 
v prostorách kulturního domu v Knínicích

HUDBA: 
poloprofesionální pětičlenná hudební skupina Music band FUNNY

BUFET: 
teplá a studená kuchyně, točené pivo Plzeň 12°, 

nabídka kvalitních sudových vín, nealko nápoje, pochutiny

PEKLO: 
široká nabídka alko nápojů, ojedinělá možnost ochutnávky 
nejprestižnějších značek pravých rumů, whisky či koňaku 

TOMBOLA: 
pro návštěvníky plesu je připravena bohatá tombola 

(TV, mobilní tel., DVD přehrávač, dárkový koš, soudek piva 
a řada dalších hodnotných cen)

VSTUPNÉ: 
vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč 

možno zakoupit na ÚM v úřední dny

UPOZORNĚNÍ: 
Poslední volná místa k rezervaci na ÚM.
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím na počátku kalendářního roku 2016. Dvanáct měsíců je v dnešní rychlé 
době v podstatě velice krátké období, nicméně v dění místní samosprávy a života obce se událo mno-
hé. Každodenní realita přináší nejrůznější situace k řešení a tím i nutnost činit rozhodnutí. Některá 
mohou být správná, některá méně správná a vůbec nejhorší je vybírat z pouze možných špatných 
řešení to nejméně bolestivé. Jak praví klasik „Nechť mám pokoru, abych přijímal věci, které změnit 
nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.“ 
ÚM se snaží najít přijatelná řešení u všech podnětů, které běžný život obce přináší. V daném pojetí 
hodláme pokračovat i v budoucnu a přivítáme každý názor, který přinese pozitivní posun.   

Informace o dění v obci jsou poskytovány všem v maximální míře průběžně, ať již formou Zpra-
vodaje, internetu, rozhlasu, jednání komisí či zastupitelstva. Nechci sepisovat výroční zprávu  
a nepřísluší mi hodnotit, ať si každý udělá vlastní názor dle svého reálného každodenního života  
a pocitu. Podstatná rámcová informace spočívá v tom, že městys Knínice vstupuje do roku 2016 bez 
jakéhokoliv dluhového zatížení či nevyrovnaných závazků. Finanční hotovostní rezerva i přes řadu 
zrealizovaných investičních akcí narostla na cca. 10,3 mil. Kč. V roce 2016 bude městys hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem ve výši 22 670 500 Kč.   

V následujících řádcích pouze vyjasnění postoje vedení ÚM v záležitostech, kdy se dílčí názory jed-
notlivých zastupitelů i veřejnosti podstatně lišily. Změnu názvu městyse na zkrácený název Knínice 
bez přívlastku „u Boskovic“ považuji osobně za správné rozhodnutí. Je to návrat k historii místní 
idendity a praktické zjednodušení administrativy běžného života. Za následnou nepříjemnost v po-
době nutné výměny občanských průkazů, nařízenou dodatečně Ministerstvem vnitra i přes odlišné 
stanovisko MěÚ Boskovice, které jsme považovali za závazné, se omlouváme. Neschválení záměru 
koupě budovy Agrospolu č.p. 106 považuji osobně za rozhodnutí chybné. Respektuji rozhodnutí 
zastupitelstva jako vrcholného orgánu místní samosprávy, ale nejsem s ním ztotožněn. Jedná se  
o dominantní objekt velké rozlohy v samotném centru obce. Předpoklad reálné tržní ceny objektu, 
s ohledem na technický stav nemovitosti a poměrně striktní regulativa platného územního plánu 
ohledně jejího využití, je v řádu základních jednotek mil. Kč. Městys disponuje okamžitou násob-
ně vyšší finanční rezervou, úvěrové podmínky pro samosprávní celky jsou na historickém minimu  
a navíc je Agrospol nájemcem obecních pozemků, kde každoroční reálné nájemné je v řádu statisí-
ců. Kombinace daných možností, v případě koupi objektu, by v podstatě hospodaření městyse nijak 
ekonomicky nepoznamenala. Následně by bylo možné legislativně zajistit přístup k nemovitostem 
městyse a místních obyvatel, který nyní zajištěn není a bude záviset výhradně na rozhodnutí budou-
cího vlastníka. Stejně tak i další regulativní právní úkony ohledně případného dalšího využití bu-
dovy v budoucnosti, pro případ změny vlastníka, společenských poměrů, apod. Na následné řešení 
detailního využití objektu či plochy by byl dostatek prostoru, ale již z pozice vlastníka nemovitosti. 
Předpoklad dotačních možností pro obec a smysluplné využití celého objektu nebo jeho části je 
široký, např. občanská vybavenost, komunitní centrum, startovací byty, zdravotnické služby, apod. 
Nebyl by vyloučen ani možný následný prodej částí nevyužitých prostor, popř. částečná demolice 
objektu a využití plochy v centru obce pro jiné veřejné využití. Uvažovat by se dalo i v kontextu 
s ostatními obecními nemovitostmi, např. přesunem prostor a vybavení Sboru dobrovolných hasičů 
a pojetí budovy stávající požární zbrojnice jako bytového domu kompletně. Jedinečná možnost 
získat pro obec výraznou plochu v jejím centru se již  nemusí opakovat.

sdělení  starosty
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odpady
odvoz domovního odpadu: 7. 1., 21. 1.

sběrný dvůr: 16. 1. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 9. 1., 23. 1. – sobota
 8.00–15.00 hodin
Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100

KnIHoVna
Půjčovní doba: úterý 16.00–19.00 hodin.

Celý seznam knihovního fondu je dostupný na 
internetové adrese – http://213.19.32.202/

oznámení k výměně občanských 
průkazů pro občany nad 65 let
Výměna občanských průkazů (dále jen OP)  
z důvodu změny názvu městyse přímo v kan-
celáři Úřadu městyse v Knínicích proběhne 
v sobotu 20. 2. a 27. 2. 2016 vždy od 8 hodin. 
K výměně Vás písemně vyzveme. Je nutné vzít 
s sebou svůj současný OP.

obecně závazná vyhláška
Městyse Knínice č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů 
Zastupitelstvo městyse Knínice se na svém zasedá-
ní dne 21. 12. 2015 usnesením č. 10. 2. usneslo vy-
dat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-
ku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Městys Knínice touto vyhláškou zavádí míst-
ní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse.1

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
 po platcích, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

Čl. 2

V roce 2016 nás čekají další generální opravy místních komunikací, řešeny postupně budou i jed-
notlivé úseky chodníků pro pěší a související nájezdy. V lokalitě U Nádraží vznikne příležitost pro 
výstavbu 8 rodinných domů napojených na dílčí lokální ČOV. V případě schválení dotační podpo-
ry se dočkáme nového sběrného dvora pro zajištění odpadového hospodářství obce. V prostorách  
u školy vyroste nové multifunkční sportovní zázemí s umělým povrchem pro potřeby školy i všech 
místních spolků. Stejně jako v minulosti se dočkají podpory všechny místní spolky a sdružení, které 
svojí činností vytvářejí pozitivní atmosféru pro příjemný život v naší obci.        

Závěrem přeji všem přátelům, ale i nepřátelům, vše dobré. „Bez lásky bolí duše, bez zdraví tělo, tak 
aby Vás v Novém roce nic nebolelo.“

Ing. Zdeněk Kříž – starosta městyse Knínice

InforMace  z  radnIce
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poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů platí2:
 a) fyzická osoba, 
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího 
  pobyt cizinců na území České republiky 
  povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
  pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího 
  pobyt cizinců na území České republiky 
  pobývá na území České republiky 
  přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
  podle zákona upravujícího azyl nebo 
  dočasná ochrana podle zákona 
  upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
  stavbu na území městyse Knínice 
  určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
  rodinný dům, ve kterých není hlášena 
  k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
  výši odpovídající poplatku za jednu 
  fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
  k individuální rekreaci, bytu nebo 
  rodinnému domu vlastnické právo více 
  osob, jsou povinny platit poplatek 
  společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 
žijící v rodinném nebo bytovém domě může po-
platek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 
platí poplatek za více fyzických osob, jsou po-
vinny úřadu městyse oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí.3

Čl. 3
ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplat-
ku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit ten-
to poplatek vznikla, případně doložit existenci 
skutečností zakládajících nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku. 
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je 
povinen ohlásit správci poplatku jméno, popří-
padě jména, a příjmení, datum narození, místo 
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné 
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinného domu; není-li stavba nebo dům ozna-
čena evidenčním nebo popisným číslem, uvede 
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je 
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplat-
ník povinen ohlásit orientační nebo popisné čís-
lo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, 
popřípadě popis umístění v budově, pokud ne-
jsou byty očíslovány. 
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou 
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zá-
nik své poplatkové povinnosti v důsledku změ-
ny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví 
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzem-
sku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

2  § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3  § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 4
sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
 a) z částky 100 Kč za kalendářní rok a
 b) z částky 400 Kč za kalendářní rok. Tato 
  částka je stanovena na základě skutečných 
  nákladů městyse předchozího 
  kalendářního roku na sběr a svoz 
  netříděného komunálního odpadu 
  za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů městyse 
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za osobu  
a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která 
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(2) V případě změny místa pobytu fyzické oso-
by, změny vlastnictví stavby určené k individu-
ální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu 
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné 
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výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 
měsíce.6

Čl. 5
splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splát-
kách, splatných vždy nejpozději do 31. března a 
do 30. září příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splat-
ný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatko-
vá povinnost vznikla, nejpozději však do konce 
příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, 
která je 
 a) umístěna do dětského domova pro děti 
  do 3 let věku, školského zařízení pro 
  výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
  nebo školského zařízení pro preventivně 
  výchovnou péči na základě rozhodnutí 
  soudu nebo smlouvy,
 b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
  okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
  soudu, na žádost obecního úřadu obce 
  s rozšířenou působností, zákonného 
  zástupce dítěte nebo nezletilého,
 c) jako nezaopatřené dítě umístěna 
  v domově pro osoby se zdravotním 
  postižením na základě rozhodnutí soudu 
  nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
 d) umístěna v domově pro osoby se 
  zdravotním postižením, domově pro 
  seniory, domově se zvláštním režimem 
  nebo chráněném bydlení. 
(2) Od poplatku se osvobozují:
 a) fyzické osoby dlouhodobě (v délce 
  minimálně 3 měsíců) pobývající 
  v zahraničí v jednom kalendářním roce, 
  po dobu tohoto pobytu,
 b) fyzické osoby dlouhodobě (v délce 
  minimálně 3 měsíců) pobývající 
  v nemocničním zařízení po dobu tohoto 
  pobytu,

 c) fyzické osoby dlouhodobě (v délce 
  minimálně 3 měsíců) pobývající 
  v zařízení sloužícím pro výkon trestu 
  odnětí svobody po dobu tohoto pobytu,
 d) fyzické osoby dlouhodobě (v délce 
  minimálně 3 měsíců) nepřítomné 
  v jednom kalendářním roce, mající úřední 
  adresu na ohlašovně Úřadu městyse, 
 e) čtvrté a další dítě do 18 let věku 
  ve společné domácnosti,
 f) fyzické osoby vlastnící na území Městyse 
  stavbu určenou k bydlení, nebo 
  k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
  dům,  které jsou trvale neobyvatelné, jsou 
  osvobozeni od poplatku podle čl. 2 písm. b),
 g) fyzické osoby, které v roce splatnosti 
  poplatku dosáhnou věku 80 roků a starší.
(3) Důvod pro osvobození je poplatník povinen 
správci poplatku náležitě prokázat.

Čl. 7
navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-
kem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad 
městyse poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplat-
ky nebo část těchto poplatků může úřad městy-
se zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pří-
slušenstvím poplatku.8

(3) Kontrolní činnost provádí správce poplatku.

6  § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 8
odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku po-
platníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke 
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl 
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost tohoto poplat-
níka na zákonného zástupce nebo tohoto opat-
rovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří úřad 
městyse poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka.10
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(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.11

Čl. 9
přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Městy-
se Knínice u Boskovic č. 2/2013, ze dne 
9. 12. 2013.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím 
účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosa-
vadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého 
obecního zájmu účinnosti dne 1. 1. 2016. 

V Knínicích dne 21. 12. 2015

9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce Městyse Knínice 

č. 1/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

Kalkulace a rozúčtování skutečných nákladů 
městyse na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu pro rok 2014:
Sběr a svoz odpadů od občanů :  
 393 465 Kč
Směsný odpad – velkoobjemové kontejnery : 
 14 851 Kč

Celkem pro stanovení poplatku:  
 408 316 Kč

Počet poplatníků: 904
Počet rekreačních objektů: 30

Celkem: 934

náklady na jednoho poplatníka za kalendář-
ní rok: 
 437 Kč

U s n e s e n í
č. 7 ze zasedání zastupitelstva
městyse Knínice konaného
dne 21. 12. 2015 v 18 hodin 
v zasedací místnosti úřadu městyse.

zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schvále-
ného programu jednání. 
14.1. Informace uvedené v Diskusi.

zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu   Lukáše Mahela           
   Pavla Pechu 

zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
4.2. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ 
 Knínice, příspěvkové organizace. 
5.2.  Dodatek ke smlouvě o nájmu 
 a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3537 se společností RWE 
 GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
6.3. Poskytování dotací a návratných 
 finančních výpomocí z rozpočtu Městyse
 Knínice formou individuálních dotací. 
7.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2016. 
7.3. Rozpočtový výhled Městyse Knínice 
 na období 2017–2019.
8.2.  Poskytnutí dotace pro TJ MH Knínice 
 z rozpočtu městyse Knínice na rok 2016    
        ve výši 150 000 Kč. 
8.3.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
 dotace ve výši 150 000 Kč mezi 
 Městysem Knínice a TJ MH Knínice.
9.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování 
 sítě služeb sociální prevence pro rok 2016.
10.2. Obecně závaznou vyhlášku Městyse 
 Knínice č. 1/2015 o místním poplatku 
 za provoz systému shromažďování, sběru, 
 přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
 odpadů.
11.2. Záměr směny pozemků v k.ú. Knínice 
 u Boskovic na základě které převede 
 Agrospol, a.d. Knínice do vlastnictví 
 Městyse Knínice pozemek p.č. ZE 5639 
 o výměře 5 130 m2 a Městys Knínice 
 převede od vlastnictví Agrospolu, a.d. 
 Knínice část pozemku p.č. ZE 5486 
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 (po komplexních pozemkových úpravách 
 p.č. 5025) o výměře cca 5 130 m2. 
 Směna pozemků bude realizována bez
 finančního vyrovnání. 
12.2. Vytvoření pracovní skupiny ve věci 
 projednání budoucí možné spolupráce
 s R. J. a Městysem Knínice č. 107 ve věci 
 budoucího využití budovy Agrospolu, a.d. 
 Knínice č. 106, ve složení Ing. Kamil Filip, 
 Ing. Stanislav Horák, Petr Grénar, 
 Ing. Radovan Krajíček, 
 Mgr. Jaromír Baranok.
13.2. Navrhovanou výši odměn neuvolněných 
 členů ZM dle novely Nařízení vlády 
 č. 37/2003 Sb., v platném znění, 
 s účinností od 1. 1. 2016.    

zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3. Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu 
 a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3537 se společností RWE 
 GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2015.
8.4. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu 
 o poskytnutí dotace s TJ MH Knínice 
 ve schváleném znění. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 29. 1. 2016.

9.3. Uzavřít Smlouvu o příspěvku 
 na financování sítě služeb sociální 
 prevence pro rok 2016 s Městem Boskovice. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 29. 1. 2016.
12.1. Zajistit zřízení věcného břemene chůze 
 a jízdy přes část pozemku p.č. st. 56 
 ve vlastnictví společnosti Agrospol, a.d., 
 Knínice č. 106, na pozemek p. č. st. 57/1 
 ve vlastnictví městyse Knínice č. 107 
 a pozemek p.č. 3857 a 3877 ve vlastnictví 
 DP a AP, nebo zajistit geodetické zaměření 
 a následný odkup části pozemku p.č. st. 56 
 ve vlastnictví společnosti Agrospol, a.d., 
 Knínice č. 106 za účelem zajištění přístupu 
 na pozemek p.č. st. 57/1 ve vlastnictví 
 městyse Knínice č. 107 a souběžného 
 zřízení věcného břemene chůze a jízdy 
 ve prospěch pozemků p.č. 3857 a 3877 
 ve vlastnictví D. P. a A. P. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2016. 

zastupitelstvo městyse ruší:
6.2. Grantový systém městyse Knínice 
 ze dne 14. 3. 2011.

Lukáš Mahel, Pavel Pecha
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

rozšířené úřední hodiny finančního úřadu
pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 18. 1. 2016 19. 1. 2016 20. 1. 2016 21. 1. 2016 22. 1. 2016
 8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 15:00

 25. 1. 2016 26. 1. 2016 27. 1. 2016 28. 1. 2016 29. 1. 2016
 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00

 1. 2. 2016 2. 2. 2016 3. 2. 2016 4. 2. 2016 5. 2. 2016
 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 14:00

 přiznání lze podat také online na 
 www.daneelektronicky.cz
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pŘÁní  do noVÉHo roKU  2016
Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy, dovolte mi, abych Vám i všem budoucím žákům, 
spolupracovníkům a příznivcům popřál šťastný a veselý rok 2016.
Našim žákům musím popřát dobrou mysl a svižného ducha, rodičům trpělivost, učitelům rozvahu 
a moudrost a našim příznivcům aby nám i nadále zachovali přízeň. Všichni tito lidé stojí za aktivi-
tami, které denně ve škole i mimo ni uskutečňujeme.
Vždyť škola žije natolik, nakolik pro ni žije každý z nás.
Ještě jednou všem děkuji, přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti pro nadcházející období.

Mgr. Jiří Horníček
ředitel školy

Vánoční zpívání 
Na čtvrteční odpoledne, 17. prosince, jsme připravili vánoční zpívání s básničkami. Chtěli jsme 
tímto programem poděkovat rodičům za spolupráci se školou, přiblížit vánoční atmosféru a popřát 
všechno nejlepší do nového roku 2016.
Přejeme pohodu, lásku a hlavně hodně zdraví – VŠEM.

kolektiv učitelů ZŠ Knínice

šKola  a  šKolKa

Informace pro rodiče:

zápis do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2016/2017 bude pro nastávající školáky 2. února 2016.

den otevřených dveří zš
připravujeme na čtvrtek 21. ledna 2016. Těšíme se na Vás.

MŠ
V letošním roce jsme se rozhodli, místo vánoční besídky, uspořádat pro děti a rodiče keramickou 
dílnu. Pod vedením paní učitelky Katky Pokorné si děti vyrobily andělíčky i jiné výrobky z kera-
mické hlíny. Práce s hlínou nadchla nejen děti, ale i rodiče.
V sobotu 5. 12. 2015 vystoupily děti na Mikulášské besídce s nadílkou u Restaurace Pod Lípou. 
Děti zazpívaly, zarecitovaly a dokonce i zatančily. 
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Ve školce si děti samy nazdobily řetězy vánoční stromeček a nechybělo ani vyrábění Mikulášů, čertů, 
andílků a vánočních přáníček. Paní Ošlejšková dětem přiblížila poselství Vánoc vánočním příběhem 
„Putování do Betléma“. Učitelé ZUŠ Velké Opatovice si pak s dětmi zazpívali koledy a naladili nás 
všechny na atmosféru Vánoc.
V pondělí 14. 12. 2015 se děti vydaly autobusem do Zámeckého skleníku v Boskovicích, kde shléd-
ly divadelní pohádku „Tři bratři“.
Slovo „mír“ dostává v poslední době nové rozměry, a proto bych Vám chtěla popřát klid a mír  
v nadcházejícím roce 2016.

Lenka Jarůšková

plesy
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Sbor dobrovolných hasičů  Knínice 
 

Vás srdečně zve na

HasIČsKý  ples
K tanci hraje skupina Aper.

Ples se pořádá v sobotu 16. ledna 2016 
v sále KUltUrníHo doMU v Knínicích.

Občerstvení  a bohatá  tombola  
začátek ve 20.00 hod.   Vstupné s místenkou: 80 Kč

Předprodej vstupenek u Pavla Pechy, Knínice 300,  
tel.: 721 600 374.

Sbor dobrovolných hasičů, 
Divadelní spolek Knínice

zvou všechny děti na

Karneval
v sobotu dne 16. ledna 2016 ve 14.00 hodin

v sále KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno
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oddíl tJ Malá Haná Knínice Vás srdečně zve na

VII. ples fotBalIstŮ
který se uskuteční v sobotu 23. ledna 2016

v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích.

zahájení ve 20 hod.
Hraje skupina MIX Boskovice pana Kolčavy.

Tradiční půlnoční dámská soutěž o ceny  
v kopu míčem na minibranku.
Bohatá tombola a občerstvení.

Výběr sudových, jakostních a přívlastkových vín.
Vstupné s místenkou 80 Kč.

Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.

�

�

�

�

K�tanci�a�poslechu�hraje�hudební�skupina�POHODA

Bohaté�ob erstvení�v etně myslivecké�kuchyně

Myslivecká�tombola�a�dal í�hodnotné�ceny

Předprodej�vstupenek�s�místenkou�proběhne�16.�Ledna
od�16:00�hod.�v�pohostinství�Na�Terase.
Cena�vstupného�je�100�Kč.

na�Va i�ú ast�se�srde ně tě í�pořadatelé...

č č

š

š č č š

Myslivecká�společnost�FRAM
si�Vás�dovoluje�pozvat�na

M�Y�S�L V�E�C�K�Ý���P�L�E�Si
který�se�uskuteční�v�sobotu�30.�Ledna�2016�od�20:00�hod.

v�prostorách�kulturního�domu�v�Knínicích
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KlUBy  a  spolKy

skautská výprava do Věstonic
V pátek 27. listopadu jsme jeli na třídenní výpravu do Dolních Věstonic. Ve Věstonicích jsme se 
ubytovali na faře, a protože už byl večer, vybalili si věci a snědli večeři. Poté, co jsme si zahráli 
nějaké hry, jsme se uložili ke spánku do spacáků. 
V sobotu ráno jsme se po rozcvičce a snídani vydali na Dívčí hrad, kde jsme se najedli. Večer jsme 
se šli podívat k nedaleké vodní nádrži Nové Mlýny a našli plno škeblí.
Další den jsme po sobě na faře uklízeli a někteří z nás šli do Strachotína na mši. Všichni jsme se 
zase setkali v autobuse a odjeli domů.

Za skautský oddíl Akéla a místní členy Veronika Ošlejšková

tříkrálová sbírka
proběhne v Knínicích
v neděli 10. ledna 2016
od cca 10.00–13.00 hod.
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UplynUlÉ  aKce

zprávy ze zUš Velké opatovice
Koncert k svátku sv. cecílie, kostel sv. Jiří ve Velkých opatovicích – 15. 11. 2015
V neděli 15. 11. 2015 se v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích od 16:00 hod. konal, tentokrát již po 
šestnácté, koncert k svátku sv. Cecílie, na kterém se přestavili především žáci hudebního oboru ZUŠ. 
Mezi účinkujícími žáky můžeme pravidelně na koncertech k svátku sv. Cecílie vidět klavíristku 
Barboru Kšicovou, která studuje hru na klavír na pobočce v Knínicích u paní učitelky Ludmily 
Koutné (Borkové). Pro letošní koncert si Barbora připravila Valčík As dur č. 1 op. 69 polského 
skladatele a klavírního virtuosa Fryderyka Chopina. Tento Valčík vznikl v roce 1835. V tomto roce 
navštívil F. Chopin Karlovy Vary, kde se naposledy setkal s rodiči. Na zpáteční cestě přes Sasko 
se setkal se starým přítelem z Varšavy, Wodzińskim. Zde se také potkal s jeho dcerou Marií, nyní 
šestnáctiletou, kterou poznal o pět let dříve v Polsku, a do níž se jako do okouzlující, umělecky 
nadané, inteligentní mladé dámy zamiloval. Následujícího roku, v září 1836, když se vracel přes 
Drážďany z dovolené strávené s Wodzińskými v Mariánských Lázních, nabídl Marii sňatek. Ona 
přijala a její matka hraběnka Wodzińska, svolila, ale Mariin nízký věk a Chopinovo chatrné zdraví 
odsunuly sňatek na neurčito. Zasnoubení zůstalo neveřejným a sňatek se nakonec neuskutečnil. 
Později vložil Chopin korespondenci s Marií a její matkou do velké obálky, kterou polsky nade-
psal „Moja bieda“ (můj žal). Jeho city k Marii zanechaly stopy v jeho Valčíku As dur č. 1, op. 69 
zvaném „Valse de l´adieu“ (Valčík na rozloučenou), napsaném ráno v den odjezdu do Drážďan. Po 
návratu do Paříže složil Etudu f moll č. 2, op. 25, kterou popsal jako „portrét Mariiny duše“. Kromě 
toho poslal Marii sedm písní na verše polských romantických básníků Stefana Witwického, Józefa 
Záleského a Adama Mickiewicze.
Na úplný závěr chci poděkovat všem vyučujícím, kteří své žáky na tento koncert připravili, a tak 
jsme si opět mohli důstojným způsobem připomenout památku sv. Cecílie a seznámit se s méně či 
více známými hudebními díly evropské kultury a jejich představiteli. Děkuji také panu Jiřímu Kor-
belovi za přípravu kostela, panu faráři P. Miroslavu Hřibovi a Městu Velké Opatovice za finanční 
podporu při zajištění koncertního křídla pro naše klavíristy. Děkuji také všem rodičům a přítomným 
za podporu a čas, který této již tradiční veřejné aktivitě ZUŠ Velké Opatovice věnovali. 

Marcela Ladecká, ředitelka ZUŠ

Mikulášská nadílka 2015
V sobotu 5. 12. 2015 proběhla v Knínicích další Mikulášská nadílka, kterou pořádá SDH Knínice 
ve spolupráci s Městysem Knínice. Nadělování proběhlo již tradičně na Městečku před Restaura-
cí Pod Lípou a program akce byl velmi podobný předchozím ročníkům. Nejprve vystoupily děti  
z naší mateřské školky, které v doprovodu s kytarou zazpívaly několik písniček s vánoční témati-
kou. Nechybělo také taneční vystoupení a recitace básniček. Poté následoval ohňostroj synchroni-
zovaný s filmovou hudbou. Ohňostroj trval téměř 6 minut a letos předvedl několik nových efektů. 
Jakmile skončil poslední výstřel, vynořili se ze zadýmeného pekla pod restaurací pekelníci a čerti. 
Další čerti plivající oheň zase doprovázeli Mikuláše s anděly přicházející po silnici. Mikuláš za 
podpory čertů dovezl dva veliké koše plné sladkých balíčků, kterých se rozdalo celkem 87. Balíčky 
letos sponzoroval Městys Knínice, za což jsme velmi rádi a moc děkujeme. Mikulášskou nadílku 
moderovala Simona Vybíhalová (Martinková). Pro osvěžení či zahřátí bylo možné zakoupit občer-
stvení v podobě svařeného vína, grogu, čaje či medoviny. 
Děkujeme všem, kteří se přišli na letošní Mikulášskou nadílku podívat. Poděkování také patří Mi-
kuláši, andělům a všem čertům. V neposlední řadě poděkování náleží také Městysi Knínice za 
finanční podporu, zaměstnancům prodejny COOP Jednota za přípravu bohatých balíčků pro děti, 
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adventní posezení v knihovně
Ve středu, 16. prosince 2015, jsme se sešli v knihovně k adventnímu posezení. Odpočinek od před-
vánočního shonu přišel vhod. U čaje, kávy a dobrot se povídalo, poslouchalo vánoční melodie a 
příběhy z vánočních dnů. Tam, kde jsou malé děti, není o zážitky nouze. Připomněli jsme si svátek 
sv. Lucie, patronky přadlen a Zimní slunovrat 21. prosince, kdy zároveň začíná kalendářní zima. 
Noci se zkracují a dny prodlužují. Jenom ten sníh žádnou zimu nepřipomíná. Těšíme se opět na 
setkání příští rok. 

Jana Fialová, knihovnice

Mikulášská jízda parního vlaku – 6. 12. 2015

Simoně Vybíhalové (Martinkové) za skvělé moderování celé akce a dalším lidem, kteří se aktivně 
podíleli ve svém volném čase na přípravě této akce. 
sdH Knínice všem velice děkuje za podporu a zachování přízně v roce 2015. přejeme Vám 
mnoho štěstí, zdraví, radosti a pohody v roce 2016 a těšíme se na Vás na hasičském plese  
v roce 2016.

Za SDH Knínice Martin Straka



15

Vánoční misijní jarmark
V neděli 20. 12. 2015 ožila místní „Sýpka“ krásnými výrobky, voňavými buchtami, teplým čajem, 
vůní jehličí a hlavně pokojnou a přátelskou atmosférou. V ten den se uskutečnil Vánoční misijní 
jarmark pro Papežská misijní díla. 
Sál „Sýpky“ byl doslova zaplněn spoustou výrobků a lidí, kteří přišli podpořit tuto akci. Vybrala se 
částka 23 000 Kč. 
Všem, kteří vyráběli na tvořivých dílnách nebo doma, patří velký dík za všechen čas, který věnovali 
druhým.

Blanka Ševčíková

poHled
do historie obyvatel a domů Městyse Knínice

„V Zalužanech na potoce stával mlýn, teď je tam jenom halda rozvalin. Když tam ten mlýn stával, vesele kapával, 
bylo v něm, ach, radost žít…“  Ano, vesele se žilo mlynářské chase zvláště, když na dvoře zastavili první mleči 
s obilím, když se poté roztočilo mlýnské kolo a truhla čili moučnice se začala pomalu plnit právě semletou mouku. 
Veselo bývalo na mlýnici, když pan otec přepočítával pytle tu s moukou vejražkou, tu s moukou chlebovkou, veselo 
bývalo v kuchyni, když panímáma upekla sladkých buchet, veselo bývalo v prostorné šalandě, kde se po celodenní 
práci sešli všichni mlynářští - stárek, mládek, prášek i ostatní čeleď.  Nejednou se stalo, že k nim na nocleh přibyl 
také krajánek nebo sekerník. To pak bylo vyprávění až dobře z půlnoci. I ten vodník z mlýnského náhonu zapomněl 
na vrbu a barevné pentličky, a pod okny napjatě poslouchal, co je kde ve světě nového. 

Válcový mlýn Josefa Jaroše
Mlýn na potoce Semič v Knínicích je zaznamenán již v 17. st., což mimo jiné dokládá místní kronika, kde se dočteme, 
že v r. 1674 byl „vystavěn u mlýna zděný a klenutý most, který v r. 1675 pronajat byl obci Knihnické k vybírání mýta.“  
Původní budova mlýna stávala rovnoběžně s korytem Semiče, což nakonec dokládá její nejstarší zakreslení na mapě 
I. vojenského mapování z 2. pol. 18. st. Na daleko podrobnější indikační skice městečka Knínice z r. 1834 vidíme 
zděnou budovu čtvercového půdorysu, obrácenou průčelím k jihovýchodní straně. Na ni navazuje vjezd do dvora, 
který je ze tří stran obklopený dřevěnými hospodářskými budovami. Obdobný obrázek se nám naskýtá i při pohledu 
na indikační skicu z r. 1871 jen s tím rozdílem, že dřevěné chlévy a kolny jsou již nahrazeny zděnými. 

HIstorIe
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Původní mlýnská budova byla jednopatrová a nutno zdůraznit, že sloužila hned ke dvěma účelům: vedle obytné části 
se zde totiž nacházelo i veškeré strojní zařízení mlýna.

Válcový mlýn
Podle popisu vnuka mlynáře Josefa Jaroše st., pana Dr. Petra Zavadila.

„K mlýnu odváděl část vody z potoka Semiče (v 19. st. se uvádí jako Vanovický potok) mlýnský náhon, který začínal 
stavítkem za železniční tratí (směrem k Vanovicím), prošel pod ní (místo je stále patrné) a pokračoval přes Horní 
Trávníky, kde se nad ním klenul dodnes užívaný most. Asi 200 m dále za mostem se nacházelo stavidlo, sloužící 
v případě velké vody k jejímu upouštění zpět do potoka. 
Mlýnský rybník měl nepravidelný tvar. Ze západní strany, tedy od potoka Semiče jej oddělovala louka a úzká hráz, 
porostlá stromy. Z jihovýchodu chránila zahrady domů čp. 58, 57 a 56 v Dolních Podsedkách naopak hráz vyšší, 
která současně sloužila jako příjezdová cesta v případě, že bylo třeba na rybníce provést udržovací práce. Na mapách 
z 19. st. je patrné, že voda přitékala do rybníka ze severní strany. Zřejmě až v první pol. 20. st. došlo k prodloužení 
koryta náhonu podél rybníka, takže voda do něho nově vtékala ze strany jihozápadní.
Jarošův mlýn byl uzpůsoben na tzv. vrchní vodu: voda natékala shora do korečků ve tvaru vaniček, připevněných na 
obvodu kola, které tímto na dráze asi  1/3 otáčky roztáčela. Mlýnské kolo¨mělo průměr 3,5 m a šířku 1,3 m, spotřeba 
vody dosahovala 342 l za vteřinu, výkon byl 13,6 HP (koně), tj. 10 kW. Problémy s namrzáním ledu v zimních mě-
sících byly vyřešeny téměř úplným uzavřením lednice, tj. prostoru kolem kola. 
Mlýnské kolo bylo osazeno na hřídeli (v mlýnském názvosloví val), která procházela zdí do mlýnice, kde na ni 
bylo osazeno palečné (někde zvané paleční) kolo. Na obou koncích hřídele vyčnívaly kovové osy, kolem kterých se 
vše otáčelo. Spočívaly v dřevěných pouzdrech a vše bylo „mazáno“ vodou! Dřevo na hřídel se používalo nejčastěji 
dubové, proto vždy u každého mlýna rostl aspoň jeden dub, který pan otec vysazoval pro svého syna či vnuka.  
I v Knínicích  u rybníka takový dub rostl. Před několika lety jej zasáhl blesk. V roce 2014 byl skácen a předpokládám, 
že skončil u někoho v kamnech.
Dřevěné palečné kolo mělo přibližně stejně velký průměr jako mlýnské kolo. Po jeho obvodu byly v přesných vzdá-
lenostech vydlabány otvory, do kterých se zasazovaly dřevěné palce, jinak kolíky. V případě potřeby se daly snadno 
vyměnit a zpravidla je zhotovovali sekerníci. Jen v krajní nouzi krajánek nebo mlýnská chasa. Mezi kolíky palečného 
kola zapadaly zuby pastorku (též kladnice), menšího ozubeného kola. Tím se dosáhlo žádoucího zvětšení otáček. 
Transmise procházela podélně pod celou podlahou přízemí mlýnské budovy. Jednalo se o ocelovou hřídel dlouhou 
13 m, zachycenou na pěti místech v masivních držácích s ložisky. Její seřízení do dokonalé souososti představovalo 
náročný úkol a tudíž i spolupráci hned několika osob najednou. 
Na transmisi byla v určitých místech připevněna kola, z nichž se pomocí kožených řemenů přenášel pohyb na jednotlivé 
stroje, stojící v přízemí či v prvním patře pravé části mlýnské budovy (některé převody se nacházely i na půdě).
Původně se obilí mlelo v tzv. složení, které tvořily kameny z jemného tvrdého pískovce. Spodní kámen, zvaný ležák, 
byl pevný, vrchní se pohyboval (otáčel se) a říkalo se mu běhoun. Do otvoru uprostřed běhounu padalo z násypky 
obilí a postupně se drtilo a rozemílalo. Zvonek připevněný k násypce se ozval pokaždé, když obilí docházelo a hro-
zilo, že se kameny začnou o sebe odírat naprázdno. Hotová mouka padala do moučnice. Možná stojí za zmínku, že 
skříni, ve které byly kameny se říkalo lub a někde se tak nazývaly také vodorovné zpevňující pásy kolem moučnice. 
Melivo, které zapadlo do mezer, zůstávalo legálně mlynáři. Odtud vzniklo přísloví „mít něco za lubem“, tedy schovat 
si něco pro sebe či v pozdějším významu mít tajný plán, úmysl.
Zřejmě někdy na přelomu 19. a 20. st. nahradili Jarošovi původní mlýnské složení (nadále se využívalo už jen ke 
šrotování) v té době novinkou, totiž dvěma válcovacími stolicemi. Jednalo se o stroje se dvěma vodorovně umístě-
nými kovovými válci, které se otáčely různými obvodovými rychlostmi proti sobě, čehož se dosahovalo nejčastěji 
různými průměry válců. Velikost mezery mezi nimi a zvolené rýhování mělo zásadní vliv na jemnost namleté mouky. 
Bylo běžné, že se tento proces několikrát opakoval.  Stolice stály v přízemí a s transmisí je spojovaly kožené řemeny. 
- Z dalších strojů, které se ve mlýnici nacházely, můžeme jmenovat například koperák, který se skládal z různých 
sít a sloužil k čištění obilí. - O celkovém vybavení mlýna  vypovídá  příloha k požární pojistce, kde se mimo výše 
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zmíněných strojů uvádí dále třeba plynový a naftový motor, žitná a pšeničná loupačka, šroťák, rov. vysévač a také 
třeba výtah, což byl svisle se pohybující textilní pás s plechovými korečky, ve kterých se vynášelo obilí, mouky atd. 
do vyšších pater mlýnu.  
Od žní do Vánoc se pracovalo na mlýně čtyřiadvacet hodin denně, což kladlo někdy i nesplnitelné nároky na množ-
ství vody pro pohon mlýnského kola. Jarošovi se proto rozhodli pohánět mlýn pomocí plynového motoru, který 
vyžadoval nejen prostor pro svou instalaci, ale také oddělenou a dobře větratelnou místnost, kde se za specifických 
podmínek spaloval koks a tím se získal plyn jako palivo pro vlastní motor. Proto si každoročně objednali vagon kok-
su a ten pak na místní železniční zastávce ručně překládali na vůz tažený koňmi a ve mlýně jej opět ručně vyložili. 
Aby se neplatilo tzv. zdržné, pracovali i v noci, aby ranní nákladní vlak mohl prázdný vagon odvézt.
Plynový motor o výkonu 15 HP (koní), tj. 11 kW byl jednoválcový s pístem o průměru přibližně 45 cm. Aby se do-
sáhlo rovnoměrného chodu, byl u motoru litinový setrvačník o průměru 2,0 m. Do dnešního dne je mi záhadou, jak 
setrvačník přivezli a hlavně kudy a jak jej nainstalovali, protože byl z jednoho kusu. 
Na jaře a počátkem léta někdy stačilo uvést do chodu pouze jeden z mlýnských strojů, proto později Jarošovi zakou-
pili motor naftový a nakonec i dostatečně silný elektromotor. Domnívali se, že tím modernizace mlýna skončila a že 
dál už budou „jen pracovat“. První velké zklamání však přišlo v průběhu II. svět. války, kdy Němci mlýn zavřeli a 
opatřili plombami, aby zabránili nežádoucímu mletí (tzv. na černo) pro místní obyvatele. I v této těžké době Jarošovi 
plánovali, jakým způsobem zmodernizovat strojové vybavení a tak se m. j. dochoval plán z r. 1944 na nákup mícha-
cího stroje na mouku.“

V r. 1947 umírá mlynář Josef Jaroš st. a tak kromě pekárny také veškeré práce a starosti, spojené s obnovou a pro-
vozem mlýna, přebírá na svá bedra jeho syn Ladislav. Mlýn poté pracuje ještě čtyři roky, když je na základě výnosu 
z 1. 10. 1951 (tak jako většina ostatních mlýnů) definitivně uzavřen, protože, jak se uvádí v příslušném zdůvodnění: 
„K zásobování obyvatelstva není malých mlýnů více třeba, protože výrobní kapacita mlýnů socialistického sektoru 
je pro tyto účely dostatečně zajištěna. Ultimátum k provedení – do 31. 12. 1951.“  
Nedostatek finančních prostředků, věk, zdraví a nulová perspektiva obnovení provozu, to byly důvody, proč se ne-
dařilo mlýn a jeho vybavení nadále udržet v provozuschopném stavu. Začal chátrat a v poslední fázi muselo být jeho 
torzo počátkem 80. let odstraněno.

Kdo byl kdo aneb něco málo z mlynářského názvosloví

pan otec – majitel a vedoucí mlýna, zodpovědná osoba.
stárek – řídil provoz mlýna podle pokynů pana otce (v knínickém mlýně stárek nebyl).
Mládek – mlynářský tovaryš, často už vyučený řemeslu. Změnit působiště mohl vždy až k 26. prosinci, tj. po sezóně 
(v Knínicích býval téměř každý rok). 
prášek – nejnižší post. Často to býval mlynářský učeň, připravující se na mlynářskou zkoušku, kterou ale musel 
složit na jiném mlýně. Mimo jiné povinnosti pravidelně a velmi pečlivě odstraňoval a smetal moučný prach, který je 
velmi hořlavý a za určitých podmínek i výbušný.
Krajánek – pocestný, pohybující se často po své trase stále dokola, znalý mnoha mlýnských prací včetně údržby, 
nositel zpráv a informací, a vždy dobrý vypravěč.
sekerník – osoba znalá práce se dřevem: vyrobil i opravil mlýnské a palečné kolo, řemenice, násypky…

obytná a hospodářská část mlýna
V levé části přízemí staré mlýnské budovy, s okny situovanými k jihovýchodu, se v pořadí za sebou (stav asi  
k r. 1940) nacházela kancelář a obývací ložnice (místnosti byly původně spojeny, později měla každá vlastní vchod). 
Dále následovala kuchyně a jihozápadním směrem příčkou oddělená jídelna, která sloužila jak majitelům, tak i za-
městnancům mlýna.
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Větší část prvního podlaží, kam se vystupovalo po dřevěných schodech, zabíralo strojové vybavení mlýna. V levé části, 
s okny opět k jihovýchodu, se nacházela komora a pak tu také ještě byl „parádní pokoj“, do kterého se ve 20. a 30. letech 
min. st. vždy na léto vracíval bratr tehdejšího mlynáře Josefa Jaroše, Augustin. 
Uzavřený dvůr měl přibližně čtvercový půdorys. Vjíždělo se do něho vraty hned vedle mlýnské budovy. V levém rohu 
se nacházela studna. Směrem k silnici stála otevřená kůlna pro povozy, mlátičku a další hospodářské stroje. Také z ní 
vedla vrata směrem k silnici. Ve směru od Semiče  přiléhala ke kůlně stáj pro dva koně a chlévy pro dobytek a drůbež. 
Mezi chlévy a obytnou částí byla branka, kterou se dalo projít k potoku.
V r. 1926 se Josef Jaroš st. rozhodl vybudovat nový trakt, jehož součástí se vedle bytu (v prvním poschodí) stala i parní 
pekárna (v přízemí).  Budova byla dokončena v r. 1930.
„Mlýnský byt“ užívali Jarošovi do r. 1953, kdy jej byli nuceni opustit, protože bylo „veřejným zájmem“ zřídit v Kní-
nicích okrsek SNB (viz příloha). V bytě pak bydleli (ještě v r. 1967) příslušníci SNB se svými rodinami. Kancelář 
měli zřízenou v podkroví.

parní pekárna
Podle popisu vnuka mlynáře Josefa Jaroše st., pana Dr. Petra Zavadila.

„Projektovou dokumentaci na vybudování parní pekárny v Jarošově mlýně vyhotovila k 30. září 1930 firma O. F. 
Dražila z Brna. Podle ní se mělo jednat o parní pec dvouetážovou s bočním topením, s jednou půdou plnožárnou  
a jednou půdou přepékací, o rozměrech 1800 x 2200 mm, s celkovou užitečnou plochou pekoucí sedm metrů čtverečních 
a výkonem asi 500 kg chleba nebo 250 kg bílého pečiva za osm hodin. Zařízení pece v této podobě bylo vyčísleno na 
26 000 Kč, přičemž v dodatku stálo, že cenou se rozumí montáž bez obyčejného stavebního materiálu a bez zednických 
a pomocných sil, tj. bez čtyř zedníků a tří přidavačů po dobu asi deseti dnů.
Smlouvu o zřízení parní pekárny podepsal mlynář Josef Jaroš s brněnskou firmou dne 6. dubna 1931 poté, co původní 
projekt zaznamenal několika drobných úprav. (Tak především došlo k rozšíření pece na 1800 x 2700 mm, čímž se 
navýšila samotná pečící plocha o celé dva metry čtvereční. Dále se nově počítalo se zavedením elektrického osvětlení 
a též byla stanovena spotřeba paliva, tj. 12 kg uhlí na 100 kg těsta). Dodací lhůta byla stanovena do konce dubna, 
pokud ovšem nedojde k živelné pohromě, dělnické stávce nebo k výluce.  
Celková částka (po všech změnách) se nakonec vyšplhala na 28 000 Kč. Jak vyplývá z platebních podmínek, 15 000 
Kč se Josef Jaroš zavázal uhradit do 30 dnů po postavení, předání a vyzkoušení pece, zbývajících 13 000 Kč (bez 
úroků) pak do jednoho roku ode dne podpisu objednávky!  Záruku firma O. F. Dražila běžně poskytovala na dobu 
šesti měsíců: ve smlouvě s knínickým mlynářem ji prodloužila na plných pět let!  
Samotná pekárna se skládala ze dvou pecí, spodní, kde se chleba  předpékal, a z horní, kam se dával dopéci. Pro 
snazší manipulaci se sázecí lopatou při přesazování chleba z první do druhé pece sloužil pekaři v podlaze vybudova-
ný snížený prostor, řekněme šachta. Každá pec byla opatřena těžkými dvířky připevněnými k řetízku s protizávažím, 
což usnadňovalo jejich nadzvednutí. U stropu uvnitř pece, s mírným spádem k topeništi, bylo zabudováno na padesát 
trubek z kvalitní oceli se stěnami asi 1 cm silnými! Než byla každá z trubek uzavřena, bylo do ní vpraveno přesně 
dané množství vody. V topeništi, které se nacházelo v zadní části pece a bylo opatřeno velkými přikládacími dvířky, 
došlo v každé trubce samostatně k přeměně vody na páru, která potom pec vyhřívala. Tím se ochladila, zkondenzo-
vala a jako voda se stejnou trubkou vracela do topeniště, aby se opět změnila v páru.  Systém byl plně uzavřený, bez 
expanzní nádoby. Zvýšený tlak způsobil, že k varu vody docházelo při vyšší teplotě než 100 st. C a skoro stejnou 
teplotu pak měla pára, která ohřívala pec. 
V litinových okénkách vedle dvířek do pece stály petrolejové lampy, které sloužily k nasvícení prostoru uvnitř a 
tím ke kontrole pečícího se chleba. Později je majitel vyměnil za elektrické. K dalším zajímavostem pekárny patřil 
například jakýsi výklenek, opatřený rovněž dvířky, kde si pekaři uchovávali teplé jídlo a nápoje, nejčastěji meltovou 
kávu. Nad pecí byla nádržka, v níž se ohřívala voda jednak pro běžný provoz pekárny, jednak pro koupelnu, umístě-
nou v sousední místnosti.  Nad dvířky pro sázení chleba byla (dnešním slovníkem řečeno) digestoř, která odváděla 
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horký vzduch a páru z chleba, když se dvířka otevřela.  Rovněž tam bylo vidět uzávěry šachet na vymetání kouřovodů  
a klapky, jimiž se reguloval tah v komíně. (Viz obrazová příloha.)
Sousední místnost sloužila jako přípravna. Práce pekaře začínala u dřevěné díže o průměru asi 1,20 m, v níž ručně 
smísil kvásek z minulého dne s teplou vodou a přesátou moukou. Takto vzniklé těsto poté vyklopil do míchacího 
stroje. Když bylo těsto dostatečně zpracováno, odvážil z něho taková množství, aby po upečení vážil bochník 3,0 kg, 
případně štricla 2,0 kg. Následně každou rukou samostatně a současně hnětl po jednom kusu těsta. To pak vložil do 
ošatek, kde je nechal vykynout. Výroba rohlíků byla jednodušší: používala se dělička, stroj, jehož základem byla ja-
kási forma, do které se odvážené těsto napěchovalo.  Poté stačilo už jen šlápnout na pedál a shora sjelo vykrajovátko, 
které rozdělilo těsto na stejné díly. Další stroj z kousků těsta vytvořil placku a poté ji sroloval. Rohlíky – buď rovné, 
nebo zakulacené – se mohly ručně sypat solí či mákem. Občas se také dělaly pletýnky.
Pekař nastupoval do práce už po půlnoci, aby byla první dávka hotová brzy z rána. Peklo se každý den vyjma noci na 
neděli. Nejčastěji chleba, v menší míře rohlíky. Ještě za Jarošů si pro chleba chodili místní či lidé z okolních vesnic sami, 
o rozvozu pekárnou není nic známo. Když došlo k znárodnění, chleba se rozvážel do jednotlivých obchodů autem. 
Prostory pekárny byly spojeny s původní mlýnskou budovou průchodem, který m. j. umožňoval převoz obilí do 
prostorů mlýna a po jeho zpracování na různé mouky, šrot atd. jejich přepravu zpět. Této místnosti se proto říkalo 
a i nyní je označována jako ‚výměna‛. Dveře, které byly v obvodové zdi výš od terénu, usnadňovaly vykládání  
a nakládání zboží. Dodnes jsou patrné.
Počátkem 50. let převzaly Jarošovu pekárnu Jm pekárny s. p. Brno, které ji provozovaly přibližně do konce 60. let. 
Poté ji z důvodu zastaralého zařízení uzavřely. Koncem 70. letech měla v prostorách bývalé pekárny sklad Jednota 
Boskovice.“

dlužní knihy
„Z pozůstalosti mlynáře Josefa Jaroše st. se dochovaly dvě tzv. Dlužní knížky (zahrnují přibližně období mezi lety 
1930–1945). Z nich m. j. vyplynulo, že k nejvzdálenějším zákazníkům patřili lidé z Uhřic, Hor. Štěpánova, Benešo-
va, Sudic, Pamětic a Vanovic.  
 Na 314 číslovaných stránkách je uvedeno celkem 362 osob, z nichž pouze u 42 je poznámka, že dluh „zapravili“, tedy 
jej uhradili. Největší částka, která je u jedné osoby evidována činí 1 132 Kč. Je zajímavé, že se nejedná vždy pouze  
o sumy za odebrané, příp. obchodníkům dodané mlýnské výrobky. Najdeme zde částky i za semletí a sešrotování obilí, 
za tzv. formanky (tedy přepravy) např. škváry, dřeva, za práce s koněm v lese, ale například i za půjčení peněz na cestu 
do Luhačovic. Zajímavý je i zápis, že četnická stanice v Šebetově dluží 350 Kč.  Uvážíme-li, že se jedná v naprosté 
většině o prvorepublikové peníze, byly to obnosy nemalé.  Celková dlužná částka činí přes 17 tis. Kč, což představuje 
2/3 ze sumy na novou pekárnu. K zamyšlení mne přimělo i to, že po r. 1948 se někteří dlužníci stali výraznými kriti-
ky mlýna a mlýnských. Tak už to, bohužel, chodí.“ Dodává v závěru svého obsáhlého vyprávění o mlýně a následně  
i pekárně pan Dr. Petr Zavadil.

Mlynářské desatero
1. Jedině u mě mlíti budeš. 

2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatíš. 
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil. 

4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně. 
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno. 

6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu. 
7. Nepokradeš a jen co je tvého si vezmeš. 

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal. 
9. Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlels. 

10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.
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Na základě vzpomínek pamětníků a archivních záznamů zpracovala Miroslava Boháčková, 
Šebetov 72, PSČ: 679 35, tel.: 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz

Válcový mlýn Josefa Jaroše, Knínice. 
(Kolem r. 1920.) 

Parní pekárna. (Převzato z dobového tisku. 
Kolem r. 1935.)

Válcový mlýn Josefa Jaroše, Knínice. 
(Kolem r. 1935.)

Bývalá pekárna a mlýnský byt. (Rok 2015.)

poděkování
Za vstřícnost, vzpomínky, umožnění nahlédnout do rodinného archivu, a dále za fotografie, které jsou součástí dneš-
ního vydání Zpravodaje, děkuji panu Dr. Petru Zavadilovi. 

příště
V únorovém čísle Zpravodaje si povíme pár zajímavostí o elektrifikaci obce a dále budeme pátrat po potomcích jedné rodiny, 
která žila v Knínicích přibližně do r. 1945.



Výměr, na jehož základě se k 17. 10. 1953 musela rodina Zavadilova vystěhovat z vlastního mlýnu.

Závěrem bych chtěl i touto cestou vyslovit autorce textů – paní Boháčkové – poděkování za spolupráci, vy-
slovit odbiv k její orientaci v historických pramenech a za trpělivost, s jakou k tomuto tématu přistupovala. 
Poděkování si zaslouží i Úřad městyse Knínice za vstřícnost a spolupráci při přípravě tohoto materiálu 
do tisku a v neposlední řadě i za možnost tyto příspěvky vydat. 

Pěkné dny všem, i čtenářům, přeje Petr Zavadil.
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