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Dovolujeme si Vás pozvat na

VIII. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 7. ledna 2017 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: 
Vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč možno zakoupit v kanceláři 

Úřadu Městyse v úřední dny od pondělí 12. 12. 2016.
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Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Knínice
Za spoluúčasti dotační podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje, pořídil městys 
Knínice nový dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Knínice FIAT Ducato. 
Předání nového automobilu proběhlo v pondělí 19. 12. 2016 před hasičskou zbrojnicí. 

informace  z  raDnice

opravy komunikací a chodníků
V roce 2017 proběhnou dlouhodobě naplánované opravy komunikací Horní Podsedky a K Vodojemu. 
Mimo to se ve schváleném rozpočtu hospodaření obce pro rok 2017 počítá s investicemi do oprav 
dalších dílčích úseků komunikací nebo chodníků. ÚM eviduje předané podněty od místních obyvatel 
a na následném jednání komisí budou vybrány úseky a lokality, které budou v tomto roce řešeny.

Hasičská zbrojnice
Na konci roku 2016 prošla opravou budova hasičské zbrojnice v Knínicích, která je v majetku 
městyse a mimo zázemí pro místní hasiče jsou v jejich prostorách dva obecní byty. Proběhla vý-
měna původních oken, vstupních dveří a vrat. Byly provedeny drobné opravy v bytě 3+1 v prvním 
patře, včetně položení podlah a zhotovení nové kuchyňské linky. Byt je tak připraven k pronájmu 
pro zájemce z řad místních obyvatel. 
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revitalizace vodních nádrží
V roce 2017 provede městys Knínice revitalizaci vodních nádrží Pod Jankem a Brudně. U vodních 
nádrží Pod Jankem dojde k jejich celkové revitalizaci, odtěžení usazených sedimentů a ke stabilizaci 
břehů. U Brudně k celkové rekonstrukci, stabilizaci zdí nádrže a k osazení nového výpustného zaříze-
ní. V kanceláři úřadu městyse je možné nahlédnout do projektových dokumentací obou těchto akcí. 

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/osobu/pracovní den,  
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.
Na nově vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) v k.ú. Knínice u Boskovic – maxi-
málně 35 000 Kč/ČOV/žadatel.
Na nákup dárkového balíčku pro dítě při Mikulášské nadílce v Knínicích – maximálně 100 Kč/dítě/rok.

finanční úřad Boskovice – podání daňového přiznání k dani z nemovitosti pro změny 
vyvolané Komplexními pozemkovými úpravami k.ú. Knínice u Boskovic
Změna číslování a výměr parcel v rámci pozemkových úprav jsou okolnostmi rozhodnými pro 
vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené touto 
změnou, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž změny nastaly. 
Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do 31. 1. 2017. K podání přiznání je nutné 
se dostavit osobně na Finanční úřad Boskovice, ul. 17. listopadu 6, v úředních hodinách: pondělí  
a středa 08.00–17.00 hod., popřípadě v rozšířených úředních hodinách, které Finanční úřad určí na 
začátku ledna. Občan musí předložit soupis nových pozemků, který obdržel společně s Rozhod-
nutím od Státního pozemkového úřadu Blansko, popřípadě list vlastnictví vystavený Katastrálním 
úřadem Boskovice. 
Povinnost podat přiznání mají také všechny osoby, které v průběhu roku 2016 nově nabyly nemovi-
tost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v někte-
rém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro 
vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) 
nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

nová klimatizační jednotka v „pekle“ kulturního domu
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U S n e S e n Í
č. 14 ze zasedání zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
19. 12. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
12.8. Bez připomínek sdělení Pavla Lajšnera dle § 5 čl. 8. jednacího řádu ZM.
16.1. Informace uvedené v Diskusi.

zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Petra Grénara a Pavla Pechu.

zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 8/2016, 9/2016 a 10/2016.
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.  Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zabezpečení financování akce TJ Malá Haná Knínice. 
6.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2017. 
6.3.  Rozpočtový výhled městyse Knínice na období 2018–2020.
7.2.  Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 2017 
 ve výši 180 000 Kč. 
7.3.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč mezi Městysem Knínice 
 a TJ Malá Haná Knínice.
8.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství pro rok 2017.
9.2.  Znění Smlouvy o provozování elektronické spisové služby.
10.2.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvková organizace, pro rok 2017.
11.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4730 o výměře cca 300 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.4.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4730 o výměře cca 200 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.6.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4730 o výměře cca 480 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.8.  Záměr prodeje částí pozemků p.č. 4819, 4820, 4821 a 5120 o výměře cca 1 200 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.10. Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2757/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
12.2.  Prodej pozemku p.č. 108/2 – zahrada o výměře 2 842 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 284 200 Kč. Kupující K. J.  
12.4.  Prodej pozemku p.č. 2757/8 – ostatní plocha o výměře 9 m2 a pozemku p.č. 2757/9 
 – ostatní plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 2 000 Kč. 
 Kupující A. a E. D.
12.6.  Prodej pozemku p.č. 4806 – trvalý travní porost o výměře 962 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 96 200 Kč. Kupující M. a B. P. 
12.9.  Prodej pozemku p.č. 4728 – trvalý travní porost o výměře 1 486 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 74 300 Kč. Kupující P. a L. L. 
13.2. Koupi pozemku p.č. 3/3 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 23 m2, za celkovou kupní cenu 
 3 020 Kč do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající Jednota, spotřební družstvo 
 v Boskovicích, nám. 9. května 2136/10, Boskovice. 
13.3.  Koupi pozemku p.č. 5154 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 22 m2 a pozemku p.č. 5155 
 o výměře 15 m2 za celkovou kupní cenu 5 190 Kč do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající J. E.      
14.2.  Prioritní realizace prvků Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových 
 úprav k.ú. Knínice u Boskovic:
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 – Protipovodňové opatření v jihovýchodní části městyse, které je v projektu Plánu společných 
  zařízení řešen cestami CP1, CP10, CP11 a CP12 s odpovídajícím odvodněním a zatravněním. 
 – Větrolam v západní části městyse IP – VN 1 až 5, bez realizace cest. 
15.2. Přijetí úvěru na nákup administrativní budovy Agrospolu, a.d., Knínice č. 106 a pozemku 
 p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 146 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic 
 od České spořitelny a.s. se splatností 10 let a anuitním typem splácení.

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. 2016.
5.3.  Uzavřít Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zabezpečení financování akce s příjemcem investičního 
 transferu a návratné finanční výpomoci: TJ Malá Haná Knínice.   
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2016.
7.4.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice ve schváleném znění. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 29. 1. 2017.
8.3.  Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství pro rok 2017 s Městem Boskovice. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 29. 1. 2017
9.3.  Uzavřít Smlouvu o provozování elektronické spisové služby s Městem Boskovice.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2016.
12.10. Uzavřít kupní smlouvu s kupujícími K. J., A. a E. D., M. a B. P., P. a L. L. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 2. 2017.
13.4. Uzavřít kupní smlouvy s prodávajícími Jednotou, spotřebním družstvem Boskovice a J. E.
          Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 3. 2017.
15.3.  Zajistit závazný návrh úvěrové smlouvy u České spořitelny a.s. Kounicova 4, Brno. 
          Zodpovídá: starosta. Termín: 28. 2. 2017.

Petr Grénar, Pavel Pecha
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

oDPaDy
odvoz domovního odpadu:  5. 1., 19. 1.

Sběrný dvůr Knínice
rekonstrukce do 30. 6. 2017.
Po dobu rekonstrukce neodkládejte prosím odpad 
před sběrným dvorem. Sběr odpadů bude po dobu 
rekonstrukce probíhat mobilním svozem. O ter-
mínech mobilních svozů vás budeme informovat 
v místním rozhlase, na internetových stránkách  
a ve zpravodaji. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba skládky: 7. 1., 21. 1. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan Bílek – 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.
Cena za uložení 1 tuny – zemina 30,- Kč, sta-
vební suť 90,- Kč.

KniHoVna
Půjčovní doba:
úterý vždy od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz
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english games
Ve středu 23. listopadu vytvořili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku celkem 22 týmů, které se 
snažily ukázat, co už umí z angličtiny. Deváťáci si pro ně připravili osm stanovišť s různě zapekli-
tými úkoly, které měly kromě angličtiny prověřit také jejich zrak, sluch, paměť, postřeh i fyzickou 
zdatnost. Za každý splněný úkol tým dostal jedno písmeno, ze kterých na konci her musel sestavit 
jedno anglické slovo. Nakonec všechny týmy zvládly splnit nástrahy soutěže na jedničku, takže 
připravené drobné ceny mohly putovat k novým majitelům.
V mezičase týmy, které zrovna nesoutěžily, luštily anglické křížovky, vybarvovaly omalovánky  
s anglickým popisem, tančily na anglické písničky. Největší oblibu si získalo barevné bingo, takže 
to v sále místy vypadalo jako v Las Vegas :-).
Myslím, že si všichni dopoledne užili. Deváťáci zaslouží velkou pochvalu za to, jak se zvládli  
o všechno postarat a soutěžním týmům dokázali pomoci s plněním úkolů.

Mgr. Helena Paroulková

netradiční nástroje
V pondělí 5. 12. k nám do školy zavítal pan Hrabě se svými netradičními hudebními nástroji. V prů-
běhu jedné vyučovací hodiny jsme si měli možnost poslechnout i vyzkoušet celou řadu, pro nás 
neznámých, nástrojů. Někteří z nás již teď začali šetřit, aby si je mohly v dospělosti pořídit. Celé 
vystoupení bylo velmi zábavné a poučné.

žáci ZŠ 

Vánoční čas
Vánoční čas zavoněl i v naší škole. Ve středu 14. 12. přišly děti se svými rodiči i prarodiči na vá-
noční vyrábění. Celé odpoledne se školou nesly vánoční koledy a sváteční nálada. Všichni s radostí 

šKola  a  šKolKa
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vyráběli andílky, kapříky, stromečky, korálkové náramky a k chuti také přišly voňavé perníkové 
hvězdičky a svícínky, které jsme společně zdobili.                                                                                                          
Tento příjemně strávený čas byl opravdu sváteční. Děkujeme všem, že s námi přišli prožít nejkrás-
nější čas v celém roce, čas radosti, čas k veselí, čas ke štěstí, čas naplněný láskou. Přejeme všem 
překrásné Vánoce a radostný celý nový rok.

Divadlo Bolka Polívky v Brně
Koncem kalendářního roku vyrazili žáci osmého a sedmého ročníku za kulturou do Brna. V tento 
vánoční čas, tedy 22. 12. 2016, se osmělili spojit příjemné s užitečným a dopřáli si nevšední podí-
vanou v Divadle Bolka Polívky, kde jim herci mistrně přiblížili velikána světového divadla Willi-
ama Shakespeara v představení Like Shakespeare. Zde poutavým a atraktivním způsobem osvěžili 
mladé generaci nadčasovost a aktuálnost jeho díla. Žáci se ponořili do doby alžbětinského divadla 
renesanční Anglie. Prostřednictvím vyprávění samotného Shakespeara jsme se dozvěděli mnohé  
o jeho soukromém životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her, ale i o životě v době 
renesanční Anglie. To vše bylo umocněné hudebním doprovodem DJ Marka Tůmy přímo na jevišti. 
Sladkou tečkou na závěr celého výletu pak byla prohlídka vánočních trhů na náměstí Svobody.

Mgr. Jana Richterová

adventní tvoření ve školce
V pondělí 28. 11. jsme ve školce zapálili první svíčku na adventním věnci a zahájili tak období, ve 
kterém se připravujeme na Vánoce. Tentokrát se školka nezavírala jako obvykle v 16 hodin, ale zů-
stala otevřená i pro rodiče a prarodiče, brášky a sestřičky. Společně jsme mohli posedět a popovídat 
si nad šálkem kávy či čaje, ochutnat pohoštění, které připravily děti, zaposlouchat se do vánočních 
koled a v předvánoční atmosféře si vyrobit něco na adventní stůl. A když už se setmělo, sešli jsme 
se všichni před školkou, zazpívali si a slavnostně ozdobili stromeček. Za odměnu se nám pak nád-
herně rozzářil, stejně tak, jako oči všech, kteří se u něj v tento adventní podvečer sešli.

Učitelky MŠ
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co pěkného jsme prožili v mš
Povídali jsme si o lidském těle, o tom, jak to v něm funguje. Uspali jsme všechna lesní zvířátka a 
na ta domácí, tedy jen na prasátka, se některé děti byly podívat v Agrospolu. Pak už jsme přivítali 
adventní čas. S ním přišel i Mikuláš, andílci i čert, které jsme nejen malovali, ale i vyráběli. Některé 
děti se také se svými básničkami aktivně zapojily do Mikulášské nadílky v obci. Pak už naši škol-
ku provoněly perníčky, které jsme vykrajovali i zdobili. Jen pečení jsme nechali na paní učitelce!  
A protože se blížily Vánoce, jak jsme mohli pozorovat na adventním kalendáři, napsali jsme dopis 
Ježíškovi, vyrobili stádo oveček do Betléma a opakovali si básničky a písničky o Vánocích. Některé 
děti si udělaly i výlet do Boskovic na Vánoční jarmark. Venku jsme pozorovali jinovatku, led na 
rybníčku, mlhu i první sníh a dělali jsme s nimi pokusy. Povedlo se nám postavit i první sněhuláky. 
Nevydrželi však dlouho, neboť zase přišla obleva. A protože k Vánocům patří i pohádky, jeli jsme 
se na jednu podívat do Boskovic. Připravili si ji pro nás středoškoláci a byla O princezně ze mlejna. 
Za další pohádkou pak některé děti jely do kina.
Vánočně už je vyzdoben i areál „lesní třídy“. Děti vystřihovaly papírové vločky do oken, nazdobily 
stromeček a nadělily zvířátkům dobroty do krmelce. A pak už byly Vánoce a skončil starý rok.  
Co prožijeme v tom novém?

Mgr. Daniela Ošlejšková

PŘÁnÍ Do noVÉHo roKU 2017
Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy, dovolte mi, abych Vám i všem budoucím žákům, 
spolupracovníkům a příznivcům popřál šťastný a veselý rok 2017.
Jako každý rok přeji našim žákům bystrou mysl a chuť do práce. Rodičům trpělivost, učitelům roz-
vahu a moudrost, našim podporovatelům, aby nám i nadále zachovali přízeň. Všichni tito lidé nám 
pomáhají s aktivitami a úspěchy, kterých ve škole i mimo ní dosahujeme.
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
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KlUBy  a  SPolKy
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Sbor dobrovolných hasičů  Knínice 
 

Vás srdečně zve na

HaSičSKý  PleS
K tanci hraje skupina ROTOPED.

Ples se pořádá v sobotu 14. ledna 2017 
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 14. ledna 2017 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

Viii. PleS foTBaliSTŮ
který se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017

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 jakostních a přívlastkových vín.
Ochutnávka karibských rumů
Vstupné s místenkou 80 Kč.

Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.
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Koledníky Tříkrálové sbírky
budete potkávat v Knínicích

v neděli 8. 1. 2017 
od cca 10 do 13 hodin.
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UPlynUlÉ  aKce

mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka připadla na sobotu 3. 12. 2016. Nadělovalo se již tradičně před Restaurací Pod 
Lípou. Po vystoupení dětí z místní mateřské školy oblohu ozářil úchvatný ohňostroj a po něm se 
již dostavil Mikuláš s početnou družinou čertů a plným košem dobrot. Poděkování patří místním 
hasičům, kteří mikulášské nadělování každoročně organizují.

Úřad městyse

Přednáška o zdraví a homeopatii
V sále úřadu městyse proběhla dne 8. 12. 2016 přednáška o zdraví a homeopatii MUDr. Ruly Ma-
chačové, dětské lékařky.
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PoHleD
do historie obyvatel městyse Knínice

Stručná historie obecní správy 
Dnešní povídání o historii městečka Knínice začnu trochu netradičně, totiž pohádkou, kterou jsem nazvala „Tři 
bratři“. (Předem si dovolím upozornit, že s Šípkovou Růženkou, Karkulkou a Dvanácti měsíčky nemají tito bratři, 
opravdu, ale opravdu nic společného.)

Jak už to v takové pohádce chodí, byl jednou jeden chalupník, a ten měl tři syny. Když postupně dospěli, poslal kaž-
dého do světa na zkušenou, aby se přiučili nějakému řemeslu a také, aby si našli poctivé a pracovité nevěsty. 
První opustil rodné stavení nejstarší František.  Putoval od vesnice k vesnici a všude se ptal, zda by pro něho neměli 
nějakou práci. Marně. Až jednoho dne jej kroky zavedly do malebného údolí s osadou, při které stála pila na vodní 
pohon. František měl odjakživa rád práci se dřevem, ani na okamžik proto nezaváhal a rovnou si to zamířil k pi-
lařskému mistrovi. „Inu, proč ne, zkusím to s tebou.“ odvětil ten vstřícně a z Františka se od té chvíle stal pilařský 
pomocník.
František byl šikovný, práce jej bavila a tak není divu, že na pile nakonec zůstal. A aby nebyl sám, našel si v nedaleké 
vsi pracovité děvče a oženil se. 
Po nějaké době majitel pilu zrušil a v sousední vesnici nechal vybudovat pilu moderní, na parní pohon.   Je samose-
bou, že František zde měl od prvopočátku práci jistou, jen s tím rozdílem, že z řadového dělníka povýšil na mistra 
v bednárně. Tak si přilepšil na platě a navíc se mohl i s rodinou, která se mezi tím utěšeně rozrostla, přestěhovat do 
služebního bytu nedaleko pily.
Prostřední chalupníkův syn se jmenoval Jan a i on se po nějaké době vydal do světa. Pravda, nedošel daleko. Přes pár 
vesnic totiž stála panská pila, kde právě postrádali mladého pomocníka. Protože i Jana přitahovala práce se dřevem, 
nerozmýšlel se a kývnul na nabízené místo.
Po nějaké době si Jan našel ve vsi nevěstu, oženil se a zřejmě by zde zůstal natrvalo, nebýt bratra Františka, který 
ho přesvědčil, aby odešel za ním na parní pilu. Netrvalo dlouho a Jan díky své šikovnosti vyměnil rovnání desek za 
práci u katru, a protože jej pilařské stroje zajímaly čím dál více, stal se z něho nakonec hlavní strojník. Aby byl stále 
po ruce, kdyby se na pile něco porouchalo, dostal byt přímo v úřednické budově.
Jako poslední se vydal hledat štěstí nejmladší chalupníkův syn Lambert. Na rozdíl od svých bratrů měl však cestičku 
přece jen o poznání umetenější.  Nemusel totiž nikde bloudit a dožadovat se o práci: ta již na něho čekala – jak jinak 
než opět s přičiněním bratra Františka – v nám již známé parní pile. Lambert sem nastoupil jako pilařský dělník,  
a protože neměl kde bydlet, zůstal u Františka a jeho rodiny. Ne však nadlouho, brzy se i on oženil a přestěhoval se 
za svou vyvolenou do sousedního městečka.
Tak bratři došli šťastně svého cíle. Je konec pohádky a nám nezbývá, než se na ni podívat očima historie. A ta nám 
hned v úvodu praví, že František, Jan a Lambert se jmenovali Bušinovi a pocházeli z Biskupic u Jevíčka.

františek, Jan a lambert Bušinovi 
František (*1867), Jan (*1871) a Lambert (*1875) se narodili domkaři Františku a jeho manželce Rozálii Bušinovým 
v Biskupicích nedaleko Jevíčka.
K r. 1890 se nejstarší františek uvádí jako pilařský pomocník na pile šebetovského velkostatku v osadě Melkov. 
Když je pila po r. 1895 zrušena, přechází František na právě dostavěnou parní pilu v Šebetově. S manželkou Josefou 
roz. Zemánkovou z Okrouhlé a osmi dětmi žije nejdříve v podnájmu v domě čp. 95 v Šebetově, krátce před r. 1910 
se pak stěhuje do služebního bytu v domě čp. 99 rovněž v Šebetově. Odtud odchází zatím neznámo kam: k r. 1920 
se rodina v Šebetově již nezdržuje.
Jan Bušina přichází do Šebetova z pily v Úsobrně (ta rovněž náležela k šebetovskému velkostatku) na začátku května 
r. 1899. V následujících letech se z obyčejného pilařského dělníka vypracovává na „obsluhovače elektrického stro-

HiSTorie
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je“, odkud má už jen krůček k místu strojního zámečníka (uváděn k r. 1920). V prosinci r. 1923 umírá Jan Bušina na 
tuberkulózu.  Krátce před svou smrtí žije s manželkou Filomenou roz. Kalandrovou z Úsobrna a se třemi dětmi ve 
služebním bytě v domě čp. 99 v Šebetově.
To jsou tedy dva z bratrů Bušinových, nás však bude daleko více zajímat třetí, nejmladší Lambert, který se podle 
soupisu obyvatel přistěhoval do Šebetova v r. 1899. Bydlel u rodiny svého bratra Františka na čp. 95 a pracoval jako 
pilařský dělník. V některých pramenech se uvádí, že byl vyučený stolařem.
Dne 12. února 1901 se Lambert (mimochodem jde u nás o málo používané křestní jméno německého původu, zna-
menající „skvělý, slavný svou vládou nad zemí“) oženil s Josefou Gráblovou (*1880), dcerou domkaře a krejčího 
Vincence Grábla z Knínic.  Novomanželé zpočátku žili u rodičů Josefy na čp. 35.  Krátce před r. 1910 si koupili 
domek čp. 30 pod kostelem, který však obývali nejpozději do r. 1918. Poté jej pronajali a odstěhovali se zpět na  
čp. 35. A ještě drobnost: domovské právo od knínické obce obdržel Lambert Bušina k 3. 1. 1913.
Manželům Bušinovým se narodilo devět dětí. Čtyři z nich, synové Josef (*1912) a alois (*1913) a dcery Jiřina 
(*1915) a Josefa (*1920) zemřely v kojeneckém věku.  Dospělosti se dožili synové adolf (*1904), o němž bude řeč 
v další kapitole, dále Jaroslav (*1906; vyučil se obuvníkem, poté se odstěhoval do Brna, kde pracoval v prodejně 
obuvi na Cejlu; v r. 1933 se oženil s Marií Richterovou z Babic nad Svitavou), františek (*1910; v r. 1941 se oženil 
s Ludmilou Komárkovou z Hor. Štěpánova, manželé bydleli v Knínicích a vychovali dva syny) a alois (*1918; bydlel 
v Brně, ve 30. letech působil jako vojenský pilot, po válce pracoval ve Zbrojovce; v r. 1940 se oženil s  Miladou roz. 
Skalákovou, v manželství se narodila dcera) a jediná dcera marie (*1901; v r. 1926 se provdala za zedníka a pozděj-
šího železničního zřízence Josefa Zemánka z čp. 133 v Knínicích). 
Lambert Bušina zůstal šebetovské pile věrný až do své smrti, která jej zastihla předčasně, v pouhých dvaapadesáti 
letech. Zemřel v Brně v nemocnici na Žlutém kopci 12. 8. 1928.

adolf Bušina
Nejstarší syn manželů Lamberta a Josefy Bušinových, Adolf se narodil 23. 2. 1904 v Knínicích na čp. 35. Jak je zřej-
mé ze soupisu z r. 1920, sice pokračoval v rodinné tradici a vyučil se tesařem, řemeslu se však nevěnoval, a pokud 
přece jen ano, pak pouze krátkou dobu.
Dne 12. 7. 1927 se Adolf Bušina – to se právě zdržoval jako mlynářský pomocník na mlýně ve Velké Bíteši – oženil 
s Marií Prchalovou (*4. 12. 1901), dcerou hostinského Františka Prchala z čp. 60 v Knínicích. Abychom mohli sle-
dovat dál životní příběh Adolfa Bušiny, musíme se nejdříve seznámit s rodinou jeho manželky Marie.
Marie Prchalová
Otec Marie Prchalové se jmenoval František a narodil se v r. 1871 v Knínicích na čp. 101 stolaři Tomáši Prchalovi. 
Přibližně kolem r. 1895 odešel sloužit do Mikešova mlýna ve Skalici nad Svitavou, kde se seznámil se svou budoucí 
manželkou Josefou, dcerou skalického domkaře Jana Sedláka. Brzy po svatbě, která proběhla 21. listopadu 1899 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Svitávce, opouští František skalický mlýn a ¨po zhruba tři následující roky se z něho 
stává šafář v panském dvoře v Míchově. Odtud odchází nejpozději na podzim r. 1903 do propachtované hospody 
v Podolí. Někdy krátce před r. 1909 se vrací zpět do rodných Knínic, kde si pronajímá obecní hostinec v čp. 107. Jako 
vedlejší zdroj příjmů uvádí k r. 1910 navíc obchodování s dobytkem.
Jistým mezníkem v životě Františka Prchala se bezesporu stává 14. prosinec r. 1918, kdy s manželkou – každý „ku 
polovici“ – kupují od  Anny Prchalové (příbuzenský vztah jsem pro tuto chvíli nedohledávala) bývalou židovskou 
nálevnu v čp. 60. Od této chvíle je František Prchal konečně ve svém, jeho štěstí však nemá dlouhého trvání. Po 
několika málo letech přichází těžká nemoc a František Prchal umírá v pouhých třiapadesáti letech dne 2. 8. 1925 na 
„rakovinu šíje“.
Majitelkou hostince se stává vdova Josefa Prchalová, která jej na základě svatební smlouvy ze dne 4. 11. 1931 
předává rovným dílem své dceři Bohumile Jelínkové a jejímu manželovi Františkovi. Tak jsme se dostali k dětem, 
respektive ke čtyřem dcerám Františka a Josefy Prchalových.
Nejmladší z dcer, již zmiňovaná Bohumila (*4. 5. 1909, Knínice 107 - †27. 12. 1992) se 24. 11. 1931 provdala za te-
saře Františka Jelínka z čp. 48 v Knínicích. Manželé bydleli na čp. 60, kde se jim narodili synové František, Bohuslav 
a dcera Marie. Hostinec vedli Jelínkovi někdy do konce 40. let, poté byl zrušen.
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Prostřední dvě dcery manželů Prchalových, Božena a Josefa se narodily na hostinci v Podolí. Mladší Božena  
(*3. 7. 1905) vystudovala učitelský ústav a nastoupila na místo literární učitelky v obecné škole na Benešově. Zde 
se seznámila s  učitelem Vincencem Sychrou rodem z Úsobrna a 6. 8. 1931 se na Starém Brně za něho provdala. 
Vincenc Sychra působil od r. 1935 na Benešově jako správce školy, později zastával funkci ředitele. Když v r. 1964 
odešel do důchodu, odstěhoval se s manželkou do Olešnice.
Starší dcera Josefa (*9. 9. 1903) se podle matričního záznamu v knize narozených provdala 26. 2. 1927 ve Svitávce 
za jistého Františka Krále. V soupisu „Odstěhovaných z městečka Knínice“ z doby kolem r. 1935 se uvádí, že je 
provdána za učitele Horáka na Benešově. Zda jsou obě – nebo aspoň jedna – z těchto informací pravdivé, nemohu 
pro tuto chvíli ani potvrdit, ani vyvrátit. Další zprávy o Josefě se mi zatím nalézt nepodařilo.
Nejstarší dcera manželů Prchalových, Marie se – jak již víme – v r. 1927 provdala za Adolfa Bušiny.

marie a adolf Bušinovi
Marie a Adolf vedli hostinec v čp. 60 od své svatby v r. 1927. Když na podzim r. 1931 předala Josefa Prchalová živ-
nost manželům Jelínkovým, pronajali si Bušinovi hostinec v čp. 106 (dnes budova Agrospolu). Zde bydleli přibližně 
tři roky, načež se přestěhovali do zadaptované části domu čp. 60, které bylo nově přiděleno čp. 199. V r. 1935 se 
Adolf Bušina uvádí jako „obchodník s pivem“. Tuto živnost provozuje přibližně do r. 1940, poté pracuje jako dělník 
(není upřesněno kde) a věnuje se hospodářství.
Manželům Bušinovým se narodilo devět dětí (jak již víme, sám Adolf rovněž pocházel z devíti dětí). V kojeneckém 
věku zemřeli syn františek (*1933), dcera marie (*1934) a na začátku války ještě druhý syn antonín (*1940). 
Dospělosti se dožilo pět synů a jedna dcera.
Nejstarší syn Marie a Adolfa Bušinových se jmenoval Jaroslav (*1928–†1997; vyučil se u zámečníka Mazala v Bos-
kovicích a po celý život pracoval jako soustružník v Minervě;  zůstal svobodný a bydlel v Knínicích na čp. 199), poté 
následoval adolf (*1929–†2012; vyučil se u fy Baťa ve Zlíně obuvníkem a poté odešel pracovat do baťovské továrny 
– pozdějšího národního podniku ZGK a ještě pozdější firmy BOPO – v Třebíči, v níž před odchodem do důchodu za-
stával místo vedoucího nákupu; s manželkou Martou roz. Dědičovou vychovali dvě dcery), oldřich (*1931–†1982; 
vyučil se obchodním příručím a v podstatě celý svůj profesní život jezdil s pojízdnou prodejnou Jednoty Boskovice; 
s manželkou   Zdenou roz. Prodělalovou bydleli v Knínicích na čp. 281), Bohumil (*1935 -†1988; vystudoval Vy-
sokou školu zemědělskou v Praze a poté pracoval jako agronom v několika JZD v rámci republiky, před odchodem 
do důchodu nastoupil do SZP ve Skalici nad Svitavou, kde se zabýval ochranou rostlin; v r. 1958 se oženil s Annou 
Koupkovou rodem z Ml. Boleslavi) a konečně zdeněk (*1938; po ukončení průmyslové školy v Jedovnicích byl 
přijat na místo konstruktéra v ČKD Blansko, při zaměstnání vystudoval VŠE v Praze, poté pracoval jako ekonom  
v DIU Jevíčko a jako obchodní náměstek v MŠLZ Velké Opatovice, krátce před důchodem se ve funkci ekonomického 
ředitele vrátil zpět do ČKD Blansko;  v r. 1963 se oženil s Marií Polákovou z Drválovic, v manželství se narodili syn 
a dcera).
Dcera manželů Bušinových, Pavla (*1946) byla po ukončení ekonomické školy ve Svitavách zaměstnána jako sekre-
tářka, později jako hospodářka v MŠLZ Velké Opatovice. Provdala se za Josefa Karáska.
Adolf Bušina zemřel 23. 11. 1948 v Knínicích na čp. 199, jeho manželka Marie jej přežila o třiatřicet let.

na své dětství, prožité v Knínicích, vzpomíná pan ing. zdeněk Bušina.
„Tatínek hospodařil na pronajatém poli, vedle toho choval krávy, prasata, kozy a také měl dva koně, se kterými jeden 
čas rozvážel po okolních vsích pivo. Bohužel, jeho obchodování nakonec skončilo debaklem, protože tatínek nevy-
bíral zálohy na lahve.  Stáčírna piva byla u Jelínků v hostinci.
Na své dětství, i když jsem jeho část prožil za války, vzpomínám velmi rád.
Do první třídy jsem nastoupil v posledním válečném školním roce 1944/45. Novou školu zabrali Němci, proto jsme 
chodili do staré školy pod „Jozéfkem“. Vzpomínám si, že v první třídě jsme ještě používali na psaní tabulku a ka-
mínky, žádné sešity. Ty až později.
Z Němců jsme měli strach. Dnes se to zlehčuje, ale tehdy bylo mezi lidmi velké napětí, člověk si nebyl jist životem.  
I ve mně byla jednou malá dušička.  Šli jsme tenkrát ze školy, když kteréhosi z kluků napadlo plivnout na právě pro-
jíždějící esesácké auto. Němci zastavili, vyskákali ven a hnali se po nás. Na ten strach, co jsem v tu chvíli prožíval, 
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nikdy nezapomenu. Střemhlav jsem se rozběhl zadem kolem mlýnského náhonu k našim vratům. Byly zavřené na 
petlici, proklouznout se dalo jedině úzkým otvorem pro psa. Jak jsem se dírou prosoukal, popravdě dodnes nevím. 
Vylezl jsem si na půdu do sena a s hrůzou jsem čekal, co bude dál. Němec o mně zřejmě nevěděl, dál mne nehledal, 
tak jsem nakonec vyvázl ve zdraví.
Strach jsme také zažili, když jednou otce kdosi udal, že zabil načerno prase: bylo nás pět kluků, nějak nás uživit 
musel. Na dveře tehdy zabouchal gestapák a sotva stačila maminka otevřít, hned se hrnul dovnitř.  Začal zostra co  
a jak, když však nakonec viděl kolik nás je a slyšel maminčiny prosby, zřejmě se v něm hnulo svědomí, vzal si tašku 
plnou ovaru, co mu maminka honem nachystala, a bez dalšího odešel.
Velmi často se stávalo, že městečkem za zvuku bubínků pochodovala mládež z Hitlerjugend. Mladí Němci bydleli  
v měšťanské škole, a co si pamatuji, chovali se velmi drze. Nepříjemnost s nimi zažila i moje maminka. Za kostelem, 
„Pod Jankem“ se tam říká, měli naši pole. Jednou se k němu přihnali němečtí hoši a ve vzrůstající jetelině začali hrát 
fotbal. Jak to maminka zjistila, vlítla neohroženě mezi ně, začala nadávat a bajdou je hnala z pole pryč. Kluci byli 
zpočátku zaskočeni, ale nakonec se kupodivu v klidu sbalili a odešli. 
V paměti mi utkvěly živé vzpomínky na konec války, na kolony projíždějících Němců, Rusů a Rumunů.
Protože se po válce dávala měšťanka do pořádku, chodili jsme ještě takové dva, tři roky do staré školy. Z předmětů 
mne nejvíce bavila matematika a fyzika, a také přírodopis, ten však pouze do okamžiku, než mne pan učitel Dokoupil 
jak se říká – podusil na krásnoočku zeleném. Dostal jsem tehdy pětku a na milý přírodopis jsem od té chvíle docela 
zanevřel. Také jsem neměl rád kreslení.
Vzpomínám na paní učitelku Formanovou, Jakubcovou, Meluzínovou a ještě z obecné školy na paní učitelku Macu-
rovou, dále na pana učitele Vacu, Hrouzu, Dokoupila či Vykoukala z Boskovic. Na pana učitele Macuru mám neza-
pomenutelnou vzpomínku, když mi – to jsme se zrovna honili v šatnách – dal takový pohlavek, že se mi až zajiskřilo 
před očima. Z pana učitele jsem měl od té chvíle respekt a na další honičky ve škole jsem raději rychle zapomněl.
Ještě se mi vybavuje, že na zpěv nás měl pan ředitel Meluzín.
Vždy jednou za týden se konala ve škole osvětová beseda spojená s přednáškami a promítáním krátkých filmů. K na-
šim nejoblíbenějším patřil loutkový film Vzpoura hraček, ten jsme obdivovali.
Rád vzpomínám na své kamarády, na Jiřího Pulce, Františka Palčíka, Josefa Odehnala, Antonína Látala… Podle míst-
ních částí – Trávníky, Podsedky, Vanovská ulice – jsme si zakládali kluby, které potom mezi sebou navzájem soupeřily: 
v lepším případě jsme se utkali ve fotbale, v horším došlo i na nějaké ty klukovské boje, kdy vzduchem létalo vše, co 
bylo právě při ruce. I já jsem byl jeden čas velitelem klubu, který si říkal podle anglického letectva – Raf.
V zimě jsme bruslili na mlýnském rybníku nebo jsme chodili lyžovat na Skalku nad Knínicemi. Přes léto směřovaly 
naše klučičí výpravy do Šebetova na koupaliště. Voda zde byla příjemně teplá na rozdíl od koupaliště pod Vratíko-
vem, kam jsme se občas vydali pěšky přes melkovské údolí.
Po ukončení deváté třídy jsem odešel na strojírenskou průmyslovku do Jedovnic. Otevřel se přede mnou zcela nový 
svět a s ním přišly i nové radosti a pochopitelně – jak to v životě bývá – i  starosti.“

Poděkování 
Za vzpomínky a též za fotografie děkuji panu Ing. Zdeňku Bušinovi z Boskovic a paní Anně Bušinové z Knínic.

Příště
V únorovém čísle Zpravodaje si povíme něco o místním zemědělství a také o tom, jak dostala knínická obecní rada 
příkaz pěstovat bource morušového.

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

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



František Prchal, hostinský na čp. 60 
s dcerami – vpravo Marie. Kolem r. 1910.

Marie a Adolf Bušinovi se syny (zleva) Zdeňkem, 
Bohumilem a Jaroslavem. Kolem r. 1945.

Marie Bušinová se syny 
(zleva) Oldřichem, Jaroslavem, 
Adolfem, Zdeňkem a Bohumilem, 
a s dcerou Pavlou. Kolem r. 1970.
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