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Oddíl TJ Malá Haná Knínice Vás srdečně zve na

IX. PLES FOTBALISTŮ
který se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018

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 100 Kč.
Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.
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Revitalizace vodních nádrží
V prosinci 2017 byly zahájeny práce na revitalizaci vodních nádrží Pod Jankem. Došlo k vypuštění 
horní nádrže, výlovu ryb a jejich přesunutí do spodní nádrže. Postupně bude probíhat rekonstrukce 
spodní nádrže a Brudně. Veškeré práce budou ukončeny v prosinci 2018. 

informace  z  radnice

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.

Dotace z Jihomoravského kraje pro SDH Knínice
Jihomoravský kraj Brno poskytl v roce 2017 dotaci Sboru dobrovolných hasičů Knínice na nákup 
přívěsného zásahového vozíku a zásahových oděvů, obuvi, rukavic, přileb a záchranářského batohu. 

Hřbitov – zákaz vstupu se psy
Upozorňujeme občany, že v areálu celého hřbitova v Knínicích platí zákaz vstupu se psy. Žádáme 
občany, aby zákaz respektovali. Děkujeme. 

Vítání občánků
V neděli 28. ledna 2018 ve 13.30 hod. proběhne v obřadní síni Úřadu městyse Knínice vítání ob-
čánků narozených v druhé polovině roku 2017.
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Nová autobusová zastávka Panský sad

U S n e S e n Í
č. 19 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
18. 12. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
Zprávu finančního výboru.
Informace uvedené v Diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Lukáše Mahela.   

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 8/2017.
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.  Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 1. 2018.  
6.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2018. 
6.3.  Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2019–2021.
7.2.  Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 2018 
 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.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvková organizace, pro rok 2018.
9.2.  Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s obcemi Vanovice, 
 Sudice a Vážany.
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9.3.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 2/2017 kterou se stanoví část společného 
 školského obvodu základní školy.
10.1. Směrnice pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu nebyla projednána, 
 byla doporučena k přepracování. ZM schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 26. 6. 2017.
11.2. Znění Smlouvy č. 1030038944/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích 
 p.č. 2854, 4722 a 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.3.  Znění Smlouvy č. 1030040340/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích 
 p.č. 4802 v k.ú. Knínice u Boskovic.
11. 4. Znění Smlouvy č. 1030040598/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích 
 p.č. 2854, 4594 a 4605 v k.ú. Knínice u Boskovic.
11. 5. Znění Smlouvy č. 1030040720/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku 
 p.č. 2757/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.
12.2.  Prodej pozemku p.č. 135/37 – ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 10.200,- Kč bez DPH. Kupující J. F. 
12.3. Prodej pozemku p.č. 5144 – travní porost o celkové výměře 174 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za kupní cenu 6 960 Kč bez DPH. Kupující R. M.  
12.4.  Prodej pozemku p.č. 5145 – travní porost o celkové výměře 249 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 9 960 Kč bez DPH. Kupující J. S. 
13.2.  Koupi pozemku p.č. 387/15 o výměře 74 m2 a pozemku p.č. 387/16 o výměře 5 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu 8 295 Kč do vlastnictví městyse Knínice. 
 Prodávající P. a M. H., J. M., J. Z. a R. Š. 
13b).1. Doporučení Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku uvedené 
 v zápise č. 5 ze dne 13. 12. 2017.

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. 2017.
7.4.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice 
 ve schváleném znění. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2018.
9.4.  Uzavřít Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy 
 s obcemi Vanovice, Sudice a Vážany. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2018.
11. 6. Uzavřít Smlouvy č. 1030038944/001, 1030040340/001, 1030040598/001, 1030040720/001 
 o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen s E.ON Distribuce, a.s. 
 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49.
         Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2018.
12.5. Uzavřít kupní smlouvy na prodej pozemků s kupujícími J. F., R. M. a J. S.
   Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 2. 2018.
13.3.  Uzavřít kupní smlouvu s prodávajícími P. a M. H., J. M., J. Z. a R. Š.  
   Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 2. 2018.

Pavel Pecha, Lukáš Mahel  
Ing. Zdeněk Kříž, starosta



4

odpady
Odvoz domovního odpadu: 18. 1., 1. 2.

Provozní doba skládky: 
Vstup na skládku a uložení odpadu v zimním 
období dle aktuálních povětrnostních pod-
mínek, jen po předchozí dohodě se správcem 
skládky panem Bílkem, mobil: 774 680 100.

KniHoVna
Půjčovní doba:
úterý – 16.00–19.00 hodin
Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

SBĚRNÝ DVŮR: 
20. 1. 2018 8.00–11.00 hodin.

VoLBy 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech:
pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobota 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dnech: 
pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobota 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice č. 107. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
Váš požadavek prosím sdělte na tel.č. 516 465 423, nebo 774 654 232. 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční 
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, koná se druhé kolo volby prezidenta. 
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů.
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech voleb prezidenta 
České republiky ve volební místnosti.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 23. 1. 2018 od 07:00 do 12:00 hod. část obce Knínice.
Vypnutá oblast: od domu číslo popisné 22, 147, 29, 28 po dům číslo popisné 24 a 142 
a po odběrná místa na parcele číslo 277/1 a 276/2
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Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení toho-
to nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona 
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádá odběratele el. energie  
o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: 
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení 
za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem 
vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.
eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo 
použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

šKoLa  a  šKoLKa
PŘÁNÍ  DO NOVÉHO ROKU  2018
Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy. Dovolte mi, abych Vám i všem budoucím žákům, 
spolupracovníkům popřál šťastný a veselý rok 2018.
Jako každý rok přeji našim žákům bystrou mysl a do dalšího roku mnoho šťastných kroků. Ro-
dičům trpělivost, učitelům rozvahu, moudrost a optimizmus. Aby Vás nový rok přivítal pozitivní 
energií, láskou a harmonií. Aby pro Vás byl úspěšný nejen po pracovní, ale také především po osob-
ní stránce, aby na Vás v něm čekalo nejedno pozitivní překvapení, které obohatí Váš život. Abyste 
v jeho průběhu našli to, po čem toužíte, co hledáte, a aby Vás provázelo pevné zdraví, štěstí, láska  
a vřelé úsměvy. Našim podporovatelům, aby nám i nadále zachovávali přízeň, vždyť všichni tito 
lidé mají podíl na úspěších, kterých ve škole i mimo ní dosahujeme.
Ještě jednou všem děkuji, přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti pro nadcházející období.

Mgr. Jiří Horníček
ředitel školy

Prosinec v mateřské škole
Prosinec je pro děti měsíc plný očekávání příchodu Vánoc, ozdobeného stromečku a dárků pod ním. 
Aby dětem čas do nadílky utekl co nejrychleji, připravily jim paní učitelky z MŠ bohatý program.
Jako každý rok přišel k Restauraci Pod Lípou nakládat dětem Mikuláš doprovázený čerty a andělem. 
Děti z MŠ předvedly krátký program složený z básniček, koled a písniček, který se všem přítomným 
moc líbil. Poděkování patří p. uč. Bohatcové, Pokorné a Jarůškové, které s dětmi program připravily.
4. prosince se ve všech třídách MŠ uskutečnily rukodělné dílničky, na kterých si děti společně  
s rodiči vyrobily výrobky, které využijí k vánoční výzdobě u nich doma. Po skončení vyrábění jsme 
společně rozsvítili stromeček před mateřskou školou a zazpívali si koledy. Věříme, že společně 
strávené odpoledne přispělo k navození té správné sváteční atmosféry.
Následující den nás navštívili učitelé a děti ze Základní umělecké školy Velké Opatovice. Zahráli  
a zazpívali nám koledy a vánoční písně.
Protože vánoční svátky jsou především o pohádkách, byly se děti na dvě pohádky podívat. Mladší 
ze třídy Žabek byly společně s dětmi z 1. třídy ZŠ v Blansku na pohádce Černoušek Bumti v Grón-
sku a starší děti ze všech tříd byly v Boskovicích na pohádce O štěstí a kráse, kterou jim zahráli 
studenti středních škol z Boskovic.
Celý prosinec zněly mateřskou školou vánoční písničky a koledy a děti pilně vyráběly ozdůbky 
na stromeček a vánoční přáníčka. Každý týden jsme ve třídách rozsvítili na adventním věnci další 
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svíčku a vyprávěli si o tom, co si přejeme pod stromeček. Paní učitelka Ošlejšková nám vyprávěla 
příběh o narození Ježíška a děti si mohly prohlédnout betlém s jesličkami a všemi postavami.
Teď už se všichni moc těšíme, až zazvoní kouzelný zvoneček a rozsvítí se světýlka na stromečku.  

Za všechny děti z MŠ a paní učitelky Vám všem přejeme klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví 
v novém roce 2018.

za kolektiv MŠ Anna Kočí

Rukodělné dílničky
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Rozsvícení stromečku před mateřskou školou

Pohádka Černoušek Bumti v Grónsku
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Adventní dílničky
V úterý 12. prosince se ve všech třídách prvního stupně rozsvítily vánoční stromečky, rozezněly 
tóny koled a vánočních písní, aby navodily příjemnou předvánoční atmosféru při vytváření přá-
níček, svícínků, stromečků a jiných drobností s vánoční tematikou. Mezi prací si mohli všichni 
posedět, popovídat a občerstvit se ve vánoční kavárničce v přízemí školy.
Poděkování patří všem, kteří přišli, ale také osmákům a deváťákům, kteří pomáhali v dílničkách, 
v kavárničce a tam, kde bylo zrovna třeba.

Mgr. Iva Paráková

Mikulášská nadílka v 1. třídě
V první třídě naděloval Mikuláš. Protože byli prvňáčci šikovní a dočetli Živou abecedu, donesl jim 
Slabikáře. Samozřejmě nezapomněl ani na drobné dobrůtky.

Mgr. Helena Paroulková
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SporT

oddÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KnÍnice

KLUBy  a  SpoLKy

Sbor dobrovolných hasičů, 
Divadelní spolek Knínice

zvou všechny děti na

Karneval
v sobotu dne 13. ledna 2018 ve 14.00 hodin

v sále KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Občerstvení zajištěno

Aktuality TJ Malá Haná Knínice, z.s.
Tradice se mají zachovávat. Proto i letos proběhl v místním sportovním areálu na tréninkové loučce 
na Silvestra rekreační fotbal. Zúčastnila se ho především mládež a organizační tým ve slušném 
počtu. Počasí nejhorší za posledních minimálně 10 let, mrazu ani sněhu jsme si neužili. Přesto fot-
bálek zahřál tělo i srdce, připravený čaj osvěžil mládež, svařáček dospělé.
Fotbalové soutěžní dění je během zimních měsíců v útlumu. K udržení kondice dětí a mládeže probíhají 
téměř každodenně tréninky v tělocvičně místní školy. Pokud to dovolí počasí, trénuje se i venku. Zpes-
třením jsou v tomto období alespoň účasti na turnajích v rámci okresu. Za zdůraznění pak stojí účast 
mladších žáků v Zimní halové lize, pořádanou oddílem Lokomotiva Horní Heršpice. Hraje se v Brně, 
turnajovým způsobem (během jednoho dne více zápasů) za účasti 12 mužstev jihomoravského kraje. 
Abychom neopomněli kulturní aktivity, dovolujeme si vás pozvat na již IX. FOTBALOVÝ PLES 
dle samostatně uvedené pozvánky. 
Dále informujeme, že jsme od loňského roku nastartovali nové webové stránky – www.tjkninice.cz, 
abychom vás mohli informovat o kompletním aktuálním dění našeho fotbalového klubu. Součástí 
stránek je i bazar kopaček, vytvořený zejména pro využití dětí a mládeže.
Za organizační tým děkujeme všem příznivcům a účastníkům našich kulturních akcí za podporu 
v minulém roce, do nového roku přejeme všem občanům štěstí, pevné zdraví a každodenní spoko-
jenost v osobním životě.

Stanislav Horák
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UPLyNULÉ  AKcE
Mikulášská nadílka
V sobotu 2. prosince uspořádal před Restaurací Pod Lípou Sbor dobrovolných hasičů Knínice  
a Městys Knínice tradiční mikulášskou nadílku. Nadělování předcházelo vystoupení dětí s místní 
mateřské školy a ohňostroj. Dárkové balíčky pro děti připravila prodejna Jednota Knínice. Poděko-
vání patří všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli.

ÚM

poHLed
do historie obyvatel Městyse Knínice

Jak šel čas…

HiSTorie

IV. Životní úroveň
(1946–1975)
Místní rozhlas
Po staletí bývalo na českém venkově i ve městech zvykem, že všechny důležité zprávy vyhlašoval tlučením na buben obecní 
zřízenec. Změna – tedy aspoň v Knínicích – nastala 30. listopadu 1946, kdy se zdejší MNV rozhodl zřídit veřejný rozhlas. Se 
svým požadavkem se obrátil na Vojtěcha Kupsu z Vanovic, který dodal a nainstaloval celé zařízení, tedy – jak uvádí kronika – 
„100watový  přístroj s veškerým příslušenstvím a 9 ampliony“, což přišlo obecní pokladnu bratru na 32 270 Kčs. 
Rozhlas v této podobě sloužil do r. 1970, kdy došlo k jeho rozšíření ze stávajících 9 na 23 amplionů. Zároveň byla 
v kanceláři MNV zřízena nová ústředna. Další, tentokrát ovšem zásadnější rekonstrukce se místní rozhlas dočkal  
o deset let později, v r. 1980, kdy byla celkovým nákladem 144 000 Kčs provedena kompletní výměna vedení a dále 
byly pořízeny samostatné stožáry pro ampliony. Výraznou modernizací prošel – v souvislosti s rekonstrukcí veřejné-
ho osvětlení – místní rozhlas naposledy v l. 2000–2002. 

První veřejný telefon 
Odhaduji, že počet zdejších telefonních stanic by se v době před válkou dal spočítat nanejvýš na prstech jedné ruky. To 
máme obecní úřad, snad škola, možná fara, v úvahu by přicházel i Jarošův mlýn či některý z hostinců… a dále – dále 
tu byla ještě veřejná stanice. Tu vůbec první zřídila obec v přízemí radnice v létě r. 1936, a jak se dočteme v kronice – 
zprávu, že veškerému „občanstvu odevzdává se k používání“ vybubnoval 23. července obecní strážník Josef Barva.

Spotřební družstvo „Včela“ a ti druzí…
V r. 1948 si obchodní prostory v přízemí radnice pronajalo za roční nájem 5 400 Kčs Spotřební družstvo Včela.  
V r. 1949 zřídila Včela další prodejnu v Horních Podsedkách (bohužel se neuvádí, na kterém domě). Obě prodejny 
později převzalo družstvo Jednota Boskovice. 
Zápis v kronice z r. 1956 zmiňuje, že „toho času jsou v Knínicích dva obchody se zbožím potravinářským a drobným 
spotřebním, jeden obchod s oděvy a střižným zbožím. Hostince jsou dva a jedno holičství a kadeřnictví. Pekárna 
zásobuje obec a okolí chlebem a rohlíky. Dále je tu jedna prodejna masa.“ 
Pekárna v Jarošově mlýně, o níž je v textu řeč, prošla – aspoň podle kroniky – v r. 1960 rozsáhlejší rekonstrukcí. Po 
nějaké době byl však její provoz zastaven. Znovu byla krátce otevřena po r. 1967, a to z popudu místních občanů, 
nespokojených s kvalitou dováženého blanenského chleba.  Pekárnu obsluhoval pan Přikryl, pekař ze Sudic.
V r. 1958 bylo zbořeno stavení čp. 137 a na jeho místě vyrostla a v létě r. 1959 byla také slavnostně otevřena prodejna 
průmyslového zboží. Dnes se tu nachází hostinec Na Terase.
Dodnes si vzpomínám na směsici vůní, která mne obklopila pokaždé, když jsem s dětskou nedočkavostí vystoupala 
po schůdkách pojízdné prodejny, se kterou k nám do Kapouňat (část Šebetova) tuším jednou za týden přijížděli man-
želé Bušinovi z boskovické Jednoty. V prodejně bylo možné nakoupit všechny základní potraviny, ty však pro mě 
nebyly tak lákavé jako nejrůznější cukrovinky, ke kterým patřila na prvním místě veliká, kulatá lízátka…  
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Možná nejsem sama, možná si někdo z vás při vzpomínkách na dětská léta také rád  vybaví pojízdnou prodejnu; 
třeba tu, která po r. 1967 zastavovala dvakrát týdně u „staré školy“ naproti Kulturnímu domu. Jak uvádí kronikář, 
dělo se tak ke spokojenosti občanů, bydlících na horním konci obce. Pravidelné příjezdy autobusu-prodejny Pramen 
Boskovice měly dokonce za následek zlepšení obsluhy v místní prodejně Jednota Boskovice. 
Maso a masné výrobky se ještě v r. 1967 prodávaly třikrát týdně v bývalém Blahově řeznictví v domě čp. 64  na 
městečku (poblíž zastávky). 
Neutěšený stav obou obchodů s potravinami vedl nakonec v r. 1969 boskovickou Jednotu k rozhodnutí postavit 
novou, na tehdejší dobu moderní samoobslužnou prodejnu. Jak uvádí zápis v kronice, v červenci téhož roku byly 
vybagrovány vedle prodejny technického zboží základy. Potom se až do listopadu nepracovalo. Teprve na zákrok 
MNV se začal dovážet materiál a v prvé polovici listopadu byly základy vybetonovány. Stavbu sice prováděla Jed-
nota Boskovice, MNV však musel zajistit několik stálých pracovních sil.

Měnová reforma v r. 1953 
Měnová reforma přišla jako blesk z čistého nebe – ještě dva dny před tím totiž vláda ujišťovala, že k reformě nedojde, 
že to jsou všechno fámy – dne 1. června 1953. Cílem reformy mimo jiné bylo vypořádat se s přídělovým systémem 
(k 31. 5. 1953 byly zrušeny potravinové lístky a poukázky na textil a obuv, které byly zavedeny na prahu II. sv. v.)  
a zastavit černý trh. Důsledkem naopak bylo znehodnocení úspor a propadnutí vázaných vkladů všeho obyvatelstva.
Jak reagovali na měnovou reformu obyvatelé Knínic? Ve zdejší kronice se dočteme následující: „Měnová reforma způso-
bila v obci rozruch. Peníze staré přestávají platit a musí se vyměnit za nové. Každý občan si vymění 300 Kčs v poměru 1:5, 
tj. za 300 Kčs dostane 60 Kčs v nové měně, ostatní si vymění v poměru 1:50.  Kníničtí občané mění peníze na poště v Šebe-
tově. Poštovní úřad v Šebetově vyměnil ve svém obvodě starých peněz za 6 milionů 100 tis. Kčs. Zároveň zboží zlevněno: 
1 kg másla na volném trhu bylo za 140 Kčs, nyní za 25 Kčs; pánské kolo bylo za 3500 Kčs, nyní za 560 Kčs; 1 kg cukru na 
volném trhu byl za 130 Kčs, nyní za 14 Kčs; pánské šaty byly dříve za 10 000 Kčs, nyní 700 Kčs. Měnovou reformou byli 
nejvíce postiženi ti, co si šetřili na stavbu domků a peníze neuložili si v bance. Nyní každý začíná šetřit od začátku.“

Očekávané zdražení v r. 1967
Jako zbytečné se nakonec ukázaly obavy veřejnosti ze zdražení, které mělo proběhnout na Nový rok 1967. Šlo o uměle 
vyvolanou fámu, které lidé zcela podlehli, a tak – jak se píše v kronice – nakupovali před Vánocemi r. 1966 „elektrické spo-
třebiče, televizory, radia, pračky, bytová zařízení, tesilové látky a obleky. Následkem toho byl v obchodech nedostatek zboží 
tohoto druhu. A tak se jezdilo nakupovat do Brna a jiných měst. Potravin byl dostatek, proto o ně nebyl zvýšený zájem.“
V r. 1969 se zhoršila situace se zásobováním uhlím. Znovu byly zavedeny příděly: každá rodina měla nárok na  17q uhlí.

Obecní chudobinec
Chudobince se v obcích zřizovaly na základě dekretů císaře Josefa II. od 80. letech 18. st. Jejich hlavním posláním bylo 
omezit žebrotu a sjednotit péči o chudé. V 60. letech 19. st. vyšel zákon, podle kterého byla obcím zavedena povinnost 
pečovat o chudé podle domovského práva, což znamenalo, že obec přijímala jen své domovské příslušníky a nikoliv cizí.
V Knínicích stával chudobinec na Horním Trávnice a měl čp. 170. Podle soupisu obyvatel z r. 1920 v něm bydleli 
manželé Koneční s dcerou, manželé Filipovi se dvěma dětmi, starší manželé Koneční a dva „staří mládenci“ Tomáš 
Uhlíř a Tomáš Vávra. Všichni dospělí se živili nádenickou prací.
O osudu chudobince, který už svému účelu delší dobu nesloužil, a nezdálo se, že by kdy ještě sloužit vůbec měl, 
rozhodli členové MNV, když na svém zasedání 13. 9. 1948 jednohlasně odhlasovali, aby byl za 30 000 Kčs prodán 
truhláři Bohumilu Švábenskému. Jak dodává kronikář: 

Životní úroveň
V r. 1956 si kronikář pochvaloval, že městečko má dobré spojení s okresním městem i s ostatním světem. (Okresním 
městem v té době byly Boskovice.) Navíc dodává, že „se zvedla i životní úroveň zdejších obyvatel, což lze nakonec 
vidět podle toho, že deset občanů vlastní automobil, jeden nákladní auto a sedmatřicet má motocykl.“ 
O rok později počet majitelů osobních vozů v Knínicích doznal jisté změny, nikoliv však směrem nahoru, jak by se 
dalo předpokládat. Podle kronikáře totiž bylo v městečku pět automobilů, dále jedno nákladní auto a pětatřicet moto-
cyklů. Každá domácnost měla kolo, 200 domácností vlastnilo „radioaparát“, 80 domácností pračku a 12 domácností 
ledničku. „Vidíme, jak životní úroveň našich občanů roste,“ zdůrazňuje kronikář a pokračuje: „když ještě v r. 1936 
byly v obci jen tři motocykly a žádné auto, či pračka nebo lednička. Televizor v obci ještě není, ale jakmile bude na 
rok dokončena výstavba brněnského vysílače, bude jich i tu jistě dost.“
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A měl pravdu. Ke konci r. 1960 již zářilo namodralé světlo televizní obrazovky za okny dvanácti domácností. Na 
podzim r. 1966 byla postavena retranslační televizní stanice u autostrády, která výrazně zlepšila televizní signál. Jak 
se dočteme v kronice, její provoz byl zahájen 2. prosince. Zapojena byla na elektrický proud od kravína. „Antény jsou 
nasměrovány tak, že jsou napojeny Vážany, Knínice a Šebetov. Nyní jsou i domy nad Hradiskem pokryty televizním 
signálem. Televizory jsou téměř v každém druhém domě.“ dodává v závěru kronikář.

Drobné provozovny
Od r. 1959 fungovalo v obci několik drobných provozoven, které nabízely služby holičské, kadeřnické, krejčovské 
(tyto provozovny byly přímo zařazeny do rozpočtu MNV), dále zednické, stolařské, elektrikářské – včetně opravny 
rádií, které byly mimorozpočtové. V r. 1961 k nim ještě nově přibyla provozovna zasklívání oken. 

Družstevní prádelna
Počátkem 50. let byly na vesnicích hojně zřizovány družstevní prádelny, které měly usnadnit práci zaměstnaným 
ženám. V Knínicích byl návrh na ustavení prádelenského družstva jednohlasně přijat 28 členkami Rady žen dne  
8. 3. 1949. Prádelenské družstvo existovalo jako odbor zemědělského strojního družstva, později jako součást pří-
pravného výboru zdejšího JZD. Pračku a odstředivku pro družstevní prádelnu přidělila okresní družstevní rada v Bo-
skovicích. Hospodářský odbor při JSČZ v Knínicích zaplatil jen 2 000 Kčs, dalších 20 000 Kčs poskytlo formou 
subvence ministerstvo zemědělství. 
Výbor družstva nejdříve usiloval o stavbu družstevní prádelny. Ženy zahájily práci kopáním písku na dálnici a místní 
rolníci slíbili odvoz kamene z obecního kamenolomu. Když stavbu ONV nepovolil, rozhodlo se družstvo zadaptovat 
dům č. 159. Z bývalého chléva byla zřízena prádelna o výměře asi 15m2, do které byl zaveden elektrický proud. Dne 
16. 6. 1951 bylo vše hotovo a družstevní prádelna mohla zahájit svůj provoz. V kronice se dále uvádí: „Prádelna má 
vchod dvorem. Nájemné činí 40 Kčs za měsíc a platí se majitelce budovy, paní Janků z Boskovic. O družstevní prádelnu 
se velmi zasloužila učitelka Ad. Jakubcová. Náklad na adaptaci byl uhrazen podíly členek po 200 Kčs a čistým výnosem 
tří společenských zábav, pořádaných prádel. družstvem. V době zahájení činnosti prádelny stoupl počet členek na 26  
a při likvidaci družstva v březnu r. 1952 činil počet členek 65. Prádelenské družstvo odevzdalo zařízenou prádelnu MNV. 
Členky bývalého družstva utvořily výbor žen při MNV, který dne 2. května 1952 zahájil svoji činnost.“
Úměrně s tím, jak se postupem času zvyšoval v domácnostech počet praček, klesal zájem o využívání družstevní 
prádelny. V r. 1967 se proto rada MNV usnesla prádelnu zrušit a stroje odprodat nebo odvést do šrotu. 

Kam s ním?
… ptal se Jan Neruda, když ve svém fejetonu řešil problém jak se zbavit starého, vyřazeného slamníku. Podobnou 
otázku si odjakživa kladli i zdejší obyvatelé. Na rozdíl od známého spisovatele však měli odpověď nasnadě: k uklá-
dání odpadků jim totiž sloužily nejrůznější jámy ať již přírodní či uměle vyhloubené.
Jak uvádí kronika, ještě v r. 1965 se odpadky zavážel hluboký úvozu za Vanovskou ulicí. Obyvatelé z Dolních Tráv-
níků házeli odpadky do starého koryta Semiče za domkem rodiny Hauptových, obyvatelé z horního konce Knínic 
vyváželi odpad do zmol nad hřbitovem. Po r. 1967 se odpadky shromažďovaly na nakládací ploše u železniční 
zastávky, odkud se potom odvážely. 
Zlomovým pro manipulaci s domovním odpadem se pro Knínice stalo léto r. 1973, kdy do městečka poprvé přijel 
kuka vůz Služeb města Boskovic, aby zde vyvezl prvních 130 popelnic.

Příště
V únorovém čísle si povíme o hostinci na čp. 161, který si kolem r. 1870 postavil hostinský a řezník Josef Müller. 

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

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



V přízemí radnice se až do poč. 70. let 
min. st. nacházel obchod Jednota Boskovice. 
(Foto kolem r. 1960.)

Prodejna potravin Jednoty Boskovice krátce po svém dokončení. (Foto asi z r. 1973.)

Slavnostní otevření prodejny 
průmyslového zboží v létě r. 1959.
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