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Městys Knínice a přátelé kulturního domu 
srdečně zvou VŠECHNY NAŠE OBČANY na 

SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ 
SE SENIORY

které se uskuteční 

v sobotu 1. října 2016 od 15 hodin 
v kulturním domě v Knínicích

Vystoupí děti z místní ZŠ a MŠ s tanečním programem.
Představí se břišní tanečnice Basima a Dilshad. 

Proběhne komentované promítání 
současných fotografií městyse Knínice.

Podíváte se na západní pobřeží USA  
při přednášce s promítáním fotografií.

Vystaveny budou fotografie 
a kroniky městyse Knínice.

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku. 
Pro naše seniory připravíme pohoštění zdarma – zákusek, chlebíček, kávu, čaj, 

víno červené či bílé nebo pivo. Pro zájemce zajistíme odvoz tam i zpět. 

Pro všechny ostatní bude k dispozici alko a nealko pití a pochutiny za levné ceny. 

Vstup zdarma. 
Těší se na Vás pořadatelé. 
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Prohlídky komínů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, na možnost zajištění této 
služby. Případní zájemci se mohou nahlásit do středy 19. 10. 2016 v kanceláři úřadu městyse. 
Předpokládaná cena za revizi jednoho komínu je 400 Kč. Každý další komín za 100 Kč. Prohlídky 
budou provedeny ve čtvrtek 20. 10. 2016.

Příprava rozpočtu na rok 2017
Městys připravuje rozpočet na rok 2017. Případné podněty pro stavby, opravy, rekonstrukce, dopravu, 
využití prostor, zeleň, herní prvky, mobiliář atd. můžete sdělovat v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 

Změna územního plánu městyse Knínice
Zastupitelstvo městyse Knínice schválilo návrh na změnu územního plánu městyse Knínice. Týká 
se zejména změn vyvolaných dokončenými pozemkovými úpravami k.ú. Knínice u Boskovic  
a využití budovy Knínice 106, včetně pozemku. 
Případné Vaše podněty na změny sdělujte prosím také v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 

Vítání občánků
V neděli 2. 10. 2016 v 13.30 h. a 14.00 h. se uskuteční v obřadní síni Úřadu městyse Knínice slav-
nostní přivítání občánků do svazku naší obce. 

Místní poplatky
Žádáme občany, kteří do 30. 9. 2016 neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč/osoba/rok 
a místní poplatek za psa, aby tak neodkladně učinili. Číslo účtu je 168 554 808/0300, variabilní 
symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
Pro úhradu v hotovosti využívejte úřední dny pondělí 7.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, 
středa 7.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h.

Kronika městyse Knínice 
Sdělujeme zájemcům, že v sobotu 1. 10. 2016 budou v kulturním domě v Knínicích od 15 – 18 hodin 
vystaveny kroniky městyse Knínice k veřejnému nahlédnutí. 

Volby 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje se uskuteční:
v pátek 7. 10. 2016  od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 8. 10 2016  od 8.00 do 14.00 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, 
proběhne 2. kolo senátních voleb:
v pátek 14. 10. 2016  od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 15. 10. 2016  od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je zasedací místnost úřadu městyse v Knínicích č. 107.

Informace o způsobu hlasování a možnosti hlasovat ve volbách na voličský průkaz najdete v mi-
nulém vydání Zpravodaje městyse Knínice 9/2016. 

informace  z  radnice
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Vrtaná studna na hřišti
Vrtání studny na hřišti proběhlo úspěšně ve dnech 22. - 23. 9. 2016. TJ Malá Haná Knínice byla 
v rámci tohoto projektu úspěšná s žádostí o finanční podporu z dotačního programu Jihomoravské-
ho kraje Brno. Studna zajistí zásobu vody pro závlahu fotbalového hřiště. 

U S n e S e n Í
č. 13 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
19. 9. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
4.6 Bez připomínek sdělení Pavla Lajšnera dle § 5 čl. 8. jednacího řádu ZM.
11.1. Informace uvedené v Diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Romana Ožvoldíka, Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016. 
4.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2757/2 o výměře cca 40 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za min. cenu 50 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. 
4.4.  Záměr prodeje pozemku p.č. 4806 o výměře 962 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic,  
        za min. cenu 100 Kč/m2.
4.7.  Záměr prodeje pozemku p.č. 4728 o výměře 1486 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
        za min. cenu 50 Kč/m2 .
4.9.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4730 o výměře cca 450 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za min. cenu 50 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením.  
5.2.  Prodej pozemku p.č. 2355/37 o výměře 224 m2 – ostatní plocha, pozemku p.č. 2355/38 
 o výměře 42 m2 – ostatní plocha, pozemku p.č. st. 238/3 o výměře 15 m2 – zastavěná plocha, 
 dílu b) o výměře 9 m2 a dílu d) o výměře 3 m2, oddělených geometrickým plánem 
 č. 262-20031030/2003 od pozemku p.č. ZE 5593 a 5684 a dále prodej pozemku p.č. 2354/5 
 o výměře 118 m2 – zahrada, vše v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 20 550 Kč. 
 Kupující BŽ.
6.2. Záměr koupě části pozemku p.č. 5142, v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře cca 80 m2 
 do vlastnictví městyse Knínice za cenu 90 Kč/m2.      
7.2.  Smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m2, 
 jenž bude geometrickým plánem oddělen od stávajícího pozemku p.č. 4821, o výměře 
 6 098 m2 „orná půda“, LV 677, pro obec Knínice a k.ú. Knínice u Boskovic u Katastrálního 
 úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, kde smluvními stranami jsou 
 Městys Knínice jako budoucí darující a VK, jako budoucí obdarovaný. K specifikaci 
 budoucího stavebního pozemku je předložen přibližný zákres budoucího stavebního pozemku 
 do katastrální mapy. Podmínkou pro darování budoucího stavebního pozemku dle budoucí 
 darovací smlouvy je geometrické rozdělení pozemku p. č. 4821 na jednotlivé stavební pozemky.
8.2.  Bezúplatné nabytí pozemků: p.č. 2758/4 o výměře 600 m2,
     p.č. 2758/5 o výměře 82 m2,
     p.č. 2758/6 o výměře 200 m2,
     p.č. 2768/12 o výměře 78 m2,
     p.č. 2768/13 o výměře 310 m2,
     p.č. 2768/14 o výměře 13 m2,
        dle geometrického plánu č. 627-1896/2016, od Jihomoravského kraje Brno. 
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odpady
Odvoz domovního odpadu:  13. 10., 27. 10.

Sběrný dvůr:  15. 10. 8.00–11.00 hod.

Provozní doba skládky: 8. 10., 22. 10. – sobota
 8.00–15.00 hodin
Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.

KNIHOVNA
Půjčovní doba o prázdninách:
úterý vždy od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

9.2.  Znění Smlouvy č. 1030021021/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích 
 p.č. PK 5754, PK 5623, PK 5622, 243/10, 368/5, 369/4, 2888/10, 3825/1, 3826, 4819, 4836 
 a 4840 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
9.3.  Znění Smlouvy č. 1030029162/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích p.č. 108/2 
 a 2351/9 v k.ú. Knínice u Boskovic.
9.4.  Znění Smlouvy č. 1030032003/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p.č. 4802 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
9.5.  Znění Smlouvy č. 1030032212/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku 
 p.č. PK 2757/2  v k.ú. Knínice u Boskovic.  
9.6.  Znění Smlouvy č. 1030032252/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích 
 p.č. 2757/1 a 3836 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
10.2. Nové parametry nabídky s ohledem na koupi budovy Agrospolu a.d., Knínice 106 
 a pozemku p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1146 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic do majetku Městyse Knínice.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3. Uzavřít kupní smlouvu s kupujícím BŽ. Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2016.
7.3. Uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě budoucího stavebního pozemku o výměře cca 
 800 m2 s VK. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2016.
8.3.  Administrativní zajištění převodu pozemků do majetku městyse a uzavření darovací smlouvy 
 s Jihomoravským krajem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82. 
 Zodpovídá: ÚM.
9.7.  Uzavřít Smlouvy č. 1030029162/001, 1030032003/001, 1030032212/001 a 1030032252/001 
 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. 10. 2016.

Roman Ožvoldík, Ing. Stanislav Horák
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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9. třída v Brně
V pátek 16. září nám počasí přálo, původní předpověď deště meteorologové přesunuli až na sobotu, 
a tak nás v Brně přivítalo teplo a slunečno. Nejdříve jsme měli domluvenou komentovanou prohlíd-
ku v Kapucínské hrobce. Paní průvodkyně nás všechny mile přivítala a hned nás rozesmála větou: 
„Dejte si, prosím, batohy tady do šatny a počkejte na mě u první rakve.“ Pak už nám poutavě vy-
právěla o baronu Trenckovi, kapucínech, barokních freskách i mumiích. Z krypty jsme si přes Zelný 
trh vyšlápli do kopce až na Petrov. Zrovna byla mše, tak jsme se dovnitř nepodívali. Alespoň jsme 
se z teras pod Petrovem rozhlédli po Brně a ukázali si význačné dominanty. Dále jsme se přesunuli 
ke Kostelu svatého Jakuba a pak na náměstí Svobody. U orloje jsme si počkali, až vypadne kulička. 
Na Staré radnici jsme kromě kola a draka viděli i ukázku ražby brněnského groše. U jednotlivých 
zajímavostí po cestě se žáci střídali se svými krátkými referáty. Pak už nás čekalo divadelní před-
stavení Brněnské pověsti v divadle Reduta. Začalo sice se zpožděním, ale naštěstí jen malým, takže 
jsme zpáteční vlak stihli. 

Mgr. Helena Paroulková

šKOlA  A  šKOlKA

Přivítali jsme prvňáčky
Prázdniny skončily, začíná nový školní rok 2016/2017. V letošním roce do lavic zasedlo celkem 
21 prvňáčků. Přivítat je přišel pan ředitel, paní zástupkyně a pan starosta. Při vstupu „do velkého 
světa“  je samozřejmě doprovázeli i rodiče a prarodiče. 
Co popřát novým školáčkům? Aby vše zvládli s úsměvem a na samé jedničky, naučili se proplouvat 
v moři písmenek a čísel, zvládli počty i čtení a našli spoustu dobrých kamarádů. 
Milé děti i rodiče, ať Vám po celý rok svítí sluníčko, ať je co nejméně mráčků jak na obloze, tak  
i ve škole.
Přeji Vám trpělivost, radost z výsledků a spokojenost při vzájemné spolupráci.

Mgr. Ivona Kobylková
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Mateřská škola
Září v MŠ probíhalo ve znamení adaptace nových dětí na školní prostředí, paní učitelky, spolužáky 
a školková pravidla. Všechny děti to zvládly velmi rychle a začaly se brzy zapojovat do většiny 
aktivit. Jelikož nám počasí přálo a v první polovině září vládlo ještě léto, vychutnávali jsme si pobyt 
venku a maximálně využívali prostředí přírodní zahrady. Ve druhé polovině měsíce jsme se hravou 
formou seznamovali s podzimem: učili se říkadla, vyráběli bramborová tiskátka, sledovali promě-
nu přírodní zahrady. Děti s rozšířenou environmentální výchovou vnímaly přírodu opravdu všemi 
smysly. Chodily bosy, vyráběly šperky z jeřabin a jedlých květů, uspořádaly „piknik“ v přírodě 
s ochutnávkou podzimních plodů. Zjišťovaly, odkud se berou brambory, když sledovaly jejich vy-
orávání a sběr. Samy si jich také pár nasbíraly a upekly v popelu. Objevily, že cukrová řepa, z které 
se vyrábí cukr, je opravdu sladká, sbíraly šípky a lískové oříšky a pozorovaly drobné živočichy 
(veverku, žábu, motýly, housenky a hlemýždě). Ve čtvrtek 8. 9. proběhlo také informativní setkání 
s rodiči (tzv. třídní schůzka), které vyvrcholilo společným posezením na přírodní zahradě, kde jsme 
si mohli nejen opéci párek, ale také se vzájemně lépe poznat.
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KluBy  A  SPOlKy

Knínická drakiáda           
V neděli 16. 10. zveme všechny děti i jejich rodiče či praro-
diče k opětovnému hromadnému pouštění draků. Sraz na poli 
u cesty, která vede k „lesní školce“. Od 14:30 pokus o let.  
V 15:00 velký dračí závod, poté přesun k rybníčkům, kde 
bude možnost opékání párků (vlastních) a vysvobozování 
princezny ze spárů draka. Teplý čaj zajištěn.

Na všechny odvážlivce se těší Hanka a Danka

uPlyNulé  AKCE

Pochod R43
Na podporu problematiky rychlostní komunikace R43 (tzv. Hitlerovy dálnice) pořádá každoročně 
Český svaz turistů Boskovice, ve spolupráci s ostatními partnery, Pochod po dálničním tělese R43. 
Start pro knínické občany je již tradičně na křižovatce cyklotrasy 5223 a dálničního tělesa. Cíl na 
výletišti v Mladkově, kde je pro všechny zúčastněné připraven kulturní program. Poděkování patří 
všem, kteří přišli podpořit řešení komunikace R43.
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PřÍSPěVEK  OBčANA  DO  ZPRAVODAJE
Příspěvek do Zpravodaje Městyse Knínice
Stalo se už tradicí, že poslední sobotu v měsíci červnu se v Knínicích schází spolužáci ze střední 
školy, kteří povinnou docházku ukončili v roce 1954. Z velkého počtu se nás letos sešlo jenom 14. 
Bylo to v důsledku stárnutí a odchodu na onen svět, ale také z částí i v důsledku různých zdravot-
ních potíží, nebo i nezájmem. Každopádně bych, jménem těch, kteří přišli, poděkoval několikaleté-
mu organizátorovi našich srazů, Antonínu Hylšovi za to, že se srazy vůbec pořádají. Osobně jsem 
přesvědčen, že jiný organizátor by se jen stěží našel. 

Již několik let se scházíme v příjemném prostředí restaurace „Na terase“ a ke vší spokojenosti 
prožíváme příjemné chvíle se svými spolužáky, které, někdy jen stěží poznáváme. Na nás všech se 
podepsaly jednak válečné roky s nedostatkem zdravého stravování, ale i (a to hlavně) věk. Nicméně 
je vždy krásné si vzpomenout na léta, kdy jsme byli mladší a o životě jsme až tak moc nevěděli, 
ale byly to radostné roky prožité v krásném prostředí Knínic. Řada z nás dosáhla v životě mnoha 
úspěchů, nevyhnuly se nám i některá zklamání, nebo nepříjemnosti, ale nakonec jsme konstatovali, 
že jsme rádi, že jsme se tohoto setkání v relativním dobrém zdraví dočkali. Budeme se těšit na příští 
shledání 24. 6. 2017.

Na závěr připojuji básničku, kterou pro nás složila Jaruška (za svobodna Davidová) a která přesvěd-
čivě a s humorem popisuje náladu, která nás setkáním provázela.

Napijme se vínka zvolna, 
než přejdeme na vodu,
sešli jsme se spolu znova, 
z nostalgických důvodů.

Zkoumáme a konstatujeme, 
ač je nám to nemilo,
za ty roky, co se známe, 
že se hodně změnilo.

Tomu vzali slepák, žlučník 
a té zase dělohu, 
další stůňou na ledviny, 
pět jich pajdá na nohu.

Máme brýle – nejmíň dvoje, 
z porcelánu protézu,
v uších vatu, v kyčlích nerez, 
na zápěstí ortézu.

Nechceme už šperky, prachy, 
nechceme už akcie, 
potom bychom mřeli strachy, 
že nás někdo zabije.

Přece jen už nejsme mladí, 
přemáhá nás únava,
když skleróza hodně řádí, 
depka s námi zamává.

Přibyla nám kila, vrásky 
a ubyly radosti, 
prořídly nám zuby, vlásky, 
došlo už i na kosti.

Sedíme už doma klidně, 
prostě jako kus pařezu,
svaly měknou, páteř tuhne, 
radši nikam nelezu.

Nebudeme si den kazit, 
zvolejme jak jeden muž – 
neztrácejme klid a humor, 
nezoufejme, bude hůř!

Víme dobře – nepomůže 
naříkat a bědovat, 
ještě přece zbylo hodně, 
z čeho se lze radovat!

Rodák a spolužák z Knínic, Ing. Jiří Macura.
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POHlED
do historie obyvatel Městyse Knínice

Blahovi v Knínicích 
(II. část)

S potěšením vždy uvítám, když se na mne, milí čtenáři, obrátíte s tím, že byste rádi doplnili či upřesnili obsah někte-
rého z článků, v němž si vyprávíme o historii Knínic. Díky tomuto vašemu vstřícnému přístupu se tak mám možnost 
dozvědět řadu zajímavostí, které bych v archivu hledala opravdu marně.  Všechny informace se snažím pečlivě 
zaznamenat a příležitostně otisknout. A to je i dnešní případ.  

Na základě řekněme nových poznatků jsem se rozhodla znovu otevřít kapitolu, kterou jsem – v prosinci to budou už 
dva roky – věnovala řeznickému rodu Blahů. Tehdy na své předky, potažmo na jednu větev svého rodu zavzpomínal 
pan Julius Blaha z čp. 76. Dnes dám slovo dalšímu potomkovi  této rozvětvené rodiny, panu Pavlu Blahovi ze Svitáv-
ky, který mne nedávno zcela neočekávaně oslovil dopisem, v jehož úvodu zmiňuje: „V pátek 3. 6. 2016 při setkání 
spolužáků v Knínicích jsem obdržel Zpravodaj městyse Knínice, kde se píše o historii rodiny Blahové z Knínic.  Píše 
se zde také o druhém synovi Jana a Veroniky Blahových, Janovi (*1914), který byl mým otcem. Z neznalosti bylo 
vynecháno jednadvacet let jeho života v Drválovicích.“ 

O osudu Jana Blahy ml. jsem neměla nejmenší tušení, a proto jsem si vyprávění jeho syna, pana Pavla Blahy se 
zájmem vyslechla. I když se životní příběh jeho otce po svatbě dotýkal Knínic už jen okrajově, rozhodla jsem se jej 
zařadit do dnešního čísla. Ještě dříve však pan Pavel Blaha zavzpomíná na svého dědečka, řezníka Jana Blahu st., 
který provozoval řeznickou živnost v čp. 64 na městečku. 

Jan Blaha st.
(*1883–†1964)
Úvodem si připomeňme, že Jan Blaha st. pocházel ze starého řeznického rodu Blahů z Boskovic. V r. 1908 se oženil 
s Veronikou Ševčíkovou z čp. 15 v Knínicích. Manželé bydleli na čp. 56. V r. 1912 přikoupili domek čp. 156 v záto-
čině pod kostelem, kde Jan Blaha provozoval do r. 1922 řeznictví. Poté stavení prodal a s rodinou se odstěhoval na 
hostinec do Borotína. 

V pol. 30 let předávají  Blahovi  hostinec nejstaršímu synovi Aloisovi a vracejí se zpět do Knínic, kde kupují podse-
dek čp. 64. Jan Blaha v něm hospodaří a současně provozuje řeznickou živnost. Počátkem 50. let je řeznictví znárod-
něno, porážka je zrušená a v provozu zůstává pouze obchod, který Janu Blahovi pomáhají vést jeho synové Ladislav 
a později Jan, oba vyučení řezníci.  V r. 1960 Ladislav Blaha dům prodává a v téže době zaniká i řeznictví.

Janovi a Veronice Blahovým se narodilo pět dětí. Nejstarší Alois, rovněž vyučený řezník, žil nějakou dobu v Boro-
tíně. Těsně před válkou se vrátil do Knínic. S manželkou a třemi dcerami hospodařil na čp. 79, kde také v r. 1946 
umírá. O druhorozeném Janovi si povíme v následující kapitole, nejmladší syn Ladislav bydlel do r. 1957 v Kníni-
cích, poté se s rodinou odstěhoval do Konice, kde dlouhá léta vedl prodejnu řeznictví. Dcery Antonie a Veronika se 
provdaly do Bystřice pod Hostýnem.

Tolik tedy ve stručnosti o rodině Jana Blahy st. a nyní již dejme slovo panu Pavlu Blahovi a jeho vzpomínkám.

HISTORIE
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„Na dědu si pamatuji zhruba od svých pěti let. Bylo po válce, maminku nám popravili Němci, a tak mne a mého bra-
tra otec často vozil z rodných Drválovic k dědovi do Knínic. V Knínicích jsem začal chodit i do první třídy, asi po půl 
roce jsem se však stěhoval zpět do Drválovic a v docházce do školy jsem pokračoval ve Vanovicích. Zpět do Knínic 
jsem se vrátil až s nástupem do měšťanky, kde jsem po třech letech ještě absolvoval jednoroční učební kurz. Z Drvá-
lovic jsme chodili do školy pěšky polními cestami, autobus z Vanovic začal jezdit až někdy kolem sedmé třídy.

Ale vraťme se zpět k mému k dědovi. Ten bydlel a součastně provozoval řeznictví v čísle 64 na městečku. V levé  před-
ní části domu měl zařízený obchod. V zadu, na zakrytém dvorku stála porážka a vedle dílna na zpracování masa.  
Vzpomínám si, že děda v ní měl dva velké kotle na vaření masa, párků, jaternic, jelit a podobně.  Součástí zařízení 
byly také dvě udírny. A abych nezapomněl, vzadu pod kůlnou měl děda ještě lednici, postavenou z dvojitých desko-
vých stěn, vysypaných plevami. Led do ní navážel několikrát během zimy nejčastěji z rybníka pod kostelem. 

V r. 1946 zavedl děda moderní elektrickou chladírnu. Stará, dřevěná potom sloužila k uskladnění řepy.

Přísun masa na porážku si děda zajišťoval obchůzkami po okolních sedlácích. Nezřídka se také stalo, že musel pro 
dobytek dost daleko: jednou hnal ovce dokonce až od Vícova.

Tak jako většina řezníků, i děda měl dva bernardýny, kteří – zapřažení do žebřiňáčku – rozváželi po okolí maso, 
tlačenku, jelita… Už od útlého mládí s nimi jezdil můj otec, a to za každého počasí a pochopitelně kamkoliv, kam 
bylo právě třeba.

Řemeslu se u dědy vyučili všichni tři jeho synové, a také několik hochů z blízkých obcí. Jen tak namátkou si vzpomí-
nám na Přikryla z Pohory nebo Přibyla Chrudichrom.

Vedle řeznictví děda také hospodařil. Když jsem byl u něho, musel jsem mu pomáhat buď s koňmi na poli, anebo na 
šlachtu k zabíjení, škola neškola.  Pamatuji se, jak na mne čekával po ránu na schodech a sotva jsem vyšel z Vanovské 
ulice, už na mne volal, abych šel tu orat, tu vláčet, tu vozit hnůj; o školu že prý mít strach nemusím, že mi napíše 
omluvenku. Když jsem se po celodenní dřině – to mi bylo jedenáct, dvanáct let - vrátil večer domů do Drválovic, byl 
jsem tak unavený, že jsem nad učebnicemi doslova usínal. Jen ještě musím podotknout, že řezníka ze mě děda – ač se 
snažil – neudělal. Zabíjení zvířat mě nedělalo dobře.

Z bližších příbuzných si pamatuji na strýce Ladislava a tetu Vlastu, kteří než z Knínic odešli – strýc na prodejnu 
do Konice, teta se provdala do Zlína – bydleli s dědem a pomáhali mu. Nejraději však vzpomínám na tetu Štefku, 
vdovu po tatínkovu bratru Aloisovi, která bydlela se svými třemi dcerami na čp. 79. Společně s bratrem jsme ji často 
navštěvovali. Byla k nám velmi laskavá, a svým vlídným slovem dokázala pokaždé ukonejšit naše rozjitřené dětské 
dušičky.“

Jan Blaha ml.
(*1914–†1981)
Jan, druhý syn manželů Jana a Veroniky Blahových se narodil 5. ledna 1914 v Knínicích na čp. 56. Dne 5. prosince 
1937 se evangelickém kostele ve Vanovicích oženil s Marií Pospíšilovou, nar. 11. srpna 1916, dcerou rolníka Otakara 
Pospíšila z čp. 2 v Drválovicích. 

Po svatbě zůstali Blahovi v Drválovicích, kde hospodařili na statku čp. 13, který Marie dostala od své maminky. Zde 
se jim také v březnu r. 1938 narodil syn Jan a o více jak rok a půl později, v prosinci 1939 druhý syn Pavel. To už však 
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Evropou zmítala válka: Jan a Marie Blahovi nemohli tušit, že uběhne sotva pár měsíců a i oni pohlédnou z blízka do 
její tváře, že i jim zasáhne do života. A poznamená jej – bohužel, tragicky. 

„Na mého tatínka byl 11. ledna 1944 vydán celostátní zatykač, který byl ještě téhož večera vyhlášen radiem. Proná-
sledovalo jej gestapo a protektorátní četnictvo Brněnské a Boskovické oblasti.“   začíná vzpomínat pan Pavel Blaha 
na těžké chvíle, které prožíval jeho otec, potažmo celá rodina během II. svět. války.

„V r. 1942 začali rodiče ještě s několika dalšími sousedy vypomáhat skupince odbojářů, která se zformovala v lesích 
kolem Drválovic. Zásobovali je jídlem a ošacením, předávali jim zprávy od příbuzných a zprostředkovávali kontakty 
s ostatními skupinami.  

Původně odbojová skupina se postupně přetvořila v partyzánskou a v lese nad Drválovicemi si vybudovala bunkr. 
V září r. 1943, poté co partyzáni provedli nezdařený pokus o získání zbraní a navíc na sebe zcela zbytečně upozornili, 
když vypomáhali při žňových pracech na polích, naplánovalo gestapo razii, která však byla prozrazena. Z obavy 
před dalšími akcemi ze strany Němců se partyzáni rozešli a skrývali se po známých s tím, že se co nejdříve pokusí 
o přechod do Beskyd. Převoz zajišťoval jistý Šmíd, ve skutečnosti nasazený konfident gestapa, kterému se podařilo 
proniknout do drválovské skupiny a získat si důvěru velení. Tak se stalo, že nic netušící partyzáni včetně několika 
drválovských občanů byli postupně převáženi na chatu u Ochozu poblíž Brna, kde si měli podle sdělení Šmída před 
další cestou odpočinout. Ve skutečnosti zde však na ně už čekalo gestapo, všechny pozatýkalo a odvezlo do Kouni-
cových kolejí v Brně. 

V noci 11. ledna 1944 byly Drválovice obklíčeny německým vojskem a protektorátními četníky, kteří odtud nakonec 
odvlekli 11 osob. Můj otec měl štěstí. Podařilo se mu totiž uniknout otvorem ve štítu domu a utéct po zahradách. 
Vojáci jej nevypátrali, a to ani za pomoci vlčáka, kterého přivezli s sebou. Protože moje maminka nechtěla nic vy-
zradit, vzali ji jako rukojmí v přesvědčení, že se otec sám přihlásí. Nejdříve byla uvězněna na Cejlu v Brně, později 
v německém Görlitzu. Po mnohých útrapách nakonec převezlo gestapo maminku do pankrácké věznice v Praze, kde 
byla 5. 10. 1944 sťata gilotinou. Zdůvodnění – velezrada a podpora nepřátel říše. A aby to nebylo málo, ještě byla 
zbavena cti. 

Jak jsem se už prve zmínil, na tatínka byl po razii v Drválovicích 11. 1. 1944 vydán celostátní zatykač. Společně 
s několika dalšími se proto rozhodl pro okamžitý přesun na východní frontu, a to stejnou cestou, jako před ním část 
drválovské skupiny, totiž přes Šmída a tím tedy i přes chatu u Ochozu. Nemohl tušit, že jde o léčku. To pochopil až 
v okamžiku, kdy vystoupil ze sanitního vozu, který posloužil jemu a dvěma dalším odbojářům (po tu chvíli zamasko-
vaným obinadly v sanitce) během převozu jako úkryt, a zamířil k chatě. Sotva otevřel dveře, zahlédl za stolem gesta-
páka. Otec ani na vteřinu nezaváhal, stůl na něho převrhl, srazil další dva, kteří se drali za ním do chaty, a prostřílel 
si cestu do lesa. Němci ho pronásledovali, stříleli po něm, ale nezasáhli jej. 

Po několika minutách doběhl tatínek k vápencovému lomu. Kam dál? V chabém měsíčním světle si povšiml, že z boku 
stěny vyrůstá hustý strom.  Bez rozmýšlení na něho skočil a skryl se ve  větvích. Němci doběhli k lomu, a když nikde 
nezaznamenali žádný pohyb, s konstatováním „kaputt“ se obrátili zpět k chatě. Dál už po otci nepátrali;  ten strom 
mu zachránil život.

Otec naštěstí utrpěl jen lehčí zranění, zlomeninu neměl žádnou, a tak se bez otálení vydal na cestu do Drválovic, 
aby zde varoval ostatní před nasazeným konfidentem a tedy i léčkou u Ochozu. Lesem se doplížil do Babic, odkud se 
svezl schovaný na podvozku nákladního vlaku do Skalice. Skalické nádraží ale bylo obklíčeno německým vojskem 
a gestapem, a tak pokračoval ve vlaku dál do Letovic. Z Letovic zamířil do Drválovic. Byla tmavá noc, a tak šel po 
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silnici. Nad Letovicemi narazil na četníka, který otce poznal a pustil ho dál. Horší situace nastala v lese u Drválovic, 
kde hlídali šebetovští četníci. Táta se schoval za strom, jeden četník jej však zahlédl a posvítil mu baterkou od očí.  
Otec mu baterku i pistoli vykopl a než se četník vzpamatoval, ztratil se mu ve tmě.  V Drválovicích předal zprávu  
o vyzrazení, zůstat zde však nemohl. Dostal se do Knínic ke svému otci, a zde se potom schovával až do konce války 
za nedůstojných životních podmínek.

V červenci 1944 zemřela moje babička, tatínkova maminka. Otec pochopitelně na pohřeb jít nemohl, a tak se za 
smutečním průvodem díval z vikýřového okna. Zahlédli jej tam místní, a ti mi to také později vyprávěli.

O mne a mého staršího bratra se po celou dobu okupace starala drválovská babička. Měla strach, aby nás Němci 
nesebrali na převýchovu, a proto nás skrývala po příbuzných. Párkrát se stalo, že k nám do domu vtrhlo gestapo. 
Hledali otce či aspoň nějakou stopu po něm.  Mě s bratrem vyhnali bosé na dvůr, prošťourali každý kout, všechno 
zpřeházeli, vždy však bezvýsledně. Také nám zabavili veškerý majetek, babičce se však podařilo nad hospodářstvím 
získat správu, a proto byl dům i pole uchráněny cizí ruky. Výsledek hospodaření však Němci zabavovali.

Po válce se otec vrátil domů a začal znovu hospodařit. S bratrem jsme mu pomáhali. V listopadu 1958 se podruhé 
oženil s Lydií Pilátovou z Brna. O měsíc později prodal drválovickou usedlost a s manželkou se odstěhoval do Knínic.  
Otec zde vedl řeznictví přibližně dva roky, poté odešel do Horních Heršpic. Zemřel 11. 5. 1981.

Dům v Knínicích patřil strýci Ladislavovi, který jej v r. 1960 prodal. O dědu se postaraly tatínkovy sestry. Dožil 
v léčebně v Kroměříži. 

Po ukončení měšťanky a jednoročního kurzu jsem pracoval v zemědělství. Ještě před nástupem na vojnu jsem byl 
nucen odejít na roční brigádu do dolu v Oslavanech. Koncem vojny jsem se oženil do Svitávky. Bratr vystudoval 
Průmyslovou školu slévárenskou v Brně. Poté pracoval v Královopolských strojírnách. Zemřel 26. 8. 1993.“

Poděkování
Za vzpomínky a za fotografie, které jsou součástí dnešní přílohy, děkuji panu Pavlu Blahovi ze Svitávky.

Příště
V listopadovém čísle Zpravodaje  se vrátíme do počátku 20. st. a povíme si o mistru koláři Františku Krkavcovi  
z čp. 177.

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

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz
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Marie a Jan Blahovi. 
(Svatební fotografie, 
5. 12. 1937.)

Ladislav Blaha (vpravo) 
se synovcem Pavlem. 
(Knínice, kolem r. 1957.)

Pavel (*1939) a Jan (*1938) Blahovi. (1944)

Jan Blaha st. s vnukem Pavlem na dvoře 
v řeznickém domě čp. 64. (Knínice, kolem r. 1957.)





vrtání  studny  na  hřišti

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

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 21476. Uzávěrka příštího čísla je 23. 10. 2016. 
Číslo 10/2016. 43. vydání, 4. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 400 ks. Zdarma.

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


