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DRAKIÁDA
 KDY? 
 V sobotu 14. 10. od 14:30 hod.

 KDE? 
	 Na	obvyklém	místě	
	 (družstevní	pole	pod	cestou,	
	 která	vede	k	rybníčkům).

 CO S SEBOU? 
	 Něco	na	létání,	něco	na	opékání,	
	 něco	na	zahřátí.

Zváni	jsou	všichni,	staří	–	mladí,	
každý	si	trochu	zadovádí.	

Na všechny „dračí letce“ 
čeká sladká odměna!
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 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
 PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

Hlasování	probíhá	ve	dnech:
pátek 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hod.
a sobota 21. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hod.
Voličem	je	státní	občan	České	republiky,	který	alespoň	druhý	den	voleb	dosáhl	věku	nejméně	18	let.	
Volební	místnost	je	v	zasedací	místnosti	Úřadu	městyse	Knínice	č.	107.	Volič	po	příchodu	do	volební	
místnosti	prokáže	okrskové	volební	komisi	svou	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	platným	
občanským	průkazem,	nebo	platným	cestovním,	diplomatickým	nebo	služebním	pasem	České	repub-
liky	anebo	cestovním	průkazem.	Volič,	který	se	dostavil	do	volební	místnosti	s	voličským	průkazem,	
je	povinen	tento	průkaz	odevzdat	okrskové	volební	komisi.
Hlasovací	lístky	jsou	distribuovány	voličům	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb.	V	případě,	že	do-
jde	k	jejich	poškození	nebo	ztrátě,	anebo	volič	zjistí,	že	nemá	k	dispozici	všechny	hlasovací	lístky,	
je	možné	požádat	ve	volební	místnosti	okrskovou	volební	komisi	o	vydání	nové	kompletní	sady	
hlasovacích	lístků.
V	prostoru	určeném	pro	úpravu	hlasovacích	lístků	volič	vloží	do	úřední	obálky	jeden	hlasovací	lís-
tek	té	politické	strany,	politického	hnutí	či	koalice,	pro	niž	se	rozhodl	hlasovat.	Tím	volič	dává	hlas	
ve	prospěch	vybrané	politické	strany,	politického	hnutí	nebo	koalice.	Zároveň	může	volič	na	hlaso-
vacím	lístku	vybrané	politické	strany,	politického	hnutí,	koalice	zakroužkováním	pořadového	čísla	
nejvýš	u	4	kandidátů	uvedených	na	témže	hlasovacím	lístku	vyznačit,	kterému	z	kandidátů	dává	
přednost.	Jiné	písemné	úpravy	hlasovacího	lístku	nemají	na	posuzování	hlasovacího	lístku	vliv.
Volič	může	požádat	ze	závažných	důvodů	úřad	městyse,	a	ve	dnech	voleb	okrskovou	volební	komisi,	 
o	to,	aby	mohl	hlasovat	mimo	volební	místnost.	V	takovém	případě	okrsková	volební	komise	vyšle	 
k	voliči	dva	své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	úřední	obálkou	a	hlasovacími	lístky.	Tele-
fonní	čísla	do	kanceláře	Úřadu	městyse	Knínice	a	na	volební	komisi	ve	dnech	voleb	–	516	465	423,	
774	654	232.	

Prohlídky komínů
Oznamujeme	občanům,	kteří	mají	zájem	o	prohlídku	s	 revizí	komínu,	na	možnost	zajištění	 této	
služby.	 Případní	 zájemci	 se	mohou	 nahlásit	 do	 středy	 18.	 10.	 2017	 v	 kanceláři	 úřadu	městyse.	
Předpokládaná	cena	za	revizi	jednoho	komínu	je	400	Kč.	Každý	další	komín	za	100	Kč.	Prohlídky	
budou	provedeny	panem	Vyšehradem	z	Knínic	ve	dnech	19.–20.	10.	2017.

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme	občany,	kteří	dosud	neuhradili	místní	poplatek	za	provoz	systému	shromažďování,	
sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	ve	výši	500	Kč/osoba/rok,	
aby	tak	co	nejdříve	učinili.	Splatnost	byla	do	30.	9.	2017.	Platbu	proveďte	buď	převodem	na	účet	
městyse	Knínice	číslo		168	554	808/0300,	variabilní	symbol	číslo	popisné,	do	poznámky	napište	
Vaše	příjmení.
Dále	připomínáme	těm,	kteří	dosud	neuhradili	poplatek	za	psa,	aby	rovněž	tento	poplatek	co	nejdří-
ve	uhradili.	Částka	za	psa	v	rodinném	domě	činí	100	Kč,	za	druhého	a	každého	dalšího	150	Kč,	za	
psa	v	bytě	150	Kč,	za	druhého	a	každého	dalšího	200	Kč.	
Platbu	je	rovněž	možno	provést	na	výše	uvedený	účet,	VS	číslo	popisné,	do	poznámky	příjmení	
majitele	psa.	

INfORMACE  z  RADNICE
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Plné	znění	vyhlášek	naleznete	na	internetových	stránkách	městyse.	
A	v	neposlední	řadě	si	dovolujeme	připomenout	úhradu	smlouvy	o	nájmu	pozemků	těm,	kteří	mají	
s	městysem	smlouvu	uzavřenou	a	dosud	neuhrazenou.	
Pokud	budete	hradit	poplatky	v	hotovosti,	dovolujeme	si	Vás	požádat	o	dodržování	úředních	dnů,	
kdy	 jsme	Vám	plně	 k	 dispozici:	 v	 pondělí	 7.00–12.00,	 13.00–17.00	 h.	 a	 ve	 středu	 7.00–12.00,	
13.00–18.00	h.

Červený kontejner na sběr vysloužilých elektrozařízení
S	menším	zpožděním	byl	u	Restaurace	Pod	Lípou	umístěn	čer-
vený	kontejner	na	sběr	vysloužilého	elektrozařízení	a	baterií.	
Do kontejneru patří: 
Veškerá	drobná	elektrozařízení	z	kanceláře	i	z	domácnosti.
Počítače	a	jejich	příslušenství,	klávesnice,	tiskárny,	kalkulač-
ky,	audiotechnika,	mobilní	 telefony,	elektrické	hračky,	disc-
many,	MP3	 a	MP4,	 vysoušeče	 vlasů,	 holicí	 strojky,	 kulmy,	
žehličky,	rychlovarné	konvice	pod.	Vhazovací	otvor	pro	elek-
trozařízení	má	rozměr	49	x	39	cm.	
Kontejner	 má	 speciální	 kapsu	 určenou	 na	 baterie	 –	 otvor	
vpravo.
Co do kontejneru nepatří:	televizory,	počítačové	monitory,	zá-
řivky	a	úsporné	žárovky,	ostatní	odpady.
Odpady,	které	do	kontejneru	nepatří,	umístěte	prosím	ve	sběr-
ném	dvoře.

Návrh železničního jízdního řádu 2017/2018
Návrh	celého	jízdního	řádu	naleznete	na	internetových	stránkách	na	odkazu:
http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/navrh-jizdniho-radu-2018.html
Linku	262	Skalice	nad	Svitavou-Velké	Opatovice	naleznete	také	na	www.mestyskninice.cz.

Odpady
Odvoz domovního odpadu:	 12.	10.,	26.	10.
Omlouváme	za	chybně	uvedené	termíny	odvo-
zu	odpadů	v	minulém	vydání	zpravodaje.

Provozní doba skládky:	7.	10.,	28.	10.	–	sobota
	 8.00–15.00	hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan	Bílek	–	774	680	100

Cena	za	uložení	1	tuny	–	zemina	36	Kč,	
	 –	stavební	suť	109	Kč.

KNIHOVNA
Půjčovní doba:
úterý	–	16.00–19.00	hodin

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

SBĚRNÝ DVŮR: 
21. 10. 2017 8.00–11.00 hodin.
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OzNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Městys	Knínice	podle	ustanovení	§	45	odst.	2	zákona	č.	256/2013	Sb.	o	katastru	nemovitostí
(katastrální	zákon),	a	na	základě	oznámení	Katastrálního	úřadu	pro	Jihomoravský	kraj,	Katastrální
pracoviště	Boskovice	 (dále	 jen	 „katastrální	 úřad“)	 č.j.	OO-11/2016-731	oznamuje,	 že	 v	 budově	
Městyse	Knínice,	v	zasedací	místnosti,	v	době	od	2.10.2017	do	13.10.2017,	dále	na	KP	Boskovice,	
dle	úředních	hodin,	v	období	od	2.	10.	2017	do	13.	10.	2017,	bude	vyložen	k	veřejnému	nahlédnutí	
katastrální	operát	obnovený	přepracováním	na	digitalizovanou	katastrální	mapu	(dále	jen	„obno-
vený	katastrální	operát“)	v	katastrálním	území	Knínice	u	Boskovic,	prostor	mimo	DKM	po	KPÚ,	
obce	Knínice.
Ve	dnech	2.10.2017	a	11.10.2017,	v	době	od	8	do	17	hod.,	v	budově	Městyse	Knínice	bude	veřejné-
mu	nahlédnutí	přítomen	zaměstnanec	katastrálního	úřadu,	v	ostatních	dnech	bude	požadované	údaje	
poskytovat	zaměstnanec	obce	nebo	osoba	pověřená	obcí	(dále	jen	„zaměstnanec	obce“).	V	případě,	
že	zaměstnanec	obce	nebude	při	nepřítomnosti	zaměstnance	katastrálního	úřadu	schopen	poskytnout	
zájemci	požadované	údaje	o	jeho	vlastnictví,	bude	možné	po	předchozí	dohodě	nahlédnout	do	ob-
noveného	katastrálního	operátu	na	katastrálním	pracovišti.	Do	obnoveného	katastrálního	operátu	je	
současně	možné	po	dobu	jeho	vyložení	nahlédnout	i	na	webových	stránkách	Českého	úřadu	zeměmě-
řického	a	katastrálního	na	adrese:	http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.	
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1)	 Obnovou	katastrálního	operátu	nejsou	dotčena	vlastnická	ani	jiná	práva	k	nemovitostem	zapsaná	 
	 v	katastru	nemovitostí	(§	43	katastrálního	zákona).
2)	 Výměra	parcely	je	evidována	s	přesností	danou	metodami,	kterými	byla	zjištěna;	jejím	zpřesněním	 
	 nejsou	dotčeny	právní	vztahy	k	pozemku	[§	2	písm.	g)	katastrálního	zákona].
3)	 V	obnoveném	katastrálním	operátu	je	doplněna	dosud	platná	katastrální	mapa	zobrazením	hranic	 
	 zemědělských	a	lesních	pozemků,	jejichž	hranice	v	terénu	neexistují	a	jsou	sloučeny	do	větších	 
	 půdních	celků,	pokud	to	umožňuje	kvalita	jejich	zobrazení	v	grafickém	operátu	dřívější	pozemkové	 
	 evidence	 (§	 40	 katastrálního	 zákona),	 přitom	 tyto	 parcely	 jsou	 zpravidla	 označeny	 novými	 
	 parcelními	čísly,	aby	se	zabránilo	duplicitě	a	nedošlo	při	majetkoprávních	převodech	k	záměně	parcel.
4)	 Vlastníci	mohou	během	vyložení	obnoveného	katastrálního	operátu	a	ve	lhůtě	do	15	dnů	ode	 
	 dne,	kdy	skončilo	jeho	vyložení,	podat	námitky	proti	obsahu	obnoveného	katastrálního	operátu.	 
	 O	podaných	námitkách	rozhoduje	katastrální	úřad	(§	45	odst.	3	katastrálního	zákona).	V	této	 
	 době	mohou	vlastníci	ohlásit	případnou	změnu	osobních	údajů	doloženou	průkazem	totožnosti.	 
	 Neúčast	vlastníků	a	jiných	oprávněných	při	vyložení	operátu	není	překážkou	pro	vyhlášení	platnosti	 
	 obnoveného	katastrálního	operátu.
5)		Katastrální	úřad	vyhlásí	platnost	obnoveného	katastrálního	operátu	dnem	31.	10.	2017	Nebude-li	 
	 pravomocně	 rozhodnuto	o	některých	námitkách,	 je	 katastrální	 úřad	oprávněn	vyhlásit	 platnost	 
	 obnoveného	katastrálního	operátu	s	tím,	že	tuto	okolnost	vyznačí	v	katastru.	Po	nabytí	právní	 
	 moci	rozhodnutí	o	námitkách	katastrální	úřad	toto	upozornění	odstraní	(§	46	odst.	1	katastrálního	 
	 zákona).
6)	 Dnem	vyhlášení	platnosti	obnoveného	katastrálního	operátu	se	dosavadní	katastrální	operát	stává	 
	 neplatným	a	nadále	se	používá	obnovený	katastrální	operát	(§	46	odst.	2	katastrálního	zákona).
Toto	oznámení	se	doručuje	veřejnou	vyhláškou	v	souladu	s	ustanovením	§	25	zákona	č.	500/2004	Sb.,	 
správní	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů.
	 ●	 všem	vlastníkům,	kteří	mají	v	obci	trvalý	pobyt	nebo	sídlo,
	 ●	 těm	vlastníkům,	u	kterých	není	katastrálnímu	úřadu	znám	jejich	trvalý	pobyt	nebo	sídlo
	 	 a	kterým	z	uvedených	důvodů	nemůže	katastrální	úřad	doručit	toto	oznámení	podle	§	45	odst.	
	 	 2	katastrálního	zákona.
	 	 Pozn.:	Důsledkem	obnovy	katastrálního	operátu	může	být	jak	změna	výměry	parcel,	tak	změna	 
	 	 poplatníka	daně.	Vlastníci	nemovitostí,	u	kterých	došlo	ke	změnám	těchto	rozhodných	okolností,	 
	 	 jsou	povinni	podat	úplné	nebo	dílčí	daňové	přiznání	na	rok	následující	po	roce,	v	němž	tyto	 
	 	 změny	nastaly.	Podrobné	informace	jsou	uvedeny	na	webových	stránkách	www.cuzk.cz	–	katastr	 
	 	 nemovitostí	–	obnova	katastrálního	operátu	a	povinnosti	vlastníků	nemovitostí	podle	zákona		 
	 	 o	dani	z	nemovitostí.
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škOla  a  škOlka
VIDA! Brno – Elektromagnetická show
Školní	rok	se	prakticky	skoro	ještě	ani	nerozběhl	a	osmáci	s	deváťáky	už	vyrazili	do	Brna	za	vědou.	
Osmého	září	se	totiž	naproti	Brněnskému	výstavišti	uskutečnila	velkolepá	show	pořádaná	zábav-
ním	parkem	VIDA!.	Kromě	hodinového	pořadu,	kde	se	mohli	účastníci	na	vlastní	oči	přesvědčit	 
o	tom,	jak	umí	tančit	a	zpívat	elektromagnetické	vlny,	levitovat	magnety	a	jestli	jsou	dostatečně	
silní	na	to,	aby	takové	magnety	od	sebe	odtrhli,	byla	připravena	v	celém	areálu	ještě	spousta	zábavy	
navíc	v	podobě	stánků	jednotlivých	brněnských	škol.	Zde	si	mohli	procvičit	různé	znalosti	z	histo-
rie,	zeměpisu,	pravidel	silničního	provozu.	Vyzkoušet	středověké	brnění,	simulátor	automobilové	
nehody,	jízdu	na	motorce,	v	sanitce	i	hasičském	voze.	Třešničkou	na	dortu	pak	byly	střelné	zbraně	
a	náboje	všech	velikostí,	spolu	s	oblekem	pyrotechnika	u	stánku	Univerzity	obrany.	Pro	milovníky	
jídla	a	kuchařských	experimentů	se	našlo	dost	podnětů	u	stanoviště	Střední	průmyslové	školy	che-
mické.	Kdo	zná	z	filmového	seriálu	Návštěvníci	-	amarouny,	mohl	je	lehce	vyzkoušet	v	podobě	že-
latinového	kaviáru,	fialového	rosolovitého	vejce,	nebo	celé	řady	nejrůznějších	nápojů,	které	ovšem	
vypadávaly	z	obalů	v	podobě	kostek.
Na	závěr	celé	exkurze	jsme	se	přesunuli	do	centra	Brna,	kde	v	Diecézním	muzeu	proběhla	přednáš-
ka	na	téma	Světová	náboženství	–	judaismus,	křesťanství	a	islám.	Den	se	nám	velmi	vydařil	a	líbil,	
už	se	všichni	těšíme	na	další	povedené	akce.

Mgr. Jana Richterová

Naši prvňáčci
Určitě	nikdo	není	ráno	1.	září	více	napnutý	a	nervózní	než	prvňáčci,	jejich	rodiče	a	paní	učitelka.	
Dnes	se	ale	nervozita	brzy	rozplynula	a	naši	nejmenší	školáci	se	seznámili	nejen	s	paní	učitelkou	 
a	spolužáky,	ale	i	s	novými	pracovními	sešity	a	pomůckami	a	důležitými	místy	ve	škole.
Doufáme,	že	se	všichni	budou	do	školy	těšit,	bude	jim	s	námi	dobře	a	hodně	se	toho	naučí.

Mgr. Helena Paroulková
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ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU
Ve	středu	13.	září	jsme	odjeli	my,	šesťáci,	na	třídenní	adaptační	pobyt	do	Jevíčka.	Dopoledne	jsme	
si	prohlédli	centrum	Jevíčka	a	zavítali	jsme	i	do	židovské	čtvrti	k	synagoze.	Po	prohlídce	Jevíčka	
jsme	se	vydali	pěšky	do	penzionu	Eden,	který	se	nachází	asi	2	km	za	Jevíčkem.
Tam	 jsme	příjemně	strávili	následující	dva	dny.	Náplní	programu	 tohoto	kurzu	byly	hlavně	hry	 
a	aktivity,	při	kterých	jsme	se	navzájem	lépe	poznali	a	sblížili	se	s	novými	spolužáky	a	třídní	učitel-
kou.	Užili	jsme	si	spoustu	legrace.	Počasí	nám	docela	přálo,	a	tak	jsme	hodně	času	trávili	i	venku	 
a	na	hřišti.	Vrcholem	byla	stopovaná,	při	které	jsme	plnili	zajímavé	úkoly.	Stopovaná	nás	zavedla	
až	k	sanatoriu,	kde	mnozí	z	nás	nikdy	nebyli.	
Pobyt	se	nám	velmi	líbil	a	již	se	těšíme	na	další	akce.

Žáci 6. třídy
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září v Mateřské škole
Prázdniny	utekly	jako	voda	a	už	jsme	zase	zpět	v	naší	školičce.	Třídy	máme	krásně	vymalované,	
vyzdobené	a	vše	čistě	uklizené.	Také	jsme	změnili	jména	tříd	a	nově	se	jmenujeme	Sluníčka,	Be-
rušky	a	Žabky.
Na	září	máme	naplánovanou	třídní	schůzku	s	rodiči,	na	které	se	dozví	důležité	informace	ohledně	
provozu	v	MŠ	a	také	setkání	na	školní	přírodní	zahradě	na	seznamovacím	opékání	párků.	Doufáme,	
že	se	dětem	bude	celý	rok	v	MŠ	líbit,	prožijí	tu	spoustu	legrace	a	pěkných	zážitků	a	najdou	si	nové	
kamarády.	Předškolákům	přejeme,	aby	si	užili	poslední	rok	v	MŠ	a	dobře	se	připravili	na	vstup	do	
základní	školy.

Anna Kočí
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Pavel Lajšner

Od	října	začne	opět	v	tělocvičně	místní	ZŠ

CVIČENÍ  RODIČŮ  S  DĚTMI!
Cvičí	se	každé	úterý

od 17.00 do 18.00 hod.
Připojit se k nám mohou všechny děti zhruba od 3 let  

až po předškoláky v doprovodu maminky,  
tatínka, babičky, dědečka, strýce či tety.

Společné cvičení dětí a rodičů upevňuje základní citovou vazbu dítě-rodič. Smysl a velký 
přínos společného cvičení spočívá i v tom, že vede ke zdraví a lepší kondici dětí i rodičů. 
Cvičení v lekcích rozvíjí mimo jiné pohybové dovednosti dětí, zlepšuje se jejich koor-
dinace, prostorová orientace, síla, obratnost, učí se spolupráci s ostatními. Děti pak při 
nástupu do školy nemají strach ze cvičení na nářadí, protože je dobře znají.

Pokud	máte	zájem,	napište	si	o	podrobnější	informace	na	níže	uvedený	e-mail.

Na všechny cvičence se těší Mgr. Daniela Ošlejšková, dankos@razdva.cz
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KLUBY  A  SPOLKY

Farní	sbor	Českobratrské	církve	evangelické	ve	Vanovicích
srdečně zve na

K o n c e r t
komorní hudby
Sobota 7. 10. 2017 v 18 hodin

Evangelický kostel ve Vanovicích
       

 Účinkují:
Rula	Machačová	–	soprán
Lenka	Bartošková	–	varhany
Zdeněk	Kotouček	– housle

Vlastimil	Bialas	– tromba picolla e tromba in C
Lydyia	a	Sergej	Golubkovi	– el. klavír, el. varhany

  
 Program:

	Vivaldi	–	Bach,	Stradella,	Franck,	Massenet,	Čajkovský,	Rachmaninov
 

		Koncertem	provází:	Michaela	Pál
 

  Vstupné dobrovolné 

UPLYNULÉ  AKCE

zDRAVÍM VŠECHNY PŘÁTELE ROVNÝCH ŘÍDÍTEK A TLUSTÝCH PNEUMATIK.
Chtěl	bych	touto	cestou	poděkovat	všem,	téměř	140	baikerům	a	baikerkám,	kteří	se	i	za	nepříliš	
příznivého	počasí	statečně	poprali	s	nástrahami	tratí,	prvního	ročníku	VELKÉ	CENY	MĚSTYSE	
KNÍNICE,	která	se	tímto	stala	nedílnou	součástí	seriálu	MTB	závodů	SUPERIOR	POHÁRU	DRA-
HANSKÉ	VRCHOVINY.
Za	maximální	vstřícnost	děkuji	vedení	městyse.	Místním	hasičům,	za	bezchybné	zajištění	zázemí	 
u	kulturního	domu,	občerstvení	a	pomoc	při	přípravě	tratí.
Prvního	ročníku	byla	přítomná	i	senátorka	Ing.	Jaromíra	Vítková		a	poslanec	Poslanecké	sněmov-
ny	Parlamentu	ČR	Ing.	Jaroslav	Klaška,	kteří	společně	s	panem	místostarostou	městyse	Knínice	
Pavlem	Lajšnerem	ocenili	 a	 ohodnotili	 nejmenší	 závodníky.	Dekorování	 starších	 účastníků,	 byl	
přítomen	také	starosta	městyse	Ing.	Zdeněk	Kříž.
Vítězem	byli	všichni,	co	se	dokázali	s	nástrahami	počasí	a	náročností	tratí,	zbudovanými	odborní-
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kem	na	slovo	vzatým	Vlastou	Odehnalem	a	pod	dozorem	našich	traťových	maršálek,	Marty,	Danky	
a	Žanety	probojovat	až	do	cíle	své	rozjíždky.
Výsledkový	servis	naleznete	na	internetových	stránkách	http://www.pohardrahanskevrchoviny.cz/
Společně	se	můžeme	těšit	na	další	ročník	a	já	pevně	věřím,	že	se	SUPERIOR	POHÁR	DRAHAN-
SKÉ	VRCHOVINY	stane	nedílnou	součástí	dění	městyse	Knínice.
 
JEN KOLA zDOLAJ VÝMOLY 

Za pořadatele Vladimír Janovský



12

INzERCE

KOSMETIKA, MASÁŽE
Nabízím:
–	 sportovní		a	relaxační	masáže	
–	 od	listopadu	2017	kosmetické služby	(kosmetika	SynCare):
	 	 –	hloubkové	čištění	pleti	
	 	 –	úprava	a	barvení	obočí,	řas
	 	 –	depilace
	 	 –	líčení
Možnost	dárkových	poukazů	a	bonusy	pro	stálé	klienty.
Objednávat	se	můžete	na	tel.č.	731	511	731.

Kateřina Koudelková
Knínice 329                  

MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ
Nabízím:
–	klasickou	manikúru,	manikúra	P-shine
–	regenerační	masky	a	zábaly	na	ruce
–	parafínové	zábaly
–	modeláž	nehtů	(gelem,	acrygelem)
Možnost	dárkových	poukazů	a	bonusy	pro	stálé	klienty.	
Objednávat	se	můžete	na	tel.č.	773	756	294.

Michaela	Veselá
Knínice	332
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ŘÁDKOVÁ  INzERCE
Potraviny MEGI
Obchod	MEGI	Knínice	nabízí	mák	modrý	1kg	za	85	Kč,	balení	0,5	kg	za	42,50	Kč	
(pěstitel:	Rols	Lešany	na	Hané	–	největší	producent	máku	a	kmínu)	a	kmín	celý	300	g	za	42	Kč
Obchod	přijímá	platební	karty.	Při	nákupu	nad	300	Kč	si	můžete	vybrat	hotovost	do	1500	Kč	
(tzv.CASHBACK).
Dále	nabízí	úschovu	zásilek	PPL	(nebo	jiných	firem),	pokud	nejste	doma.	Zásilku	si	pak	můžete	 
u	nás	vyzvednout	bezplatně	do	16	hodin.	Bližší	informace	na	tel.:	515	538	806.

farmářské trhy Boskovice:
5.	10.,	2.	11.,	30.	11.,	14.	12.	Masarykovo	náměstí	od	9	do	16	hod.

POHLED
do historie obyvatel Městyse Knínice

Jak šel čas…
II.  Dům čp. 15 – restaurace „Pod Lípou“

HISTORIE

Historie	původní	usedlosti	čp.	15	se	začala	psát	už	někdy	v	hlubokém	středověku,	v	době,	kdy	se	teprve	formovala	
zástavba	budoucího	městečka	Knínice.	Tak	daleko	do	minulosti	se	však	nevydáme	a	to	již	proto,	že	z	této	doby	žádné	
písemné	zprávy	o	domě	neexistují.		Historii	půllánu	čp.	15	si	zmapujeme	od	počátku	18.	st.	Vedle	Gruntovních	knih	
nám	k	tomu	budou	nápomocny	zdejší	matriky	a	od	2.	pol.	19.	st.	i	snímky	z	Pozemkové	knihy.	Od	r.	1976	nás	dalšími	
osudy	čp.	15	provede	obecní	kronika.

18. století
Dne	12.	ledna	1709	se	na	půllán	čp.	15	–	poté,	co	si	vzal	Evu,	dceru	zdejšího	sedláka	Jiřího	Okáče	–	přiženil	Vavřinec 
Pytel,	syn	Víta	Pytle	z	nedalekých	Cetkovic.	S	jeho	příchodem	se	tak	začíná	psát	více	jak	stoletá	historie	rodu	Pytlů	
v	Knínicích.	(K příjmení Pytel si neodpustím drobnou poznámku: podle webových stránek, věnovaných četnosti příjme-
ní, se příjmení Pytel na Boskovicku aktuálně nevyskytuje. Zaznamenáno je na Svitavsku a v oblasti Moravské Třebové. 
V knínických matrikách z 18. a 19. st. je příjmení Pytel zapsáno nejčastěji jako Pitel, Pittel či Pitil. Zdejší nářečí se pak 
odrazilo v přepisu jména na Petl či Petel.)  
Dne	1.	února	1747	se	Jan Pytel (*1725–†1809 na čp. 135),	nejmladší	syn	Vavřince	a	Evy	Pytlových	oženil	s	Johanou	Vašíč-
kovou	z	Knínic	a	následně	převzal	po	svém	otci	hospodářství.		V	manželství	se	narodilo	více	dětí,	zajímat	z	nich	nás	však	bude	
pouze	prvorozený	syn	Leonard	Karel	(*6.	11.	1747),	protože	to	je	právě	on,	kdo	se	stal	dalším	hospodářem	na	půllánu	čp.	15.	
V	listopadu	r.	1770	se	Karel Pytel	oženil	s	Kateřinou	Lojkovou	z	Knínic.	V	rozmezí	let	1770–1788	(vždy	s	odstupem	
dvou,	nanejvýš	tří	let)	se	manželům	Pytlovým	narodilo	osm	dětí.	V	té	době	se	Karel	v	matričních	záznamech	uvádí	jako	
sedlák.	Karel	Pytel	hospodařil	na	čp.	15	přibližně	do	r.	1801,	kdy	předal	usedlost	synovi	Josefovi.	V	rodném	stavení	žil	
nadále	jako	výměnkář	a	také	zde	na	koliku	5.	7.	1813	zemřel.	Kateřina	Pytlová	přežila	manžela	o	plných	dvaadvacet	let:	
zemřela	sešlostí	věkem	3.	11.	1835	na	čp.	135,	kde	bydlela	v	podnájmu.

19. století–1. pol. 20. st.
Dne	3.	2.	1801	se	Josef Pytel (*1775),	nejstarší	syn	Karla	a	Kateřiny	Pytlových	oženil	s	Veronikou	Zemánkovou	z	čp.	
66.	(V	tentýž	den	si	Josefova	sestra	Mariana	vzala	Veroničina	bratra	Jiřího.)	Josefovi	a	Veronice	se	narodil	syn	František	
(*1805–†1805),	dále	syn	Josef	(*1807)	a	opětovně	syn	František	(*1813–†1814).	V	říjnu	r.	1813	umírá	Veronika	Pytlová	
na	mozkovou	příhodu.	O	rok	později,	v	listopadu	r.	1814	se	Josef	Pytel	oženil	podruhé,	přičemž	jeho	vyvolenou	se	stala	Ve-
ronika	Křičková	ze	sousedního	statku	čp.	14.	V	tomto	manželství	se	narodili	synové	Antonín	(*1815),	Jan (*1818–†1818),	
Matěj	(*1820–†1879)	a	František	(*1828–†1830),	dále	dcery	Kateřina	(*1811–†1818)	a	Anna	(*1823).	
V	r.	1825	se	Pytlovi	přestěhovali	na	osmilán	čp.	70,	kde	v	r.	1832	Josef	Pytel	umírá	na	vodnatelnost.		Vdova	Veronika	
Pytlová	zemřela	v	r.	1849	na	čp.	15.
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Po	r.	1825	je	na	čp.	15	zapsán	krejčí	Antonín Ševčík	s	rodinou.	
Nejpozději	v		lednu	r.	1840	se	majitelem	usedlosti	stává	františek Ševčík,	který	na	základě	manželské	smlouvy	z	úno-
ra	téhož	roku	přenechává	polovinu	hospodářství	své	manželce	Kateřině	roz.	Vašíčkové	z	čp.	82.		(Zde	možná	stojí	za	
zmínku,	že	otec	Františka	Ševčíka	se	jmenoval	Tomáš,	narodil	se	na	čp.	2	a	za	manželku	měl	Marianu	Křičkovou,	sestru	
Veroniky	Křičkové,	manželky	Josefa	Pytla.			Znamená	to	tedy,	František	Ševčík	byl	synovcem	Josefa	Pytla).	
František	a	Kateřina	Ševčíkovi	hospodařili	na	půllánu	čp.	15	dlouhých	šestatřicet	let,	jinými	slovy	tedy	až	do	r.	1876,	kdy	
František	Ševčík	umírá	na	zánět	pohrudnice.	Jeho	podíl	na	gruntu	je	připsán	vdově	Kateřině	Ševčíkové	s	poznámkou,	že	
„půllán ten jednomu z nezletilých synů, buď Josefovi, nebo Františkovi Ševčík svým časem odstoupiti musí.“	Onen	čas	
nastává	v	září	1883,	kdy	Kateřina	Ševčíková	postupuje	usedlost	synovi	Josefu Ševčíkovi (*25. 2. 1859–†13. 4. 1899 na 
zápal plic),	v	té	době	již	více	jak	rok	ženatému	s	Veronikou	Tihonovou	z	Pamětic.	Veronika	se	stává	spolumajitelkou	„ku 
jedné polovici“	půllánu	čp.	15	na	základě	svatební	smlouvy	v	lednu	1884.	Na	základě	postupní	smlouvy	z	listopadu	r.	1891	
získává	Veronika	Ševčíková	spoluvlastnické	právo	po	svém	manželovi	a	stává	se	tak	jedinou	majitelkou	gruntu.	
V	manželství	Josefa	a	Veroniky	Ševčíkových	se	narodilo	celkem	pět	dětí	–	pět	dcer.	Tři	zemřely	v	raném	věku:	Ludmila	
(*1891–†1893, záškrt),	Mariana	(*1889–†1889, přirozená slabost)	a	Františka	(*1883–†1890, ztrnutí křečovité). Do-
spělosti	se	dožila	dcera	Veronika	(*1889),	která	se	9.	září	1908	provdala	za	řezníka	Jana	Blahu	z	Boskovic	(podrobněji 
viz Zpravodaj čs. 12/2014)	a	dcera	Josefa	(*1885),	která	se	16.	února	1909	provdala	za	Aloise	Davida	(*1884),	syna	
půlláníka	Františka	Davida	a	Veroniky	roz.	Škrabalové	z	čp.	6.	V	květnu	téhož	roku	se	Alois	a	Josefa	stali	–	každý	ku	
polovici	–	vlastníky	půllánu	čp.	15.
Po	smrti	Josefy	Davidové	(†1949)	přechází	její	spoluvlastnický	podíl	na	domě	ve	prospěch	manžela	Aloise	Davida	
s	poznámkou	o	náhradním	nástupnictví	ve	prospěch	dcery	Adély	Vitouchové.	Tak	se	dostáváme	k	potomkům	Aloise	
a	Josefy	Davidových.	V	r.	1910	se	manželům	narodila	dcera	Marie (v r. 1930 se provdala za Cyrila Pulce – podrob-
něji viz Zpravodaj 4/2015)	a	o	pět	let	později	přišel	na	svět	syn	Alois	(v r. 1939 se oženil s Marií Staňkovou z čp. 7). 
Jak	je	nakonec	předchozího	textu	zřejmé,	rodný	dům	zdědila	Adéla	(*1920),	nejmladší	dcera	manželů	Davidových,	
která	se	v	r.	1944	provdala	za	Josefa	Vitoucha,	četnického	strážmistra	rodem	z	Obory	u	Boskovic.

II. pol. 20. st.
1976
Na	podzim	r.	1976	proběhly	volby	do	obecního	zastupitelstva.		Během	ustanovujícího	plenárního	zasedání,	svolané-
ho	na	16.	11.	byl	pro	následující	volební	období	přijat	nový	plán	práce,	který	si	v	oblasti	budování	obce	kladl	mimo	
jiné	 za	 cíl	 výstavbu	pohostinství.	 Součastně	 bylo	 rozhodnuto,	 že	 akce	 bude	 provedena	 svépomocí	 v	 rozmezí	 let	
1978–1980.	Investiční	záměr	byl	již	zpracován,	rozpočtové	náklady	neměly	přesáhnout	1	580	000	Kčs.
Ústředním	investorem	stavby	bude	Jihomoravský	krajský	národní	výbor	Brno.

1979
V	podzimních	měsících	 r.	 1979	 byla	 provedena	 demolice	 původního	 stavení	 čp.	 15	 (v	 té	 době	 již	 vykoupeného	
od	majitelky	Adély	Vitouchové),	 úklid	 a	 odvoz	 rumiště	 a	 zahájeny	 základové	 betonážní	 práce.	Vše	 dosavadním	
nákladem	90	000	Kčs.	Jak		se	dočteme	v	obecní	kronice,	bylo	„tak zahájeno budování všem požadavkům hygieny 
a kulturnosti odpovídající místní pohostinství, které bude prováděno v akci „Z“ s plánovaným finančním nákladem 
2 154 000 Kčs a s termínem dokončení v r. 1982.“

1981
V	r.	1981	práce	na	stavbě	pohostinství	úspěšně	pokračovaly.	Ke	konci	roku	byla	dokončena	hrubá	stavba,	budova	byla	zastře-
šena	a	zateplena.	Přes	zimní	období	se	daly	prostory	omezeně	vytápět,	a	proto	bylo	možné	pokračovat	na	vnitřních	pracích.	
Během	r.	1981	bylo	prostavěno	280	000	Kčs,	prozatímní	celková	prostavěná	částka	činila	707	000	Kčs.	Jak	dále	
praví	obecní	kronika:	„náročné dílo pokračuje při vysokém vynaložení organizátorské práce – na prvním místě rady 
MNV – uspokojivě, když na této akci odpracovali dosud občané 12 323 brigádnických hodin.“

1982
V	r.	1982	se	v	souvislosti	s	výstavbou	pohostinství	ve	zdejší	kronice	dočteme:	„Největší národním výborem zajišťo-
vanou akcí byla výstavba závodu veřejného stravování na místě bývalé usedlosti čp. 15. V r. 1982 odpracovali občané 
při této výstavbě 3 880 brigádnických hodin. Dosud bylo prostavěno 1 128 0000 Kčs. Byla dokončena hrubá stavba, 
přes zimní období se pokračovalo na vnitřních instalatérských pracích.“

1983
Nové	pohostinství	bylo	slavnostně	předáno	do	provozu	6.	prosince	1983.	Ve	zdejší	kronice	je	této	události	věnován	
následující	obsáhlejší	zápis:	
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„Závod veřejného stravování – největší akce současného volebního programu v obci. V měsíci prosinci 1983 byly 
dokončeny veškeré práce na této stavbě připojením zdroje elektrické energie položením kabelů přímo z trafo-
stanice. Toto dílo, budované v akci „Z“ od r. 1979, bylo slavnostně předáno do užívání v úterý 6. prosince za účas-
ti vedoucího tajemníka OV KSČ v Blansku Dr. Vlastimila Krátkého, místopředsedy ONV Jaroslava Hrazdíry, vedou-
cího odboru obchodu ONV Františka Ondráčka, předsedy spotřebního družstva Jednota Jaromíra Šikuly, zástupců 
stranické organizace KSČ, místního národního výboru a široké veřejnosti. Po přestřižení symbolické pásky, kterou provedl  
s. Krátký, se přítomní shromáždili v jídelně nového pohostinství, kde průběh výstavby zhodnotil člen rady MNV Knínice 
s. Hylš. Uvedl, že ke stavbě nového závodu veřejného stravování vedly nevyhovující prostorové a hygienické podmínky ve 
starém pohostinství, které bylo dosud v nájmu v budově místního národního výboru - na radnici v přízemí. Stavba, jejíž 
hodnota je 2 158 000 Kčs, si vyžádala téměř 43 000 hod. dobrovolné brigádnické práce občanů. Do užívání veřejnosti se 
dostala moderní provozovna se 144 čtverečními metry obslužné plochy, 120 místy u stolů ve výčepu i v jídelně a vyhovují-
cím zázemím, kuchyní a sociálním zařízením. Většinu řemeslnických prací zvládli naši místní občané sami. Provedli mon-
táž topení, fasádu, zednické, malířské, natěračské, klempířské a zámečnické práce. Obklady a dlažby dodaly Průmyslové 
stavby Brno, mechanizačními a dopravními prostředky vypomohlo JZD Malá Haná se sídlem v Knínicích. 
Při předávání díla do užívání nemohlo samozřejmě chybět ani ocenění práce těch, kteří stavbě závodu věnovali nejvíce 
svého volného času. Vedoucí tajemník OV KSČ dr. Vlastimil Krátký s místopředsedou ONV Jaroslavem Hrazdírou pře-
dali Antonínu Šafrovi, Tomáši Sedlákovi, Josefu Přikrylovi a Josefu Novákovi medaile „Za socialistické Blanensko“. 
Předseda Jednoty Jaromír Šikula pak ocenil Čestným uznáním práci Antonína Hylše, Jiřího Korčáka, Petra Zamykala, 
Bohuslava Ambrože, Bohuslava Jelínka a Václava Jakubce. Předseda MNV Josef Synek, který sám věnoval stavbě mno-
ho obětavé především organizátorské práce, předal Čestná uznání zástupcům TJ Sokol, Dohlížecího výboru Jednoty 
a dalším deseti občanům: Miroslavu Hauptovi st., Františku Fialovi, Josefu Holubovi, Aloisi Konečnému, Františku 
Dragonovi, Ladislavu Jelínkovi, Ladislavu Kostíkovi, Lubomíru Páralovi, Josefu Vašíčkovi a Milanu Zouharovi.  Nové 
zařízení nese název: „Restaurace pod lípou“. Vedoucím jmenován a ustanoven pan Řehůřek.“

1991
Jednota	Boskovice	vlastnila	pohostinství	do	r.	1991,	kdy	je	přímo	bez	dražby	koupili	za	2	400	000	Kčs	manželé	Dobešovi.

1992
Bohužel,	v		několika	následujících	letech	čekaly	budovu	pohostinství	krušné	časy.
V	rozmezí	července	až	října	r.	1992	si	od	manželů	Dobešových	pronajala	pohostinství	firma	Tansfer	spol.	s	r.	o.	Brno.	
Od	října	1992	měl	budovu	pronajatou	pan	Lukašík.

1993
Domnívám	se,	že	k	tomuto	zápisu	v	obecní	kronice	již	není	více	co	dodat:	„Bývalé pohostinství „Pod lípou“ Jednoty 
Boskovice je v současné době prázdné – mimo provoz. Poslední majitel pan Lukašík skončil provoz dne 9. března 
1993 bankrotem.  Zadlužil se u České spořitelny natolik, že nemohl splácet ani úroky na půjčky, rozprodal veškeré 
zařízení a vybavení pohostinství, zůstaly pouze záclony a kotel ústředního topení. Poněvadž o budovu není zájem, je 
její další využití zatím problematické.“

1994
Pohostinství	„Pod	lípou“	bylo	zavřeno	i	během	celého	r.	1994.	Stále	se	totiž	čekalo	na	soudní	rozhodnutí.		V	prosinci	
1994	mělo	proběhnout	soudní	přelíčení	mezi	potencionálním	majitelem	budovy,	Českou	spořitelnou	Blansko	a.	s.	 
a	stávajícím	majitelem,	panem	Lukašíkem.		Ten	se	však	k	soudu	nedostavil.			Nové	soudní	jednání,	v	pořadí	již	třetí,	
proto	bylo	přeloženo	na	březen	1995.	

1995
Soudní	tahanice	pokračovaly	i	během	r.	1995,	a	tak	obecní	kronice	nezbývalo,	než	konstatovat,	že:	„původní nová restaurace 
„Pod lípou“ čp. 15, postavená v akci „Z“, je už třetím rokem zavřená.“		Nicméně	již	aspoň	proběhlo	soudní	řízení.	Nový	
majitel,	Česká	spořitelna	se	rozhodla	budovu	prodat	prostřednictvím	realitní	kanceláře.	Toto	řešení	však	přicházelo	v	úvahu	
pouze	v	případě,	pokud	by	se	pan	Lukašík	proti	rozhodnutí	soudu	neodvolal.	Dejme	slovo	opět	kronice:	„V kladném případě 
se tak řešení majetkoprávních vztahů protáhne o dalšího jeden a půl roku.  Rada obecního úřadu i všichni občané jsou toho 
názoru, že je nejvyšší čas, aby budova měla nového majitele, protože za současných podmínek značně chátrá.“ 

1996
Konečně	se	zablýskalo	na	lepší	časy.	V	září	1995	odkoupila	chátrající	budovu	za	2,5	mil	Kč	obec	s	tím,	že	zde	zno-
vuzřídí	pohostinství	a	vybuduje	obecní	byt	pro	hostinského.		
Restaurace	měla	být	v	budoucnu	pronajata	na	základě	výběrového	řízení	vybranému	zájemci.
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1997
Počátkem	roku	1997	se	celá	budova	opravila	a	zmodernizovala.	Mimo	jiné	sem	byl	zaveden	plyn,	byla	provedena	celková	
rekonstrukce	kotelny	a	instalováno	bezpečnostní	zařízení.	Dále	byl	vybudován	byt	pro	hostinského	a	taneční	parket.		Všechny	
místnosti	byly	vybaveny	novým	nábytkem	a	dalším	nezbytným	zařízením.	Celkové	náklady	se	vyšplhaly	na	980	tis.	Kč.
	Provoz	pohostinství	byl	nově	zahájen	23.	května	1997.	Jak	dále	praví	zápis	v	obecní	kronice:	„v restauraci je při-
pravováno a podáváno deset druhů jídel. Nájemce pan Dokoupil z Brna byl vybrán konkurzním řízením, do něhož se 
přihlásilo 8 uchazečů. Roční nájemné činí 60 000 Kč.“

2004
V	r.	2004	byly	na	základě	požadavku	nových	hygienických	norem	provedeny	úpravy	záchodů.	Jak	zmiňuje	obecní	kronika,	
náklady	činily	80	tis.	Kč.	Opravu	zafinancoval	nájemce	pan	Dokoupil,	kterému	bylo	v	uvedené	výši	odpouštěno	nájemné.

2009
Na	základě	kupní	smlouvy	ze	dne	7.	7.	2009	se	novým	majitelem	pohostinství	stal	pan	Radek	Dokoupil.

2017
V	současné	době	je	majitelem	restaurace	„Pod	Lípou“	pan	Radek	Dokoupil.
Restaurace	nabízí	vedle	vnitřního	posezení	s	kapacitou	45	míst	i	letní	venkovní	zahrádku,	kde	je	k	dispozici	40	míst.	
Ve	VIP	salónku,	který	je	oddělen	od	hlavních	prostor	restaurace	a	slouží	k	pořádání	soukromých	akcí,	jako	jsou	svat-
by,	rodinné	oslavy,	srazy	spolužáků	apod.,	je	dále	k	dispozici	až	50	míst.	Salónek	je	s	obsluhou	a	s	možností	zajištění	
kompletního	cateringu.	Součástí	salónku	je	i	taneční	parket.	
Každý	všední	den	se	v	restauraci	v	době	od	10.00	do	13.00	hod.	podává	denní		obědové	menu.	Výběr	je	vždy	z	pěti	
jídel.	Alespoň	jedno	z	jídel	je	vegetariánské	a	jedno	jídlo	je	na	celý	týden	stejné.	
Restaurace	přijímá	platby	v	hotovosti,	stravenkami	i	fakturou.

Příště
V	listopadovém	Zpravodaji	si	zmapujeme	opravy,	kterými	v	posledních	několika	desetiletích	prošel	místní	hřbitov	
a	zvonice.

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

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

Původní usedlost čp. 15 krátce před demolicí. (1979)
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