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Sběr vysloužilých elektrozařízení
Sbor dobrovolných hasičů Knínice provede v rámci projektu „Recyklujte s hasiči“

v sobotu 27. 10. 2018 od 9 – 12 hodin sběr elektrozařízení.
Vysloužilé elektrozařízení uvedené níže umístěte prosím před Váš dům do 9 hodin. 
Pokud nebude odebráno v daný termín svozu, kontaktujte tel. č. 721 600 374.
Děkujeme. 

Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
–  velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká 
 zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem 
 regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) 
 s výjimkou splitových jednotek 
–  pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná 
 k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká 
 zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní 
 ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká 
 zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání 
 otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, 
 nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů 
 nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro 
 postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje 
 pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké elektrické nástroje, kopírka 
 bez cartridge apod. 
–  mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, 
 zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče 
 používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče 
 pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání 
 nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, 
 čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, 
 DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez 
 cartridge, wifi, počítače, notebooky, klasické telefonní přístroje apod., televizory, monitory, 
 LCD televizory a monitory.

Prohlídky komínů
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o prohlídku s revizí komínu, na možnost zajištění této 
služby. Případní zájemci se mohou nahlásit do středy 10. 10. 2018 do 18 hodin v kanceláři úřadu 
městyse. Cena za revizi jednoho komínu je 400 Kč. Každý další komín za 100 Kč. Prohlídky budou 
provedeny panem Vyšehradem z Knínic ve dnech 11.–12. 10. 2018.

Upozornění pro občany
Žádáme občany, aby neumísťovali zeminu, popřípadě stavební odpady do místních komunikací. 

Děkujeme.

informace  z  radnice
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Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 500 Kč/bm s DPH. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
Úřadu městyse Knínice. 

Probíhají práce na čištění vodní nádrže Pod Jankem.

Výstava Pavola Herdy z Benešova, místostarosty okresního svazu hasičů Blansko o HaSiČSKÉ 
HiSTorii, která se uskutečnila v bývalé budově agrospolu v Knínicích.
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odPady
odvoz domovního odpadu: 11. 10., 25. 10.

Provozní doba skládky:  
6. 10., 27. 10. 8.00–15.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KniHoVna
reKonSTrUKce PodLaHy 
ZÁŘÍ–LISTOPAD 2018   ZAVŘENO

o z n á m e n í 
o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční  

v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb – Okrsek č. 1 – knihovna Úřadu městyse Knínice, Knínice č. 107.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní 
občanství ČR nebude mu hlasování umožněno. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse a ve dnech voleb pří-
mo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku. Kontaktní telefon 516 465 423, mobil 774 654 232.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího líst-
ku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební 
 stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, 
 kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (9 členů). 
 Pozor:  Pokud by bylo označeno tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový 
  hlas neplatný. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
 a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
 má být zvoleno. 
 Pozor: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený 
 počet 9 členů, byl by takový hlas neplatný. 

3.  Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit 
 křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které 
 hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
 strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
 strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
 do počtu volených členů zastupitelstva obce. 
 Pozor: Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více 
  kandidátů než 9, byl by takový hlas neplatný.
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za sdružení nezávislých kandidátů mladí pro Knínice Vás občany Knínic žádáme a prosíme 
o Vaše hlasy, které budou znamenat zcela jasnou podporu našemu sdružení a jeho programu. 
V tomto případě se pak budeme snažit dotáhnout naše myšlenky a záměry do zdárného kon-
ce. chceme mít zdravou, čistou, klidnou obec, kde se nám bude co nejlépe žít. aby naše stra-
na vůbec něco dokázala potřebuje nejen Vás – voliče, ale rovněž většinovou podporu svých 
zastupitelů. To vše můžete rozhodnout svým hlasováním a odevzdáním hlasu celé kandidátce 
našeho sdružení. Proto nám dovolte představit náš volební program: 

1. ŠKoLSTVÍ
–  Podpořit zvýšení úrovně a modernizaci základní a mateřské školy. 
–  Provést rekonstrukci oplocení přední strany školy a vyřešení nedostačujících parkovacích míst 
 před budovou školy.
– Navázat užší spolupráci s vedením školy.

2. TecHnicKÁ infraSTrUKTUra
– Zaměřit se hlavně na rekonstrukci chodníků (od školy k Úřadu městyse, Vanovská ulice, 
 od Úřadu Městyse směr k hřišti, od jednoty ke kulturnímu domu).
– Zaměřit se na dílčí opravy komunikací.
– Podpora vybudování nové ulice v lokalitě u nádraží.
– Provést Postupnou modernizaci veřejného osvětlení (bezpečnost v nočních hodinách, úspora 
 el. energie).

3. ŽiVoTnÍ ProSTŘedÍ, zdraVÍ , VodnÍ HoSPodÁŘSTVÍ 
– Realizovat vybudování ordinace pro praktického a dětského lékaře.
– Podpora realizace a zřízení veterinární ordinace.
– Provést nákup automatického externího defibrilátoru AED (Volně přístupný pro všechny občany, 
 každoroční školení na tento přístroj).
–  Pořádat školení ve spolupráci s PČR, HZS JMK, SDH, ZZS (kurz první pomoci, řešení krizových situací).
– Ponechání příspěvku na čističku odpadních vod.
– Provést ve spolupráci s povodím Moravy revitalizaci toku koryta potoku Semíč (odbahnění, 
 vyčistění od náletových dřevin, oprava pilířů mostů aj..).
– Příspěvek na koupi retenční nádrže na vodu (snažit se o co největší záchyt dešťové vody). 
– Aktivní snaha o získání dotací a vybudování záchytného rybníka (za hřištěm a jeho následné 
 využívání myslivci, rybáři).
– Provést revitalizaci stráně Hradisko pod kostelem.
– Podpořit lepší hospodárnost obecních lesů.
– Provést opravu mostků v majetku městyse (U hřiště, za hřištěm u křížení cest družstvo x autostráda, 
 za hřištěm u Palachu..).
– Rádi bychom, aby na pronajatých pozemcích městyse a v jeho přilehlém okolí se prováděla 
 hluboká orba (zabránění eroze půdy a následným lokálním záplavám).
– Provést revitalizaci místní skládky (oprava oplocení).
– Snažit se o vytvoření remízků a biotopů pro volně žijící faunu a floru.

VoLBy  do  zaSTUPiTeLSTeV  oBcÍ  5. 10.–6. 10. 2018
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4. PodPora BydLenÍ
– Ponechání příspěvku pro místní občany na vybudování rodinných domů a bytové jednotky.
– Podpořit vybudování startovacích bytů pro mladé z budov majetku městyse.
– Pozemky určené k výstavbě RD pro místní občany za ½ ceny.

5. SenioŘi
– Navýšení příspěvku na obědy.
– Ocenění při významných jubilejích.
– Realizovat a organizovat setkávání seniorů.
– Navrhujeme zrušení poplatku za komunální odpad občanům nad 75 let.

6. PodniKÁnÍ
– Ve výběrových řízení na stavební zakázky budeme oslovovat i místní firmy a živnostníky.

7. KULTUra, SPorT, PoŽÁrnÍ ocHrana
– Realizovat vybudování posilovny pro místní občany.
– Co největší podpora místních spolků (SDH,TJ Malá Haná, Myslivci, rybáři, včelaři, 
 divadelní spolek….. ).
– Vybudovat kynologické cvičiště pro psy. 
– Založit myslivecko-rybářský kroužek pro mladé. 
– Vybudovat nadzemní hydranty.
– Získat dotace na pořízení nízkokapacitní cisterny pro SDH.
– Získat dotace na opravu x výstavbu hasičského domu.

8. ŘÍzenÍ, HoSPodaŘenÍ a informoVanoST
– Zaměstnat 2 pracovníky na plný úvazek za účelem údržby a provozu městyse.
– Realizovat nákup nové a modernizaci komunální techniky pro údržbu.
– Zamezit prodeje pozemků developerům.
– Pozemky v majetku městyse se snažit prodávat pouze místním občanům.  Zvážit výstavbu 
 rodinných domů v lokalitě u hřiště. V lokalitě Kalibarda snaha o ponechání ovocného sadu.
– Snaha o vyjednání rámcové smlouvy pro místní občany u tel. operátorů (levnější tarify, el. data).

9. farnoST
– Zřídit nové chodníčky na místním hřbitově.
– Realizovat opravu podpěrné zdi mezi kostelem a farou. 
– Realizovat zbudování Kolumbária na ukládání pohřebních uren na místním hřbitově.

za projevenou důvěru a podporu předem děkujeme!
SNK Mladí pro Knínice
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Seznam kandidátů mladí pro Knínice

1. miroslav Přikryl, 33 let
 Městská policie

4. Pavel Přikryl, 40 let
 Stavební mistr

7. Tomáš Trmač ml., 20 let 
 Operátor CNC

2. Petr Grulich, 38 let
 Voják z povolání

5. Lubomír Koutný, 48 let 
 Klempíř

8. Josef Přikryl, 32 let
 Montér-zedník

3. Bc. Jiří Barva, 31 let 
 Software konzultant

6. Stanislav Šaršon, 34 let 
 Konstruktér

9. Pavel růžička, 40 let
 Živnostník
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Vážení spoluobčané, Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Knínice 
představuje svoje kandidáty pro volby do Zastupitelstva městyse Knínice. 

1. Pavel Pecha, 50 let, živnostník
2. ing. Petr Lujka, 39 let, jednatel společnosti
3. Jiří Petr, 50 let, dělník
4. radek Blažek, 44 let, řidič
5. michal oliva, 46 let, elektrikář
6. miroslav Tomášek, 42 let, řidič
7. ivo Kůrka, 42 let, vedoucí servisu
8. Vlastimil Kolaja, 44 let, produktový manažer
9. filip Bílek, 22 let, řidič. 

Volební program:
Pokračovat v rozvoji obce Knínice.
Opravy, rekonstrukce chodníků a komunikací. 
Údržba veřejné zeleně v obci. 
Ochrana vodních ploch a přilehlých prostor. 
Ochrana a hospodaření v lesních porostech.
Podpora a obnova ZŠ a MŠ. 
Podpora kulturních a společenských akcí. 
Spolupráce s ostatními obcemi. 
Oprava a modernizace obecního rozhlasu a veřejného osvětlení. 
Spolupráce s Aquatic Blansko na opravách obecního vodovodu. 
Řešení budoucnosti budovy Agrospolu a bývalé MŠ. 
Zrealizování nových urnových míst na místním hřbitově a jeho údržba.

Přejeme občanům správnou volbu!

Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím volebním období je naším cílem navázat na práci nynějšího vedení městyse, do-
končit rozpracované projekty a věnovat se novým projektům, které přináší doba. 
Dovolte nám tedy,  abychom Vám představili kandidáty a volební program našeho hnutí Nestraníci 
do nadcházejících komunálních voleb: 

Petr Grénar, 40 let, ženatý, 3 děti, zaměstnán jako zkušební komisař řidičů na MěÚ Boskovice, 
v zastupitelstvu městyse Knínice od roku 2002, člen kontrolního výboru a stavební komise městyse,  

Bc. miroslav Hartl, 35 let, ženatý, 5 dětí, zaměstnán jako ICT manager u firmy FPO s.r.o., působil 
také 4 roky jako místostarosta a pak 4 roky jako starosta obce Uhřice, člen stavební komise městyse,

mgr. Petr ošlejšek,  50 let, ženatý, 5 dětí, OSVČ v oboru chovatelství, jednatel včelařského spolku 
Knínice,

františek dračka, 54 let, elektrikář ve firmě P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice, v zastupi-
telstvu městyse již jedno volební období působil, další volební období kandidoval, 

ing. michal Štolfa, 39  let, ženatý, 2 děti, vedoucí logistiky ve firmě JULI Motorenwerk s.r.o. 
Moravany u Brna, člen stavební komise městyse Knínice,
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miroslav dvořák, 50 let, ženatý, 2 děti, elektrikář ve firmě Novibra Boskovice s.r.o., do zastupi-
telstva městyse již dříve kandidoval,

radovan Jedlička, 47 let, ženatý, 3 děti, OSVČ ve stavebnictví, v předchozích volebních období 
kandidoval do zastupitelstva městyse,

anežka Přikrylová, 48 let, vdaná, 4 děti, technický pracovník ve firmě Minerva Boskovice a.s. , 
v zastupitelstvu městyse již jedno volební období působila,

daniela Valentová, 38 let, vdaná, 2 děti, prodavačka v místní prodejně potravin MEGI, kandido-
vala v předchozích volebních období do zastupitelstva městyse Knínice,

naše cíle, čeho chceme dosáhnout:
Chceme více komunikovat s občany. V rámci zastupitelstva se scházet minimálně 1x za měsíc tak, 
aby Vámi zvolení zastupitelé měli přehled o dění v obci a mohli rychleji, efektivněji o věcech rozho-
dovat. Nebudeme městys zadlužovat a zatěžovat zbytečnými náklady, budeme hospodárně nakládat 
s majetkem obce a nepořizovat zbytečné věci.  Chceme provést audit a revizi smluv i u zřizovaných 
organizací, aby občané měli přehled o hospodaření obce, zveřejnit průběžné plnění rozpočtu pro ob-
čany srozumitelnou formou.
Audit hospodaření obce nebudeme za peníze zadávat externí firmě (jak je tomu doposud), ale ne-
cháme jej zpracovat zdarma krajským úřadem.
Chceme, aby okolní obce vnímaly městys jako partnera a ne jako nekomunikující uzavřený 
městys.  Zlepšíme komunikaci s okolními obcemi a mikroregionem, budeme sdílet informace a hledat 
řešení společných zájmů či problémů.
Naší prioritou jsou občané a spokojený život nás všech v obci. 
 

z některých oblastí konkrétně:
Podpora bydlení, stavební pozemky 
Je třeba dokončit lokalitu U nádraží, kde je 8 míst pro výstavbu domů, máme další lokality pro vý-
stavbu, např. Padělky II, prostor před fotbalovým hřištěm… Úřad eviduje žádosti občanů o koupi 
pozemků, je třeba tenhle seznam aktualizovat a nastavit nově pravidla prodeje tak, aby byli upřed-
nostněni občané s trvalým pobytem v obci.

Podpora rodin 
Budeme podporovat rodiny formou příspěvku na narození dítěte, příspěvku na zřízení nové bytové 
jednotky (rekonstrukce stávající jednotky) a příspěvku na novostavby rodinných domů (kromě vy-
tvořených míst městysem), např. na zahradách stávajících stavení. 

Senioři
Chceme podporovat seniory formou příspěvku na obědy pro starobní a invalidní důchodce dle stá-
vajících pravidel. Dále chceme organizovat vzdělávací akce pro seniory.

opravy komunikací a chodníků
Rekonstrukce zbývajících místních komunikací v celkovém rozsahu, drobné opravy ostatních ko-
munikací v celé obci, opravy chodníků, zejména těch páteřních, které jsou ve špatném stavu.

Sport a jiné aktivity
Sportovní aktivity nejen mládeže budeme podporovat maximálně, zvláště v dnešní době internetu 
a sociálních sítí, kde mládež tráví spoustu času. A to nejen podporou např. fotbalistů, ale i formou 
dětských hřišť a pohybových prvků u nich a  jejich údržby. Chceme z dotačních fondů vybudovat 
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cyklostezku Knínice-Šebetov a Knínice-Vážany-Sudice, protože si myslíme, že náš městys má co 
okolním obcím nabídnout a stejně je tomu i naopak.
 
Podpora zájmových organizací a jejich činnosti
Podpora činnosti zájmových organizací  (TJ Malá Haná, SDH, Klub přátel kulturního domu, Diva-
delní spolek, farnost, včelaři, rybáři, myslivci, apod.) a to formou nastaveného grantového systému. 
Samozřejmostí je podpora společenských akcí jako jsou plesy, zájezdy, divadla apod.

Škola a školka
Základní škole a mateřské škole je věnována velká péče. Chceme, aby spolupráce s novým vedením 
školy byla na vysoké úrovni. Je třeba věnovat pozornost tomuto odvětví. Ve školce byla zbudována 
třetí třída, ale nemalý počet žáků mateřské školy se nám začíná přesouvat do základní školy, kde 
bude zapotřebí hledat další prostory pro kvalitní výuku. Nabízí se možnost zbudování podkrovních 
učeben s opravou střechy školy. Další investicí do krásného areálu školy vidíme i v opravě oplocení 
před školou kolem příjezdové komunikace.   
    
Budova agrospolu
V tomto volebním období byla městysem zakoupena budova Agrospolu, která se nachází ve středu 
obce, vedle radnice. Je otázkou a rozhodnutím nového vedení městyse potažmo i všech občanů 
Knínic,  jak dále tuhle nemovitost využít. Nabízí se zde několik variant využití. Nadále ji udržovat 
ve stavu jaký je, pronajímat prostory, rekonstrukce budovy a umístění služeb pro občany do budovy 
(kadeřnictví, obchod apod.),  zbudování tzv. startovacích bytů pro mladé, byty pro seniory, nabízí 
se taky otázka bourání části budovy nebo i samotný prodej nemovitosti. 

Budova bývalé školky
Jedná se o další budovu ve vlastnictví městyse, o které je třeba jednat, o jejím budoucím využití. 
V současné době navrhujeme provádět pouze drobné opravy se zachováním drobné výroby.

dotační tituly
Budeme maximálně využívat smysluplných dotačních titulů pro rozvoj obce. Máme zkušenosti  
s dotacemi z EU pro státní správu, jsme schopni si sami zpracovat žádosti o dotace a ušetřit tak 
stovky tisíc za jejich administraci. 
 
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství a ekologie obecně, a to nejen na úrovni samosprávy, je v poslední době 
velkým tématem. Chceme nadále provozovat skládku za „Hitlerovou dálnicí“, zrekonstruovaný 
sběrný dvůr v obci. V nastávajícím volebním období chceme finančně zvýhodnit ty, kteří odpady 
poctivě třídí.   

Vodní hospodářství
Chceme udržovat nižší cenu vody než je cena vody ve Svazku vodovodů a kanalizací okr. Blansko 
a podporovat lokální nebo domovní čistírny odpadních vod finančním příspěvkem městyse.  

Bezpečnost občanů
Chceme zvýšit bezpečnost chodců v blízkosti hlavní silnice č. 374, zejména v okolí školy (úprava 
autobusových zastávek, umístění radarů do obce, úprava dopravního značení)
 

JSme TU Pro VÁS, PodPoŘTe nÁS!
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Vážení spoluobčané,
vyzýváme Vás k účasti v nadcházejících komunálních volbách 
do Zastupitelstva městyse Knínice, kdy se ucházíme o Vaši 
důvěru z pozice zkušeného a korektního partnera, který nabízí 
promyšlený a realistický plán dalšího rozvoje Knínic.

SNK za rozvoj městyse Knínice

Seznam kandidátů SNK za rozvoj městyse Knínice
1.  Ševčík Petr živnostník 43 let

2.  Lajšner Pavel ředitel společnosti, místostarosta 43 let

3.  Ing. Kříž Zdeněk ředitel společnosti, starosta 47 let

4.  Pulec Daneš řidič 54 let

5.  Trmač Tomáš státní zaměstnanec 43 let

6.  Ing. Pitner František důchodce 65 let

7.  Šejnostová Jana účetní 48 let

Odbornost, zkušenosti a zodpovědnost 
pro rozvoj Knínic

Akce realizované v letech 2014–2018
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• Systém odděleného sběru BRKO 
 – kompostéry pro občany (180 ks), 
  soubor kompostérů pro obec (15 ks),
  štěpkovač pro obec
•  Realizace zeleně na veřejných prostranstvích obce 
 – Nádraží, U Hřiště
•  Zelená linie v trati Křiby
•  Regenerace přírodě blízkých ploch 
 – Vilímův kout, Za Hájkem
• Rekonstrukce tepelného zdroje ZŠ a MŠ Knínice
• Zlepšení systému nakládání s odpady 
 – nová kontejnerová stání Pod Lípou, U Školy, 
  přístřešek U Školy
• ZŠ a MŠ „Přírodní MŠ“
• Obnova hygienického zařízení v ZŠ a MŠ Knínice 
• ZŠ – dílčí oddrenážování budovy
• Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Knínice
• Revitalizace u sochy Sv. Josefa 
 (vč. příslušenství – altán, kamenná zídka, info panel, 
 chodník travnatý k soše...)
• Traktor KUBOTA pro údržbu zeleně
• Traktor Husqarna rider 316 pro údržbu zeleně

• Komunikace U Nádraží – chodník
• Komunikace v lokalitě Padělky
• Pořízení nového automobilu pro SDH
• Budova Agrospolu č. 106
• Oprava místních komunikací a chodníků 
 (K Vodojemu, Vanovská ul.,U Brudně, chodník 
 směr Padělky, nájezdy Městečko, prostranství 
 před ÚM, Nivky vpravo kolem potoka…)
• Oprava zastávky u bývalé školky
• Nová budova sběrného dvoru vč. příslušenství 
 (kontejnery, kancelář, vjezd ke dvoru)
• Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Padělky 
 a Pod Hájkem
• Oprava podlahové krytiny v knihovně městyse 
 Knínice
• Sportovně kulturní areál Knínice – tribuna
• Rekonstrukce vodních nádrží Rybníčky, Brudně
• Vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Brudně
• Vybavení odborných učeben ZŠ Knínice 
 – projektová dokumentace + zajištění dotace
• Stavební místa 8 RD U Nádraží 
 – projektová dokumentace + stavební povolení

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů 
za rozvoj městyse Knínice pro komunální volby 5.–6. října 2018
Realizace připravených dotačních programů – ZŠ Knínice Vybavení odborných učeben.

Pokračování v organizaci tradičních akcí – Reprezentační ples městyse, Košt vín, 

Knihnický turistický pochod, Novoroční polévka, min. 1x za 1/2 roku organizace zájezdu 

nebo kulturní akce pro místní seniory.

Maximální podpora místních spolků a zájmových organizací – Grantový systém dostupný pro 
všechny organizátory společensko prospěšných aktivit pro děti a místní občany.  

Budova Agrospolu – zachování přední části a její využití, zadní nový trakt zbourat a vytvořit novou náves.

Komplexní rekonstrukce a dovybavení místního rozhlasu v rámci celé obce.

Rekonstrukce cest a chodníků.

Zachování stávajících příspěvků pro místní obyvatele – narození dítěte, domovní ČOV, bytová 
jednotka, rodinný dům, včetně příspěvku na obědy pro seniory.

Bývalá MŠ – najít využití – vytvoření pohotovostního obecního bytu.

Lokalita 8 RD v prostoru U Nádraží – výstavba inženýrských sítí, nová výstavba

Vybudování posilovny.

Vytvořit podmínky pro zřízení nové trafostanice K Šebetovu.

Modernizace veřejného osvětlení.

Stanovení podmínek pro prodej stavebních pozemků a nakládání s majetkem ve vlastnictví Městyse.

Sportovně-kulturní areál – pokračovat v rozšiřování aktivit a zázemí pro občany.
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Volební program Sdružení nezávislých kandidátů– Společně
pro komunální volby v roce 2018

Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů – Společně Vám předkládá kandidátní listinu a volební program, 
se kterým se budeme ucházet o Vaši podporu v letošních obecních volbách.

Volební program:
1.  Společně
 Navrhujeme umožnit našim občanům spolupodílet se na řízení obce. K tomu předložíme 
 podklady pro změny ve správě obce:
 a) Všechna práva a povinnosti rady uvedené v Zákoně o obcích převést ze starosty na zastupitelstvo
 b) Zřídit tři odborné komise, do kterých se mohou přihlásit naši občané, kteří o to projeví zájem:
  – Komise stavební (oblast staveb, územního plánu, správy a údržby majetku, životního 
   prostředí a ekologie)
  –  Komise kulturní (oblast kultury, sportu, školství a oblast pro sociální a občanské záležitosti)
  – Komise organizační (oblast připomínek občanů, přípravy na zasedání zastupitelstva 
   a veřejného pořádku).
 c) Stanovit zasedání zastupitelstva v předem daných termínech 1x za 2 měsíce, mezi zasedáními 
  zastupitelstva řešit aktuální problémy se všemi zastupiteli elektronicky

2. Škola a školka
 Cílem obce jako zřizovatele základní a mateřské školy je výchova žáka schopného obstát 
 v dalších stupních vzdělávání. K tomu je třeba škole poskytnout nejen materiální podporu, 
 ale také provádět pravidelnou kontrolu dění v základní a mateřské škole. Zastupitelstvo obce 
 v tom musí hrát podstatnou roli, aby škola byla symbolem kvalitních morálních hodnot 
 a spravedlnosti a dala vzor dětem, které pomáhá připravovat pro život.

3. Hospodaření obce
 Navrhujeme obecní rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový. Považujeme to za povinnost řádného 
 hospodáře odpovědného za správu obecního majetku. Každá koruna obecního rozpočtu bude 
 vynaložena pod veřejnou kontrolou účelně.

4. Bývalá administrativní budova Agrospolu
 Obec nemá a podle našeho názoru nebude mít vhodné využití pro rozsáhlé prostory budovy. 
 Povedeme jednání o koupi budovy s původním knínickým zájemcem. Chceme zajistit plnou 
 ochranu budovy před zneužitím nepřizpůsobivými elementy v budoucnosti. Budeme hájit zájmy 
 stávajících nájemců budovy.

5.  Opravy chodníků
 V tomto volebním období považujeme za nejdůležitější opravy chodníků na Městečku, 
 ke kulturnímu domu, ve Vanovské ulici a k nádraží. Nově chceme vybudovat pojízdný chodník 
 podél Semíče spojující Padělky (Dolní Trávníky) s Uličkou (po vyřešení majetkových otázek).

6.   Zájmové aktivity
 Dlouhodobě prosazujeme programy pro všechny zájmové organizace v obci. Je třeba poděkovat 
 všem, kteří se bezplatně angažují po náročných hodinách v zaměstnání ve sportovních, 
 kulturních a jiných aktivitách. Jde o pestrou nabídku sportovců, hasičů, farních, divadelníků, 
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 myslivců, včelařů,o.s. Knínice 1078, místní knihovny apod. Nově chtějí zahájit spolkovou 
 činnost na opravených vodních plochách rybáři.

7.  Podpora bydlení
 Do konce roku 2018 navrhneme pořadník na koupi obecních stavebních pozemků, aby každý 
 žadatel jasně věděl o reálnosti stavby svého rodinného domu v Knínicích. Parametry pořadníku 
 budou bodově ohodnoceny v kritériích:
 a) Datum podání žádosti
 b) Trvalé bydliště v Knínicích
 c) Doba výstavby
 Postupně budou uvolňovány pozemky U nádraží a U fotbalového hřiště.
 Platná finanční podpora stavebníkům rodinných domků zůstane zachována.

8.  Mladí
 Zástupci mladé generace již spoluvytvářejí naši obec ve většině oblastí. Chceme využít náměty 
 mladých na sportovní, kulturní a zájmové oživení obce.

9. Senioři
 Podporujeme pomoc našim starším spoluobčanům. Příspěvek na obědy, osobní blahopřání 
 při kulatých narozeninách a každoroční setkání se seniory v kulturním domě považujeme 
 za minimum. Chceme zlepšit život spoluobčanům v důchodovém věku.

10. Vodní a odpadové hospodářství
 Chceme zachovat pro naše občany výhodné ceny za kvalitní pitnou vodu a za ukládání stavební 
 suti a zeminy na obecní skládce. Na skládce podporujeme bezplatné ukládání zbytků zeleně 
 (např. větví) ze zahrad.

11.  Údržba a opravy obecního majetku
 S pomocí odborných komisí a za účasti našich občanů chceme vytvořit pořadí důležitosti akcí 
 při správě obecního majetku v delším časovém horizontu.

12.  Dotační tituly
 U každého vhodného dotačního titulu provedeme odbornou analýzu nákladů a prověříme 
 rentabilitu akce.

13. Aktualizace územního plánu, realizace pozemkových úprav
 Změna územního plánu umožní využití pozemků a staveb podle potřeb obce. Akce v rámci 
 pozemkových úprav zlepší ochranu před mimořádnými živelnými pohromami. K zodpovězení 
 vzniklých otázek je vhodná spoluúčast občanů, protože se znalostí místních poměrů vyřešíme 
 problémy lépe než projektanti od stolu. Veškeré podklady musí být občanům k dispozici 
 na radnici.

14.  Spolupráce s okolními obcemi
 Vzájemně výhodná spolupráce s okolními obcemi ve všech oblastech života pomůže najít 
 vhodná společná řešení. Nadějné je vytvoření společenství pro likvidaci odpadů, řešení 
 propojení cyklostezek a dopravních problémů.
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Kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů – Společně
ing. filip Kamil, 64 let, důchodce, Horní Podsedky 23
ing. Horák Stanislav, 54 let, jednatel společnosti, U Školy 273
Přikryl miroslav, 61 let, jednatel společnosti, Městečko 118
ing. Humplík radomír, 60 let, konstruktér, Městečko 71
ing. Servus ondřej, 32 let, projektant, U Školy 276
Haupt miroslav, 49 let, živnostník, Dolní Trávníky 136
zemánek Jaroslav, 48 let, ovocnář, Vanovská ulice 95
ing. máyer michal, 37 let, stavební inženýr, Nivky 213
dosedla Jiří, 57 let, živnostník, K Šebetovu 270

Věříme, že Vás alespoň některé body našeho volebního programu zaujaly a že zvážíte možnost 
podpořit kandidáty našeho sdružení.
Děkujeme za účast ve volbách.

Sdružení nezávislých kandidátů – Společně

Sdružení nezávislých kandidátů – místní skupina Knínice
Vážení spoluobčané, 
předkládáme Vám kandidátní listinu a volební program, kterým se budeme ucházet o Vaši podporu a 
přízeň v komunálních volbách do zastupitelstva městyse Knínice, konaných ve dnech 5.–6. 10. 2018.

Vodní hospodářství
Zajistit dostatek kvalitní pitné vody případným rozšířením zdrojů, s cílem udržet pro občany cenu 
vodného a stočného.

Podpořit zadržování srážkové vody a její využívání jako vody užitkové, s možností příspěvku na 
záchytné nádrže.

Zajištění pravidelné údržby koryta potoků u Povodí Moravy.   

Životní prostředí – ekologie
Nechceme podporovat výstavbu v místech, kde je ohrožen tradiční vzhled obce nebo jsou hlediska 
realizace příliš nákladná, případně nevhodná pro ŽP (lokality Nad rybníčky, Kalibardka apod.)

Budeme podporovat čištění odpadních vod poskytováním příspěvku na schválenou ČOV ve výši 
30 tis Kč.

Chceme udržet pro občany ceny svozu směsného komunálního odpadu a zabezpečit provoz místní 
skládky za snížené ceny pro uložení zeminy občany městyse.

Podpořit třídění odpadů provozem sběrného dvora 1x za 14 dní a rozšířením kontejnerů na tříděný odpad. 

občané
Zvýšení kvality života našich starších spoluobčanů, podpora sociálních služeb v obci, podpora 
akcí pro seniory (kulturní akce, přednášky, výstavy a besedy) s využitím prostor kulturního domu 
a bývalé budovy Agrospolu.
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Podporovat zájmové, sportovní a kulturní akce pro juniory, s využitím sportovního a kulturního 
zázemí obce.

Ocenění občanů, blahopřání k významným životním jubileím občanů.

Poskytovat příspěvek na obědy pro důchodce ve výši 30,00 Kč.

Ocenění dětí a žáků školy za výsledky, dosažené při akcích a soutěžích, pořádaných městysem nebo 
školou v rámci vzdělávání a za jejich reprezentaci městyse.

Školství
Zajistit modernizaci vybavení školy, moderní výukové technologie s cílem udržet dobré jméno 
školy a podpořit naplněnost školy a školky. 

Podporovat vhodné pracovní podmínky pro současný kvalitní pedagogický i nepedagogický per-
sonál školy.

Zajistit a provést rekonstrukci střešního pláště budovy školy.

Kultura a sport
Finanční podpora společensky prospěšných aktivit a činnosti zájmových organizací a spolků, které 
jsou aktivní v obci.

Výrazná podpora organizací zapojujících mládež do kulturních a společenských akcí, zajištění 
sponzorů těchto akcí.

Podpora kulturních akcí pro mládež i seniory se zapojením dětí a žáků školy.

Zatraktivnění služeb knihovny pro rodiny s dětmi rozšířením dětské literatury, pořádáním akcí pro děti.

Podpora sportovních činností dětí a mládeže.

Podpora bydlení a infrastruktury
Rekonstrukce poškozených chodníků v obci a doposud nerekonstruovaných místních komunikací.

Vytváření nové zástavby s upřednostněním oprav a rekonstrukcí stávajících obytných domů, s cí-
lem udržet tradiční vzhled obce, za využití finanční podpory z dotací.

Příspěvek na vytvoření nové bytové jednotky, rekonstrukce stávajících objektů nebo ve stávající 
zástavbě ve výši 40 tis. Kč, na novostavby v současné zástavbě 55 tis Kč.

majetek městyse
Co nejlépe využít prostory bývalé budovy Agrospolu, s cílem zabezpečit služby pro občany (ma-
teřské centrum, služby lékaře, kadeřnictví, obchod, zbudování bytu pro případné krizové situace, 
několik startovacích bytů nebo bytů pro seniory).

Renovace a údržba historických památek (kaplička, chodník u hřbitova, okolí zvonice a kostela).

Zamezit prodeji pozemků a  majetku městyse, pozemky a majetek zachovat jako rezervní zdroj.
Maximálně využívat dostupných finančních dotačních titulů pro realizaci akcí a projektů v obci.

Bezpečnost
Instalace měřičů rychlosti v obci pro zvýšení bezpečnosti občanů a dětí. 

Rozšíření dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti spoluobčanů.

Pořídit z hlediska bezpečnosti seniorů informační tabule, zakazující podomní prodej a monitorovat 
pohyb cizích osob v městysi.
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Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů místní skupina Knínice
1. Ing. Radovan Krajíček 
2. Tomáš Bohatec
3. Roman Ožvoldík
4. Ing. Milan Ševčík
5. Josef Kubín
6. Vít Paděra
7. Lenka Ožvoldíková
8. Lucie Görlichová
9. David Vondál

ŠKoLa  a  ŠKoLKa
Výuka venku aneb Sluneční soustava
na silnici
Protože na tabuli se nedá pořádně nakres-
lit, jak je Sluneční soustava rozlehlá a jaké 
jsou poměrné vzdálenosti mezi planetami, 
vyrazili jsme s deváťáky na silnici v are-
álu školy. Žáci si vyzkoušeli měření met-
rem, narýsovali oblouk pomocí provázku, 
porovnali vzdálenosti planet od slunce  
a mezi sebou. A navíc si protáhli nohy 
ztuhlé od sezení v lavicích.

Mgr. Helena Paroulková

nabídka zájezdu na divadelní představení
Máte chuť zpříjemnit si předvánoční 
čas návštěvou divadelního představení?                                             
Chtěli byste s dětmi zavítat do jednoho 
z brněnských divadel?                                                                 
Škola nabízí organizaci zájezdu pro rodi-
ny s dětmi na divadelní představení:
Jak jsem se ztratil aneb MALÁ VÁNOČ-
NÍ POVÍDKA, které se bude konat v so-
botu 8. prosince 2018 v 17h v Mahenově 
divadle v Brně.
Předpokládaná cena vstupenky je 320 Kč/ dospělí a 160 Kč/děti, k níž bude následně přičtena část-
ka za společnou dopravu autobusem. Je také možné využít slevy na rodinné vstupné.
V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte mailem či telefonicky kancelář školy do konce října 
2018.  Akce se uskuteční, pouze pokud bude naplněna kapacita autobusu.
Bližší informace o inscenaci naleznete zde: 
http://www.ndbrno.cz/cinohra/jak-jsem-se-ztratil-aneb-mala-vanocni-povidka?idp=17188

Mgr. Petra Abrahamová
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Přivítání prvňáčků
V pondělí 3. září 2018 v 7.40 hodin proběhlo v I. tří-
dě ZŠ Knínice slavnostní zahájení školního roku. Pro 
prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní 
změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinnos-
tí, ale také seznámení s novými kamarády a získávání 
nových informací, prožitků...
V tento den naše nejmenší žáky do školy doprovo-
dili jejich rodiče, prarodiče a známí.
Doufám, že se všichni budou do školy těšit, bude 
jim s námi dobře a hodně se toho naučí.
Všem žáčkům přeji hodně radosti a úspěchů ve 
školní práci. 

Mgr. Kateřina Dostálová, třídní učitelka I. třídy 

září v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a máme tu opět nový školní rok, tentokrát 2018/2019. V prvním týdnu se 
děti seznamovaly s novými kamarády a s prostředím mateřské školy. Ve školce máme i děti dvouleté,  
a tak jim byl umožněn individuální čtrnáctidenní adaptační program. Naučili jsme se několik básniček  
a písniček, které budeme opakovat celý měsíc. Děti zvládly bravurně i první výtvarnou činnost. A pro-
tože máme na zahradě mnoho jablek, posbírali jsme je a nechali u zahrádkářů v Boskovicích zmoštovat.  
Mošt z nich jsme pak vypili na první společné akci s rodiči, nazvané Jablkobraní. Pro nepřízeň počasí 
jsme zůstali v budově školy. Jeden z rodičů, pan Zenkl, si pro nás připravil hudební vystoupení. Naučili 
jsme se tři písničky o jablíčku a užili si při tom spoustu legrace. Pak jsme si v jednotlivých třídách mohli 
vyrobit ponožkového jablečného červíka. Děti z Žabek se byly podívat na družstevním poli, jak se vybí-
rají brambory, a pár si jich pak v lesním zázemí upekly v popelu.      

Mgr. Daniela Ošlejšková

SPorT

oddÍL TJ 
maLÁ HanÁ 
KnÍnice

TJ informuje:
Výstavba tribun – myšlenka není nová, jen cesta k realizaci vyžadovala určité úsilí, hlavně zajištění finančních 
prostředků. Vše se nám podařilo v letošním roce, kdy náš oddíl obdržel částku z dotačního programu MŠMT 
na hřiště ve výši 156 tis. korun. Celkové náklady činí cca 200 tis. korun. O rozdíl, který je nutný k dostavbě se 
dělíme s obcí – zejména tím, že řadu úkonů zajišťujeme svépomocí a vstřícností jednotlivých dodavatelů, kteří 
byli ochotni vzdát se standardních zisků ve prospěch knínického fotbalu. Přestože výstavba ještě vyžaduje dílčí 
dokončení, snažíme se zajistit kontinuálně pokračování projektu o pevné zastřešení, které bude na tribuny nava-
zovat a vytvářet prostor pro bezpečné posezení. Doufáme, že se nám podaří zajistit finanční prostředky i realiza-
ci již v příštím kalendářním roce, a že zrealizované rozšíření sportovního areálu přinese jeho vyšší hodnotu.

Připravované akce:
24.11.2018 Taneční zábava, hraje ARCUS
19.1.2019 Ples TJ, hraje MIX Boskovice
březen 2019 Školení první pomoci – pro naše trenéry, ale i zájemce z řad místních spolků, 
  školy a občanů. Uskuteční se v KD, termín bude upřesněn.

                Vedení TJ
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cViČenÍ Pro rodiČe S dĚTmi
Cvičení je určeno rodičům s dětmi od 3–6 let. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, při-
měřený jejich věku a schopnostem. Součástí hodin jsou cvičení s použitím různého nářadí, náčiní  
i pohybové aktivity na dětské říkanky. Cvičíme od října, každé úterý od 17–18 hod. v tělocvičně 
místní školy. Na děti i rodiče se těší cvičitelka Mgr. Daniela Ošlejšková. 
Zájemci ať se ozvou na adresu dankos@razdva.cz nebo na tel.: 737 187 276.

KLUBy  a  SPoLKy

KnÍnicKÁ draKiÁda
V neděli 14. října 2018 v 14.30 hod. se uskuteční již tradiční Drakiáda. 

Nenechte své draky zahálet ve skříni a dopřejte jim pohyb. 

Přijděte si poměřit síly s ostatními draky. 

A až se nabažíte létání, můžete se pokusit o vysvobození princezny 
ze spárů děsivé saně. 

Akce se uskuteční na poli u cesty k rybníčkům. 

U rybníčků bude připraveno ohniště, a kdo bude mít chuť, 
může si opéct něco z vlastních zásob. 

Pokud bude pršet, akce se nekoná!



20

UPLynULÉ  aKce
mTB SUPerior coLorProfi PoHÁr draHanSKÉ VrcHoViny
2. roČnÍK VeLKÉ ceny mĚSTySe KnÍnice
„VALL DI SOLLE“
Zdravím všechny příznivce rovných řidítek a tlustých pneumatik.
Je pro mě milou povinností, zhodnotit již 2. ročník VELKÉ CENY MĚSTYSE KNÍNICE,
který proběhl 15. 9. 2018 v naší obci za kulturním domem, jako již nedílná součást 
MTB SUPERIOR COLORPROFI POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY.

V prvé řadě nám letos přálo počasí a od toho se také odvíjela návštěvnost našeho závodu, a to v počtu 
téměř 200 závodníků. Od samého rána bylo za kulturním domem plno, a to nejen účastníků závodu, 
ale také příznivců XCO horských kol. Závody zahájila, stejně jako minulý rok, senátorka Ing. Jaro-
míra Vítková a popřála všem rajdrům hodně štěstí. 
Poděkování patří místostarostovi městyse Knínice Pavlu Lajšnerovi a manželce ředitele závo-
du Lence Janovské, kteří všem závodníkům předali pamětní medaile na sobotní závod, a těm nej-
lepším i věcné ceny a diplomy. 
Skákací hrad byl stále plný dětí a cykloškola také.
Touto cestou děkuji i zastupitelům městyse za vstřícný přístup, podporu a to i finanční, Michalu Štolfovi, 
Martinu Ženatovi a našim dobrovolným hasičům, za skvělé občerstvení. Také panu Elisovi, za pomoc 
při přípravě tratí a dozor na parkovišti, traťovým komisařkám Daně, Dance, Martině a Kristýnce. A v ne-
poslední řadě mým kamarádům, z MORAVEC TEAMU Vlastovi a Frantovi, za pomoc při přípravách 
závodních tratí.
Budu se na vás těšit i v příštím roce 2019 a za ten letošní ročník ještě jednou, všem dík.

www.pohardrahanskevrchoviny.cz  
zde můžete navštívit fotogalerii a dozvědět se spoustu zajímavostí.

Krásný podzim všem, Vladimír Janovský. 
Jen KoLa zdoLaJ VÝmoLy!
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PoHLed
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

i. světová válka (1914–1918)
Šlo o válečný konflikt dosud nepoznaného a nepředstavitelného rozsahu. Celkem v něm bojovalo téměř 65 milionů 
mužů: 10 milionů z nich padlo, 20 milionů utrpělo trvalá zranění na těle i na duši a 7 milionů zůstalo pohřešovaných. 
První světová válka byla skutečně světová - bojovalo se od pobřeží Ameriky až k břehům Asie. Byla to srážka velkých 
impérií, která zničila starý svět a otevřela cestu světu novému…

a. odraz i. světové války v kronice městyse Knínice
O nelehkém životě zdejších obyvatel v průběhu prvních dvou válečných let 1914-15 podal velmi podrobné svědectví 
rolník (a vlastně i kronikář) Antonín Škrabal. Své postřehy zaznamenával s  pečlivostí sobě vlastní do obecní kroniky. 
A nejen postřehy. V kronice totiž mimo jiné třeba uvádí i seznamy odvedených knínických mužů, porovnává stále 
vzrůstající ceny potravin či doslova cituje jednotlivé vyhlášky, které s narůstajícím tempem války stále více oklešťovaly 
vesnické obyvatelstvo.
Ještě než nahlédneme do zápisů Antonína Škrabala, je na místě povědět si pár slov o jeho osobě, respektive o jeho rodině.
antonín Škrabal se narodil 17. června 1885 na čp. 88 jako syn čtvrtláníka Jana Škrabala a Františky roz. Jakubcové.  Jistě 
stojí za zmínku, že rod Škrabalů patřil k jedněm z nejstarších v Knínicích: například v lánových rejstřících ze 70. let 17. st. 
se uvádí jistý čtvrtláník Ondřej Škrabal. Ke konci 18. st. hospodařili Škrabalovi na čtvrtlánu čp. 68. 
Antonín Škrabal byl v pořadí sedmým z celkového počtu osmi dětí. Jeho dvě nejstarší sestry – obě Františky – zemřely 
v kojeneckém věku. Dospělosti se dožily až sestry Anna (*1883) a Růžena (*1887), které se v listopadu 1908 provdaly 
za bratry Františka a Jana Královy do Kunovic. Ze tří Antonínových bratrů zemřel v útlém věku nejstarší Jan (*1876). 
O mladším Josefovi (*1879) se mi podařilo zjistit tolik, že se v říjnu 1908 oženil v kostele sv. Máří Magdalény v Brně 
s Františkou Všetečkovou, která pocházela ze vsi Zňátka u Náměště nad Oslavou (dnes Zňátky, místní část Náměště nad 
Oslavou). Josef byl v té době četnickým závodčím a sloužil u c. k. četnictva v Náměšti. n. Osl. V r. 1910 žila rodina, kte-
rá se v červnu 1909 rozrostla o syna Josefa v Knínicích. Josef Škrabal v té době sloužil již jako četnický strážmistr, bo-
hužel seznam neuvádí místo výkonu jeho služby. Po r. 1910 se Škrabalovi z Knínic odstěhovali zatím neznámo kam. 
Třetí bratr Antonína Škrabala, František (*1881) se věnoval hospodářství na rodném statku. Dne 3. června 1915 musel 
coby domobranec narukovat. Padl v r. 1917. (Podrobněji o něm v části B.) V létě 1915 nastoupil cestu ke svému plu-
ku také Antonín Škrabal a to i napříč tomu, že trpěl těžkou srdeční vadou. Tím okamžikem pochopitelně jeho zápisy 
v kronice končí.
Po roce válečných útrap se Antonín Škrabal sice vrátil domů, nicméně měl již natolik podlomené zdraví, že o něko-
lik měsíců později, v srpnu 1919 umírá. V lednu 1921 zemřel i jeho otec, výměnkář Jan Škrabal, čímž toto příjmení 
po mužské linii v Knínicích po více jak třech stoletích zaniká. Čtvrtlán čp. 88 poté převzala starší Antonínova sestra 
Růžena s manželem Janem Králem, kteří se z tohoto důvodu přestěhovali z Kunovic, kde po svatbě trvale bydleli.
Tolik tedy o rodině Antonína Škrabala a nyní k jeho zápiskům. Jak jsem již předeslala, Antonín Škrabal zaznamenal do 
kroniky události dvou válečných let 1914–1915.  Co jej přimělo k rozhodnutí podat podrobné svědectví o válkou pozna-
menaném životě v rodném městečku, se dnes můžeme pouze dohadovat. Stejně nezodpovězenou otázkou zůstane, kdo 
stál za myšlenkou, aby své postřehy zapsal (či snad přepsal?) do zdejší kroniky a tak se vlastně chtě nechtě nakonec stal 
i prvním knínickým kronikářem. (Kroniku založil v r. 1899 tehdejší starosta Tomáš Koutný, v jejím psaní však již nikdo 
dál nepokračoval. Události z let 1900–1914 jsou proto buď dopisovány dodatečně, nebo docela chybí.)

1914
Antonín Škrabal začíná své záznamy připomínkou na všesokolský slet v Brně, který byl ohlášen na 28. a 29. června 
1914. Vzhledem k nevraživosti mezi Čechy a Němci byly očekávány krvavé výtržnosti, první den sletu však přinesl 
mnohem zásadnější událost. Jak Antonín Škrabal poznamenává, právě v okamžiku, kdy slet začínal, přišel telegram, 
který oznamoval, že byl v Sarajevu zavražděn následník trůnu arcivévoda František Ferdinand se svou chotí. Antonín 
Škrabal dále popisuje, jakým způsobem byl atentát spáchán, kdo za ním stál a co vše následovalo až do okamžiku mo-
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bilizace. „Na 1. srpna o ½ 5. hodině ráno byla rozkázaná z Nejvyššího rozkazu všeobecná mobilizace do 38. roků všech 
vojenskou službou povinných branců.“ uzavírá první odstavec svého vyprávění Antonín Škrabal s tím, že ještě téhož 
dne byly z Knínic odvedeni čtyři koně, z nichž se později dva – šlo o březí klisny – vrátily.
„Druhý den nato, v neděli 2. srpna nastal ten smutný a pro nikoho nezapomenutelný den odchodu našich vojínů ku služ-
bě vojenské; část jich jela ráno, ostatní pak odpoledne. Netřeba zajisté vypisovati jednotlivě pohnutlivé výjevy z těchto 
trapných a dojemných chvil…“
V Knínicích se mobilizace dotkla celkem 56 mužů (ve věku od 21. do 38. roků). Vedle toho byli ještě povoláni „lístky 
určovacími“ dva muži nad 38 roků.
Antonín Škrabal pečlivě sledoval denní tisk, přičemž konstatoval, že ještě 2. srpna nazývaly noviny válku „válkou 
Rakousko-Srbskou“. Dne 3. srpna - to již bojovalo Německo proti Rusku a válku vyhlásila také Francie – se hovořilo  
o „válce evropské“. O dva dni později, 5. srpna (to byla do konfliktu zavlečena už i Velká Británie) se poprvé v novino-
vých titulcích uvádí „světová válka“. 
Dne 22. srpna byly povolány do zbraně další čtyři ročníky (tedy do 42. roků) a dále předčasně nováčkové, kterých 
z Knínic 25. srpna odjelo celkem osm. Zmiňované čtyři ročníky (celkem 14 mužů, dva propuštěni) odjížděly mezi 
3.–12. září.
Na počátku září začaly stoupat ceny obilí.
V následujících řádcích popisuje Antonín Škrabal vývoj válečných událostí na bojišti Rakousko Uhersko-Srbském, Ra-
kousko Uhersko-Ruském a konečně na bojišti Německo-Francouzsko, Belgicko, Anglickém. V souvislosti s posledně 
jmenovaným bojištěm Antonín Škrabal uvádí, že „rovněž zde panují hrozné boje, snad ještě krutější než na bojištích 
ostatních. Podobných bojů v dějinách dosud nebylo; bitevní čáry sta kilometrů dlouhé - a milionové armády snažící se 
jedna druhou zničit…“
Koncem září již bylo evidentní, že vojáci rozhodně nebudou „doma do švestek“, jak se říkalo, nýbrž že je čeká první 
válečná zima. Na popud správy místní školy byla proto vypsaná sbírka, které se ujaly slečny učitelky Aloisie Ševčíková 
a Marie Musilová. Z  vybraných peněz bylo zakoupeno potřebné množství vlny, ze které školačky pletly zimní potřeby 
pro vojáky. „Málo radostné bylo také sepsání saní schopných pro vojenskou potřebu, což nám dává důkaz dalšího 
vedení války zimní a žádné naděje na brzký mír.“ posteskl si Antonín Škrabal, který – jako většina obyvatel – doufal, 
že válka brzy skončí.
Válečná mašinerie však postupovala stále kupředu: 9. listopadu byla Knínicím nařízena první vojenská válečná dodáv-
ka, která se týkala žita, pšenice, ječmene a ovsa (celkem 300q). Dne 22. listopadu byl ohlášen zákaz prodeje obilí z obcí 
ven a současně byly po domácnostech rozdány soupisné archy, do kterých musel každý pod trestem pokuty či vězení 
uvést zásoby obilí, kukuřice, brambor a mouky.
Zvláštní odstavec věnuje Antonín Škrabal polní úrodě prvního válečného roku. Udává ji jako „pod prostřední“.  Špatné 
výnosy mělo především žito, naopak nejlépe se dařilo bramborám. Napříč tomu, že chybělo mnoho pracovních sil, byly 
všechny polní práce díky vzájemné pomoci mezi lidmi včas dokonány.
V důsledku nepříliš velké úrody obilí se začínalo stále více šetřit s moukou. „Tak kupříkladu nemá se péct pečivo ze 
zcela čisté mouky pšeničné, neb žitné, nýbrž smíšené, tj. do každé se má přimísiti ječmenná, kukuřičná nebo brambo-
rová – sušené brambory se v továrnách melou na mouku.“ popisuje Antonín Škrabal nelehkou situaci kolem mouky. 
„Také mlýny musí mleti takovou mouku pod názvem vojenská mouka… Užívání bramborů ku pálení líhu je naprosto 
zakázáno…“
V dalším odstavci se Antonín Škrabal věnuje vojákům na bojišti. „Od 5. do 15. prosince byly povoleny pro vojsko 
zásilky polní poštou, které byly povoleny do váhy 5 kg. Každý pluk a oddíl má svoje polní poštovní číslo. Náš pluk pěší 
Brněnský má polní číslo 103 a jen pro toto samo číslo bylo těchto balíčků dvanáct plných železničních vagónů. Vojíni 
v poli se nalézající žádali za poslání různých věcí, kterých tam k dostání nebylo, jako např. zápalky, dýmky, špice k dým-
kám, tabák, cigarety, cukr, pečivo atd.“
Dne 14. prosince byl podle nařízení c. k. okr. hejtmanství dodán z Knínic k vojenským účelům pár koní a vůz.
Na závěr roku 1914 Antonín Škrabal konstatuje, že „první nedostatek, který po čas války byl pocítěn, jest nedostatek 
soli. Rusové, kteří vnikli do Haliče a zabrali solné doly, je nezničili v domněnce, že jim zůstanou. Pro náhlý ústup 
neměli času jich zničit. Až když se jich zmocnili podruhé, po obklíčení Přemyšlu, je rozbili tak, že dolování je na čas 
znemožněno.“  A když jsme u Rusů, pak se vraťme ještě k 11. listopadu, kdy Antonín Škrabal cituje vyhlášku, podle 
které bylo „zakázáno mluviti příznivě o Rusku i jakýkoliv simpatije k němu pod trestem.“
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1915
„Naděje na ukončení dosud není a mínění naše, že snad zima přetrhne tyto hrůzy, nás zklamala. Právě naopak, tím 
více se všechny státy chystají a vzdor nepříznivému počasí se bojuje s neutuchající zuřivostí a stále nové a nové síly 
do boje se odesílají.“ stýská si  na úvod r. 1915 Antonín Škrabal. Svoji pozornost dále obrací k stále vzrůstajícím 
cenám potravin, zvláště pak mouky, kterou kolem poloviny ledna nebylo možno „koupit ani v malém množství“. Do-
konce 22. ledna nebyl v Boskovicích k dostání ani 1 kg pšeničné mouky. Dne 20. ledna vydalo c. k. okr. hejtmanství 
v Boskovicích nařízení, podle kterého byly všechny zásoby obilí a mouky zabaveny. Pro každého člena domácnosti 
bylo určeno pouze 54 kg obilí, se kterým musel vystačit do 1. srpna. Neuposlechnutí bylo soudně trestáno. „Malé 
množství na jednu osobu určené vyvolalo stísněnou náladu mezi lidem.“ poznamenává Antonín Škrabal.
Během února byli odvedeni domobranci v počtu pěti mužů a následně v únoru nováčci ročníků 1891–1895 v počtu 6 mužů.
V jednom z dalších odstavců Antonín Škrabal připomíná pevnost Přemyšl, kterou drželi rakousko-uherští vojáci 
v počtu 110 tisíc mužů celou zimu až do vyčerpání zásob. Posádka se vzdala do ruského zajetí 22. března (nikoliv 
22. února, jak uvádí Antonín Škrabal). „Posádka naše se držela do poslední chvíle a byla tak vysílena, že vzdálenost 
7 km konala sedm hodin a byla Rusy zajata a do Ruska odvezena. Ač ztráta pevnosti je citelná, nemá ani nejmenšího 
účinku na rozhodnutí vítězství na tu neb onu stranu.“ konstatuje Antonín Škrabal.
Během jara přicházely stále nové a nové vyhlášky a nařízení, které ustanovovaly, jaké množství obilí a mouky si mo-
hou lidé ponechat pro vlastní potřebu, jaké na setí a jaké pro dobytek. „Nařízení tato těžce se dotkla lidu rolnického, 
nebo nejen že osobní potřeby jsou určeny v množství malém, ale také dobytek není čím krmiti, ježto zrno všechno se 
upotřebí  ku výrobě mouky. Drůbež se má krmiti masnými odpadky, nikoli zrním a právě ti, kteří nejvíce drůbež cho-
vají, mnohdy jen jednou za týden maso si mohou koupit. Stále nové vynálezy, jak možno šetřiti, ač dříve ty druhy které 
se dnes velice odporučují, neměly ceny žádné. Pečivo se nesmí více z čisté mouky péci a bílé pečivo vůbec zaniklo. 
Jen jednotné pečivo 4 gramy těžké za 4 hal. Pod velkým trestem se nesmí ani u pekaře ani v domech používati čisté 
mouky, jak žitné, tak pšeničné. Čistou pšeničnou mouku lze obdržeti jen v lékárnách na předpis lékařův… Žemličku, 
kterou dříve v každém hostinci za 4 hal. dostal, obdrží také jen v lékárně na předpis lékařův za 16 hal.“
Za zmínku možná také stojí vyhláška c. k. okr. hejtmanství v Boskovicích z 12. března, která stanovila policejní 
zavírací hodiny pro hostince a pálenice. Dále zakazovala prodávat lihoviny mládeži a „lidem pak pití oddaným nebo 
opilým, jakož i žebrákům, tulákům nebo osobám, které v obci požívají špatné pověsti …“
Dne 5. března byly zavedeny po vzoru Německa chlebové lístky, které platily na týden a aby nedocházelo k jejich 
zneužívání, měly na každý týden jinou barvu. Tentýž den se také v Knínicích konaly domovní prohlídky četnickým 
strážmistrem, zda někdo neukrývá obilí či mouku.
Dne 8. března byl odveden ročník 1896. V Knínicích bylo odvedeno sedm mužů. Koncem dubna bylo odvedeno 
devět domobranců, z nichž byli nakonec dva propuštěni. Další odvody domobranců proběhly v květnu a 3. června, 
kdy bylo uznáno schopnými 23 mužů. Mezi nimi byl i sám Antonín Škrabal a jeho bratr František Škrabal. Dne  
18. června byli uznáni schopnými tři osmnáctiletí domobranci.
K 28. dubnu Antonín Škrabal poznamenává, že se sbíral ostnatý drát od drátěných plotů, který měl sloužit k opevnění 
vojenských pozic. Dne 6. května bylo nařízeno přihlásit na radnici kovy – mosaz, měď, bronz, nikl, cín, zinek apod.
Jarní polní práce toho roku vzdor nedostatku mužských pracovních sil proběhly bez větších obtíží. Lidé si pomáhali 
jeden druhému, navíc byly na výpomoc uvolněny děti vyšších ročníků obecné školy.
Dne 31. května přišli do městečka první vystěhovalci ze severní Itálie. Podle zápisu Antonína Škrabala se jednalo 
o 21 osob, vesměs samých žen a dětí. Jediný muž, který s nimi přišel, byl raněn do nohy. Uprchlíci byli ubytování 
po domech tam, kde měli místní prázdný druhý byt. - Zde si dovolím na okamžik odbočit. O italských uprchlících 
v Knínicích se v archivu žádné informace nedochovaly.  Výjimkou jsou pouze matriky: v matrice narozených se 
dočteme, že 30. 7. 1915 se jisté Josefině Miccheloti z obce Bolognano poblíž Arca v Jižním Tyrolsku narodila dcera 
Pierina Josefina. V matrice úmrtí je ke dni 27. dubna 1918 záznam, že ve věku 75 let zemřela na zápal plic v čp. 107 
Kateřina Rosa, vdova po krejčím Bartoloměji Rosa rovněž z Bolognana poblíž města Arco.
„Nedostatek a drahota stále a stále větší a víc a víc hlasů jest slyšet, které volají: - ‚Chleba‛!“ stýská si Antonín Škra-
bal v zápisu z konce května. Bohužel, vyhlídky na letošní úrodu, která by zažehnala nedostatek, nebyly v žádném 
případě růžové. „Po čtyři měsíce řádně nenapršelo a hrozná horka denní podpořily na mnoha místech skoro zkázu 
obilí.“ zapisuje Antonín Škrabal do kroniky k datu 6. června. „Zvlášť ovsy a ječmeny utrpěly, že jich snad nebude lze 
ani požat. Veškerá naděje kladená do budoucích žní, oslabena jest velice zprávami o neúrodě v mnohých krajích… 
Dne 15. a 16. června se v noci dostavily mrazy, které skoro úplně zničily brambory na níže ležících polích. Nynější 
naše zásoby životní jsou v nízkém stupni, tak i u vojska. Vojsko dostává v polévce masové, žitné otruby a rozstrouha-
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nou řepu. Podobná neúroda jest i píce, takže sena se sklidilo o něco více jak polovičku let dřívějších.“  Jarní měsíce 
roku 1915 byly suché a velmi teplé, což mělo neblahý vliv na celkový růst obilí. Už tak špatnou úrodu navíc poničila 
bouře, která se za velkého větru a krupobití přihnala ke Knínicím 27. června. A k úspěšným žním nepřispěl ani měsíc 
červenec, který byl velmi deštivý.  Mnoho pšenice, ječmene i ovsa zůstalo na polích a výnosy toho, co se stačilo 
sklidit, byly poloviční roku minulého.
Dne 18. června byli mobilizováni muži ve věku od 42. do 50. roků. „Stálými odvody se nejeví žádná naděje ku skon-
čení.“ poznamenává Antonín Škrabal.
V dalších řádcích se Antonín Škrabal rozepisuje o válečných bojištích a předmětem jeho zájmu se znovu a opět stá-
vají ceny obilí a mouky. Poslední zápis v tomto duchu je datován k 8. srpnu a Antonín Škrabal v něm cituje nařízení, 
stanovující podmínky pro hospodaření s obilím a luštěninami z nové úrody.
Poslední zápis Antonína Škrabala pochází z 10. srpna. Co dodat více… „10. srpna odejde druhá část domobrany, od-
vedené dne 3. srpna a mezi nimi také já, Antonín Škrabal, zapisovatel těchto maličkých částí proti hrozným, velikým 
událostem ve skutečnosti, které částečně pro nedostatek času a částečně že dovoleno to není, zapsány býti mohly. Dej 
Bůh, aby dlouho v zapisování pokračováno býti nemuselo.“
Po Antonínu Škrabalovi již nikdo v psaní nepokračoval. Válečné události let 1916-18 shrnul v kronice až někdy 
kolem roku 1920 neznámý zapisovatel (zatím se mi nepodařilo zjistit jeho jméno). Část textu si dovolím ocitovat už 
proto, že se v něm skrývá veliký kus pravdy: „Válčeno bylo na suchu, na vodě, pod vodou i ve vzduchu. Rozličných 
letadel se hemžilo nad armádami veliké množství a chrlilo na armády (ubohé otroky) spousty bomb, jež zabíjely  
a rozdrcovaly vše, kam dopadly. Dle vypravování vrátivších se vojínů, nebáli se tito tak ohromných střel dělových 
jako letadel, jež na ně házely bomby.
Také se ve válce užívalo střel, jež byly naplněny otravnými plyny. Při výbuchu střel naplnilo se celé okolí těmito plyny  
a otravovaly životy bojujících. Oproti tomu byli zase opatřováni vojíni zvláštními škraboškami, jež je chránily před těmito 
plyny. Lidé se zdravým rozumem vrhali na sebe z rozkazu svých vladařů - lumpů - vraždící střely, zapomínajíce na vlastní 
síly, kterými by byli smetli všechny trůny, kdyby je byli obrátili proti těm, jež je hnali jako řezníci dobytek na jatka.
Obvodní komise pracovaly stále, takže doma zůstali jen děti do 17 let a starci od 60 výše.“

Vývoj cen potravin mezi lety 1914–1920 (ceny jsou v Korunách)
roky  1914 1915 1916 1918 1920 
Maso  1,60 5 8  15 17 až 30
Máslo  2,40 7,60 14 40 až 50 42
Mýdlo 0,60 2,40 8 mýdlo nebylo, náhražka 33
Sůl  0,26 0,32 0,44 0,60 1,28
1 vejce 0,08 0,20 0,40 0,80 0,80 (v zimě 2)
1 kg tvarohu 0,48 1 1,60 5 7
Mák 0,60 2 4 9 13
Husa celá až 5 10 40 100 100
Slepice až 2 5 10 40 20
Sádlo 1 kg 2 5 20 80 50
Jáhly 0,40 1,60 4,20 cena neuvedena 15
Rýže 0,40 2,20 15 cena neuvedena 15
Hrách 0,60 1,60 3 cena neuvedena 12.
Pivo 1 l 0,24 0,64 0,84 1,60 2 i více
Víno 1 l 0,96 2 4  10 16 i více
Rum 1,60 3 8 12 16 i více
Kořalka 0,30 0,80 1,40 pro zbývající dva roky cena neuvedena

Pokračování v listopadovém čísle Zpravodaje.

Příště
Kníničtí občané padlí v I. světové válce, kníničtí legionáři, vznik Československa.



Dne 24. 7. 1916 zasílá pozdrav rodičům 
František Vašíček z čp. 78.

Dne 31. 5. 1917 zasílá 
pozdrav manželce 
Kateřině Josef Okáč 
z čp. 101.

Nedatováno. Pozdrav 
manželce Anně zasílá 
Ludvík Procházka z čp. 4.

Dne 30. 8. 1915 zasílá pozdrav manželce Anně Ludvík Procházka 
z čp. 4. (druhý zleva)

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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