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vstupné do 21 hod. zdarma
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Sběrný dvůr
Rekonstrukce sběrného dvora bude zahájena v měsíci listopadu 2016 a potrvá do června 2017. Stá-
vající objekt sběrného dvora bude kompletně odstraněn. Následně proběhne výstavba nového zázemí 
sběrného dvora, včetně všeho potřebného vybavení, umožňujícího sběr a separaci nejrůznějších druhů 
odpadů, zabezpečení prostor kamerovým systémem, zřízení zázemí pro obsluhu, apod. Ve sběrném 
dvoře budou umístěny nové kontejnery na papír a lepenku, sklo bílé a barevné, plasty, kov, železo, 
ocel, objemný odpad, baterie a akumulátory, obaly a zbytky nebezpečných látek, barvy, lepidla, roz-
pouštědla, oleje, zářivky, chladící, elektrické a elektronické zařízení, pneumatiky, textil a dřevo. 
Rekonstrukce proběhne s dotační spoluúčastí z Operačního programu životního prostředí.
Po dobu rekonstrukce sběrného dvora bude zajištěn mobilní sběr odpadů. Přesný termín  
a místo mobilního svozu budou oznámeny s dostatečným předstihem ve zpravodaji městyse, 
na internetových stránkách a místním rozhlasem. První svoz se předpokládá v lednu 2017. 
Děkujeme za pochopení. 

Hřbitov
Na místním hřbitově byla již téměř vyčerpána kapacita nových volných hrobových míst, proto 
městys připravil studii pro rozšíření jejich počtu. V prostoru vedle kostela a u zvonice je v rámci 
studie navrženo celkem 71 nových hrobů. V této souvislosti dojde také ke zpevnění přístupových 
ploch k jednotlivým hrobům.
Z důvodu množícího se vandalismu na hřbitově, kdy dochází k poškozování náhrobků a ulamování 
sošek na hrobech, upozorňujeme občany, aby v případě přistižení pachatele ihned kontaktovali 
Policii ČR na lince 158. 

Jízdní řád linky 251
Městys Knínice obdržel návrh jízdního řádku linky 251 na období 11. 12. 2016–9. 12. 2017. Připomínky 
k navrhované úpravě jízdního řádu se přijímají do 4. 11. 2016. Bližší informace a jízdní řád naleznete na 
internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz nebo v kanceláři Úřadu městyse Knínice.

iNfORMAcE  z  RADNicE



2

Vítání občánků
První říjnovou neděli, tedy 2. 10. 2016, se uskutečnilo, v letošním roce již druhé, vítání občánků, 
do svazku našeho městyse. Tentokráte jsme přivítali 8 nových dětí:

Josef Ševčík, Knínice 8   Aneta Vybíhalová, Knínice 110
Jozef Kamenický, Knínice 197  Radovan Dudek, Knínice 226
Matyáš Přikryl, Knínice 133  Aneta Greplová, Knínice 332
Adam Hartl, Knínice 322   Berenika Pulcová, Knínice 294

Dětem přejeme šťastný vstup do života, hodně zdraví, rodinné pohody a lásky rodičů, rodičům 
potom mnoho krásných chvil při výchově svých dětí.

Děkujeme dětem z místní ZŠ a MŠ i jejich paním učitelkám za pěkné vystoupení a v neposlední 
řadě děkujeme paní učitelce Evě Kotrhonzové, která po dlouhé roky vystoupení
dětí ze ZŠ zajišťovala.

 

Společenské posezení se seniory
V sobotu 1. 10. 2016 oslavili v kulturním domě svůj svátek naši senioři. Při této příležitosti mohli 
nejen senioři, ale všichni naši občané nahlédnout do kronik a fotogalerie městyse. Pro přítomné 
bylo přichystané vystoupení dětí z místní mateřské školy, vystoupení břišních tanečnic, promítání 
fotografií městyse Knínice a malé nahlédnutí do cestovatelského deníku z cesty po USA. Připravili 
jsme také drobné pohoštění, které bylo pro naše seniory zdarma. Děkujeme všem za účast na této 
akci a za rok se na Vás opět těšíme.
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ODPADy
Odvoz domovního odpadu:  10. 11., 24. 11.

Sběrný dvůr knínice
Rekonstrukce od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017.
Po dobu rekonstrukce neodkládejte prosím odpad 
před sběrným dvorem. Sběr odpadů bude po dobu 
rekonstrukce probíhat mobilním svozem. O ter-
mínech mobilních svozů vás budeme informovat 
v místním rozhlase, na internetových stránkách  
a ve zpravodaji. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba skládky: 5. 11., 19. 11. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.

KNiHOVNA
Půjčovní doba:
úterý vždy od 16.00–19.00 hodin

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

Mikulášská nadílka
Městys Knínice a SDH Knínice zve srdečně naše děti a rodiče na Mikulášskou nadílku s ohňo-
strojem, která se koná v sobotu 3. 12. 2016 v 17 hodin před Restaurací Pod Lípou v Knínicích. 
Mikulášský balíček pro knínické děti je zdarma.
K objednání balíčku v hodnotě 100 Kč 
se prosím dostavte osobně do kanceláře 
Úřadu městyse Knínice do 30. 11. 2016, 
kde obdržíte poukázku k jeho odběru. 
Balíčky pro děti připravuje místní prodejna 
COOP Jednota. 
Těší se na Vás pořadatelé.
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky (1. kolo) 
a do zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 7.–8. 10. 2016.
Voleb do Senátu PČR (1. kolo) se z celkového počtu 708 voličů 
zúčastnilo celkem 233 voličů, tj. 32,9 %.
Platných hlasů bylo 221.

Pořadí kandidátů:
1. Ing. Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) 81 hlasů
2. MUDr. Jan Machač (ODS) 40 hlasů
3. Ing. Jiří Míšenský (ANO 2011) 29 hlasů
4. Jozef Regec (SsČR) 22 hlasů
5. Mgr. Ivo Polák (ČSSD) 21 hlasů
6. Mária Koudelová (KSČM) 14 hlasů
7. Ing. Mgr. Drago Sukalovský (STAN) 11 hlasů
8. Robert Štěpánek (Úsvit) 2 hlasy
9. Jiří Šoltys (NáS) 1 hlas

Voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se z celkového počtu 709 voličů 
zúčastnilo celkem 243 voličů, tj. 34,2 %.
Platných hlasů bylo 235.

Pořadí zvolených stran:
1. KDU-ČSL 62 hlasů
2. ANO 2011 50 hlasů
3. ČSSD 36 hlasů
4. Starostové pro Jižní Moravu 22 hlasů
5. ODS 21 hlasů
6. Svobodní a Soukromníci 15 hlasů
7. KSČM 12 hlasů
8. Zelení a Piráti 5 hlasů
9. TOP 09 5 hlasů
10. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI 
 – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI  3 hlasy
11. Koalice SPD a SPO 3 hlasy
12. Moravané 1 hlas

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky (2. kolo) 
konaných ve dnech 14.–15. 10. 2016.
Z celkového počtu 708 voličů se voleb zúčastnilo celkem 183 voličů, tj. 25,8 %.
Platných hlasů bylo 178. 

Ing. Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) získala 96 platných hlasů. 
MUDr. Jan Machač (ODS) získal 82 platných hlasů. 

za volební obvod Blansko byla senátorkou zvolena ing. Jaromíra Vítková.

Všechny výsledky VOLEB 2016 najdete na www.volby.cz.
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Adaptační pobyt
Ve dnech 21. 9.–23. 9. 2016 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu v penzionu Eden 
nedaleko Jevíčka. Během tohoto pobytu se hrály nejrůznější hry zaměřené např. na prohloubení 
vzájemného poznání, na nastartování spolupráce mezi žáky nebo také na společné zvládání nároč-
ných situací.
Středeční odpoledne žáci strávili především v klubovně, kde vedle seznamovacích her vytvářeli  
i krabičky, do kterých mohli vkládat dárečky pro své spolužáky.
Čtvrteční den byl již plně věnován venkovním aktivitám. Čekala nás u dětí velmi oblíbená hra  
– Stopovaná, při níž jsme se všichni pobavili a dokonce si i odnesli pečlivě ukrytý poklad. V pod-
večer jsme pak poseděli u ohně s možností opékání špekáčků. 
Pobyt se dětem velmi líbil i počasí se vydařilo, jen škoda, že tyto dva dny uplynuly jako voda.

Mgr. Simona Gricová

Hvězdárna a planetárium Brno
Ve čtvrtek 29. 9. jsme jeli do planetária v Brně. Před programem „Úžasné planety“ jsme si prohlédli 
a vyzkoušeli interaktivní exponáty, které jsou umístěny před vchodem do planetária. Byl tam kalei-
doskop, pitelova stěna, zvukovod, planetární siloměr a spektroskop. Potom jsme šli do planetária, 
kde nás posadili do sálu digitária. Po chvíli se nad námi otevřela noční obloha plná hvězd. Pozná-
vali jsme souhvězdí, dozvěděli jsme se, že vesmír vznikl Velkým třeskem a naše Sluneční soustava 
vznikla z obrovského oblaku plynu a prachu, že kolem Slunce obíhá osm planet. Už víme, že vesmír 
je obrovský a úžasný. Vše se nám líbilo a už se těšíme na další představení.

žáci 4. a 5. třídy

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Okresní přebor v přespolním běhu
V pátek 30. 9. se dvacet žáků a žákyň naší školy zúčastnilo okresního přeboru v přespolním běhu, 
který se konal v krásném okolí ZŠ v Lysicích. Družstvo tvořilo 4–6 běžců nebo běžkyň, do vý-
sledku se započítávaly výsledky čtyř nejlepších. Na startu každé kategorie stálo okolo sta běžců. 
Mladší a starší dívky běžely 1,5 km dlouhou trasu, pro mladší žáky trať měřila 2 km. Nejnáročnější 
trasu měli starší žáci, kteří museli uběhnout 3 km ve velmi náročném členitém terénu. Nejlepších 
umístění v jednotlivých kategoriích dosáhli Daniela Musilová, Adéla Dračková, Michal Lexman 
a Martin Oliva. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Někteří tak náročný běh absolvovali 
vůbec poprvé a vydali se ze všech sil. Všem patří velká pochvala za reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Vávrová



7

Okresní přebor ve stolním tenisu
V úterý 11. 10. se sjeli chlapci a dívky z celého okresu, aby změřili své síly u pingpongových stolů ve 
sportovní hale ve Žďárné, kde se konal okresní pohár ve stolním tenisu. Probíhala zde soutěž družstev, 
která se mezi sebou utkala ve skupinách, kde bojovala o postup do semifinále. Mladším děvčatům 
Kateřině Růžičkové a Veronice Davidové se podařilo postoupit až do finále. Ve velmi vyrovnaném 
utkání podlehly děvčatům ze Sloupu a obsadily 2. místo. Starší děvčata Tereza Marková a Barbora 
Kšicová vybojovaly krásné 3. místo. Družstvo mladších chlapců ve složení Kryštof Palbuchta, Michal 
Lexman a Zdeněk David dokonce vyhrálo svoji skupinu, ale v dalších bojích už se jim tolik nedařilo. 
Ve vyrovnaném boji o 3. místo se ZŠ Svitávka chlapci prohráli a skončili na 4. místě. Školu repre-
zentovali i starší chlapci Vojtěch Mucha, Ladislav Lajšner a Martin Oliva. V této kategorii startovalo  
10 družstev, naši žáci ze skupiny nepostoupili. 
Děkujeme všem za skvělé výkony a reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Vávrová
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Veletrh odborného vzdělávání
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uspořádal Jihomoravský kraj Veletrh od-
borného vzdělávání. Střední školy zde prezentovaly svoji nabídku studijních oborů a žáci základ-
ních škol měli příležitost se s ní podrobně seznámit. Tato možnost nás zaujala, takže jsme v pátek  
7. 10. s deváťáky vyrazili na brněnské výstaviště. Žáci si obešli stánky jednotlivých škol, mohli 
si vlastnoručně vyzkoušet různé aktivity a ve zbývajícím čase si stihli prohlédnout i některé další 
zajímavé expozice.

Mgr. Helena Paroulková

Online bezpečnost
Dne 10. 10. proběhl na naší škole preventivní program týkající se bezpečného chování na sociálních 
sítích. Žáci byli blíže seznámeni s kyberšikanou, s  psychickou šikanou přes počítač. Na besedu byl 
pozván pan Koutouček, lektor primární prevence Jihomoravského kraje, který kromě velice cenných 
informací a praktických zkušeností prozradil návod, jak kyberšikaně předcházet a jak ji řešit.

Mgr. Kateřina Dostálová

co se dělo ve školce
Nově příchozí děti si už zvykly a přestaly se utírat slzičky. Podzim je velkou studnicí inspirace a námětů 
na činnosti, takže bylo pořád co dělat. Povídání o sklizni plodin na poli vystřídalo česání ovoce a sklizeň 
zeleniny na zahradě. Chytala se padákem padající jablíčka a hrušky a do padáku se chytal i vítr. „Zavařova-
lo se“ ovoce do sklenic – otiskovala se rozpůlená jablíčka a hrušky namočené v barvě. Podzimní plody se  
i ochutnávaly a poznávaly hmatem. Z brambor vznikla kouzelná strašidýlka a z vycházek přinesené kašta-
ny a kukuřice posloužily jako výzdoba školky. Děti se o podzimu, ovoci a zelenině, ale třeba i o pouštění 
draků naučily spoustu básniček a písniček, nechybělo ani cvičení v tělocvičně a výtvarné činnosti. Ostatně 
přesvědčit se můžete sami na nových webových stránkách. K podzimu patří i orba a traktory, a tak jsme se 
vydali na výstavu traktorů a zemědělské techniky do firmy Bohatec ve Vážanech.
V lese měly děti největší radost z pouštění draků a ze hry s vodou a blátem. Stavěly jezírka, pře-
hrady a mosty. Vyráběly draky z papíru a malovaly barevné stromy. Pro zahřátí hrály pohybové 
hry, neboť se venku prudce ochladilo a po měsíci dokonce pršelo. Mohly tak změřit množství vody 
v ručně vyrobeném srážkoměru. Hrály stopovanou, sbíraly kaštany, pozorovaly pomalu se barvící 
podzimní přírodu, ptáky, brouky, housenky, veverky, kačeny…
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Putování za skřítkem Podzimníčkem
Dne 18. 10. 2016 se třída Krtečků a Myšek vydala hledat skřítka Podzimníčka. Naše putování 
začalo u školy, kde jsme nasedli na autobus, který nás odvezl do Boskovic. Starší děti z Krtečků  
i Myšek začaly svoje putování ze zámeckého parku a mladší děti z obou oddělení začaly svou dob-
rodružnou cestu v Pilském údolí.   
Starší děti u boskovského Skleníku nalezly první znamení a vyznačenou cestu skřítka Podzimníčka. 
Vyrazili jsme tedy s chutí po žlutých mašličkách, které nás vedly k zámku a po té nádherným pod-
zimním lesem do kopce rovnou za nosem až ke zřícenině boskovského hradu. Ke hradu jsme ,,vy-
běhli,, s přehledem, občerstvili se, pokochali se hradem i výhledem, rozpoznali listnaté i jehličnaté 
stromy a zamávali autu se štábem České televize, která zde právě natáčela.  Ale tím naše dobro-
družství nekončilo. Od hradu jsme se vydali úzkou cestičkou k Pilskému údolí, kde nás čekali naši 
menší kamarádi a hlavně … ukrytý podzimní skřítek. Po cestě z kopce, jsme se kochali dalekým 
výhledem, podzimní přírodou, zbarvenými listy, pařezy obrostlými mechy, zdolali jsme překážky 
ve formě spadlých stromů i házeli šiškou do stromů. Když jsme se blížili k Pilskému údolí, mezi 

Starší děti ze třídy Krtečků a Myšek vyrazily ve čtvrtek 6. 10. do Domu přírody Moravského krasu na 
výukový program „O životě netopýrů“. Přivítal je netopýr Netynka a provázel je celým dopoledním 
programem. Děti se dozvěděly, kde netopýr bydlí, kde přezimuje, co má nejraději k jídlu a co mají 
děti udělat, když najdou zraněného netopýra. Nejvíce se dětem líbilo v herně, kde se proměnily v ne-
topýry a prolézaly jeskyni. Na závěr jsme se podívali do opravdové jeskyně, ve které netopýři spí přes 
zimu. Byl to moc krásný výlet a tak silný zážitek, že při zpáteční cestě někteří usnuli :).
Děti ze třídy Žabek vyjely zase do Soběšic na výukový environmentální program „Vodník Jezerní-
ček vypravuje“. Program přiblížil dětem jaká voda je a kde se na Zemi vyskytuje, její význam pro 
veškerý život a co do vody patří a co nepatří. Samy si nalovily a určily vodní živočichy a dozvěděly 
se, jak se vyvíjí a čím se živí. Byla připravena i „vodní hostina“ – ochutnávka různých druhů mine-
rálních vod. Děti odjížděly nadšené. Nejvíce se jim líbilo lovení v rybníku.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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stromy jsme zahlédli naše kamarády, kteří právě procházeli okolo rybníku. Nemohlo chybět naše 
vyzkoušení hlasivek a dobrého sluchu našich kamarádů ,,AHÓÓÓÓJ,, ozývalo se z obou konců . 
Po chvíli následovalo radostné vítání obou skupin dětí z mateřské školy a další občerstvení.
Pak již obě skupiny společně prožily enviromentální stezku okolo říčky Bělé a u ní spoustu pou-
tavých vodních mlýnků a mlýnů se spousty vedlejšími doplňky jako jsou např. mlynář, mlynářka, 
čert, čápi na komíně, poskládané dřevo v rázku….
Ale to NEJHLAVNĚJŠÍ nás teprve čekalo. Děti v lese objevily domečky pro zvířátka postavené z kla-
cíků, mechu, šišek i listí. Něčeho záhadného u smrkového stromu si jako první všiml Adámek!
Děti se seběhly a opravdu…..objevili jsme SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA! Každá třída se s ním hrdě 
vyfotila a pokračovali jsme směrem ke zvoničce. Jaké překvapení bylo, když v lese visela barevná 
lízátka, která jsme hned ochutnali. Na ukončení našeho putování jsme zazvonili na Zvonek u rybníka 
a do třetice všeho dobrého….skřítek Podzimníček nám tam nechal barevné medaile pro vzpomínku 
na náš povedený společný výlet. Po chvíli jsme došli k autobusu, který na nás čekal v Pilském údolí  
u hájenky a odvezl nás rovnou do školky. Plni zážitků a dojmů jsme usedali rovnou k obědu. A protože 
nám v krásné přírodě opravdu vyhládlo, paní kuchařce jsme vraceli jen prázdné talířky. 
Tak a to byl náš prožitý báječný den v přírodě v okolí Boskovic :-)

Jana Piňosová
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNicE

Odehrané zápasy
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Rozpis utkání

Pavel Lajšner
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POHLED
do historie obyvatel Městyse Knínice

Kolářské řemeslo 
Ta tam je doba, kdy – od vesnice k vesnici, od města k městu – drkotaly po zaprášených cestách povozy sedláků  
a formanů, ta tam je éra dostavníků a panských kočárů. S pokrokem vymizely, a s nimi i řemeslo, které je uvádělo 
do života, totiž kolářství.
Mistr kolář měl dříve svoji živnost téměř v každé vesnici, byl pro ni nepostradatelný a z toho tedy plynulo, že i vá-
žený.  Vždyť to byl on, kdo zhotovoval bryčky, fasuňky, vozy šperlochem kryté, žebřiňáky na svoz obilí, kopovňáky 
na vození hnoje, korby na brambory a řepu, selské sáně a dále celou řadu hospodářského nářadí, jako nejrůznější 
kolečka, trakaře, pluhy, brány, válce, násady, topůrka… tedy shrnuto věci, bez nichž se dříve na vesnici obešel jen 
málokdo. Do produkce kolářů navíc také patřily sáňky a od konce 19. st. se mnozí pustili i do výroby „dřevěných 
prkének“, lyží. Nejtypičtější kolářskou prací však zůstalo loukoťové kolo. Při jeho stavbě se zhotovil postupně náboj 
(hlava), paprsky (špice nebo ramena) a loukotě (věnec). Kolo se sestavovalo na kolářské stolici (koze). Nakonec 
přišel ke slovu kovář, který je opatřil železnou obručí (ráfem), trubkou a botkou na hlavě. 

HiSTORiE

ŘÁDKOVÁ  iNzERcE

Drakiáda
V neděli 16. 10. bylo opět krásné počasí, ale jako naschvál nefoukalo. Hlídali jsme, jestli se pohne 
alespoň lísteček, ale kde nic, tu nic. Nicméně ani nepříznivé povětrnostní podmínky neodradily 
mnohé dračí letce a tak se nás na poli Agrospolu sešlo požehnaně. A draci byli vskutku obdivuhod-
ní. Bylo na co koukat. A když obětavé tatínky omrzelo s draky neustále pobíhat, aby udělali radost 
svým dětem, mohli se přesunout k rybníčku, kde už byl nachystán čaj a ohniště k opékání párků. 
V blízkém lesíku děti opět zachraňovaly princeznu ze spárů strašlivého draka a věřte, že proklestit 
si k ní cestu nebylo vůbec lehké. Odměna za její vysvobození však byla sladká a tak některé děti 
zachraňovaly pořád dokola. Zkrátka vydařené nedělní odpoledne plné setkání, prodchnuté rodinnou 
atmosférou. Takže za rok zase Drakiádě zdar!

Mgr. Daniela Ošlejšková

UPLyNULé  AKcE

V papírnictví Kupzde.cz můžete nyní koupit omalovánky od firmy JIKO, MFP, JIRI MODELS, 
DITIPO za velmi výhodné ceny. www.kupzde.cz
Výprodej skladových zásob za velmi nízké ceny. V jídelně AGROSPOL každou sobotu 
9.00–11.00 hod. a každou neděli 14.00–16.00 hod. do konce listopadu a vyprodání zásob.

Nabízím fotografování miminek, dětí, rodin, zvířat, těhotenskou a společenskou fotografii.
Právě probíhá také soutěž o fotografování zdarma. 
fotoateliér Jaroměřice – www.pavlinachovancova.cz, tel.: 731 233 166

Restaurace Na Holbě si Vás dovoluje pozvat dne 25. 11. 2016 ve 20.00 hod. 
na laserovou střelnici. Střílet budeme na sportovní terč a hrát budeme o ceny Holba.
Těšíme se na Vaši účast. Vaše Restaurace Na Holbě.
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K výrobě vozů a dalších výrobků používali koláři tvrdé dřevo jasanové, jilmové, javorové.  Jako „vazového“ dřeva 
uplatnili břízu. Tam kde nepotřebovali houževnaté dřevo, využívali bukové, dále velmi tvrdé a husté habrové a dubo-
vé.  Korby kočárů a části, které nejsou vystaveny většímu namáhání, vyráběli z topolového, smrkového a jedlového 
dřeva. Ať už šlo nakonec o jakýkoliv druh dřeva, důležité bylo, aby nemělo žádný kaz. 
K vlastnímu zpracování používali koláři tenká kulatá dřeva, silné fošny, špalky a klády, které štípali a rozmítávali 
buď ručně, na větších dílnách i strojově.  Křivé součásti, potřebné zejména při výrobě kočárů, zhotovovali ohýbáním. 
To se provádělo napařováním dřeva. Jak dále uvádí článek o kolářském řemesle, z něhož jsem čerpala i předchozí 
odborné informace, doba paření se měnila podle síly dřeva. V kotli, který stál opodál dílny, se topilo, pára se hadicí 
přiváděla do dřevěné nebo plechové bedny, kde byly narovnány hotové dílce k napaření. Výrobky se ohýbaly podle 
forem, které se upevňovaly pomocí klínů a ztužidel.  Takto „zašponovaný“ dílec pak vysychal poblíž kamen.
Historie kolářského řemesla je v českých zemích zdokumentovaná už někdy ve 12. st. Koláři, kteří se převážně speci-
alizovali na výrobu loukoťových kol, se nazývali „kolodějové“, naopak těm, kteří vyráběli dřevěné součásti pro vozy 
a kočáry se říkalo „nápravníci“ nebo též „podstavkáři“. Z dílny „kolečníka“ vycházely kolečka a trakaře.
Kolářské řemeslo zaniklo s nástupem aut brzy po válce.   

Kolářské řemeslo
kolářský mistr v Knínicích
(historie domu čp. 177)

i. Rodiče a sourozenci
Mám-li začít vyprávění o kolářském mistru Františku Krkavcovi, který žil a pracoval na počátku 20. st. v Knínicích, 
nezbývá mi, než na chvíli městečko opustit a vydat se do sousedních Vážan. Právě odtud totiž František Krkavec 
pocházel, zde se narodil a také zde prožil své dětství.
František se narodil 3. května 1874 do rodiny domkaře Františka Krkavce a Anny roz. Kolářové. Dlužno podotknout, 
že oba jeho rodiče pocházeli z Vážan a František byl po Josefovi (*1871) jejich druhorozeným potomkem. V r. 1879 
se manželům Krkavcovým narodil ještě třetí syn Tomáš, který však krátce na to zemřel. Stejným jménem, tedy To-
máš, pak pokřtili Krkavcovi i své v pořadí čtvrté dítě. 
František a Anna Krakavcovi bydleli společně s rodiči Františka Krkavce v čp. 15 ve Vážanech a to až do osudného 
ledna r. 1884, kdy v rozmezí pouhých devíti dnů umírají na zánět plic jak oba výměnkáři, tak i manželka Františka 
Krkavce, Anna.  Během následujícího roku a půl se František Krkavec stará o své tři syny sám. To se změní v červen-
ci 1885, kdy vstupuje do manželství s o více jak jednadvacet let mladší Josefou, dcerou vážanského kováře Josefa 
Hrdého. Z tohoto druhého manželství Františka Krkavce se narodí sedm dětí: dcery Františka, Anna a Antonie, a dále 
synové Antonín (záhy umírá), znovu Antonín, Alois a konečně nejmladší Rudolf.
Krkavcovi žili na čp. 15 i v následujících letech. V soupisu z r. 1890 se František Krkavec uvádí na čp. 15 jako majitel 
obchodu se smíšeným zbožím, jeho šestnáctiletý syn František se učí kolářskému řemeslu v Boskovicích, starší syn 
Josef je pomocníkem u blíže neuvedeného sedláře. K r. 1900 zaznamenává soupis obyvatel Františka Krkavce jako 
majitele hostince a trafiky. Tomáš, jeho nejmladší syn z prvního manželství se v tomtéž seznamu uvádí jako kolářský 
učeň u bratra Františka Krkavce v Knínicích. O deset let později pomáhá v hostinské živnosti Františku Krkavcovi 
syn Antonín. Konečně v r. 1920 zůstává na čp. 15 vdovec František Krkavec se svými dvěma dosud svobodnými 
syny Aloisem a Rudolfem, z nichž ten nejmladší, tedy Rudolf se stane později rovněž hostinským.

ii. Manželka a děti 
V soupisu obyvatel Vážan z r. 1890 se uvádí, že František Krkavec se učí kolářskému řemeslu v Boskovicích. Ne-
zbývá než doplnit, že u mistra Josefa Maryšky, který provozoval kolářskou dílnu na Dolním předměstí v místech, 
kde dnes ústí ul. Dr. Svěráka na ul. Komenského. (Pozn.: Josef Maryška pocházel z Jindřichohradecka, přesněji  
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z obce Světce nedaleko Kamenice nad Lipou. Do Boskovic zřejmě přišel za prací a v  r. 1867 se zde oženil s Františ-
kou Bittnerovou původem z Kořence. Manželé zpočátku bydleli (patrně) v podnájmu na dnešní ul. Bezručova, později 
krátce na ul. Komenského. Kolářské řemeslo převzal po Josefu Maryškovi jeho syn Adolf.)
V srpnu 1897 se František Krkavec oženil s dcerou Josefa Maryšky, Marií (*25. 12. 1874), která byla vyučena šva-
dlenou. V té době již měli roční dcerku Marii (*10. 3. 1896), za pár měsíců po svatbě (26. 12. 1897) se jim narodilo 
druhé dítě, syn František. 
František Krkavec v prvních letech po vyučení vypomáhal v dílně svého tchána.  Na počátku r. 1898 však Boskovice 
opouští a s rodinou se stěhuje do Knínic. Zde bydlí různě po podnájmech: k r. 1898 na čp. 106, k r. 1900 u Hadáčků 
na čp. 17 či k r. 1904 na čp. 6 u Davidů. Kde provozuje kolářskou živnost, není z dochovaných materiálů zřejmé. Daří 
se mu však zjevně dobře, protože se krátce před r. 1910 pouští do stavby vlastního domu, v němž  vedle obytné části, 
sestávající z kuchyně, světnice a komory,  buduje – oddělenou průjezdem – i kolářskou dílnu a chlévy.  
V Knínicích se manželům Krkavcovým narodily ještě dvě děti, synové Rudolf (*12. 8. 1900) a Josef (*17. 9. 1904). 
K r. 1910 je celá rodina zapsaná již na čp. 177: František Krkavec jako kolářský mistr, manželka Marie vede do-
mácnost, synové navštěvují školu a dcera Marie pracuje na pile v Šebetově.  O deset let později, na konci r. 1920 se 
v seznamu uvádí František Krkavec stále jako majitel kolářské dílny, přičemž k ruce jsou mu oba jeho synové, totiž 
starší František  a nejmladší Josef, po tu chvíli ještě učeň. U syna Rudolfa je v soupisu poznámka „stále nemocen“. 
Dcera Marie je již čtyři roky provdaná za Antonína Dosedlu, s nímž právě žije v podnájmu na čp. 176. 
Dvacátá léta přinášejí do rodiny Františka a Marie Krkavcových plno změn. Ne vždy jsou radostné. Tak nejdří-
ve 25. 2. 1921 umírá na tuberkulózu syn Rudolf. Domov opouští i nejstarší František: dne 27. 9. 1921 vstupuje  
u sv. Tomáše v Brně do svazku manželského s Hermínou Dračkovou ze Šebetova. Novomanželé zůstávají v Še-
betově, kde si František posléze v  rodném domku své manželky v Horním Zábraní na čp. 28 zřizuje prosperující 
kolářskou dílnu (podrobněji viz Zpravodaj obce Šebetov – příloha, IX/2016).
František Krkavec zřejmě zamýšlel předat svoji dílnu nejmladšímu synovi Josefovi. Nestalo se tak. Josef zemřel – 
jako jeho bratr Rudolf – v pouhých jednadvaceti letech dne 5. 5. 1923. I příčina úmrtí byla totožná – tuberkulóza.  
O tři roky později, 24. 5. 1926 podlehl stejné nemoci i sám kolářský mistr František Krkavec. Tím okamžikem ko-
lářská dílna zaniká. 
Vdova Marie Krkavcová přežila manžela o osmadvacet let. S rodinou své dcery Marie provdané Dosedlové bydlela 
nadále v domě čp. 177. Zemřela 17. 12. 1954.

iii. Dům čp. 177
František a Marie Krkavcovi se pustili do stavby domku, který po svém dokončení dostal čp. 177 nejpozději v létě 
r. 1909.  Vlastnické právo – každý „ku polovici“ – k němu totiž získávají zápisem do Pozemkové knihy ke dni  
13. 11. 1909.
 Na základě odevzdací listiny z července 1926 přechází dne 25. 7. 1927 vlastnické právo po zemřelém Františku 
Krkavcovi na jeho dceru Marii provd. Dosedlovou. V červnu 1928 pak předává vdova Marie Krkavcová spoluvlast-
nickou polovici domu svému zeťovi Antonínu Dosedlovi.

iV. Dosedlovi na čp. 177
Mám-li zmapovat historii domu čp. 177, nemohu se nezmínit o rodu Dosedlů, do něhož se uprostřed I. svět. války, 
přesněji 27. 11. 1916 přivdala dcera Františka a Marie Krkavcových – Marie, když si vzala Antonína Dosedlu, v tu 
chvíli vojína u pluku č. 14 v rakouském Hallu, jinak dělníka na pile v Šebetově.
Otec Antonína Dosedly se jmenoval Josef a narodil se jako dvojče s bratrem Tomášem (ten záhy zemřel) v r. 1866 
Jakubu Dosedlovi a Marii roz. Ševčíkové na čp. 73 v Knínicích.  Vyučil se – stejně jako jeho starší bratr František 
– sladovnickému řemeslu, na rozdíl od bratra však v rodných Knínicích nezůstal. Někdy kolem r. 1885 odchází do 
Kuřimi, kde v následujících letech pracuje jako sladovnický pomocník v tamějším pivovaru. V Kuřimi se také setká-
vá svojí budoucí manželkou, služebnou Marií Tomkovou rodem z Javůrku u Domašova (okr. Brno-venkov). 
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V rozmezí následujících deseti let po svatbě (4. 11. 1890) se manželům Dosedlovým narodilo šest dětí, dcera Jose-
fina (*1891; později se zřejmě provdala do Brna), Antonín (*13. 1. 1893; v r. 1916 se oženil s Marií Krkavcovou  
z Knínic), Ludvík (*1894; v r. 1926 se oženil s Annou Prchalovou z Knínic čp. 28; kolem r. 1925 sloužil jako četnický 
strážmistr v obci Veľké Slemence na východním Slovensku – dnes hraniční přechod mezi SR a Ukrajinou, později 
bydlel s manželkou a jediným synem Jaroslavem v Knínicích na čp. 193), František (*1895–†1897 v dětské nemocnici 
v Brně na tuberkulózu), Karel (*1898; v r. 1920 se oženil do  Brušperku s vdovou Anežkou roz. Škopkovou, manželé 
bydleli v Brušperku na čp. 88 a Karel pracoval jako horník) a konečně dcera Marie (*1899–†1900 v Kuřimi).
Někdy kolem r. 1905 Marie Dosedlová zemřela. Vdovec Josef Dosedla zůstal se čtyřmi dětmi sám. Podle vyprávění, 
které se v rodině traduje, odvezl syny Antonína a Ludvíka na kole z Kuřimi do Knínic, kde je předal na vychování  
k Rosenbergovým do Vanovské ulice na čp. 172.
V r. 1908 umírá Josef Dosedla v nemocnici zřejmě v Brně. V soupisu obyvatel z r. 1910 jsou oba jeho synové An-
tonín a Ludvík zapsáni společně se svou pratetou Františkou Ševčíkovou, která se o ně stará, v podnájmu na čp. 45 
u Laštůvků. Zda se v Knínicích zdržovaly byť třeba jen kratší dobu i další dvě děti Josefa Dosedly rozhodně nelze 
vyloučit (napovídal by tomu dopis z prosince r. 1910, v němž Farní úřad v Kuřimi sděluje Obecnímu představenstvu 
v Knínicích na jeho předchozí písemný dotaz data narození všech čtyř dětí; všechny čtyři děti jsou rovněž uvedeny 
v soupisu přistěhovalých).
Již víme, že Antonín, nejstarší syn Josefa Dosedly se v r. 1916 –  v tu chvíli c. k. voják na dovolence – oženil s Marií 
Krkakvcovou. V té době už měli dceru Boženu (*4. 2. 1914–†21. 3. 1917 na zápal plic) a Marii (*29. 12. 1915;  
v r. 1939 se provdala za Františka Axmana do Šebetova na čp. 115). V legitimním svazku se jim dále narodili syno-
vé Ladislav (*24. 9. 1919; pracoval na pile v Šebetově, v r. 1940 se oženil s Emílií Ambrozovou ze Světlé, manželé 
bydleli v Šebetově na čp. 2) a Alois (*2. 3. 1922; vyučený strojní zámečník dlouhá léta pracoval jako mistr v Minervě 
v Boskovicích, od r. 1945 byl ženatý s Květoslavou Poláchovu z Chornic).
Nejmladší dítě manželů Antonína a Marie  Dosedlových, dcera Vlasta se narodila 10. 4. 1930. (Dne 28. 1. 1952 se 
provdala za Josefa Nováka z Ludíkova. Oba manželé pracovali po celý aktivní život v Krasu v Boskovicích: Vlasta 
jako šička, Josef v žehlírně. Narodily se jim dvě dcery – Vlasta později provdaná Přikrylová a Marie provdaná 
Beranová.)
Marie Dosedlová pracovala jako pomocnice na statku u Davidů v čp. 9, později na pile v Šebetově. Její manžel An-
tonín sloužil nejdříve na zámku v Šebetově, po r. 1948 rovněž odešel na pilu. Jak vzpomíná jeho vnučka, paní Vlasta 
Přikrylová: „Děda nezahálel ani poté, co odešel do důchodu. Našel si práci v místním JZD: přes léto chodíval pást 
ovce na pastviny nad Knínicemi, na podzim  dělal vážného při odvozu cukrovky.“
Domek čp. 177 předali Dosedlovi v r. 1957 své dceři Vlastě a zeťovi Josefu Novákovým. V r. 1962 prošel domek 
celkovou rekonstrukcí, během které byla na místo původního průjezdu vybudována obytná místnost a nový vchod. 
Do dnešní podoby byl dům přestavěn v první pol. 80. let. 
Marie Dosedlová zemřela 25. 4. 1976, její manžel Antonín Dosedla o osm let dříve, 23. 8. 1968.

Poděkování
Za vzpomínky a též za fotografie, které jsou součástí dnešního vyprávění, děkuji paní Vlastě Přikrylové z Knínic.

Příště
V prosincovém Zpravodaji nahlédneme do archivu a povíme si, co všechno muselo před sto a více lety řešit knínické 
obecní zastupitelstvo.

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

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



František Krkavec před domem čp. 177. Zleva synové Rudolf, František a Josef. (Kolem r. 1912.)

František Krkavec s manželkou Marií 
roz. Maryškovou. (Asi r. 1918.)

Ludvík Dosedla s manželkou Annou 
roz. Prchalovou. (Svatební foto z r. 1926.)

Antonín a Marie Dosedlovi, zlatá svatba. 
(Knínice, r. 1966.)

Antonín Dosedla manželkou Marií 
roz. Krkavcovou a dcerou Marií. (Rok 1918.)
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