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VÝSLEDKY voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Hlasování probíhalo ve dnech 20. 10. 2017 a 21. 10. 2017. 
V našem volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování:
Voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR se v Knínicích zúčastnilo celkem 460 voličů  
z celkového počtu 707 voličů; volební účast byla 65,06 %.
platných hlasů bylo 454.

Pořadí zvolených stran a hnutí:
1.  aNo 2011 počet hlasů: 152
2.  Česká strana sociálně demokratická  počet hlasů: 58
3.  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová počet hlasů: 54
4.  Svoboda a přímá demokracie – tomio okamura (Spd) počet hlasů: 42
5.  Česká pirátská strana počet hlasů: 39
6.  občanská demokratická strana počet hlasů: 37
7.  Komunistická strana Čech a Moravy počet hlasů: 29
8.  StaRoStoVÉ a NeZÁVISlí počet hlasů: 17
9.–10. Strana zelených počet hlasů: 7
9.–10. Strana svobodných občanů počet hlasů: 7
11. RoZuMNí – stop migraci a diktátu eu – peníze našim občanům, 
 důchodcům, dětem, zdravotně postiženým… počet hlasů: 4
12. top 09 počet hlasů: 3
13.–14. Radostné Česko počet hlasů: 2
13.–14. Národ Sobě počet hlasů: 2
15.  dělnická strana sociální spravedlnosti počet hlasů: 1

Všechny výsledky voleb najdete na www.volby.cz. děkujeme voličům za účast ve volbách. 

Hlášení závad
Žádáme občany, aby hlásili závady a poškození majetku městyse (na veřejném prostranství, dět-
ských hřištích atd.) bez zbytečného odkladu v kanceláři Úřadu městyse, emailem na um@mestysk-
ninice.cz nebo na tel.č. 774 654 232 (možno i SMS). děkujeme. 

Splatnost místních poplatků
upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za odpady a za psa, aby tak co nej-
dříve učinili. platbu proveďte bezhotovostním převodem na účet městyse Knínice číslo 168 554 
808/0300, variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení, nebo v ho-
tovosti na pokladně Úřadu městyse Knínice v úřední dny. děkujeme.  

Zasedání zastupitelstva městyse
Ve středu 15. 11. 2017 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné 
zasedání Zastupitelstva městyse Knínice. program jednání bude zveřejněn týden před zasedáním 
na úředních deskách městyse. 

infoRmacE  Z  RaDnicE
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odpady
odvoz domovního odpadu: 9. 11., 23. 11.

Provozní doba skládky: 
v období podzimu a zimy vstup a uložení 
odpadu dle aktuálních povětrnostních pod-
mínek, jen po předchozí dohodě se správcem 
skládky panem Bílkem, tel.: 774 680 100.

kniHoVna
Půjčovní doba:
úterý – 16.00–19.00 hodin

celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz
SBĚRnÝ DVŮR: 
18. 11. 2017 8.00–11.00 hodin.

Palivové dříví
Zájemci o tvrdé plalivové dříví se mohou přihlásit v kanceláři Úradu městyse Knínice,  
tel. 774 654 232, 516 465 423, email: um@mestyskninice.cz. cena za 1 bm 850 Kč vč. dpH. dřevo 
bude nakráceno a připraveno k odběru na začátku měsíce listopadu u hřbitova.

mikulášská nadílka
Městys Knínice a SdH Knínice zvou srdečně naše děti a rodiče na Mikulášskou nadílku s ohňostro-
jem, která se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017 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. 2017, kde obdržíte poukázku k jeho odběru. 
Balíčky pro děti připravuje místní prodejna coop Jednota. 
těší se na Vás pořadatelé.

SKLÁDKa KnÍnicE
Správce skládky: Zdeněk Bílek, tel. 774 680 100.
PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ:
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (17 01 07). 
cena za uložení 109 Kč/tuna vč. dpH.
Zemina a kamení (17 05 04, 20 02 02). 
cena za uložení 36 Kč/tuna vč. dpH.
Biologicky rozložitelný odpad (20 02 01) a odpad rostlinných pletiv (02 01 03).
uvedené odpady nesmí obsahovat nebezpečné složky. 
do zařízení se přijímají jen odpady vzniklé na území městyse Knínice.
Na skládku nepatří žádné další odpady – dřevo, plasty, železo atd. V případě, že bude dodávka obsa-
hovat jiné, než přijímané odpady, nebude občanovi povoleno její umístění. V případě, že již odpad 
uložil, bude upozorněn na okamžité odstranění nevhodných odpadů. 
Každý, kdo na skládce umístí najednou nad 100 tun odpadu, je povinen na vlastní náklady provést 
přihrnutí tohoto odpadu. přihrnutí může na základě objednávky provést agrospol a.d. Knínice. 
Informujte se u správce skládky p. Bílka.
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Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti,  
které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, 
PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního 
zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální 
výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost 
pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost 
osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem 
společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou 
dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu 
provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může 
Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti,  
které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, 
PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního 
zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální 
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Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost 
pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost 
osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem 
společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou 
dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu 
provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může 
Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m
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Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
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Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
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škola  a  školka
Dřevo, materiál budoucnosti
dne 10. 10. 2017 jsme jeli navštívit Masarykovu střední školu práce v letovicích, kde se pořádala 
soutěž dřevo, materiál budoucnosti. po příjezdu do školy jsme se rozdělili do čtyř skupin. Každá 
dostala svého průvodce, se kterým jsme prošli 19 stanovišť rozmístěných po škole. Nabídka byla 
pestrá – od práce se dřevem, přes poznávání nářadí a stromů, až po luštění sudoku a matematických 
úloh. Z celkového počtu 27 soutěžících týmů ti nejlepší z nás obsadili krásné 11. místo. Nejen 
samotná soutěž, ale i prostředí střední školy nás zaujaly. Věříme, že někteří z nás budou tuto školu 
navštěvovat po ukončení povinné devítileté školní docházky.

Dobeš, Kotouček, Ošlejšek – žáci 9. třídy

Strojírenský veletrh a veletrh odborného středního školství Brno
aneb devítka opět v moravské metropoli
dne 11. 10. jsme navštívili Strojírenský veletrh v Brně. po vstupu do areálu, který jsme měli zdar-
ma, vedly naše kroky do pavilonu Z. Zde jsme si hned v úvodu poslechli prezentaci firmy chemo-
plast, která působí v našem regionu. pozorně jsme si prohlédli stánky jednotlivých středních odbor-
ných škol. Nás například zaujala Střední škola polytechnická Brno a Střední škola polytechnická 
olomouc. Naši pozornost upoutaly i expozice dalších vystavovatelů – např. jsme viděli, jak vzniká 
nanovlákno, přímý tisk z 3d tiskáren, nebo trenažer pro piloty.
Budoucím deváťákům – určitě si nenechte tuto akci příští rok ujít!

Kryštof Palbuchta, Barbora Kšicová, Alice Kaderková, Marek Heger

návštěva na Úřadu práce Boskovice
druhé říjnové dopoledne jsme navštívili Úřad práce v Boskovicích. V devět hodin se nás ujala velice 
milá paní Mgr. Hoffmannová. ta nás prostřednictvím prezentace seznámila s problematikou uplatnění 
na trhu práce a s volnými místy. dozvěděli jsme se, že například na obor pokrývač (na letošní školní 
rok) nebyla podána ani jedna přihláška. potom jsme měli čas si prohlédnout složky středních škol 
z různých regionů, a tak se seznámit s širokou nabídkou studijních a učebních oborů. 
Návštěva Úp se nám líbila a věříme, že si některý z nás vybral svou „vysněnou“ střední školu, poz-
ději možná i budoucí práci, díky této akci.

Andrea Pětová, Tomáš Růžička, Pavla Špidlíková, Martin Lujka
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Hudební vystoupení 
Ve čtvrtek 12. 10. naši školu navštívili dva hudebníci - manželé Kocůrkovi, kteří nás seznámili 
s různými netradičními nástroji přivezenými z Nepálu. Všem se hodina strávená v sále školy moc 
líbila a už se těšíme, až za námi přijedou s dalšími novinkami. celý první i druhý stupeň si vystou-
pení spojené s meditací velmi užil.

Žáci ZŠ
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okresní sportovní soutěže
Žáci a žákyně naší školy se koncem září zúčastnili okresní soutěže družstev v přespolním běhu, 
která se konala ve Žďárné a ve čtvrtek 19. října jsme jeli do Žďárné znovu na okresní finále ve 
stolním tenisu. proběhla zde soutěž družstev v kategoriích mladší a starší dívky a chlapci. družstvo 
mladších žáků ve složení Michal lexman, Jakub přikryl, Zděněk david a Milan Kaderka ve finále 
porazilo družstvo Spartaku adamov a celý turnaj vyhrálo. Za mladší dívky hrála Veronika davi-
dová a Martina lexmanová a děvčata skončila na 2. místě. družstvo starších dívek reprezentovaly 
Barbora Kšicová, Kateřina Růžičková a tereza Marková a děvčata ve finále podlehla družstvu 
Gymnázia z Rájce Jestřebí a vybojovala také krásné 2. místo. I starší chlapci předvedli výborné 
výkony v zápasech své skupiny, ale bohužel ze skupiny nepostoupili. Zápasy byly velmi vyrovnané 
a chlapcům k postupu mnoho nechybělo.
Všichni si odnesli ze sportovní haly ve Žďárné krásné sportovní zážitky. Gratulujeme a děkujeme 
všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jindra Vávrová
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Říjen v naší mateřské škole
do školky chodíme už druhý měsíc a většina slziček nových dětí se změnila na úsměvy a radost ze 
hry a nových kamarádů.
Hned na začátku měsíce za námi přijelo loutkové divadlo z olomouce s pohádkou podzim veverky 
Zrzečky, která se dětem moc líbila a už se těší na další pohádku, která bude na jaře.
Měsíc říjen byl v MŠ ve znamení poznávání změn v přírodě. děti poznávaly plody, které vyrostly 
na poli, v lese a na zahrádkách. Ve třídách si děti z přinesených plodů udělaly výstavky.  učily se je 
správně určovat, pojmenovat a poznávat podle chuti.
protože k práci na poli patří neodmyslitelně traktory, byli jsme se na jejich výstavu podívat ve Váža-
nech ve firmě Bohatec. tímto děkujeme vedení firmy za umožnění prohlídky a za dárečky pro děti. 
Brambory, které traktory vyoraly, využily děti ze třídy Žabek. při posezení v lesním zázemí, které 
nazvaly „Bramborobraní“, ochutnaly pravé brambory pečené v ohni a prý všem moc chutnaly.
V rámci spolupráce s okolními školami navštívily lesní zázemí děti ze ZŠ Velenov. Společně se 
Žabkami si užily krásné dopoledne plné her a činností.
děti ze třídy Sluníček a Berušek si užívaly poslední sluneční paprsky na naší krásné zahradě, pilně 
sbíraly jablíčka a také sklidily dýně, které si předtím vypěstovaly.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí

Loutkové divadlo z Olomouce
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Prohlídka traktorů ve firmě Bohatec

„Bramborobraní“
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oddíl tJ Malá Haná Knínice z. s. 
Vás co nejsrdečněji zve na

TanEČnÍ 
ZÁBaVU

která se uskuteční  
v sobotu 25. listopadu 2017

v prostorách KULTURnÍHo DomU  
v Knínicích

Zahájení ve 20 hod.

Hraje skupina 

ARCUS
občerstvení zajištěno

vstupné 60 Kč, 
vstupné do 21 hod. zdarma
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KLUBY  a  SPoLKY

římskokatolická farnost Knínice oznamuje, 
že v neděli 5. listopadu 2017 od 15:30 hod. 

proběhne na místním hřbitově 

VZPomÍnKoVÁ PoBoŽnoST 
Za ZEmŘELÉ.
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Alois Kunc
Vedoucí soutěže

Zápas Sloup - Knínice (Boskovice c)
první utkání přivedl náš tým do Sloupu. Favorit utkání byl předem znám. Nicméně po zahájení utkání 
vzhledem k nasazení soupeřů k utkání nám svitla naděje že by jsme nemuseli být úplně bez nadějí.
první dohrál p. dokoupil, kdy nabídl soupeři remízu, který ji odmítl. Následně po diskusi s kapitánem, 
který byl pro pokračování partie při pozici, kdy měl o jednoho pěšce více a lepší pozici na hraní dál 
přesto po následné nabídce soupeře remízu vzal. druhý dohrál M. derńár který v taktické zápletce 
přehrál J. Vašíčka. Na třetí šachovnici p. Jedlička překvapivě rychle porazil J. drochytku, kdy p. Jed-
lička obětoval věž za prudký útok na krále, kdy J. dochytkovi nezbylo nic jiného než se vzdát. J. Rů-
žička následně dal šach, kdy při následném propočtu se soupeřem se dohodli na vzájemné remíze. při 
následné výhře V. Maděryče, který postupně přehrál svého soupeře, a dosažení čtvrtého bodu se nám 
otevřela nečekaná šance na vítězství v utkání. J. probošt a R. Walletzký měl remízovou koncovku a M. 
Veselý držel pozici pevně, že se zdálo, že vítězství nám už nemůže uniknout. Nicméně M. Veselý pod-
lehl tlaku soupeře a R. Walletzký v remízové koncovce dvou stejných střelců podlehl p. Mikuláškovi. 
poslední dohrával J. probošt a jak říkal M. Veselý, pozice se nedá prohrát. Ve věžové koncovce, kdy  
J. probošt získal dva pěšce navíc, se zdálo vítězství tak blízko. při pozici Bílý Vd5, Kf1, e3, f4, g2, h4. 
Černý a3, Va2, Ke7, f7, h7 byl Jaroslav na tahu a zdálo se, že tah Va5 je přímo nutností s podstatným 
vítězstvím v partii, nicméně po dlouhém přemýšlení k údivu všech zahrál Vd1 s následujícím Vb2  
a Va1.a2. Vxa2, Vxa2. dál myslím netřeba přehrávat. před začátkem utkání bysme remízu určitě brali, 
ale po zápase jsme přeci jenom vzhledem k průběhu zklamáni.

Jaroslav Probošt
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UPLYnULÉ  aKcE

Společenské posezení se seniory
při společném posezení se seniory jsme se sešli v sobotu 30. 9. 2017 v sále kulturního domu. 
V rámci tohoto setkání byly vystaveny kroniky a bohatá fotogalerie městyse Knínice. pro přítomné 
občany byl připraven kulturní program. Zatančily děti z místní ZŠ a MŠ, vystoupil folklorní sou-
bor Kořeňák, proběhla přednáška o zdravém stravování a nakonec zahrál známé písně harmonikář 
pan Kotouček, které si s ním přítomní mohli také zazpívat. Zákusky a chlebíčky pro naše seniory 
připravila paní Miroslava pitnerová a všem moc chutnalo. děkujeme za Vaši účast a za rok se na 
Vás opět těšíme.

ÚM
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drakiáda 2017
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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.
www.kk-masaze.webnode.cz

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.
www.veselamanikura.webnode.cz

Michaela Veselá
Knínice 332
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poHled
do historie obyvatel městyse Knínice

Jak šel čas…
iii. Hřbitov a márnice

HiSToRiE

„Hřbitove hřbitove, zahrado zelená, 
do tebe sázejí nejdražší semena. 
Sázejí, sázejí, častokrát vedle sebe,
rostou z nich větve, vysoko až do nebe.“

V třetí části cyklu „Jak šel čas…“ se vydáme po stopách historie zdejšího hřbitova. Jak jistě tušíte, téma jsem nezvo-
lila náhodou. právě nyní, na počátku listopadu jsou hřbitovy místem, kam se naše myšlenky i kroky ubírají nejčastěji. 
Je čas dušiček, památky všech zemřelých, kdy vzpomínáme na příbuzné a přátele, kteří již nejsou mezi námi a v ru-
chu a shonu všedního dne hledáme chvíli, abychom uctili jejich památku tu věncem, tu květinou, abychom u jejich 
hrobu zapálili svíčku a v tichu se pomodlili za spásu duší.

Knínický hřbitov se rozkládá na kopci zvaném Hradisko. ten název nevznikl jen tak náhodou: ve skutečnosti se 
jedná o jeden z mnoha důkazů, že kdysi dávno – podle archeologických nálezů už v době bronzové – stávalo v těch-
to místech hradiště, chránící rozsáhlou osadu, táhnoucí se od kopce Hájek až k Vážanům. Jak uvádí badatel alois 
Ferulík, hradiště později obývali Keltové, které v období Velké Moravy vystřídali Slované. Z této doby pochází  
i slovanské pohřebiště, které se na Hradisku nacházelo a o němž alois Ferulík v r. 1979 napsal: „Hradisko v Kníni-
cích je starší než hroby, které se tu nacházejí. Jeho rozsah je větší, než jak je popisují dřívější badatelé, kteří si ne-
všimli, že hradisko bylo rozděleno novějším úvozem, vedoucím podle kostnice k faře. Val i příkop sahají do Ševčíkovy 
(Přikrylovy) zahrady (zahrada domu čp. 29). Krátce před rokem 1904 vykopal Jan Knies se studujícím medicíny 
Františkem Koutným západně od kostnice v mezi novějšího úvozu kostru ženy s esovitou záušnicí. Kostra byla téměř 
na povrchu svahu úvozu. V zahrádce staré školy bylo rozrušeno při urovnávání půdy několik koster téhož stáří. Na 
protějším břehu úvozu, který je rozšiřován tím, že se zde kope štěrk na opravu cest, byla roku 1933 objevena velká 
jáma s vypálenými stěnami vyplněná černou půdou s popelem.“ 
Knínický hřbitov tedy nevznikl jen tak někde na „zelené louce“, naopak, vznikl v místech, kde po dlouhá staletí lidé 
žili a současně zde i pochovávali své mrtvé.

chceme-li se seznámit s historií knínického hřbitova, musíme si nejdříve povědět pár slov o farním kostele sv. Mar-
ka, obojí totiž spolu úzce souvisí.
V obsáhlém díle „Dějiny Moravy“ se uvádí, že kolem r. 1086 darovala olomoucká kněžna eufémie, manželka úděl-
ného knížete oty I. benediktinskému klášteru v Hradisku u olomouce rozsáhlé lesy kolem Úsobrna a s nimi i nově 
založenou ves Knínice. Na valech, pozůstatku staroslovanského hradiště pak nechala krátce po r. 1095 vybudovat 
faru a nad ní kostelík sv. Marka (lat. sv. Mauricius), kolem kterého záhy vznikl hřbitov. (Knínická farnost zahrno-
vala vedle Knínic obce Šebetov, Vážany, Sudice a osadu Melkov. Do r. 1786 sem také příslušel Kořenec, Okrouhlá 
a Benešov.)
Krátce před svou smrtí v r. 1111 přivtělila eufémie knínický kostel benediktinskému klášteru Hradisko u olomouce. 
V r. 1151 bylo klášterní zboží přeneseno na řád premonstrátů, který držel majetek až do svého zrušení v r. 1784. 
Správu nad bývalým klášterním panstvím poté převzal Náboženský fond, který dal v r. 1802 původní, v té době již 
značně zchátralý kostelík zbořit a na jeho místě nechal v l. 1805-1807 vybudovat nový, jednolodní kostel.
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Výstavbou nového kostela ubylo na hřbitově hrobových míst, a protože sám hřbitov se již neměl kam rozšířit, došlo 
v r. 1834 (některé zdroje uvádějí r. 1842) k jeho přeložení na vyvýšeninu nad kostelem. V r. 1844 byl nový hřbitov 
ještě rozšířen, jak nakonec (nejen) o tom informuje ve školní kronice nám již dobře známý řídící učitel Jan Krušina: 
„Hřbitov okolo chrámu jest zrušen a poblíž u tak zvané sv. Markéty zřízen a roku 1844 rozšířen a od pana faráře Jo-
sefa Luňáčka posvěcen. Na místě tomto stával kdysi klášter s kaplí svaté Markéty, čemuž nasvědčují dosud viditelné 
příkopy a zdi, jež při kopání hrobů lze pozorovat. O klášteru, jenž až dosud zachovalou chodbou pod zemí s farou 
spojen byl, ústní podání málo povídá, ale o kapli, později zbořené, se vypravuje, že materiál použit byl ku stavbě 
nynějšího, tehdáž shořeného pivovaru Šebetovského.“
V souvislosti s kaplí sv. Markéty, která stávala v místech dnešní márnice, se ve farním archivu dochoval ještě jeden 
zajímavý záznam, v němž se praví, že tam, kde je dnes hřbitov: „stával za stara kostelík sv. Markéty z roku 1684. 
Za stavby nového kostela loď jeho rozebrána, kněžiště pak, podoby malé kaple, užívá se za márnici. Tradice lidu 
hojně rozšířená praví, že zde býval panenský klášter, jemuž patřila i část městečka „Panenským sadem“ zvaná, ale 
písemných zpráv není o tom.“

1864
Zatím nejstarší písemně doložená zmínka o opravě hřbitovní zdi (u níž vlivem nestabilní slídové půdy docházelo 
k občasným sesuvům) pochází z r. 1864. Na zpevnění zdi byl tehdy použit materiál ze zbořené kostnice, která stávala 
naproti sakristii kostela.

1898
Na konci 19. st. začaly dbát obce o svůj vzhled, což se mimo jiné  projevilo i v hojné výsadbě zeleně. V Knínicích se 
o zlepšení životního prostředí zasloužili vedle členů obecní rady i zdejší učitelé, kteří – v čele s nadučitelem František 
cupalem – vysázeli v r. 1898 kolem hřbitova několik desítek stromků.

1900
V r. 1900 se znovu opravovala sesutá hřbitovní zeď.

1938
Z iniciativy řídícího učitele, badatele a nakonec i místního kronikáře aloise Ferulíka  bylo v březnu r. 1938 upraveno 
prostranství mezi kostelem, zvonicí, hřbitovem a starou školou. alois Ferulík v obecní kronice uvádí, že byl „vyká-
cen lesík, který zastiňoval kostel a způsoboval, že vlhkost v kostelních zdech vysoko vystupovala. Povrch byl opatrně 
urovnán, aby bylo co nejméně poškozeno tamější slovanské sídliště.“

1967
Na jaře r. 1967 se vybořila část opěrné zdi vedle hlavních schodů naproti čp. 30 (v místech, kde býval původní hřbi-
tov). Jak uvádí kronika (a zároveň dokládají fotografie v obecním archivu) „porušená zeď byla sundána až do zá-
kladů, ty vykopány nové, hlubší a širší. Asi polovina zdi byla do zimy znovu postavena. Asi uprostřed opěrné zdi byly 
odkryty zdi vchodu do původního kostela. Po obou stranách tohoto starého vchodu byla asi ¾ silná vrstva lidských 
kostí. Jsou to asi kosti sem naházené při stavbě nynějšího kostela ze hřbitova, který obklopoval starý kostel. Kosti 
nalezené blíže schodů byly poměrně dobře zachovalé a částečně pokryté krystalkami fosforečnanu vápenatého, kosti 
na opačné straně však byly velmi poničené. Pozůstatky, které bylo při opravě zdi nutné odstranit, byly přemístěny 
do provizorního hrobu vykopaného v parčíku před bočním vchodem do kostela, ostatní byly ponechány na původním 
místě nálezu a poté opět zasypány. Opravu zdi prováděl památkový ústav na náklady MNV, stavbu vedl zednický mistr 
Alois Ambrož z čp. 25.“
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1968
V červnu r. 1968 se pokračovalo v opravách opěrné zdi hřbitova, protože – jak se dočteme v kronice – došlo „opět 
k sesuvu části hlíny u zdi pod kostelem, čímž došlo k odkrytí šikmé zdi věže původního kostela. Při sesuvu byly ob-
naženy kostry německých vojáků, kteří zde byli koncem druhé světové války pochováni. Zemřeli na válečná zranění 
v budově knínické školy, která tehdy Němcům sloužila jako polní lazaret. Jejich lebky se sesuly společně s půdou  
a bezhlavé kostry zůstaly asi 80 až 90 cm pod povrchem.“

1969
Rok 1969 patří k těm významnějším z pohledu historie hřbitova. Vzhledem k nedostatku hrobových míst totiž došlo 
k jeho rozšíření o zatím volné prostranství mezi hřbitovní zdí a zvonicí. Náklady si vyžádaly částku 78 000 Kčs a 
občané Knínic  na úpravě nového hřbitova odpracovali zdarma 1016 brigádnických hodin. 
V témže roce byla ještě spravena cesta vedoucí od kostela ke hřbitovu.

1972
celkovým nákladem 20 000 Kčs byl v r. 1972 přiveden na hřbitov vodovod.

1973
V r. 1973 byla provedena parková úprava a odkanalizování prostoru bývalého hřbitova u kostela. Hlavní zásluhu na 
těchto pracech měl spolu s  ČČK  pan alois ambrož z čp. 25.

1985
celkovým finančním nákladem 30 000 Kčs byla v r. 1985 vyměněna krytina a krovy na střeše márnice. řemeslnické 
práce provedli svépomocí místní občané. drobné opravy na márnici pokračovaly i v následujícím roce.

1988
V neinvestiční části akce „Z“ byla v tomto roce nákladem 47 000 Kčs zpevněna komunikace v úvozu mezi hřbitovem 
a zahradou domu čp. 29. dále byla upravena hlavní cesta, vedoucí napříč hřbitovem.

1991
V r. 1991 bylo podél cesty ke hřbitovu vybudováno zábradlí. další opravy během tohoto roku se týkaly hřbitovní 
studny, která byla zpevněna skružemi.

1994
V r. 1994 bylo na žádost obecního úřadu zpracováno statické posouzení hřbitovní zdi, oddělující starý hřbitov od 
nového. projekt vypracovala firma Hesta. Vlivem podkopání základů hřbitovní zdi totiž docházelo k jejímu trhání a 
naklánění.  Havarijní stav si vyžádal vydání zákazu pohřbívání v této části hřbitova s tím, že po deseti letech, což je 
doba nezbytně nutná k tlení ostatků, dojde ke zbourání zdi a zesvahování výškového rozdílu mezi starým a novým 
hřbitovem.

2001
V uvedeném roce podala obec Knínice spolu s římskokatolickou farností Knínice na Státní památkový ústav v Brně 
návrh na rozšíření hřbitova.
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2002
V létě r. 2002 se započalo s úpravami prostranství mezi kostelem a zvonicí. Nově vypracovaný projekt arch. Soni 
lahodové počítal s tím, že ke stávajícím 377 hrobům přibude dalších 11 dvojhrobů v prostorách u zvonice a 43 hrobů 
vedle kostela nad schodištěm. Naplánován zde byl také prostor pro tzv. americké hroby, které nemají klasické ohrani-
čení obrubníkem, ale celý prostor je zatravněn. Za kostelem podél svahu navrhla arch. Soňa lahodová kolumbárium 
(výklenky) pro ukládání uren.  
Na stavební úpravy kolem kostela proběhlo výběrové řízení, jehož se zúčastnilo pět firem. Vítězem se stala firma 
eldek cetkovice, která mimo jiné provedla zpevnění chodníků, zhotovila pískovcové cesty a vybudovala novou 
obvodovou zeď. další úpravy hřbitova byly přesunuty na následující rok. Firma Ševroz Knínice  zhotovila nákladem 
60 000 Kč dvě světla, umístěná při cestě ke hřbitovu.

2003
Na úpravách hřbitova se pokračovalo i v tomto roce. V létě se započalo s bouráním zdi mezi starší a novější částí hřbito-
va a zároveň byla kolem nové části hřbitova vybudována obvodová zeď. práci prováděla firma eldek cetkovice.
Zhotovena a osazena byla rovněž nová brána a branka v celkové výši 53 600 Kč.

2004
V r. 2004 provedli pracovníci obce za použití betonových palisád zpevnění svahu mezi starým a novým hřbitovem. 
cena za materiál činila 29 000 Kč.

2005
Hlavní bodem tohoto roku bylo dokončení třetí etapy akce „Rozšíření hřbitova“. Byl položen žulový chodník ke 
kostelu a před krytým schodištěm (provedla firma Grano Skuteč v hodnotě 157 900 Kč, přípravné práce firma deaS 
Boskovice), dále bylo rozšířeno osvětlení (firma Ševroz Knínice) a posílen vodovod (firma aquatic Blansko). Zá-
mečnické práce byly zadány panu Jiřímu Bílkovi z Knínic, přípravné práce prováděli pracovníci obce.

2013
V r. 2013 proběhla ve svahu pod hřbitovem a dále kolem kostela a zvonice rozsáhlá regenerace zeleně. celkem bylo 
odstraněno 23 kusů nevyhovujících dřevin a skupiny keřů o rozloze 673 m2. Následně byla vysazena 1 lípa, 2 habry, 
2 javory, 11 hlochů a zasazeno 4465 kusů keříků loubince a břečtanu. 
V témže roce byly před bránou na hřbitov umístěny informační tabule s plánkem a stručnou historií hřbitova.

Příště
V prosincovém Zpravodaji nahlédneme do historie rodu Krajíčků, usedlých v Knínicích již v 17. století. Na své 
prarodiče při té příležitosti zavzpomíná pan Rudolf Krajíček.

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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Oprava vybořené opěrné zdi vedle schodiště a domu čp. 30. 
(Rok 1967)

Severní brána, stav před rozšiřováním hřbitova. 
(Rok 1969)

Severní opěrná zeď hřbitova, 
stav před rozšiřováním hřbitova. 

(Rok 1969)

Bourání severní zdi hřbitova. 
(Rok 2003)
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