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1. SNK - Mladí pro Knínice
Přikryl Miroslav – 79
Grulich Petr – 46
Barva Jiří Bc. – 67
Přikryl Pavel – 48
Koutný Lubomír – 45
Šaršon Stanislav – 43
Trmač Tomáš – 52
Přikryl Josef – 38
Růžička Pavel – 47

2. SNK - Hasiči Knínice 
Pecha Pavel – 96
Lujka Petr Ing. – 65
Petr Jiří – 74
Blažek Radek - 55
Oliva Michal – 47
Tomášek Miroslav – 40
Kůrka Ivo – 42
Kolaja Vlastimil – 49
Bílek Filip – 32

3. SNK – Nestraníci
Grénar Petr – 222
Hartl Miroslav Bc. – 156
Ošlejšek Petr Mgr. – 113
Dračka František – 94
Štolfa Michal Ing. – 104
Dvořák Miroslav – 90
Jedlička Radovan – 136
Přikrylová Anežka – 99
Valentová Daniela – 103

4. SNK za rozvoj městyse Knínice 
Ševčík Petr – 76
Lajšner Pavel – 106
Kříž Zdeněk Ing. – 100
Pulec Daneš – 77
Trmač Tomáš – 71
Pitner František Ing. – 49
Šejnostová Jana – 49

5. SNK – Společně
Filip Kamil Ing. – 105
Horák Stanislav Ing. – 145
Přikryl Miroslav – 111
Humplík Radomír Ing. – 71
Servus Ondřej Ing. – 76
Haupt Miroslav – 64
Zemánek Jaroslav – 74
Máyer Michal Ing. – 69
Dosedla Jiří – 57

6. SNK – Místní skupina Knínice 
Krajíček Radovan Ing. – 76
Bohatec Tomáš – 94
Ožvoldík Roman – 89
Ševčík Milan Ing. – 44
Kubín Josef – 45
Paděra Vít – 41
Ožvoldíková Lenka – 49
Gorlichová Lucie – 39
Vondál David – 37

INfOrMace  z  radNIce

VOLBY dO zaSTUPITeLSTVa MĚSTYSe KNÍNIce 5. – 6. 10. 2018
Počty hlasů za jednotlivé kandidáty.

Tučně jsou vyznačeni noví členové zastupitelstva městyse Knínice. 

Celkový počet voličů: 715  Vydané úřední obálky: 456
Odevzdané úřední obálky: 455 Volební účast: 63,78 %

Informace o volbách naleznete na www.volby.cz 

Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Knínice se koná ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 18 hodin v za-
sedací místnosti úřadu městyse.
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Mikulášská nadílka
Městys Knínice a SDH Knínice zvou srdečně naše děti a rodiče na Mikulášskou nadílku s ohňostro-
jem, která se uskuteční v sobotu 8. 12. 2018 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 5. 12. 2018, kde obdržíte poukázku k jeho odběru. 
Balíčky pro děti připravuje místní prodejna COOP Jednota. 
Těší se na Vás pořadatelé.

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč/osoba/rok, aby tak co 
nejdříve učinili. Platbu proveďte převodem na účet městyse Knínice číslo 168 554 808/0300, variabilní 
symbol číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení, nebo v hotovosti na pokladně úřadu. 
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, aby rovněž tento poplatek co nejdří-
ve uhradili. Částka za psa v rodinném domě činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího 150 Kč, za 
psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše 
uvedený účet, VS číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. 
A v neposlední řadě si dovolujeme připomenout úhradu smlouvy o nájmu pozemků těm, kteří mají 
s městysem smlouvu uzavřenou a dosud neuhrazenou. 
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dostavte se prosím v úřední dny:
pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 h., středa 7.00–12.00, 13.00–18.00 h. Děkujeme. 

Město Boskovice informuje
V budově Městského úřadu Boskovice na nám. 9. května můžete nově platit správní poplatky od-
borů vnitřních věcí (PASY, občanské průkazy, matrika atd.) a dopravy (řidičské průkazy, registr 
vozidel atd.) pomocí samoobslužné pokladny, která je umístěna v 1. patře. Poplatky je možné za-
platit hotovostně nebo platební kartou (i bezkontaktní). Samoobslužná pokladna zajistí zrychlení a 
komfort odbavení, dále možnost zaplatit například i mimo otevírací dobu stávající pokladny.

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

cO dĚLaT KdYŽ VÁM NefUNGUJe eLeKTŘINa
Pokud na Vašem odběrném místě došlo k přerušení dodávky elektřiny, nejprve zkontrolujte, zda se 
tato situace týká pouze Vaší domácnosti. Zkontrolujte hlavní jistič. Procvakejte s ním několikrát 
tam a zpět nechte ho v poloze zapnuto.
Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomněli uhradit nějakou platbu. Pokud 
jsou Vaše platby v pořádku uhrazeny, obraťte se na poruchovou linku distributora – 800 22 55 77.
Pro urychlení obsluhy sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace: jméno a příjmení 
ohlašovatele; adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné); 
specifikaci poruchy, co Vám nefunguje; telefonní kontakt.
Pokud Vaše platby nejsou v pořádku uhrazeny nebo máte v platbách nesrovnalosti, obraťte se 
na zpoplatněnou linku 840 111 222 (PO-PÁ 7-16 h.) 
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Další důležitá telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Ohlašovna požáru: 150
záchranná zdravotnická služba: 155
Policie Čr: 158
Tísňové volání: 112
Pohotovost dodavatele plynu: 1239
Pohotovost dodavatele vody: 777 166 990

Společenské posezení se seniory
V sobotu 6. 10. 2018 oslavili v kulturním domě v Knínicích svůj svátek naši senioři. Při této pří-
ležitosti bylo možné shlédnout výstavu „Jak se oblékaly naše babičky“, kterou připravila paní Bo-
háčková ze Šebetova. Jako každý rok bylo možné nahlédnout do kroniky a fotogalerie městyse. 
V dalším programu předvedly děti z místní mateřské školy hudební pohádku, vystoupil folklórní 
soubor VELEN a uskutečnila se přednáška na téma „Knínice na mapách z 19. stolení“. Pro naše se-
niory bylo připraveno pohoštění zdarma. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu této akce 
podíleli, zejména paní Boháčkové, učitelkám z místní mateřské školy a paní Pitnerové za výtečné 
obložené chlebíčky. Jsme rádi, že jste s námi strávili toto příjemné sobotní odpoledne. 

Vítání občánků
Za krásné, slunečné, poslední zářiové neděle, jsme přivítali v naší obřadní síni, společně s jejich 
rodiči, prarodiči, staršími sourozenci, dětmi z MŠ a ZŠ Knínice 8 nejmladších občánků, kteří se 
narodili v průběhu ledna až srpna 2018.
Slavnostního přivítání do svazku městyse se zúčastnili tito občánci:
Eliška Bohatcová   Zara Kolajová
Nina Tupá    Julie Zavičáková
Richard Vítek   Jakub Hrazdira
Eliáš Přikryl   Lucie Šaršonová
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OdPadY
Odvoz domovního odpadu: 8. 11., 22. 11.

Provozní doba skládky:  
3. 11., 24. 11. 8.00–14.00 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

Přivítaným dětem i jejich rodinám přejeme do života vše nejlepší, zejména pevné zdraví a rodinnou 
pohodu. Současně děkujeme dětem z MŠ a ZŠ, jejich paním učitelkám Bohatcové, Ošlejškové  
a Havířové za pěkné kulturní vystoupení. 
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šKOLa  a  šKOLKa
Planetárium
V pondělí 8. října se prvňáci a druháci vydali na výlet do brněnského planetária na pohádkový 
příběh „Se zvířátky o vesmíru“.                                                                                                                                   
A o čem vyprávěl tento příběh?                                                                                                                      
Ježek, zajíc, krtek a sova jsou čtyři kamarádi, kteří se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali raketo-
vou základnu. Všechno je pro ně nové, nikdy nic podobného neviděli, a když vidí startovat raketu, 
jsou z toho úplně paf. Nikdo netuší, o co by se mohlo jednat, a tak vymýšlí jeden bláznivý nápad 
za druhým. A snad by se tam dohadovali dodnes, kdyby nepotkali chytrého myšáka, který jim vše 
vysvětlil. A protože myšák strávil celý život mezi vědci na raketové základně, ví toho o vesmíru 
opravdu hodně. 
Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy, ukázka několika jasných hvězd a nej-
nápadnějších souhvězdí. Děti se seznámily se sluneční soustavou, planetami a měsícem.                                                                                                
Sedět pod hvězdnou oblohou uprostřed dne, bylo pro všechny velkým zážitkem.       

Mgr. Jiřina Bednářová                                                                                                              
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dřevo, materiál budoucnosti
Jako tradičně jsme se i letos zúčastnili již 13. ročníku soutěže Dřevo, materiál budoucnosti, kte-
rou pořádá letovická Masarykova střední škola. Na 24 týmů z 11 základních škol čekalo mnoho 
soutěžních úkolů, které prověřily nejen inteligenci a znalosti, ale i zručnost účastníků. Naše týmy 
obsadily 8., 11. a 18. místo, což je pěkný výsledek. Všem našim soutěžícím děkujeme za výbornou 
reprezentaci naší školy. Poděkování patří také organizátorům, kteří jako obvykle odvedli výbornou 
práci a připravili nám příjemné dopoledne.

Mgr. Helena Paroulková

adaptační pobyt
Ve dnech 12. 9.–14. 9. 2018 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.
Z Knínic jsme odjeli autobusem do Jevíčka, kde jsme se u synagogy krátce seznámili s židovskou 
historií města. Pokračovali jsme kolem katolického kostela, bylo nám umožněno nahlédnout do-
vnitř, a dokonce zahrát na varhany. Nakonec jsme se ještě podívali, kde se nachází gymnázium,  
a pak už jsme se vydali pěšky směr Eden.
Středeční odpoledne žáci strávili venku před penzionem, 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 – „Hu-
tu-tu-tu“„ šátkovaná“, „molekuly“, „evoluce“ apod., při nichž jsme se všichni pobavili a vzájemně se 
více poznali. V podvečer jsem potom s možností opékání špekáčků společně poseděli u ohně. 
Pobyt se dětem velmi líbil i počasí se vydařilo, škoda jen, že tyto dva dny uplynuly jako voda.

Mgr. Jaroslava Vašíčková
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divadelní představení v brněnské Káznici
Divadlo Líšeň ve spolupráci se sdružením Paměť připravilo v Brně v rámci zářijového kulturního 
festivalu komponovaný program určený pro 2. stupeň ZŠ. 
Žáci 9. ročníku měli příležitost nahlédnout do otevřených prostor bývalé věznice v Brně-Zábrdovicích 
a vyslechnout si přednášku o historii místa a osudech obětí nacistického i komunistického režimu.
Součástí programu bylo i představení Hygiena krve, inspirované svědectvími a vzpomínkami lidí, 
kteří prožili holocaust, ale i dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze součas-
ných militantních neonacistických webů.
Hra originálním způsobem využila prostředků loutkového divadla a divadla objektů, a tím žákům 
ukázala zcela netradiční podobu výtvarné symboliky. Celkový program zážitkovou formou přispěl 
k obohacení kulturní zkušenosti a připomenul historii i v aktuálním kontextu.

Mgr. Petra Abrahamová

angliáda 2018
Dne 17. 10. 2018 se uskutečnil již pátý ročník Angliády, kterou pořádá Kabinet anglického jazyka 
Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc. 
V letošním roce byla na rozdíl od loňských ročníků soutěž určena pouze pro žáky 9. tříd, kterých se 
zúčastnilo celkem 94, a to z 16 různých škol. Žáci absolvovali test, který se skládal ze dvou částí: 
z poslechu s porozuměním a z četby s porozuměním. Obě dvě části odpovídaly úrovni A2.
Z naší školy se této soutěže zúčastnili tři žáci: Matyáš Ambroz, Radek Blažek a Daniela Musilová. 
Všichni tři si vedli velmi dobře. Velká gratulace patří především Matyáši Ambrozovi, který se 
umístil na krásném 2. místě, od pomyslného zlata jej dělil pouhý jediný bod. Dalším dvěma jmeno-
vaným se podařila obsadit místa v první polovině výsledkové listiny.
Doufám, že letošní úspěch bude silnou motivací i pro žáky nižších ročníků a v dalších letech se nám 
bude dařit stejně výtečně.

Mgr. Simona Gricová
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co jsme prožili v Mš
Počasí nám přálo, a tak jsme ještě na zahradě mohli válet sudy, hrát si na písku, s míčem nebo 
drobné hry, třeba Cukr, káva,...
Malé „Berušky“ si už ve školce zvykly, jsou moc šikovné! Rády cvičí, zpívají, tancují, ale                           
i malují a tvoří z papíru a přírodnin. Procvičují barvičky, učí se nová říkadla, pozorují přírodu  
a povídají  si o ní. Opakují pravidla třídy a tvoří další. Děti udělaly velký pokrok v sebeobsluze. 
“Sluníčka” si povídala o tom, jak to vypadá na podzim na poli a v lese. Přichystali výstavku ovoce 
a zeleniny a poznávali jednotlivé druhy podle hmatu, chutě, vůně a tvaru. Poznávali i lesní plody, 
stromy a keře. Povídali si pohádku O veliké řepě, naučili se píseň Hádaly se houby, kterou i zdra-
matizovali a doprovázeli ji na Orffovy nástroje. Naučili se i nový tanec – mazurku. Vyráběli draky 
a pouštěli je na školní zahradě, začali dlabat dýně.                    
“Žabky” si vyprávěly a hrály pohádku O vlaštovce, O veliké řepě a Kuřátko a obilí. Určovaly 
známé  druhy ovoce a zeleniny, třídily je a poznávaly je i po hmatu. Vařily v kotlíku na ohništi  
bramborovou polévku a na svátek sv. Františka, patrona zvířat,  kreslily zvířátka a zdobily je přírod-
ninami. Spolu s kuřátkem poznávaly základní druhy obilí a zkoušely si, jak se mele mouka. Učily 
se orientovat v okolí a ukazovaly si, kde kdo bydlí.
V pátek, 5. 10.  se odpoledne spolu s rodiči scházely u maringotky a postupně vyrážely na dobro-
družnou cestu za pěti zvířátky. U myšky, krtka, veverky, divočáka a ježka plnily úkoly a za odměnu 
se s nimi zvířátka podělila o své zásoby. Pak už jen řezaly dřevo, opékaly párky a užívaly si krás-
ného počasí a taky toho, že mohou být spolu. 
V úterý 16. 10. pozvaly k maringotce děti z 1. třídy s paní uč. Katkou a připravily pro ně stezku podzimní 
přírodou s drobnými úkoly. Mnoho prvňáčků zavzpomínalo, jak sem ještě před nedávnem chodívali.
Všechny tři třídy se zúčastnily výtvarné soutěže Pruhy, proužky, pruhovaný svět.
V úterý 9. 10.  nás opět ve školce navštívil pan Radim Zenkl, tentokrát s hudebním pořadem Hudba 
šesti kontinentů. Pozval posluchače k virtuální cestě kolem světa, se zastávkami na všech světadí-
lech, včetně ukázek tradičních místních nástrojů a lidové hudby. Děti byly vyzvány k hudební spo-
lupráci formou tleskání a zpěvu a procvičily si také zeměpis. Moc děkujeme za krásné dopoledne!

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Oddíl TJ Malá Haná Knínice z. s. 
Vás co nejsrdečněji zve na

TaNeČNÍ 
zÁBaVU

která se uskuteční  
v sobotu 24. listopadu 2018

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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šacHY – Mocovi dobyli Knínice – Knínice Open 2018
Roman a Martin Mocovi vybojovali první a druhé místo na rapid turnaji v Knínicích. Jako jediní 
uhráli šest bodů. Nejlepším boskovickým hráčem se stal Pavel Hubený na pátém místě. Cenu pro 
nejlepšího juniora získal domácí Jakub Probošt. 
Boj o medaile byl nečekaně napínavý. Hlavní favorit, Benedikt Hofírek, odstoupil ze zdravotních 
důvodů po čtvrtém kole a druhý nasazený Milan Boháček se v turnaji trápil tak, že na první příčky 
vůbec nezaútočil. Nejvyrovnanější výkon bez jediné prohry předvedli bratři Mocové, kteří si tím 
zaslouženě zajistili první dvě místa v konečném pořadí. Třetí skončil Leoš Ševčík, který bavil divá-
ky především svými tradičními časovkami.
Páté místo obsadil Vladan Hrdlička ze Střelic. V prvním kole senzačně prohrál s boskovickou nadě-
jí Vojtěchem Ochmanským, ale následná série pěti výher v řadě mu pomohla k dobrému umístění. 
Pavel Hubený si zajistil pozici nejlepšího boskovického hráče v turnaji výborným úvodem. Další 
příčky patřily bloku domácích hráčů. Potěšili především výkony Jana Vaňhary, Jakuba Probošta  
a Vojtěcha Ochmanského. Všichni tři skončili výrazně před svým nasazením.
Turnaj přilákal 30 šachistů, zhruba polovina z nich patřila k pořádajícímu oddílu Slavie Boskovice. 
Solidní účast, navíc podpořená bezproblémovým a svižným průběhem, potěšila pořadatele, kteří 
zvažují uspořádat příští rok i druhý ročník.
Závěrem pořadatelé děkují hráčům za účast, Miroslavu Osouchovi za řízení losovacího programu  
a Restauraci Pod Lípou za poskytnutí hracího prostoru.

Milan Boháček���������	��������
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MTB SUPerIOr cOLOr PrOfI POHÁr draHaNSKÉ VrcHOVINY
Zdravím přátele rovných řídítek a tlustých pneumatik a všechny příznivce cyklistiky.
Jak jistě víte, 15. září 2018 proběhl v naší obci již druhý ročník MTB SUPERIOR COLOR PROFI 
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY, který dospěl do svého závěrečného finále, konané na místě 
baikerům zaslíbeném, a to v samotném areálu VYSOČINA ARÉNY v Novém městě na Moravě. 
Sešlo se  zde téměř 240 závodníků všech kategorií, včetně reprezentantů pořádajících obcí, kde 
jsme jako obec měli svá želízka v ohni a tito naši reproši (reprošky) měli letošní sezonu parádně 
rozjetou a v Novém městě na Moravě toto jen potvrdili svými skvělými výkony.
Jmenovitě: BARBORKA ŠTOLFOVÁ obsadila v kategorii odrážedla dívky vynikající 3. místo. 
JONÁŠEK JANOVSKÝ se v letošním roce stal v kategorii chlapci 3–4 roky nejen vícemistrem 
ČR a vítězem Českého poháru minime, ale také vybojoval 2. místo za naši obec v PDV v kategorii 
chlapci do 6 let. ELIŠKA ŠTOLFOVÁ se svými mimořádnými výkony obsadila v kategorii dívky 
do 6 let celkově výborné 3. místo a v pořadí obcí si ještě o jednu příčku polepšila a skončila celkově 
na vynikajícím 2. místě. BARBORKA JANOVSKÁ, které patří zasloužené 6. místo v těžké kon-
kurenci letošního Českého poháru minime v kategorii dívky 9–10, obsadila na místních kolbištích 
PDV celkově 4. místo a v pořadí obce výborné 3. místo. Touto cestou bych chtěl poděkovat dětem 
za skvělou reprezentaci našeho městyse, zastupitelům městyse za podporu, Lence Janovské za pře-
dání cen, za náš městys po finálovém závodě v Novém městě na Moravě.
Další podrobnosti, fotogalerie a výsledkové listiny naleznete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.
Krásný zbytek roku letošního a v příštím roce se s vámi těším naviděnou.

Vladimír Janovský
JeN KOLa zdOLaJ VÝMOLY
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KLUBY  a  SPOLKY

SdH KNÍNIce 1873 – 2018
1. OSLaVY 145 LeT zaLOŽeNÍ SdH KNÍNIce
Sbor dobrovolných hasičů Knínice letos oslavil 145. výročí od svého založení. Oslavy proběhly v pá-
tek 28. září 2018 v kulturním domě v Knínicích. Zde se konala slavnostní schůze, při níž bylo přečteno 
něco málo z historie a současnosti sboru, byla předána čestná uznání a vyznamenání členům sboru, 
proběhla slavnostní večeře. Součástí programu bylo také vysazení pamětní lípy k 100. výročí vzniku 
samostatné Československé republiky nad kulturním domem domem u sochy sv. Josefa, kterého se 
mohla účastnit i široká veřejnost. Zde byla za proslovu místostarosty Knínic odhalena i kamenná 
pamětní deska. Pro všechny pak bylo připraveno bohaté občerstvení a sváteční přípitek. Oslav se také 
účastnili významní hosté, jako je zástupce hejtmana pro jihomoravský kraj, zástupce starosty OSH 
Blansko, zástupce starosty okrsku Šebetov, místostarosta Knínic a další delegáti. Také nás přijely pod-
pořit všechny hasičské sbory z našeho okrsku i mimo něj. Významná ocenění a medaile z kraje obdr-
žel starosta SDH Pavel Pecha a jednatel sboru Rudolf Krajíček. Ostatní členové sboru obdrželi vyzna-
menání či medaile buď za zásluhy, za věrnost, za příkladnou práci nebo čestná uznání OSH Blansko.  
V rámci oslav připravili místní hasiči také výstavu „Historie hasičů“, kterou mohla veřejnost shlédnout od  
27. září do 30. září 2018 v sále bývalého sídla Agrospolu Knínice.

2. HISTOrIe SdH
Sbor dobrovolných hasičů Knínice byl založen v roce 1873. Zakladatelem sboru bylo obecní zastu-
pitelstvo, které se usneslo založit sbor kvůli velkému množství požárů. Návrh na založení byl sice 
projednán již v roce 1872, samotný sbor však byl oficiálně založen až 11. září 1873. Tehdy sbor 
čítal 29 členů. Nově založený sbor hasičů měl k dispozici obecní stříkačku starého vzoru, do které 
se nosila voda ve vědrech. Tato stříkačka byla zakoupena obecním úřadem v roce 1860. Mimo této 
stříkačky bylo také k dispozici 6 stříkaček včelařských, 20 košů na vodu, 3 háky a 4 žebříky.

Prvního zásahu se sbor zúčastnil při požáru obecní palírny již v roce 1873. Ještě v tentýž rok objed-
nala obec pro sbor nové kovové přilby, pracovní oděvy, opasky a další ochranné vybavení v ceně 
200 zlatých. V krátké době se také zvýšil stav hasičů na 48 mužů, z nichž každý musel složit do 
hasičské pokladny členský poplatek ve výši 50 krejcarů. 

V roce 1885 zakoupilo vedení obce novou stříkačku i s příslušenstvím za 600 zlatých, která byla 
tažena dvěma koňmi. Byla dvou-pístová, samo-nasávací s ruční obsluhou. Ve stejném roce byla  
v Knínicích založena hasičská hudba čítající 10 hudebníků a také skupina samaritánů – pozdější 
Červený kříž.

V roce 1886 byla postavena ve středu obce první hasičská zbrojnice. Ta sloužila až do roku 1945, 
kdy byla zbořena pro značnou zchátralost. Ještě tentýž rok bylo započato s návrhem stavby nové 
požární zbrojnice ve Vanovské ulici. Její výstavba však byla zahájena až v roce 1947. Celou stavbu 
provedli členové hasičského sboru společně s místními občany, zadarmo, a ve svém volném čase. 
Stavba byla dokončena až v roce 1957 z důvodů nedostatku materiálu a finančních prostředků. 
Hodnota díla činila 880 000 Kčs. Zbrojnice, po několika rekonstrukcích, slouží dodnes.

V minulosti sbor hasičů zasahoval u několika velkých požárů. V roce 1888, kdy shořelo 14 domů 
a obecní cihelna, pak v roce 1894, kdy shořelo 18 selských usedlostí a v roce 1947, kdy shořely  
3 domy na návsi. Sbor zasahoval i u několika menších lesních požárů, při živelných pohromách či 
záchraně lidských životů. Za své činy obdržel i několik vyznamenání. V roce 1963 obdržel sbor 
čestné uznání okresu. V roce 1970 obdržel za akci při záchraně dvou jeskyňářů v Moravském krasu 
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vyznamenání „Za dobrou práci“ a v roce 1973 byl vyznamenán okresním výborem hasičů v Blan-
sku „Za příkladnou práci“.

3. TecHNIKa SdH
Za svou existenci vystřídali hasiči z Knínic nejrůznější hasičskou techniku. V roce 1950 byla za-
koupena nová motorová stříkačka DS16 na přepravním podvozku. Ve stejném roce byl zakoupen  
i starý ojetý automobil Praga RN, který sloužil jako tažné vozidlo pro stříkačku. Od roku 1967 byl 
sboru přidělen automobil T805 označován jako Kačena, který sloužil až do roku 1997. V roce 1984 
bylo pořízeno čerpadlo PPS 12, které později prošlo nákladnou renovací a modernizací a používá 
se do dnes. V roce 1997 bylo obecním úřadem zakoupeno tažné vozidlo Avie – skříňová, která na-
hradila Kačenu, a která sloužila až do roku 2006. Po té byla nahrazená vozidlem Ford Tranzit, který 
byl přestavěn z užitkového automobilu na požární zásahové vozidlo. Ford Tranzit nám sloužil do 
konce roku 2016, kdy bylo zakoupeno nové zásahové požární vozidlo značky Fiat Ducato. Možná 
ještě stojí za zmínku uvést, že v roce 2013 byl pořízen nový hasičský prapor, který byl v místním 
kostele posvěcen.

4. SOUČaSNOST SdH
V současné době má sbor 50 členů, zásahovou jednotku a soutěžní družstvo mužů. Zásahovou 
jednotku tvoří 9 členů, kteří se pravidelně účastní námětových cvičení a nejrůznějších školení. 
Soutěžní družstvo mužů se v rámci možností zúčastňuje soutěží či hasičských událostí jak v okrsku, 
tak i mimo něj. Největší soutěžní potenciál sbor zažíval v období od roku 2000 do roku 2014, kdy 
měl 2 soutěžní družstva mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo mladých hasičů. V té době také 
kraloval hasičským soutěžím, kde často obsazoval pohárové příčky. V dnešní uspěchané době jsme 
rádi za to, že máme aspoň pár aktivních členů, kteří se na nějakou tu soutěž ještě sejdou.

V posledních 10-ti letech sbor zasahoval u několika požárů. V srpnu roku 2016 to byl požár slámy 
na poli za hřištěm. V prosinci 2016 zase sbor zasahoval u požáru v rodinném domě v Knínicích 
166. V roce 2017 se účastnil likvidace požáru motorového osobního vlaku, který vzplanul za hum-
ny Městyse. Také se zúčastnil likvidace požáru lesa nad obcí Vážany, zasahoval u pádu stromu na 
osobní automobil a vyprošťoval koně, který až po hlavu zapadl do bahna potoka. V roce 2013 byl 
sbor vyznamenán okresním výborem v Blansku „Za zásluhy“.

Za 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů Knínice se prakticky vystřídalo pět generací 
našich hasičů ochotných pomoci ve svízelných situacích svým spoluobčanům bez nároku na ja-
koukoliv odměnu. Byli jsme naší obci i sousedním obcím nápomocní při hašení a likvidaci požárů. 
Naše činnost ale není pouze při požárech, či živelné pohromě. Stalo se již tradicí, že sbor pořádá 
několik zdařilých kulturních akcí v obci, jako je například hasičský ples, dětský karneval, pálení 
čarodějnic, Knínická hasičská noc – jediná noční soutěž v našem okrsku, dětský den či Mikulášská 
nadílka. Sbor také podporuje a vypomáhá při realizaci kulturních událostí, které pořádá městys 
nebo jiné zájmové organizace.

5. POdĚKOVÁNÍ
Celá činnost našeho sboru je nákladná záležitost a nelze ji financovat jen z výtěžků kulturních akcí 
a členských příspěvků. Hlavním sponzorem naší činnosti je Městys Knínice, který dotuje převážnou 
část nákladů požární činnosti, zbrojnici a přispívá i na veřejně prospěšné akce v obci. Proto si dovolu-
jeme touto cestou vyslovit celému obecnímu zastupitelstvu velké poděkování za podporu a spoluprá-
ci. Také děkujeme všem našim spoluobčanům i ostatním sborů z okrsku Šebetov za podporu našeho 
sboru i aktivit, které realizujeme, a doufáme, že nám zachováte přízeň i v dalších letech.

Martin Straka, SDH Knínice
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Pamětní lípu vypěstovala a darovala městysi paní Marie Hrdá z Knínic. 

Vánoční jarmark
Sociální služby Šebetov, p.o., Vás srdečně zvou na tradiční Vánoční jarmark, který se bude konat 

v sobotu 1. prosince 2018 
ve vstupních prostorách zařízení v době od 9 do 16 hodin. 

Přijďte si zakoupit adventní výzdobu i zajímavé dárečky z keramiky, textilu, pedigu a vosku.
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Výstavu „Historie hasičů“ navštívili také žáci z místní základní školy. 

UPLYNULÉ  aKce
Jak se oblékaly naše babičky
(ohlédnutí za výstavou)
V sobotu 6. října proběhla v Kulturním domě ojedinělá výstava, která byla věnovaná oblékání na-
šich babiček a prababiček. Na jednom místě se tak sešla celá řada zajímavých a mnohdy již opravdu 
vzácných exponátů, které charakterizovaly jednotlivá desetiletí historie odívání počínaje koncem 
19. st. a konče přibližně r. 1985. 
Asi největší zájem z řad návštěvníků byl o spodní prádlo, které bylo zastoupeno vyšívanými košil-
kami (20. léta), barevně výraznými kombiné (70. léta) či nefalšovanými babičkovskými bombarďá-
ky (60. léta). Všechny přítomné též zaujaly svatební šaty, z nichž nejstarší pocházely z počátku  
60. let, a rovněž plesové šaty, které dokumentovaly módu 30. až 80. let. 
Nejstarší kousek z šatníku našich babiček, ba v tomto případě by se spíše již dalo říci praprababi-
ček, zastupovala zelená hedvábná svatební blůzka z r. 1893. Svoji pozornost si dozajista zasloužily 
také pracovní zástěry, z nichž ta nejstarší, ručně vyšívaná pocházela z konce 20. let. Módu počátku 
60. let charakterizovaly troje dívčí společenské šaty a krajkové promoční šaty. Nejvíce byla zastou-
pena 70. léta, a to jedinečnou sbírkou krimplenových, diolenových či sloterových šatů.
Součástí výstavy byly pochopitelně i nejrůznější doplňky. Asi největší zájem vzbudily vlňáky  
a potom také celá řada šátků svátečními počínaje a těmi „na pole“ konče. Dlužno podotknout, že 
některé z nich pamatovaly ještě císaře pána. Pozornost si zasloužily i kabelky, klobouky, háčkované 
rukavičky, botky či další drobnosti. 
Větší část oděvů a doplňků byla zapůjčena. Vám všem, kteří jste nahlédli do skříní po babičce  
a přispěli nějakým tím kouskem, ještě jednou děkuji. 

Miroslava Boháčková
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POHLed
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

I. světová válka (1914–1918)
(pokračování)

B. Kníničtí legionáři
Ještě dříve, než se seznámíme se jmény zdejších legionářů, podívejme se na několik zajímavých čísel, které se mi 
podařilo nalézt v publikaci legionáře Jana Jelínka s názvem „Legionáři na Boskovsku“ vydané v r. 1938. (Jan Jelínek 
pocházel z Vyškova a ve 30. letech pracoval jako oficiál u berní správy v Boskovicích.)
Knínice
Počet obyvatel k r. 1914: 973
(Autor uvádí počet obyvatel k 31. 12. 1910 s poznámkou, že rozdíl, který nastal během následujících čtyř roků,  
je zanedbatelný.)
Počet povolaných mužů do války: 188
z toho počtu:
– padlo 8 svobodných a 4 ženatí 
– jsou nezvěstní 2 svobodní a 1 ženatý
– zemřelo na rány nebo válečné útrapy 9 svobodných a 4 ženatí 
–dostalo se do zajetí 33 (z toho se vrátilo domů jako zajatců z fronty francouzské -1, italské - 7, ruské -24)
vstoupilo do legií 11 (z toho do legie francouzské -1, italské - 4, ruské - 6; v zahraničí nezemřel žádný legionář,  
po návratu jeden).

HISTOrIe
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rUšTÍ LeGIONÁŘI
Jan BLaHa
Pod pořadovým číslem třicet se v seznamu legionářů bývalého boskovického okresu uvádí Jan Blaha, řezník v Knínicích.
Jan Blaha se narodil 14. 5. 1883 v Boskovicích. V r. 1908 se oženil s Veronikou Ševčíkovou z čp. 15 v Knínicích. 
Manželé poté nějakou dobu bydleli v Knínicích, později v Borotíně a od pol. 30. let opět v Knínicích, kde vlastnili 
řeznictví na čp. 64. (Podrobně o Janu Blahovi viz Zpravodaj X/2016.) 
Jan Blaha sloužil jako vojín u c. a k. 8 pěšího pluku. Dne 12. 6. 1915 se během bojů jižně od Lublinu (dnešní Polsko)
dostal do ruského zajetí. Do legií se přihlásil v Samaře 23. 7. 1918. Nastoupil k 1. záložnímu pluku. Posledním útva-
rem v legiích, u kterého sloužil, se uvádí 9. střelecký pluk. Jan Blaha byl demobilizován 15. 10. 1920.

Tomáš KONeČNÝ
Tomáš Konečný se narodil 18. 10. 1876 na čp. 132 jako nejmladší ze čtyř dětí domkaře Tomáše Konečného a jeho 
manželky Veroniky roz. Sedlákové z Vážan. Vyučil se krejčím a v únoru 1900 se oženil s Terezií Krénarovou z Kní-
nic. Manželům (bydleli na čp. 70) se narodily dvě dcery, proto se v knínické kronice u zmínky o legionářích dočteme, 
že Tomáš Konečný byl „otcem dvou děvčat“, starší Marie, která si v r. 1930 vzala vrchního četnického strážmistra  
v. Rudolfa Wilhelma a mladší Boženy, provdané v r. 1935 za stolaře Josefa Nováka. 
Tomáš Konečný sloužil v c. a k. armádě v hodnosti svobodníka u 14. domobr. pěšího pluku. Zajat byl 21. 12. 1914 
na ruské frontě v oblasti města Pińczów na řece Nidě jižně od Varšavy. (Rakousko-uherská 1. armáda se 20. 12. 1914 
snažila na několika místech překročit řeku Nidu, ruská vojska ji však v následujících dnech zahnala silnými protiúto-
ky zpět. Rakouská armáda poté přešla v tomto úseku fronty do defenzívy.)
Následující čtyři roky prožil Tomáš Konečný v ruském zajetí. Do legií vstoupil 21. 7. 1918 v Omsku, kde nejdříve 
sloužil u 2. omského pochod. praporu, později u strážní roty. Po návratu do vlasti byl 24. 3. 1920 demobilizován. 

františek KreJČÍŘ
Do ruských legií vstoupil i František Krejčíř, syn Františka Krejčíře a Josefy roz. Krajíčkové, kteří hospodařili na 
čtvtlánu čp. 94 a vedle již zmíněného Františka měli ještě syna Josefa (*1899).
František Krejčíř se narodil 12. 11. 1896. Do c. a k. armády byl povolán 8. 3. 1915. Sloužil u 25. praporu polních 
myslivců, s nímž se zúčastnil bojů na ruské frontě. Do zajetí se dostal 22. 7. 1915 v oblasti města Sokal severně 
od Lvova na dnešní Ukrajině. (V rozmezí 20.–31. 7. 1915 prodělávala rakouská 1. armáda mimořádně tvrdé boje  
o předmostí na řece Bugu u Sokalu. Ruská armáda byla počátkem srpna nucena od Bugu ustoupit.)
Do legií se František Krejčíř přihlásil v Kyjevské gubernii (uvádí se místo Dzjunkov). Opětovně byl do legií zařazen 
30. 1. 1918. Zpočátku sloužil u 1. zálohové pluku, později byl přeřazen k 3. střeleckému pluku. Legie opustil v hod-
nosti svobodníka 8. 1. 1921, kdy byl demobilizován. Po návratu do Knínic se v r. 1925 oženil s Marií Kavanovou ze 
Šebetova. Manželé bydleli na čp. 102, kde se jim narodili synové Jaroslav a František.

richard PULec
Richard Pulec se narodil 4. 2. 1891 na čp. 147. Pocházel z druhého manželství čtvrtláníka a řezníka Františka Pulce.  
Z prvního manželství s Annou Sommerovou měl František Pulec dvě děti, z druhého s Františkou Krajíčkovou osm 
dětí. Richard byl čtvrtý nejstarší. Vyučil se obchodním příručím a k r. 1910 se uvádí jako pomocník v obchodě se 
smíšeným zbožím ve Val. Kloboukách.
Na podzim 1912 byl Richard Pulec v rámci presenční služby odveden k c. a k. 8 pěšímu pluku, kde jej také o necelé 
dva roky později zastihla mobilizace. Do zajetí se dostal již 5. 9. 1914 (tedy v podstatě měsíc po vypuknutí války) 
během pohraniční bitvy v oblasti města Zamošč jižně od Lublinu v dnešním Polsku. (Koncem srpna překročila 
rakousko-uherská armáda hranici s Ruskem v oblasti Haliče a v několika bitvách se střetla s ruskou armádou. Po 
prvotních úspěších však nakonec byla nucena přejít 12. 9. do defenzívy. Podle údajů jen za toto období, tedy od  
23. 8. do 11. 9. 1914 ztratila rakouská armáda z  necelého 1 mil. nasazených mužů téměř 454 tis. mužů, z nichž 324 tis. 
bylo mrtvých nebo zraněných a 130 tis. padlo do zajetí. Jedním z nich byl i Richard Pulec.)
Pro Richarda Pulce tedy válka skončila v podstatě sotva začala. Během své anabáze napříč Ruskem se dostal až do 
Karabaše v Čeljabinské oblasti za Uralem, kde se formovaly československé legie. Zapsán do jejich řad byl 18. 7. 
1918. Z počátku sloužil jako vojín u 1. zálohového praporu, později byl jako šikovatel zařazen u týlového intendant-
stva ve Vladivostoku.  Demobilizován byl po návratu do vlasti 19. 3. 1921.
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V r. 1922 se Richard Pulec odstěhoval do Bojkovic u Uher. Hradiště, kde se oženil s Marií Jančářovou. V Bojkovi-
cích si zřídil obchod se železářskými potřebami.

rudolf šeVČÍK
Dalším z ruských legionářů byl Rudolf Ševčík, který se narodil 25. 6. 1885 na čp. 2, kde jeho otec Jan Ševčík se svou 
manželkou Marií roz. Vybíhalovou z Velenova sloužili v podruží. Rudolf byl z devíti dětí manželů Ševčíkových nej-
starší. Vyučil se číšníkem a v r. 1908 nastoupil prezenční službu u c. a k. armády. Po r. 1910 pracoval jako číšník (uvá-
dí se sklepník) v Prostějově. Zde se seznámil a v r. 1913 se v Čechovicích u Prostějova oženil s Marií Němcovou.
Po vypuknutí I. svět. války byl Rudolf  Ševčík odvelen k c. a k. 8. pěšímu pluku, s nímž se zúčastnil bojů na ruské 
frontě. Do zajetí padl 14. 9. 1915 během ruské ofenzívy u města Luck. (K 17. 9. 1915 musela rakouská 4. armáda 
ustoupit před náporem ruských vojsk k městu Luck. To nakonec stejně neudržela a 23. 9. se z něho stáhla. Luck je 
dnes hlavním městem Volyňské oblasti na Ukrajině.)
Do ruských legií vstoupil Rudolf Ševčík v Charkově 20. 2. 1918. Sloužil v hodnosti desátníka u 8. střeleckého pluku. 
Po návratu do vlasti byl 1. 5. 1920 demobilizován. Zemřel v r. 1930 v Boskovicích.

Josef šTrOfeK
Josef Štrofek se narodil 24. 2. 1892 na čp. 19 do rodiny obuvníka Františka Štrofka a jeho druhé manželky Veroniky 
roz. Zemánkové z Knínic. Rodina se později přestěhovala na čp. 33. Kolem r. 1910 pracoval Josef Štrofek jako 
dělník na parní pile v Šebetově. Na podzim r. 1913 nastoupil prezenční službu k c. a k. 54. pěšímu pluku, s nímž po 
mobilizaci v létě 1914 odešel přímo na frontu.
Do ruského zajetí se Josef Štrofek dostal 19. 6. 1916 během protiútoku německých a rakousku-uherských vojsk  
u města Luck na dnešní Ukrajině. (Protiútok u Lucku byl zahájen spojenci po celé délce oblouku fronty dne 16. 6. 
1916. Výsledek bojů sice přinesl částečný úspěch - Rusové se posunuli o 12 km -, hlavního cíle, tedy znovudobytí 
Lucku však dosaženo nebylo.)
Do legií se Josef Štrofek přihlásil 2. 3. 1918 v Kyjevě. Sloužil u 5. střeleckého pluku. Demobilizován byl 1. 10. 1920. 
Po návratu zřejmě žil v Boskovicích (k 1. 6. 1923 zde vystoupil z řím.-kat. církve).

ITaLšTÍ LeGIONÁŘI
františek NOVOTNÝ
Ze čtyř italských legionářů si jako prvního připomeňme Františka Novotného, který se narodil 9. 12. 1893 na čp. 65 
čtvrtláníku Františku Novotnému a jeho manželce Anně roz. Hadáčkové.
Do zbraně coby nováček byl František Novotný povolán již 22. 8. 1914. O tři dny později opouští rodné Knínice  
a nastupuje k 14. zeměbran. pěšímu pluku, s nímž poté prošel celé čtyři roky války. Do italského zajetí se František 
Novotný dostal 23. 6. 1918 během ústupu naprosto vyčerpané rakousko-uherské armády v oblasti pohoří Montello na 
řece Piavě. (Boje, při nichž padlo na rakouské straně 22 tis. vojáků, probíhaly v oblasti pohoří Montello celý týden. 
Když rakouské velení vidělo, že se nepodaří prolomit italskou linii, rozhodlo se pod rouškou noci postupně stáhnout 
zbytky své armády za řeku Piavu.) 
Do italských legií vstoupil František Novotný 31. 8. 1918 ve městě Rovigo jižně od Padovy. Sloužil u 35. pěšího 
pluku, 6. rota, kde dosáhl hodnosti desátníka. Demobilizován byl 30. 8. 1920.
Po návratu do rodné obce se František Novotný v r. 1921 oženil s Marií Kopalovou z Knínic. Rodina poté žila na  
čp. 84, kde se jim narodil syn František a dcera Vlasta.

františek šeVČÍK
František Ševčík se narodil 9. 4. 1894 na čp. 51 v Dolních Podsedkách domkaři Josefu Ševčíkovi a jeho manželce 
Josefě roz. Krkavcové.  Po ukončení obecné školy se vyučil krejčovskému řemeslu. Dne 12. 12. 1914 byl během 
nařízené prohlídky domobranců uznán za schopného a 16. 1. 1915 nastoupil cestu k c. a k. 47. pěšímu pluku.
Do italského zajetí se František Ševčík dostal 14. 9. 1916. Stát se tak mělo v blíže nespecifikované obci či městečku 
Nová Ves. Legionářem se František Ševčík stal 17. 5. 1917 v jihoitalské Padule. Sloužil u 34. pěšího pluku. Demo-
bilizován byl 3. 8. 1920.
Po válce se odstěhoval do Bratislavy, kde se v r. 1924 oženil s Marií Touškovou. V r. 1938 byl zaměstnán jako oficiál 
u berního soudu v Bratislavě.
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Josef šTrOfeK
Dalším, kdo bojoval na italské frontě, dostal se do zajetí a posléze vstoupil do československých legií, byl Josef 
Štrofek, nemanželský syn Barbory Štrofkové, který se narodil 28. 1. 1896 na čp. 140.
Dne 8. 3. 1915 byl Josef Štrofek odveden k c. a k. 8. pěšímu pluku. Do zajetí se dostal 6. 8. 1915 u obce Doberdo 
(nedaleko Monfalcone, Itálie). (Šlo o tzv. druhou bitvu na řece Soči: od 18. 7. během zhruba dvou následujících týdnů 
odolávala rakouská-uherská armáda útočícím italským jednotkám. Pak došla Italům munice a bitva skončila. Během 
bojů na obou stranách zemřelo či bylo zraněno na 87 tis. vojáků.)
Do československých legií vstoupil Josef Štrofek 9. 5. 1918. Sloužil u 33. pěšího pluku. Demobilizován byl 26. 6. 
1920. Po návratu do vlasti nastoupil Josef Štrofek k četnictvu (četnický strážmistr). V té době však již byl vážně 
nemocný. Na sklonku života se vrátil do rodných Knínic, kde se ještě 28. července 1923 stačil oženit s Marií Lukav-
skou, která pocházela ze slovenské Holíče a v Knínicích pracovala jako pomocná síla na čp. 106 (hostinec). Jak se 
uvádí v matrice, „manželé tito oddáni byli na smrtelném loži“…  Josef Štrofek zemřel na rozpadající se tuberkulózu 
16. 8. 1923 na čp. 106.

Josef fILIP
Josef Filip se narodil 17. 3. 1892 na čp. 53. Byl druhým nejmladším z osmi dětí domkaře Alberta Filipa a jeho man-
želky Anny roz. Kubínové z Cetkovic. Filipovi později bydleli na čp. 137.
Josef Filip se vyučil číšníkem a kolem r. 1910 v tomto oboru i pracoval (přesné místo není uvedeno). Na podzim 1913 
nastoupil prezenční službu u c. a k. 14. střeleckého pěšího pluku, s nímž o necelý rok později odešel do války.
Do zajetí se Josef Filip dostal 10. 5. 1918 v oblasti vrcholu Monte Corno (jižně od města Asiago) během chystané 
ofenzívy rakousko-uherské armády. V legiích, kam byl zařazen k 31. 8. 1918, sloužil u 35. pěšího pluku. Demobili-
zován byl 3. 3. 1921.
Po návratu do vlasti nastoupil Josef Filip k četnictvu. V době své svatby s Marií Pešlovou z Mor. Budějovic (březen 
1923) sloužil jako četnický strážmistr v obci Príbovce na Slovensku (okr. Martin). K r. 1938 se uvádí jako štábní 
strážmistr četnické stanice v obci Sol na východním Slovensku (okr. Vranov nad Top.)

fraNcOUzSKÝ LeGIONÁŘ
františek šeVČÍK
Knínice mají i jednoho francouzského legionáře. Je jím František Ševčík, který se narodil 6. 10. 1887 na čp. 149 pod 
kostelem domkaři Františku Ševčíkovi a jeho manželce Františce roz. Kvapilové ze Šebetova. Byl nejstarší ze tří dětí. 
Kolem r. 1910 pracoval jako dělník na šebetovské pile.
Působiště Františka Ševčíka během I. svět. války je pro tuto chvíli zatím opředeno tajemstvím. Na jeho osobní kartě 
legionáře totiž není uvedeno, u jakého pluku sloužil a stejně tak chybí údaje o tom, kdy a kde se dostal do případného 
zajetí. Jisté pouze je, že se zúčastnil bojů na západní frontě. Do legií se přihlásil už po válce 10. 6. 1919 zřejmě ve 
francouzském přístavním městě La Rochelle (místo přihlášení se uvádí La Pallice, což by podle mapy měla být část 
města La Rochelle). Sloužil jako vojín u 24. střeleckého pluku. Z legií vystoupil 1. 8. 1919. V r. 1921 se v Knínicích 
oženil s Aloisií Střížovou.

Pokud víte o osudech těchto legionářů něco bližšího, případně máte jejich fotografii, prosím, ozvěte se mi. děkuji.

c. Vyhlášení Československé republiky 
O tom, jak zdejší občané přivítali vyhlášení samostatné Československé republiky, se dočteme ve zdejší kronice 
následující:
„Zprávy o prohlášení samostatnosti státu česko-slovenského roznesly se brzy do nejzazších dědin a téměř v každé 
osadě byly pořádány slavnosti na oslavu osvobození vlasti. U nás konána slavnost v neděli 8. listopadu 1918. Před 
radnicí na připravené tribuně promluvil o převratu místní učitel František Jurník. Po řeči jeho celé shromáždění 
vypuklo v ohromný jásot, provolávajíce slávu mužům, již měli hlavní zásluhu o osvobození vlasti naší - Masarykovi, 
Benešovi a Štefánikovi.  Všichni tito dleli ještě v cizině, ale již připravovali se na cestu k nám…“
K volbě T. G. Masaryka prezidentem proběhly v městečku rovněž oslavy. V kronice se o tom píše: „Zvolení Masa-
rykovo prvním prezidentem oslaveno také slavnostmi ve všech obcích. V našem městečku oslavu pořádal Sokol, jenž 
založen krátce před válkou, jehož členy válka roznesla každého v jinou stranu světovou.“
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D. Jak šel čas … pomník padlých
V r. 1919 byla na památku osvobození zasazena na městečku proti číslu 87 „Lípa Svobody“. V témže roce byla na-
proti „staré“ škole (čp. 164) při silnici ze strany východní zasazena „Lípa Masarykova“. 
Jubilejní oslavy desátého výročí vzniku Československého státu zahájili již 6. května 1928 členové Sokola, kteří 
uspořádali francouzský večer. Hlavní slovo měl učitel Alois Ferulík, který přednášel o své cestě Francií po stopách 
české revoluce. Sokolský pěvecký kroužek zazpíval francouzské národní písně.
Postavit pomník padlých bylo aspoň tedy podle zápisu v kronice usneseno na schůzi obecního zastupitelstva dne 
21. 10. 1928. O týden později, přesněji v předvečer desátého výročí vzniku Československé republiky se u pomníku 
padlých konalo slavnostní shromáždění. Poté pokračoval průvod na „Jozéfek“, kde vzplála hranice. Celá slavnost 
byla zakončena ohňostrojem.  Následující den dopoledne se před pomníkem znovu sešlo shromáždění, před kterým 
řečnil učitel a kronikář Alois Ferulík.
Dne 18. 11. 1933 byla u pomníku padlých slavnostně vysazena Švehlova lípa.  Jak praví kronika, slavnost byla uspo-
řádána na podnět Dorostu rep. strany. Zúčastnilo se jí všechno občanstvo i školy. Slavnostní řeč pronesl poslanec 
Martinásek. Starosta František Krejčíř (ruský legionář – viz výše) převzal lípu do opatrování obce.
Na jaře 1935 byla kolem pomníku padlých zřízena zahrádka.  Větší část nákladu hradila obec, menší část Dorost rep. 
strany z výtěžku loňské Švehlovy slavnosti.

(Pozn.: V rámci regenerace veřejné zeleně byla v minulých letech provedena odborná prohlídka všech tří výše zmi-
ňovaných lip. Jejich stav byl shledán vážným, proto byly skáceny.)

Příště
V prosincovém Zpravodaji najdete seznam domů a jejich obyvatel k r. 1869.

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

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

Pomník padlých na fotografii z doby krátce po r. 1935. (Vpravo „Lípa Svobody“, vlevo  „Švehlova lípa“.)
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