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Finanční úřad Boskovice – podání daňového přiznání k dani z nemovitosti 
pro změny vyvolané Komplexními pozemkovými úpravami k.ú. Knínice u Boskovic
Změna číslování a výměr parcel v rámci pozemkových úprav jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření 
daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené touto změnou, podat 
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž změny nastaly. termín podání da-
ňového přiznání k dani z nemovitosti je do 31. 1. 2017. K podání přiznání je nutné se dostavit osobně 
na Finanční úřad Boskovice, ul. 17. listopadu 6, v úředních hodinách: pondělí a středa 08.00–17.00 hod. 
občan musí předložit soupis nových pozemků, který obdržel společně s Rozhodnutím od státního po-
zemkového úřadu Blansko, popřípadě list vlastnictví vystavený Katastrálním úřadem Boskovice. 

Katastrální úřad – informace k digitalizaci zastavěného území městyse 
Komplexní pozemkové úpravy a s tím spojená digitalizace katastrálního území Knínice u Bosko-
vic provedená v oblasti mimo zastavěné území městyse (extravilánu) byla dokončena 29. 3. 2016. 
V návaznosti na to zahájil 30. 6. 2016 Katastrální úřad Boskovice digitalizaci zastavěného území 
městyse (intravilánu). předpokládaný termín ukončení je v druhé polovině roku 2017. plán nového 
katastrálního operátu vyloží katastrální úřad v obci k veřejnému nahlédnutí. o době a termínu vy-
ložení plánu budou občané s dostatečným předstihem informováni.  

Veřejné jednání komisí
starosta městyse Knínice svolává na středu 14. 12. 2016 v 18 hodin, do zasedací místnosti Úřadu městy-
se Knínice, veřejné jednání Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku, Komise 
pro lesní a vodní hospodářství v rámci obce, ekologii a ochranu místního životního prostředí, včetně sou-
visející spolkové činnosti a Komise pro údržbu obce, místní zeleně a odpadového hospodářství obce. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 19. 12. 2016 v 18 hodin se v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva městyse Knínice. program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Pohlednice městyse Knínice
V kanceláři Úřadu městyse Knínice můžete zakoupit nové pohlednice městyse. K výběru jsou  
3 varianty. cena 5 Kč/ks. 

nový správce kulturního domu
od 1. 12. 2016 má Městys Knínice nového správce kulturního domu pana petra Ševčíka, bytem 
Knínice 14. dosavadnímu správci, panu Josefu střížovi, děkujeme za dlouholetou spolupráci  
a velmi pečlivě vykonávanou funkci. 
V záležitostech ohledně pronájmu místního kulturního domu se pro místní občany a spolky nic 
nemění, akce v kulturním domě budou nadále hlášeny na Úřadě městyse Knínice a poté řešeny  
s novým správcem.

inForMace  Z  radnice

Termíny akcí v kulturním domě v Knínicích
so 7. 1. 2017 –  VIII. reprezentační ples 
   Městyse Knínice
so 14. 1. 2017 –  Hasičský ples 
pá 20. 1. 2017  –  Farní ples
so 21. 1. 2017  –  VIII. ples fotbalistů

so 4. 2. 2017 –  Myslivecký ples 
pa 17. 2. 2017 –  Maškarní bál pro dospělé
Karneval pro děti  – 14. 1. 2017 
Masopust  – 25. 2. 2017
PouŤ  – 23. 4. 2017

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENT 
A RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.
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Dovolujeme si Vás pozvat na

Viii. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 7. ledna 2017 od 20.00 hod. 
v prostorách kulturního domu v Knínicích

Vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč 
možno zakoupit v kanceláři Úřadu městyse v úřední dny 

od pondělí 12. 12. 2016.

Bližší informace na plakátech a v příštím Zpravodaji.

Zveme srdečně naše občany 

1. ledna 2017 od 11.00 do 13.00 hodin 

na novoroční polévku, 
která se bude podávat pod vánočním stromem na Městečku. 

připraven bude také teplý čaj a svařené víno. Vše zdarma. 

Při této příležitosti proběhne dobrovolná sbírka, 
jejíž výtěžek bude použit na nákup hraček pro děti místní MŠ. 

přijďte se na Nový rok pozdravit, občerstvit a podpořit naše nejmenší. 
Srdečně zve starosta městyse a pořadatelé.

Novoroční polévka 2016
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odPady
odvoz domovního odpadu:  8. 12., 22. 12.

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: 3. 12., 17. 12. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
pan Bílek – 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

informace Ministerstva životního prostředí k revizi kotlů
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu 
mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do 
konce letošního roku. do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 
kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). od 1. ledna 2017 
si totiž může úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení 
povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi 
kotle pravidelně zopakovat.

do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly 
se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplo-
vodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech 
určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na 
radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) 
říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. cílem po-
vinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bez-
pečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný 
a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat 
své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami 
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství 
prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. 

„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, 
ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím  
k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. 
Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a dů-
sledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně 
provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý 
technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé 
ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽp Kurt dědič.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší 
povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z opŽp 
2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu pří-



4

návštěva planetária – astronaut
V pátek 4. listopadu se 6. a 7. ročník vydal na fantastickou cestu vesmírem, která se uskutečnila 
v digitáriu brněnského planetária.
Výukový program nazvaný astronaut se skládal z několika částí. V první z nich si žáci mohli 
prohlédnout hvězdnou oblohu spolu s nejnápadnějšími souhvězdími. V další části se vydali na 
průzkum vesmíru na palubě raketoplánu. Rovněž nahlédli do astronautova těla a čekal je i nácvik 
stavu beztíže. V neposlední řadě si žáci sami mohli vyzkoušet, jak těžké je dobývání vesmíru a co 
všechno pobyt na oběžné dráze obnáší. Místy se jim ze všech prožitků točila hlava tak silně, až se 
museli pevně přidržovat opěradel svých pohodlných „leteckých“ křesílek. 
Všichni jsme byli návštěvou planetária a jeho programem nadšeni a doufáme, že se brzy na tomto 
magickém a okouzlujícím místě opět vyskytneme.

Mgr. Simona Gricová, Mgr. Jana Richterová

šKola  a  šKolKa

mo v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 
4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice. 

lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR vý-
znamně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lid-
ských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %. 
tIp MŽp: pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na pamě-
ti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. protože ne každý montážní technik má 
oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete 
takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.
Jak sehnat revizního technika 

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. ten by vám měl poskytnout 
kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu mů-
žete využít i internetový seznam techniků, který vede asociace podniků topenářské techniky, najdete na 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. seznam vznikl po dohodě mezi MŽp a Hospodářskou komorou 
ČR, která jej zaštiťuje skrze asociaci podniků topenářské techniky. další seznam revizních techniků 
vedený Klastrem Česká peleta je k dispozici také na http://www.topenaridotace.cz/.
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ovoce a zelenina do škol
Naše škola je už několik let zapojena do projektu ovoce a zelenina do škol. V pondělí 14. 11. nás 
navštívili zástupci ze společnosti Bovys se svým maskotem Bovýskem. přinesli nám jablečné nápo-
je a připravili si pro nás soutěžní otázky, na které jsme odpovídali. Všechno jsme zvládli a nakonec 
jsme se i společně vyfotili.

Mgr. Ivona Kobylková

Soutěž „Miss dýně a nejkrásnější halloweenské strašidýlko“
před podzimními prázdninami proběhla na naší škole soutěž „Miss dýně a nejhezčí halloweenské 
strašidýlko“. do soutěže se přihlásilo celkem 32 exponátů s následujícími výsledky:
3. místo v kategorii strašidýlko obsadili žáci 5. třídy naší školy se svými netopýrky, 2. místo patřilo 
Kateřině Remetové (7. třída). Nejvíce hlasů a 1. místo získaly děti a paní učitelky z MŠ. 

V kategorii „Miss dýně“ bylo pořadí následující: 
3. místo Jan Vaněk (4. třída)
2. místo Kateřina Remetová a tomáš david (7. a 1. třída)
Nejvíce hlasů a 1. místo získala Natálie říhová ze 7. třídy.

Všem soutěžícím patří poděkování za pěkné příspěvky a vítězům srdečné blahopřání s drobnou 
sladkou odměnou.  

Vychovatelky ŠD
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Beseda ve školní družině
druhou velmi zdařilou akcí naší školní družiny byla beseda se spisovatelem a ilustrátorem dětských 
knih panem adolfem dudkem.
děti se vtipnou formou seznámily se „skutečným“ ilustrátorem a jeho prací. Vyzkoušely si, jak 
snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnesly informace o vzniku moderních 
dětských knih a malířských technikách. Beseda byla zakončena krásnou autogramiádou.

a jaké byly reakce dětí?
„Byl srandovní a uměl dobře malovat“. (o. Š.)
„Nejvíc se mi líbilo, jak maloval s panem dudkem lukáš“. (d. d.)
„ta lukášova nestvůra byla ze všech nejlepší“. (K. H.)
„líbilo se mi, jak dělal s dětmi reklamu“. (M. s.)
„Mně se líbilo všechno. Byla to švanda“. (J. Č.)

Vychovatelky ŠD
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Sběr papíru
Ve dnech od 19.–21. října proběhl na naší škole sběr papíru. Nasbírali jsme celkem 12 640 kg  
a získali 25 280 Kč. Za získané peníze se dětem zakoupí dva pingpongové stoly. děkujeme dětem, 
zaměstnancům školy i občanům Knínic, kteří se do sběru zapojili.

Veřejné sbírky 
stejně jako v minulých letech jsme se zapojili i letos do veřejné sbírky Život dětem, která pomáhá 
vážně nemocným dětem v celé České republice již 16 let. 
děti i zaměstnanci naší školy si mohli zakoupit magnetky se zvířátky, náramky, přívěsky, reflexní srdíč-
ka, kávu v dárkovém balíčku nebo cd srdci blíž. Vybrali jsme a na konto odeslali částku 1 575 Kč. 
Více informací o sbírce se dozvíte na adrese: www.zivotdetem.cz.

další sbírkou je Fond sidus. Zakoupením náramku Mořský svět nebo hry Malý zachránce jsme 
přispěli částkou 2 213 Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním 
pacientům. 
Více informací se dozvíte na adrese: www.fondsidus.cz.

Jsme rádi, že jsme se mohli do sbírek zapojit a pomoci dětem, které to potřebují.
Mgr. Jiřina Bednářová
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listopad v mateřské škole
V uplynulém měsíci se změnilo počasí a přineslo nám déšť. příroda se krásně zbarvila do podzim-
ních barev. pozorovali jsme ji všemi smysly. pátrali jsme, jak zvířátka zimují a kde mají své zásoby, 
co se jim zdá za sny a co se děje v noře či v dutině stromu. paní učitelka Jana přinesla na ukázku 
paroží a vycpaná zvířata, která můžeme u nás v lese potkat. Měli jsme tak možnost prohlédnout si 
kunu, lišku, lasičku, veverku, sojku i straku. Formou besedy se děti dozvěděly něco blíže o jejich 
životě i stravě. Velký zájem bylo i o paroží z jelena, daňka a srnce. 
třída Žabek umožnila rodičům strávit se svými dětmi v areálu „lesní třídy“ páteční odpoledne, a tak 
se mohli společně se stěhovavými ptáky vypravit na cestu do afriky. Nechybělo ani opékání párků. 
Žabky také navštívily kamarády v 1. třídě. 
Ve třídě Krtečků a Myšek se dlabaly dýně. povídali jsme si, kde dýně rostou, jakou mají barvu, 
a připravili jsme si výstavku. Nakonec jsme si dýně namalovali a zašli se podívat do školy, kde 
probíhala soutěž Miss dýně. děti z Krtečků a Myšek také pár dnů pobývaly v lesním zázemí MŠ. 
pozorovaly podzimní přírodu, poznávaly ptáky, opékaly párky a hrály si u maringotky. Na školní 
zahradě jsme pilně uklízeli spadané listí, což nás moc bavilo. Vyráběli jsme draky, s kterými jsme 
poletovali i venku, naučili jsme se básničku o drakovi, četli příběh a vyprávěli zážitky z Knínické 
drakiády. 
protože byl svátek sv. Martina, a protože Martin přijel letos na bílém koni včas, tak sněžilo nejen  
z papírových mráčků, ale i doopravdy, což jsme si náležitě užili. o životě tohoto světce jsme se 
něco dozvěděli 8. 11. při svatomartinském putování za světýlkem, našli jsme i jeho ztraceného 
koně a vysloužili si odměnu. 
15. a 16. 11. jsme s dětmi navštívili dům přírody Moravského krasu, kde pro nás byl připravený 
program „s čerty nejsou žerty“ aneb co nám do Krasu čerti přinesli. děti se seznámily s pověstmi, 
odhalily místa, která jsou spjatá s čerty a dozvěděly se, proč tomu tak je. Čertovsky si zařádily  
a prošly zábavnou stezku s úkoly, které je dovedly k čertovským místům a k pokladu. Více o naší 
činnosti se dovíte na webových stránkách ZŠ a MŠ.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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SPorT

oddíl TJ 
Malá Haná 
Knínice
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šacHy – Základní soutěž Blansko 2016/2017
Kolo 1 – 13. 11. 2016 pořadí po 1. kole:

družstvo spartak adamov c doplnilo na svou 
soupisku na 10. místo nového hráče Šindelku 
Jiřího. celá sestava viz internetové stránky 
soutěže. Hráč může od příštího kola nastoupit 
k soutěžnímu utkání.

Alois Kunc
Vedoucí soutěže
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KluBy  a  SPolKy

dovolujeme si pozvat všechny rodiče, prarodiče, mládež, i ostatní spoluobčany zajímající se o své zdraví

na přednášku MUDr. Ruly Machačové s názvem:

„Homeopatie od novorozenců po školáky“ 
– krásné a jemné léčení, které mnohdy nahrazuje léky chemické, jindy zase vhodně běžnou léčbu  
 doplňuje, důležité tam, kde není účinného léku – růstové bolesti, opakované rýmy atd.

– opakování základních  homeopatických léků, teplota, rýma, kašel, exantemová onemocnění – plané 

 neštovice, afty, opary, stimulace imunitního systému

– klinické případy – jak to bývá v praxi

– diskuse

Termín a místo konání: 
čtvrtek 8. 12. 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice.

ZdraVí

Misijní jarmark
příjměte pozvání na již tradiční akci, kterou je Vánoční misijní jarmark.
proběhne 18. 12. 2016 od 9.30 hod. na farní sýpce v Knínicích.
Budeme rádi, když věnujete na jarmark něco pěkného, co doma vytvoříte nebo upečete :-).
Rádi také uvítáme, když přispějete k příjemným chvilkám setkání nějakou dobrotou.
Výrobky, prosím, přineste v pátek 16. 12. 2016 od 15.00 – 18.00 hod. na faru v Knínicích.
předem všem děkujeme za jakoukoliv pomoc.

VÝSTaVa BeTlÉMKŮ
Na konci vánoční doby v neděli 8. ledna bude na farní sýpce VÝSTaVa BeTlÉMKŮ. prosíme 
ty, kteří mohou na výstavu zapůjčit svůj betlém (i Vámi vyrobený z různých materiálů), aby se 
ozvali panu petru Hauptovi, tel.: 774 282 034. děkujeme.

oBlaSTní cHariTa BlanSKo - Tříkrálová sbírka 2017.
od 1. do 15. 1. 2017 budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž 
prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci. charitní po-
moc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“.

Záměry na využití tříkrálové sbírky 2017:
● podpora hospicové péče
● podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
● podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením – sociální začlenění 
 (bydlení, podpora a provázení)
●  podpora dobrovolnického centra
●  pomoc lidem v sociální nouzi
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PoHled
do historie obyvatel Městyse Knínice

Stručná historie obecní správy 
Vsi mívaly za starých dob podle emfyteutického německého práva nižší samosprávu, kterou vykonával rychtář. ten 
býval obvykle dosazován panskou kanceláří (někde bývalo rychtářství dědičné) na jeden rok.  poté z úřadu buď 
odešel, nebo byl dosazen opětovně, to podle toho, jak bylo panstvo spokojeno s jeho prací. Jinak byl rychtářský úřad 
úřadem čestným: rychtář nebyl za výkon svého úřadu placen. Jako odměna mu obyčejně náležel podíl (většinou 
jedna třetina) z vybraných pokut či odvedených dávek, případně mohl – pokud byl úřad dědičný – provozovat krčmu 
nebo část jeho polí byla osvobozena od povinných berní (tj. daní). 
Rychtáře v úřadě podporovali jeden nebo dva pomocníci – konšelé a jeden obecník. ti všichni byli jmenováni příse-
dícími. Kromě nich pomáhali rychtáři ještě starší či přísežní zkušení sousedé. 
 Funkce vesnické samosprávy se dělila na politickou, soudní, berní, policejní a hospodářskou.
Revoluční rok 1848 přinesl do českých zemí řadu změn, ke kterým především patřilo zrušení poddanství. Z  někdej-
ších poddaných se tak naráz stali svobodní občané mimo jiné i s určitými politickými právy jako svobodně si volit 
své zástupce pro správu obecních záležitostí, rozhodovat o přijímání nových členů do obecních svazků, samostatně 
spravovat obecní věci či uveřejňovat výsledky obecního hospodaření. 
obce jako  nejnižší samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem v r. 1850, kdy byla zrušena dosavadní panství (zákon  
o provizorním zřízení obecním č. 170 Ř. z. ze dne 17. 3. 1849). V každé obci byly zřízeny dva orgány, obecní výbor a před-
stavenstvo. obecní výbor volený na tři roky představoval kolegiální orgán a rozhodoval většinou hlasů. disponoval však 
pouze usnášecí a dozorčí mocí, bez možnosti použít moc výkonnou.  počet jeho členů se řídil velikostí obce a byl nejméně 
devítičlenný. užším orgánem, voleným právě z členů obecního výboru, se stalo obecní představenstvo. skládalo se ze starosty 
a alespoň dvou radních. Nepředstavovalo ovšem kolegium, radní vytvářeli jen pomocný a zastupující orgán v době starostovy 
nepřítomnosti v úřadu, samotný starosta se stával výkonným orgánem, který prováděl usnesení obecního výboru.
V r. 1850 také došlo ke změně pojmenování funkce „rychtář“ na „obecní starosta“ či „představený“ a „konšel“ na 
„radní“. „Vybornikem“ se nazýval člen výboru. Volby do obecního představenstva a výborů se zpočátku konaly 
slavnostně a za předsednictví komisaře, vyslaného c. k. hejtmanstvím. 

HiSTorie

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
podpora prorodinných aktivit, pomoc nemocným zvláště v domácí hospicové péči, podpora pre-
ventivních aktivit dětí a mládeže, koordinace dobrovolníků, podpora komunitního centra v doub-
ravici, podpora lidí v nečekané krizové situaci.

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, 
protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. 
děkujeme předem za Vaši vstřícnost a dary.

V Knínicích budou chodit koledníci 8. 1. 2017. 
pokud má Vaše dítě od 5–12 let a chtělo by chodit za krále při tříkrálové sbírce, můžete do 31. 12. 
2016 kontaktovat Blanku Ševčíkovou – tel.: 723 243 463. 
těšíme se na nové menší i větší koledníčky :-).

ŘádKoVá  inZerce
Prodám starší, ale zachovalou, sedací soupravu – pohovka, 2 křesla, taburet.
cena dohodou, kontakt: 728 820 425.
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definitivní obecní zřízení zavedl až zákon z 5. března 1862, který podrobně vypracoval zemský sněm. podle něho 
obvod obce tvořilo nejen území vsi, ale bylo k němu připojeno i území velkostatku bývalé vrchnosti. obyvatelstvo 
obce se dělilo na občany a čestné občany. aktivní právo volební bylo jednak osobní, které měli čestní občané, úřed-
níci a duchovní a právo opírající se o výši placených daní. Volební právo počínalo dvacátým čtvrtým rokem věku. 
Na úhradu obecních vydání používala obec nejprve příjmy z obecního majetku. teprve v případě nedostatku těchto 
a jiných příjmů mohla ukládat svému obyvatelstvu dávky a přirážky k přímým daním. obecní záležitosti byly pro-
jednávány především na schůzích představenstva, pak výboru a konečně na valné obecní hromadě všech občanů. 
představený (starosta) dostával od obce po  r. 1851 řekněme odškodné za ztrátu času. 
představenstvo mělo od r. 1850 k ruce obecního strážníka.
V Československé republice bylo obecní zřízení uzákoněno v r. 1919, kdy bylo zavedeno také všeobecné rovné, 
přímé a tajné právo hlasovací. občan měl volební právo od 21 let, právo býti volen počínalo 26. rokem věku. Volilo 
se obecní zastupitelstvo a to podle zásady poměrného zastoupení. Zastupitelstvo pak ze sebe volilo obecní výbor, 
starostu a radní. Kromě toho byly voleny i různé komise, zvláště finanční, do kterých mohli být přibíráni i jiní ob-
čané. působnost zastupitelstva, jehož období bylo šestileté, byla opět samosprávná a přenesená. samosprávná se 
dělila na správní, hospodářskou a soudní. obecní hospodářství se muselo vést podle rozpočtu, který se předkládal ke 
schválení okresní samosprávě.

Starostové městečka Knínice  
v l. 1850–1891

tak jako ve všech obcích monarchie, i v Knínicích  probíhala od pol. 19. st. pravidelně po třech letech volba nových 
členů obecního výboru.  Výčet jejich jmen by byl opravdu dlouhý, a tak se zaměřím pouze na úřad starosty. V r. 1850 
byl starostou zvolen Josef pulec (*1810)  z čp. 108, zdá se však, že nově uzákoněné pojmenování jeho úřadu se hned 
neujalo. V některých spisech z let 1850-2 se totiž Josef pulec uvádí stále ještě postaru jako „pudmistr“ (purkmistr).
Na jaře r. 1853 se funkce starosty ujímá dosavadní druhý radní, mlynář Josef Jaroš (*1820), který se v úřadu udržel 
i následující volební období. Z r. 1856 se dochoval seznam celého obecního výboru: starosta Josef Jaroš, první radní 
tomáš Ševčík, druhý radní František pulec, členové obecního výboru – „vibornici“ jak se psalo – František Bílek, 
adalbert Zezula, Josef Krenar, Florian Janda, František odehnal, Josef Jakubec, František okáč, František Kopal  
a Josef (příjmení je nečitelné).
V r. 1858 se starostou stal půlláník tomáš stříž (*1823) z čp. 101, po něm přichází na radnici Josef prchal (*1823), 
čtvrtláník z čp. 91. Ve volbách, které proběhly dne 18. 6. 1864 (volby do obecní rady se konaly v březnu–dubnu, 
starosta se volil v květnu–červnu) se mezi sebou utkali František pulec (*1820) z čp. 92 a František Hadáček (*1822) 
z čp. 77. starostou byl nakonec zvolen čtvrtláník František pulec. Čtvrtláník František Hadáček nastoupil do funkce 
prvního radního, druhým radním se stal František Janda.
V r. 1867 byl do funkce starosty uveden František Kavan (vzhledem k tomu, že osoby s tímto jménem byly v obci 
přinejmenším hned dvě, neodvážím se říci, z kterého čísla pocházel). V r. 1870 jej vystřídal čtvrtláník Jan Zavadil 
(*1823) z čp. 10, o tři roky později se stává starostou čtvrtláník Josef Geršl (*1834) rodem z čp. 12.  V l. 1876–1879 
vedl obec půlláník Josef Hradský (*1836) z čp. 9, poté se úřadu ujímá tomáš Kavan (*1838) z čp. 71. Josef Hradský 
se do funkce, tentokrát dokonce na troje volební období, vrátil znovu v r. 1882.
seznam knínických starostů zakončím rokem 1891, kdy byl do vedení obce zvolen Josef prchal (*1846) z čp. 93. Z 19. října 
téhož roku se dochoval slib radních, který skládali již zmiňovaný Josef prchal, první radní Valentin Ševčík a druhý radní 
Josef Koutný, a dále členové obecního výboru Josef Müller, Josef Hradský, Jan Škrabal, Vincenc Roztomilý, František Janda  
a tomáš Koutný. slib je psán ručně na archu papíru velikosti a4 a jeho doslovný přepis zní následovně: „Složeni slybu Obec-
ních radních. Jakožto zvolení radní obce knihnické slibujeme, pří nastoupení svého úřadu Jeho c. k. veličenstvu, Františku 
Josefu věrnost, poslušnost milostivě zachovati, a pilně svích poviností plniti k čemuž nám dopomáhej Pan Bůch. Jenž se stalo 
v Knihnicích dně 19 Řijna 1891.“  a následují podpisy všech zúčastněných.

obecní agenda před sto padesáti lety
V předchozí kapitole jsme se seznámili s knínickými starosty, nyní je na místě povědět si, jaké nástrahy na ně – a pocho-
pitelně i na jejich spolupracovníky – v úřadu čekaly, či jinými slovy, co vše po nich stále propracovanější byrokratický 
systém mocnářství požadoval.  V jednom článku však nelze obsáhnout všechno, proto se dnes zaměřím na příjmy obce, 
povíme si cosi o stavebních povoleních a vyprávění zakončím nahlédnutím do listin, které by v současné době nejspíš 
řešil odbor vnitřních věcí.
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Jak už bylo prve řečeno, na úhradu různých vydání používala obec nejčastěji příjmy, které získávala z pronájmu obec-
ního majetku nebo z prodeje obecních pozemků. 
tak například roční pronájem z pastvin, které knínická obec vlastnila kolem říčky Bělé poblíž Melkova, vynesl do po-
kladny v r. 1866 celkem 51 zlatých a 35 krejcarů. Možná stojí za zmínku, že licitace se zúčastnilo dvacet devět zájemců, 
z nichž každý za možnost pást na obecním zaplatil v průměru něco přes jeden zlatý. smlouvu s nimi uzavírala obec na 
tři roky a pachtovné bylo splatné vždy k sv. Václavu.
dne 25. 5. 1867 „na tři po sobě ležící užitečná léta 1868, 1869 a 1870“ propachtovala obec devětaosmdesáti zájemcům 
pole a louky v tratích „na kopcu, pod Hájkem, u Vanovskyho mostu, u staré cihelně, u dolního mostku, u splavu, ve Zmo-
le atd.“  (pozn.: „na kopcu“ je myšlena lokalita nad přídolím, stráně až k lesu Boří a k části zvané na příhonech). opět se 
licitovalo, tentokrát však s menším úspěchem, takže celkový roční výtěžek 328 zl. 35 kr. nepatřil právě k těm nejzářněj-
ším. Jinak byl každý pachtýř povinen uhradit „nájemní činži“ ve dvou lhůtách, totiž k 1. květnu a ke sv. Václavu. dále 
se zavazoval „pronajmuté pole včas nájmu nejméně jedenkráte dle místního obyčeje jak náleží dobře pohnojiti.“
Jistý příjem plynul knínické obci rovněž z pronájmu obchodu a hostince v obecním domě čp. 107. tak například 
počínaje 1. 2. 1858 uzavřela obec na dobu šesti let nájemní smlouvu s obchodníkem Josefem Zezulou z lažan na 
pronájem „kupeckého kvelbu s jednou malou se při tom nacházející světničkou v obecním domě čp. 107 a s tím 
v horním poschodí ustanoveným příbytkem, pozůstávajícím z jedné světnice, kuchyně a komory“.  „Pachtovní činže“ 
činila ročně 60 zlatých ve stříbře a splatná byla vždy čtvrt roku předem. Když v r. 1864 pronajímala obec kupecký 
krám na dalších šest let novému nájemci, jistému Rudolfu Grohmanovi, uvádí se roční nájem 70 zlatých rakouského 
čísla. a ještě k hostinci. Za všechny pachtýře uvedu manžele antonína a Františku Buryškovi, kteří si hostinec včetně 
obchodu, bytu a chlévů pronajali mezi lety 1878–1881. Ročně je pronájem přišel na 220 zl. rak. čísla.
Že si vedle hostince a obchodu mohl případný zájemce v obecním domě čp. 107 propachtovat i samostatný sklep dokládá 
smlouva z 1. 2. 1858. dočteme se v ní, že obec pronajala – uvedeným datem počínaje na tři roky – obecní sklep jistému 
Matěji dostálovi z líšně, a to za 3 zlaté 30 krejcarů ročně. Na co zmíněný Martin dostál sklep potřeboval, se neuvádí, zato 
je ve smlouvě zdůrazněno, že je „povinen tento sklep v tom stavu odevzdat, v kterém jej při pronajmutí přijal.“
Neopomenutelný příjem plynul do obecní pokladny i z pronájmu dřevěných jarmarečních bud. Zájemci z řad míst-
ních obyvatel si je pronajímali na tři roky. Vždy o jarmarku je postavili a nabízeli za poplatek kupcům k vystavení 
zboží. poté boudy, za které odpovídali i po stránce funkční, opět sklidili do obecní stodoly. V l.  1855–1857  si boudy 
propachtovali František pulec, Josef Jakubec a tomáš Ševčík za ročních 37 zlatých ve stříbře, v l. 1858-61 byly 
boudy svěřeny Františku pulcovi a Josefu Jakubcovi za ročních „činži“ 21 zlatých 30 kr. Bohužel, v žádné smlouvě 
se neuvádí, kolika jarmarečními boudami obec vlastně disponovala.
pokud „vibornici“ přistoupili k prodeji části obecního pozemku, dělo se tak téměř vždy za předpokladu, že na něm 
zájemci postaví nové domky. prodej musel nejdříve schválit podkrajský, později okresní úřad v Boskovicích, až 
teprve poté mohla obec přistoupit k vlastní transakci. peníze utržené z  prodeje zůstávaly obci.
tak například 30. ledna 1856 prodala obec 200 čtverečných sáhů (1 čtverečný sáh = 3,597 m čtverečných) „neúrodné 
půdy“ Josefu Jakubcovi z čp. 79 za účelem výstavby nového domku pod čp. 157. stavební místo přišlo Josefa Ja-
kubce na 180 rýnských stříbra. o pár dnů později zaplatil František smékal za 7 čtverečných sáhů, které potřeboval 
k rozšíření své chalupy čp. 131 pouhý 1 rýnský 30 krejcarů stříbra.
V r. 1864 se obec zadlužila koupí hasičské stříkačky a stavbou nové pazderny. Na krytí takto vzniklého dluhu po-
volilo c. k. okresní hejtmanství odprodej 280 čtverečných sáhů obecního pozemku za předpokladu, že bude využit 
na stavbu nových domků. tak vznikla čtyři stavební místa o rozloze 60 čtverečných sáhů, kterým byla již dopředu 
přidělena čp. 157–160. protože o ně místní projevili značný zájem, byla na konec srpna r. 1864 vyhlášena veřejná 
licitace. Vyvolávací cena za jednu parcelu činila 90 zlatých rakouského čísla.  a jak vše dopadlo? Myslím, že pro 
obec nad očekávání dobře. V říjnu téhož roku totiž mohla uzavřít celkem pět kupních smluv (jednalo se o stavbu 
domků čp. 158–162, velikost pozemků byla dodatečně upravena), které ji v konečném součtu vynesly 611 zlatých. 
Na zaplacení pazderny i stříkačky to mohla být dostačující částka.
K těm, kdo v r. 1864 získali stavební místo, patřili i manželé procházkovi. V květnu roku následujícího požádali 
obecní výbor o souhlas k stavbě domku následujícím způsobem (doslovný přepis): „Počestné obecní představenstvo. 
Já dolepsáni obmyslím na místě od počestné obce Knihnické v roku 1864 koupeném v běhu tohoto roku dle přilože-
ného stavěcího rysu domek pod číslem… vystavyti a tvrdým materiálem zakryti, pročež prosím tedy: Počestné obecní 
představenstvo račiž mě ktéto stavbě povoleni uděliti a potvrzeni plán doručiti. V Knihnicych dne 10. května 1865. 
František Procházka.“



„Knihnická“ obec nic nenamítala, plánek, který vypracoval zednický mistr Martin Kozelek z Velkých opatovic 
potvrdila a tak se manželé procházkovi mohli pustit do stavby domku s čp. 158.
tímto jsme se dostali k žádostem o stavební povolení. Na rozdíl od dnešního zdlouhavého vyřizování postačil sta-
vebníkovi před více jak sto padesáti lety pouhý arch papíru, pero a inkoust.  poté, co sepsal žádost – co na tom, že 
byla mnohdy opravdu pěkně kostrbatá – předložil ji společně s plánkem obecní radě. pokud ta jeho záměr schválila, 
mohl  se – pod podmínkou, že stavbu dokončí do jednoho roku – pustit do díla.  a ještě drobnost ne nepodstatná: 
pokud šlo o novostavbu, bylo stavebníkovou povinností nahlásit ji do jednoho měsíce po jejím dokončení na berním 
úřadu v Boskovicích.  to pochopitelně neplatilo v případě přestavby stávajícího dřevěného stavení na zděné, čemuž 
se rozhodl v létě r. 1865  přistoupit František Vašíček, majitel půllánu čp. 81. Nedá mi, abych jeho žádost doslovně 
neuvedla: „Slavný představe městečka Kynic! Uminil jsem sobě muj Pullán čp. 81 v Kynicich poněvadž již zešlý jest 
opět dle přiloženého dvakrát vyhotoveného Výkreslu A. B. na tom samém mistě ztvrdého díla nově postaviti. Že alle 
v tom dostatečný neisem moje osidleni vjednom roku vystavěti nýbrž skrze délši čas móji stavbu prodlouženou mýti; 
pročež o slušné povolení mou neiponíženeiší prosbu skládám: Slavný představ městečka Kynic! Ráčiž to potřebné 
povoleni ku moji stavbě stvrdého díla z spokrytím sprodloužením ktomu časů dle mé možnosti láskavě uděliti. V Ky-
nicich dně 19. Srpna 1865. František Vašíček.“ No řekněte, není to kouzelné!
c. k. okresní hejtmanství v Boskovicích, ke kterému městečko Knínice správně příslušelo, požadovalo po zdejších 
radních vedle řady jiných i vypracování nejrůznějších zpráv, týkajících se knínických obyvatel. tak museli představitelé 
obce hlásit například jména poručníků nemanželských dětí, zasílat „úmrtní sepsání“ a zprávy o vystěhování, vyřizovat 
agendu kolem pozůstalostí, zjišťovat, z jakého důvodu se ten který rekrut nedostavil k odvodu, případně, kde se právě 
zdržuje, odebírat cestovní knížky, když to bylo z nějakého důvodu nutné či třeba i hlídat, zda v obci někdo nepodniká na 
černo: „Jelikož přišlo najevo, že Františka Ševčíková obchod s putnou a vejci provozuje, tedy ji má představ obce pro-
vozování tohoto obchodu hned přísně zakázat, ji přiložené předvolání doručit a ostatně ale sám dohlížet, by se takový 
nepořádek v obci neděl, sice by v opětném pádu nejen obviněný, nýbrž i představ obce trestán býti musel. Za zachování 
tohoto řízení bude pan starosta osobně ručit. V Boskovicích 4. listopadu 1871, c. k. okresní hejtman.“
listování agendou zdejšího obecního úřadu z doby před nějakými sto padesáti lety ukončím kauzou, kterou jsem 
nazvala „kráva“. až budete číst odpověď knínického představenstva na dopis c. k. okr. hejtmanství (ten se, bohužel 
nedochoval), možná se nad ním pousmějete, možná se jeho prostřednictvím vrátíte do světa našich pradědečků  
a prababiček, kteří to s úřadováním měli přece jen o poznání snadnější, než my dnes. a ještě maličkost: lékař antonín 
Blaha, který se v textu uvádí, nebyl veterinář, jak by se mohlo zdát, nýbrž šebetovský obvodní a panský lékař. Jinak 
jde opět o přesný opis.
„Na Slavný c. k. okresní hejtmanstvy v Boskovicích.
Na dopis od 7 Ledna 1869 čís 53. jse od představu Obce Knihnícke na vjedomost dáva že kráva Jozefa Barvy, dle na-
řízení Lekaře p. Antonina Blahy ze Šebetova se zabyla a on sám její vnitřnosti prohledl, a žadnou nakažlivou nemoc 
nenatrefil tak povolyl, by se tato krava zužitkovala a což taký p. Antonín Blaha sám Certifika Vystavil by mohl Jozef  
Barva tou kravu maso odprodat.“

Příště
V lednovém čísle Zpravodaje zavzpomíná na svoji rodinu a též na své mládí prožité v Knínicích, pan Ing. Zdeněk 
Bušina z Boskovic.

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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